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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Промишлянська А.В.,
здобувач освітнього ступеня «магістр»,
Навчально - методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
Дніпровського національного університету імені О. Гончара
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Більшість країн із розвиненою економікою мають значний обсяг державних закупівель у відношенні
до валового внутрішнього продукту. Згідно зі статистичними даними ОЕСD, частка державних
закупівель у ВВП коливається від 8% (Швейцарія) до 21% (Нідерланди). Такі значні обсяги свідчать
про те, що державні закупівлі можуть створювати ринки товарів і послуг, мати вплив на витрати і
споживання, стимулювати впровадження інновацій та нових технологій, а також стати полігоном для
інноваційних продуктів. Крім того, в деяких секторах, державні закупівлі є одним із найбільш важливих
джерел продажів (наприклад, для оборонної промисловості, сфери охорони здоров’я, науково-дослідної
галузі, будівництва, енергетики, транспортного обладнання тощо). Проте до недавнього часу в Україні
працювала нормативно-правова та інституційна база, що регулювала «паперові» процедури державних
закупівель. Однак, як свідчить практика, формальна відповідність українського законодавства не
гарантувала прозорих, ефективних і справедливих процедур закупівель, а також не сприяла вирішенню
найголовнішої проблеми у сфері державних закупівель — викоріненню системної корупції. У зв’язку з
цим Україною був взятий курс на реформування державних закупівель шляхом запровадження, в тому
числі, системи електронних торгів. [2]
Повний перехід на електронний формат державних закупівель було затверджено Законом України від
25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон №922). Це системний документ, який
закріплює правові засади реформи сфери державних закупівель — нові правила гри, які дозволять знизити
корупційні ризики до мінімуму. Запроваджені реформи створюватимуть конкурентне середовище,
запобігатимуть виявам корупції та розвиватимуть добросовісну співпрацю. Ключові положення
означеного Закону були сформульовані на базі результатів роботи пілоту електронної системи державних
закупівель Prozorro за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua. При цьому відповідальним за
забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу було визначено ДП «Зовнішторгвидав
України» (нині ДП «Прозорро»). [1]
Термін «державні закупівлі» у свідомості українців певним чином асоціюється з корупцією і нажаль,
небезпідставно. Найбільша частина корупційних дій, на думку фахівців, припадає саме на державні
закупівлі. Хвороба ця властива не лише Україні, існує вона здавен, проте у багатьох країнах світу її досить
успішно долають. Один із шляхів – зробити процес закупівель максимально прозорим, віддавши перевагу
електронному формату.
Електронна система закупівель побудована таким чином, що ні держава, ні адміністратор системи не
можуть здійснювати вплив на учасників процедури закупівлі та будь-яким чином відсіювати їх.
Приділення протягом останніх років особливої уваги сфері публічних закупівель спряло підвищенню
іміджу України на міжнародній арені, як держави із сучасною системою публічних закупівель.
Ключовими завданнями в розвитку публічних закупівель стали: ⎯ розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою удосконалення системи
публічних закупівель та розвитку конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері
закупівель в Україні; ⎯ реалізація пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної
організації та нормативноправового регулювання особливостей створення та діяльності таких організацій
на регіональних рівнях; ⎯ взаємодія електронної системи закупівель з інформаційними системами
Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність
заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів; ⎯ нормативне врегулювання
закупівлі товарів і послуг за рамковими угодами та створення в електронній системі закупівель
відповідного функціоналу для таких закупівель; ⎯ розроблення підзаконних актів та забезпечення
технічної можливості здійснення Державною аудиторською службою та її територіальними органами в
електронній системі закупівель моніторингу закупівель із використанням автоматичних індикаторів
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ризику; ⎯ взаємодії між Державним реєстром лікарських засобів України та електронною системою
закупівель з метою зниження рівня зловживань під час закупівлі лікарських засобів та здійснення
ґрунтовного аналізу результатів таких закупівель в електронній системі закупівель; ⎯ продовження
співпраці з вищими навчальними закладами державної та приватної форми власності задля
запровадження навчальних дисциплін та програм з вивчення публічних закупівель для підготовки
здобувачів вищої освіти; ⎯ розроблення професійного стандарту для професії «Фахівець з публічних
закупівель» з метою розвитку професіоналізації сфери публічних закупівель та визначення чітких
кваліфікаційних вимог; ⎯ завершення міграції даних та компонентів електронної системи закупівель з
Amazon в український Дата-центр, що дозволяє зберігати дані в Україні з дотриманням діючого
законодавства. За результатами аналізу даних електронної системи закупівель варто відзначити, що
кількість та очікувана вартість завершених закупівель продовжили зростати. Порівняно з 2017 роком
кількість всіх закупівель зросла на 25%, а очікувана вартість – на 31% . Успішно завершено 1,084 млн
закупівель, в яких 1,115 млн лотів з очікуваною вартістю 657,710 млрд грн. 32 Також спостерігається
підвищення кількості учасників закупівель на 16% та організаторів закупівель на 5%. Хоча обсяг
закупівель, кількість учасників та організаторів зросли порівняно з попереднім звітним роком,
конкуренція в конкурентних надпорогових процедурах закупівлі знизилася з 2,69 на 2,67. Сталою
залишається кількість укладення прямих договорів - це понад 72%. Така ситуація викликає занепокоєння
і потребує вирішення. При цьому залишається актуальною низка питань щодо допущення порушень та
помилок при проведенні процедур закупівель. Виправлення цієї ситуації можливо шляхом посилення
превентивного контролю та подальшої автоматизації закупівельного процесу [3]. Діяльність держави
направлена на вдосконалення законодавства щодо державних закупівель повинна проводитись на базі
системного економічного аналізу процесів, що відбуваються в цій сфері. Законодавство повинно бути
розроблено таким чином, щоб мінімізувати ризики зловживань у сфері державних закупівель. Тільки в
цьому випадку законодавство про здійснення державних закупівель сприятиме ефективному
використанню бюджетних коштів та розвитку сучасного конкурентного середовища.
Література:
1. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Логістична концепція європейської інтеграції економіки України //
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск ХХIV НАН України. Львів: Інститут
регіональних досліджень. – 2001 – С.556.
2. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фінансовий контроль»- 2016-№5- С.10-12;
3. Звіт що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію
про результати здійснення контролю у сфері закупівель 2018 рік Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України [сайт] http://me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=ukUA&id=3befc2bd-57c1-4e5b-9d2c36a1f624b8c& title=ZvitSferiPublichnikh ZakupivelZa2018-Rik

Савкін А.М.,
Студент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Навчально-методичний центр післядипломноїосвіти та підвищення кваліфікацію
Кафедра: Теорії держави та права,конституційного права та державного управління
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Система управління охороною здоров’я, що діяла в Україні довгий час залишалася практично незмінною
та малоефективною. Сьогодні прийнято низку законодавчих актів та нормативних документів що
наближають систему охорони здоров’я України до світового зразку, роблять її більш соціальною та
конкурентоспроможною. Зокрема, вступив в дію Закон України “Про затвердження Загальнодержавної
програми “Здоров’я – 2020: український вимір”, були проведені парламентські слухання на тему: «Сучасний
стан, шляхи та перспективи реформи у сфері охорони здоров’я» та введено в дію велику кількість нових
нормативних актів з регулювання діяльності галузі охорони здоров’я . В основу медичної реформи
покладено завдання щодо збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження показників
6

захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медикосанітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.
з 1 січня 2018 року почало діяти положення закону про автономізацію щодо фінансового забезпечення
охорони здоров'я. Воно передбачає, що за рахунок коштів бюджету медичну допомогу надають не лише
заклади охорони здоров'я, але й ліцензовані лікарі-підприємці. Унаслідок автономізації низка лікарень
(відділент) закривається та буде закриватись. Незважаючи на доцільність і природність цього процесу,
частина медичних працівників, все ж таки, втратить місце роботи.
Також, виникає занепокоєння фінансова спроможність громад, оскільки саме від фінансової
спроможності громад залежить додаткове фінансування закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.
Проводячи короткий аналіз реформування системи охорони здоров’я в Україні з 2018 року, ми
бачимо, що система кардинально змінюється. В планах запропонованих державою теоретично
прослідковується європейська модель надання медичної допомоги, але на практиці усе виглядає інакше.
В європейських країних роками будувалась та продовжує вдосконалюватись система охорони здоров’я,
вона дуже жалежить від фінансової спроможності держави, від фінансового стану населення країни, від
сприйняття мешканцями країни самого механізму та ідею медичної реформи. В Україні також
намагаються запровадити європейські стандарти медицини, але у прискореному темпі це робити
неможна. Населення України фінансово не спроможне так швидко переходити від однієї системи до
іншої, а питання страхової медицини та офіційно «платної» викликає у населення занепокоєння.
Але є й позитивні ознаки таких реформ. В планах на 2020 рік розробка безкоштовного переліку
медичних послуг гарантованих державою, що дає надію на безкоштовну медицину та дає підґрунтя до
введення страхової медицини, як у країних Європи. Всі ми розуміємо, що зміни необхідно проводити, що
треба пройти нелегкий шлях від руйнування старої системи до створення нового, що буде не легко але їх
потрібно пережити, бо здоров’я нації – це безпека держави.
Література:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1101 «Про утворення Національної
служби здоров'я України» .
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. №411 «Деякі питання електронної системи
охорони здоров'я»
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р «Концепція
Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: Український вибір»

Шамота О.В.,
слухач 2 курсу заочної форми навчання
Інституту УДО України КНУ ім. Т. Шевченка
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ
У наш час дуже багато держав зазнають небезпеку терору та часто несуть відчутні людські й
матеріальні втрати. Криваві акти у США, Німеччині, Франції, Туреччині, Японії й інших країнах
красномовно підтверджують це. На сьогодні можна констатувати активізацію наукового інтересу до
теоретичних і практичних проблем боротьби з тероризмом. Велика кількість публікацій із даної
тематики обмежується здебільшого розглядом кримінологічних та кримінально-правових питань. Навіть
більше, проблеми боротьби з міжнародним тероризмом та його попередженням сфокусовані лише на
загрозах у інших країнах, втім поза увагою залишаються важливі аспекти можливої дестабілізації
національної безпеки через організацію вчинення актів тероризму на території України. Відтак із
проголошенням Президентом України курсу на євроінтеграцію та вступу до НАТО проблеми входження
нашої держави в європейський безпековий простір актуалізуються, так само як і проблема забезпечення
національної безпеки, однією із загроз якій є міжнародний тероризм.
Сьогодні тероризм та його прояв – терористична діяльність у різних своїх зовнішніх формах – є одним
із найнебезпечніших видів злочинної діяльності. Виявлення правоохоронними органами на території
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України представників міжнародних терористичних груп і терористичних організацій [1] свідчить про
наявність потенційної зовнішньої терористичної загрози для нашої держави.
До сьогодні державні органи влади знаходили шляхи вирішення політичних криз, «згладжували
кути», у результаті чого використання насильства екстремістами втрачало ефективність. Поряд з цим
аналіз тенденцій розвитку тероризму у світі дає підстави стверджувати, що дії зовнішніх сил можуть
призвести до активізації терористичної діяльності у державі [2].
Варто зазначити, що основною метою міжнародного політичного тероризму завжди була
дестабілізація державних режимів, формування у населення стурбованості через свою беззахисність
перед насильством, зміна державної влади в державі й здійснення інших політичних, національних чи
релігійних сподівань. Терор здійснювали, як правило, невеликі політичні угруповання. За оцінками
експертів, сьогодні у світі нараховується від 100 до 500 терористичних організацій [3]. Вони підтримують
між собою постійні контакти, що спрямовані на підготовку та здійснення терористичних актів, обмін
інформацією і фінансове забезпечення злочинної діяльності. Сучасний міжнародний тероризм охопив не
лише сушу, але й морський і повітряний простір. Варто зазначити, що глобалізація призвела до
розширення географії терористичних актів, зростання їх кількості.
На жаль заходи з протидії терористичній діяльності не завжди бувають дієвими. Тому протидія
злочинам терористичної спрямованості потребує розроблення нових концептуальних підходів, оскільки
наявний алгоритм демонструє свою малоефективність. Тобто постійна трансформація форм і методів
терористичної діяльності потребує подальшого вдосконалення заходів правоохоронних органів України,
спрямованих, насамперед, на попередження та припинення терористичних актів, а також на
вдосконалення засобів кримінально-правової протидії терористичній діяльності загалом [4]. Водночас не
менш актуальним є й такий напрям протидії цим суспільно небезпечним явищам, як оперативнорозшукова профілактика.
Протидія тероризму є важливим питанням для покращення становища в міжнародних відносинах. За
останні роки здійснено доволі суттєві кроки з розвитку взаємодії держав у розширенні політико-правової
бази для боротьби з тероризмом, але також слід сказати, що рівень відповідного міждержавного
співробітництва в справі запобігання міжнародного тероризму поки що не може справитись з масштабом
і глибиною проблеми. На сьогоднішній час розвиток тероризму, на жаль, випереджає спільні
антитерористичні зусилля держав. Міжнародне співробітництво безумовно є неодмінним елементом
ефективної боротьби з тероризмом.
Література:
1. Кузьмін С. А. Стан терористичної загрози в Україні: перспективи та напрями протидії / С. А.
Кузьмін // Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для
України : зб. мат-лів наук.-практ. конф. (Київ, 31 жовт. 2008 р.). – К. : Інтертехнологія, 2008. – С. 8–10.
2. Землянський Ю.В. Загроза тероризму в Україні // Тероризм і боротьба з ним. - К., 2000. - Т. 19. - С. 46, 47, 49
3. Payn Е. A. Sotsyal’naya pryroda terroryzma y эkstremyzma. [Obshchestvennыe nauky y sovremennost].
2002, Vol. 4, pp. 39–53.
4. Зеленецький В.С. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного
законодавства України: моногр. / [В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов, В.Я. Настюк та ін.]; за заг. ред. В.С.
Зеленецького та В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2008. – 96 с.
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MECHANISMS OF DESHADOWING THE ECONOMY IN UKRAINE: GERMAN
EXPERIENCE
Nowadays, such problems as the increasing level of shadowing of the economy and corruption schemes don’t
lose relevance in Ukraine. The level of the shadow economy in Ukraine reaches 47.2% in 2018 [1].
Both Ukrainian and foreign scientists and financiers-practitioners study the problems of the shadow economy:
A. Prikhodko, Z. Varnaliy, A. Goncharuk, F. Schneider, R. Kirchner, L. Feige and many others.
The experience of countries in the world where the level of the shadow economy is much lower than in
Ukraine is quite useful for the implementation of instruments and measures for shading. Thus, in neighboring
Poland, the level of the shadow economy is 16.7%, the Czech Republic - 10.5%, Slovakia - 11.2%, Latvia - 16.6%,
Estonia - 18.5%, Lithuania - 18.6%, Hungary - 20.5%, Bulgaria - 20.8%, Romania - 22%. Western and Northern
Europe is even whiter - in Germany the ratio of the shadow economy to GDP is 7.7%, Switzerland - 6.9%, the
Netherlands - 7.8%, the United Kingdom - 8.3%, Ireland - 9.6% [2].
Countries of the world have developed a significant and diverse experience in combating counteraction,
containment and, where appropriate, promoting shadow activity. But the most valuable in its framework is the
identification of methods, mechanisms, principles and means of public administration of the nationalization of the
national economy. From this point of view, we find the experience of Germany interesting. Its’ experience is
considered to be one of the most successful in Europe.
Germany has rich experience in the fight against the shadow economy. Vital steps for reversing this growth
of the shadow economy are improving institutions and respect for government by strengthening tax morale, voice
and accountability, rule of law, governance, regulatory quality, and by reducing corruption. The German
government had created a number of measures that encouraged citizens to work legally and decreased the level of
the shadow economy in the country.
First of all, the tax rates were decreased for small and medium enterprises by German government. Given that
the Ukrainian business sector is represented by small and medium-sized businesses, it would ease the tax burden
on enterprises and stimulate their development.
Secondly, there was an increasing the effectiveness of existing laws. A control over the legalization of business
was strengthened by the relevant state departments, referring to German laws. Besides German Anti-corruption
Department had made the fines higher for breaking a law.
All in all the European experience is very useful and can be implemented into the economy of Ukraine. Our
government should increase the country's GDP and create a large number of new jobs. The level of official
employment is one of the most important indicators for the shadow economy, which is understood as illegal labour,
as well as criminal activity (drug trafficking, fraud, etc.). It means that the Ukrainian government should control each
person to have legal job. So, it stimulates the significant revenue mobilization and the increasing of GDP level.
Moreover the Ukrainian government should pay more attention to the effectiveness of the legislative
framework and regulate the awarding penalties, in particular, toughen administrative penalties for small and
medium enterprises.
Literature
1. Bloomberg Billionaires Index. – Global Risk Briefing. – February 2, 2017. – URL:
https://www.bloomberg.com/billionaires/2017-02-02/cya
2. Medina, L., Schneider, F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20
Years? IMF Working Paper, January, 2018. 76 pages.
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Годованець Х.І.,
студентка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
імені академіка УАН Зіновія Маніва Університету Короля Данила
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Здійснювані в Україні економічні реформи, при усій їх суперечливості і непослідовності,
стали передумовою становлення і розвитку підприємництва. [1] Як показує досвід країн з розвинутою ринковою
економікою,
підприємницькадіяльність відграє дуже важливу роль, впливає на економічне зростанн,
насиченаринку товарами, на створення додатковихробочих місць. Іншими словами, підприємницька дія
льність сприяє вирішенню багатьох актуальних економічних, соціальних і інших проблем. У науковій
літературі про суть підприємництва, пишуть представники різних галузей знань (економісти, філософи,
соціологи та ін.). Різнодумство у трактування змісту терміну «підприємництво» свідчить не лише про
неоднозначність
економічної, соціально
та
фінансової ролі
підприємницької
діяльності
у ринковій економіці, але і про відкритість підприємництва як системи господарювання.
Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дає В.І. Даль. Зокрема, він пише, що під самим
словом «підприємництво» слід розуміти «затівати, вирішуватися виконувати якесь нове діло, приступити
до удосконалення чого-небудь значного»: звідси «підприємець » - це то «що почав» що-небудь. В сучасній
економічній літературі у більшості випадків сутність цього явища підмінене метою підприємницької
діяльності. Так, у «Великому економічному словнику »під загальною редакцією А. Н. Азріліяна дається
наступне визначення: «Підприємництво - ініціативна самостійна діяльність громадян, спрямована на
отримання прибутку або особистого доходу, здійснювана від власного імені, під свою майнову
відповідальність або від імені і під юридичну відповідальність юридичної особи».
У підручниках - підприємництво визначається як безпосередня, самостійна, систематична, на власний
ризик діяльність по виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється
фізичними та юридичними особами, зареєстрованими, як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку,
встановленому законодавством. Саме такий підхід, в Україні закріплений законодавчо. А чи так це
насправді? Прибуток - кінцева мета підприємництва? В принципі, прибуток є спонукальним мотивом
підприємницької діяльності, а метою - є створення продукту, тобто задоволення попиту суспільства на
конкретні потреби його членів.
Прибуток є мірилом успіху, лише завдяки розміру прибутку можна визначити – наскільки успішно
спрацював підприємець і відповідно його величина органічно пов'язана із задоволенням потреб суспільства.
Мета підприємця пов'язана із забезпеченням довготермінової стійкості господарської діяльності і з максимізацією можливостей, можливостей підприємця задовольняти комплекс соціально-економічних потреб. [2]
Приватне підприємництво є формою здійснення підприємницької діяльності, яка грунтується на
приватній власності і яка здійснюється приватними особами у своїх інтересах. Це найбільш
розповсюджена форма підприємництва, яка має багатовікову історію, змістовним моментом якої є
покращення
власного господарського положення. В деяких випадках інтереси приватного
підприємництва можуть суперечити інтересам суспільства.
Загальновідомими є три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:
 одноосібне володіння - суть якого полягає в тому, що все майно фірми належить одному
власнику, який самостійно управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну особисту відповідальність за
всі зобов'язання фірми;
 партнерство (товариство) - ця форма організації підприємництва є логічним продовженням
розвитку одноосібного володіння. Така організаційно-правова форма підприємницької діяльності
передбачає об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу
ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контролю результатів бізнесу, активної участі в
його веденні. Основою взаємин між сторонами, що вступають у партнерство, є договір.
 корпорація (акціонерне товариство) - корпорація (акціонерне товариство) є нині домінуючою
формою підприємницької діяльності, її власниками вважаються акціонери, що мають обмежену
відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал корпорації. Весь прибуток корпорації
належить її акціонерам. [3]
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У 40-х роках ХХ століття в економічній науці предметом дослідження були стосунки підприємця і
менеджера. Тоді була проголошена так звана «управлінська революція», яка завершилась процесом
відокремлення власності від безпосереднього контролю за нею, а організаційно-управлінська сфера
відокремилася у відносно самостійну по відношенню до вмісту діяльність. Великого значення набуває
дослідження організаційних структур управління суб'єктами підприємницької діяльності.
Сучасна парадигма управління передбачає, що суб'єкт підприємницької діяльності має бути здатним
змінити свою структуру управління, підстроїтись під внутрішні та зовнішні умови функціонування. Дане
положення засноване на змінах, з одного боку в поведінці споживача, а з іншого боку технологій. Таким
чином, організаційна структура управління є сукупністю всіх підрозділів суб'єкта підприємницької
діяльності, збудованих відповідно до їх ієрархічної приналежності і взаємозв'язків між ними. Вона
повинна динамічно змінюватися і володіти здібністю адаптації до різних умов, як усередині організації,
так і в зовнішньому середовищі.[4] При цьому слід памятати про небезпеку ослаблення або навіть втрату
управління при ускладненні організаційної структури. Суть цього явища і його математичне трактування
описані в роботі В.І. Арнольда.[5]
Загальний висновок зводиться до того, що у сучасних умовах проблема правильної і грамотної
побудови ефективної організаційної структури набуває особливої актуальності, оскільки від цього
напряму залежить стабільність функціонування та прибуток субєкта підприємництва.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Сільське господарство завжди відігравало ключову роль в економіці нашої держави. В умовах
сучасної глобалізації та інтеграції економіки України в світове господарство важливе місце займає
питання підвищення конкурентоспроможності АПК держави.
Конкурентоспроможність агропромислового виробництва залежить від природно-кліматичних умов
і особливостей сільського господарства, безпосередньо визначається наявністю в ньому
конкурентоспроможних галузей і підприємств. В основі їх комплексної оцінки лежить
конкурентоспроможність продукції [1].
Конкурентоспроможність продукції - це порівняльна характеристика, яка визначає відмінність
аналізованої продукції від аналогів конкурента і містить комплексне оцінювання сукупності її
властивостей щодо виявлених вимог ринку чи якостей іншого товару.
Конкурентоспроможність підприємства - це комплексна порівняльна його характеристика, що
відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки діяльності підприємства, котрі визначають його
успіх на певному ринку за певний проміжок часу щодо сукупності показників підприємств-конкурентів.
Конкурентоспроможність виробництва в АПК характеризується сукупністю показників
функціонування галузей і діяльності виробничих структур, що визначають їх стабільний розвиток і успіх
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у конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вона оцінюється рівнем
конкурентоспроможності окремих його підприємств і їх продукції.
Конкурентоспроможність виробництва в АПК значною мірою залежить від ресурсозабезпечення.
Аналізуючи цю проблему в історичному аспекті слід відзначити, що спочатку враховувалася залежність
від наявності трьох основних чинників виробництва – природних ресурсів, трудових ресурсів та капіталу.
З розвитком виробництва і технічним прогресом конкурентоспроможність стали визначати чинники
вищого рівня, так звані розвинуті – це, насамперед, інфраструктура, науковий потенціал, рівень освіти
населення тощо. Визначальну роль у створенні конкурентних переваг агропромислового виробництва
відіграють спеціалізовані чинники, спеціальна інфраструктура, спеціальні знання у вигляді науковотехнічних баз даних, наявності фахівців відповідного профілю знань тощо.
Аналіз рівнів забезпеченості України основними чинниками виробництва та ефективності їх
використання у порівнянні з економічно розвинутими країнами світу свідчить, що наша держава має
досить високий рейтинг у забезпеченості сільгоспугіддями, трудовими ресурсами, науковим потенціалом,
але за ефективністю використання цих чинників Україна посідає останні місця [2].
Конкурентоспроможність виробництва в АПК в значній мірі залежить від зовнішнього середовища,
основу якого складає політика держави щодо розвитку сільського господарства і пов’язаних з ним галузей
агропромислового комплексу.
На сьогоднішній день, розвиток агропромислового комплексу в Україні має негативні тенденції розвитку.
Адже головними перешкодами підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на
міжнародному ринку є:
– невідповідність якості продукції українських підприємств світовим, а також недостатня розвиненість
інфраструктури АПК. Це пояснюється тим, що в країні досить велика кількість дрібних приватних
підприємств, які значною мірою поступаються великим підприємствам, що мають значно більші фінансові
та технологічні ресурси, а також виготовляють продукцію більш високотехнологічну та вищої якості;
– низький рівень сертифікації продукції агропромислового комплексу порівняно з міжнародними
стандартами. Суть даної проблеми в тому, що в Україні досить мала кількість підприємств, які отримали
міжнародні стандарти. Наприклад, лише 3% м’ясопереробних комбінатів, 34,6% молокопереробних
підприємств мають міжнародні сертифікати. Щодо українських сертифікатів, то лише близько їх
половини відповідають міжнародним сертифікатам якості. Тобто на українських виробників не
накладається жодних зобов’язань щодо маркування свого продукту.
– невідповідність українського експорту попиту іноземних країн на сільськогосподарську продукцію.
Адже найбільша частка експорту припадає на зернові культури.
– нерозвинена фінансово-кредитна політика та обтяжлива податкова політика. Це свідчить про те, що
в Україні діють досить високі відсотки на кредит, велика кількість податків, які особливо впливають на
малий бізнес, що призводить до збільшення тінізації економіки.
– недостатній рівень впровадження результатів науково-технічного прогресу. Сучасний стан
підприємств АПК характеризується обмеженістю та застарілістю технічного оснащення, що значно
сповільнює темпи розвитку.
– недостатня підтримка держави. В Україні існує досить обмежена кількість програм щодо розвитку АПК.
– недостатнє фінансування з боку держави наукової сфери в аграрному секторі. Це призводить до
низької продуктивності сільськогосподарського виробництва в цілому.
– застаріла нормативно – правова база. В Україні відсутній єдиний нормативно-правовий документ
(довготермінова стратегія), в якому закріплено механізм забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняної аграрної продукції з гарантіями державної підтримки [3].
Отже, вступ України у СОТ є пересвідченням того, що український сегмент економіки є
конкурентоспроможним. Тому потрібно завойовувати ринку збуту і розширювати межі постачання,
завдяки підвищенню якості продукції.
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як
інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему
перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. У
зв’язку з цим дедалі більше привертається увага до питань, пов’язаних із формуванням і використанням
видатків державного бюджету України, в тому числі, і в соціальній сфері.
Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально забезпеченого
суспільства. Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань
створює необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного становища людини впродовж
усієї трудової діяльності й після її завершення. На сучасному етапі розвитку держави соціальний захист
та соціальне забезпечення відіграє провідну роль у забезпеченні добробуту населення країни.
Проблеми розвитку та формування видатків державного бюджету у соціальній сфері повсякчас були
предметами дослідження великої кількості науковців. Слід зазначити, що вагомий внесок у розробку питань
системи видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення видаткової частини державного бюджету
зробили такі дослідники, як В. Андрущенко, В. Дем’янишин, О. Кириленко, Е. Лібанова, О. Західна, І. Луніна
та інші. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень багато питань щодо формування та використання
видатків соціальної сфери залишаються не розкритими, внаслідок чого виникає необхідність у проведенні
додаткових досліджень та вирішенні актуальних проблем даної складової бюджету нашої держави.
Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, під видатками бюджету розуміють кошти,
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом[1]. Економічна
сутність видатків полягає у сукупності взаємовідносин, що виходять із формування, перерозподілу та
використання фінансових ресурсів держави з метою його спрямування на вирішення цілей та завдань
соціально-економічного розвитку країни[2].
Фінансування об’єктів соціальної сфери на сьогоднішній день є доволі складним і болючим питання. Адже,
більшість закладів цієї сфери реалізовують свої послуги у некомерційному секторі економіки, а відтак,
їх діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на забезпечення соціального ефекту від реалізованих
послуг. Проте, для успішного функціонування та розвитку вони потребують значних капіталовкладень.
Соціальний захист в Україні визначається як система державних гарантій щодо забезпечення прав
громадян на соціальну допомогу і підтримку. Державою захист надається через установлені в законодавчому
порядку соціальні гарантії та економічний механізм їх реалізації. Бюджетне фінансування соціального
захисту та соціального забезпечення населення в нашій країні здійснюються сьогодні відповідно до
положень ст. 87–91 Бюджетного кодексу України за рахунок державного та місцевих бюджетів [3].
Соціальна сфера — одна з найважливіших сфер життя суспільства і в багатьох розвинених країнах світу
є лідером за місцем у валовому внутрішньому продукті. Виробляючи послуги, вона є основним джерелом
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соціального і науково-технічного прогресу, створення нематеріальних благ, сприяє гармонійному розвитку
особистості, а також є важливим чинником інтегрування України у світовий економічний простір, оскільки
впливає практично на всі показники розвитку економіки та підвищення добробуту життя населення[4].
Фінансове забезпечення суспільного розвитку будь-якої країни і України зокрема, реалізується за
допомогою утримання однієї з найважливіших сфер її діяльності – соціально-культурної, до видатків якої
належать: соціальний захист населення і соціальне забезпечення, освіта, наука, культура, засоби масової
інформації, охорона здоров'я, фізична культура тощо. Важливого значення у дослідженні проблем видатків
бюджетного фінансування належить саме соціальній сфері, яка в свою чергу, є не лише сприяє економічному
розвитку і стабільності в державі, а також відображає віру суспільства в цінність соціальної справедливості.
Оскільки забезпечення ефективного функціонування соціальної сфери є одним із основних цілей
діяльності державного бюджету, пропонуємо розглянути обсяг видатків на фінансування соціального
захисту та соціального забезпечення у розрізі чотирьох останніх бюджетних періодів(Рис.1.).
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Рис. 1. Динаміка руху видатків державного бюджету Україні на фінансове забезпечення
соціальної сфери(у млрд.грн)
Джерело: складено на основі[5].
На соціальний захист та соціальне забезпечення в 2016 році було виділено 151,6 млрд грн, що на 7,6 млрд
грн більше, ніж у 2017 році, який, у свою чергу, характеризується найнижчим показником, серед досліджених
періодів. Щодо фінансування галузі соціальної сфери в 2019 році, то планувалось виділити 167,5 млрд грн, що
на 15,9 млрд грн більше, ніж у 2016 році, на 23,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році та 5,9 млрд грн більше, ніж
у 2018 році відповідно. Аналізуючи показники коштів, витрачених на забезпечення соціальних сфер діяльності
нашої держави, варто зазначити, що в цілому держава намагається збільшити витрати на фінансове
забезпечення соціальної сфери, проте, цього наразі недостатньо. В свою чергу, фінансування даного елементу
державного сектору потребує не лише подальшого розгляду. А й вдосконалення.
Таким чином, з поданої вище інформації, можемо констатувати, що важливою умовою поліпшення
рівня та якості життя населення будь-якої країни, у тому числі й України, яка за мету ставить побудову
соціально орієнтованої ринкової економіки, є наявність розвинутої соціальної сфери. Адже на сьогодні її
ефективне функціонування займає провідне місце у фінансовій політиці держави. Дія даної складової
діяльності держави виступає у вигляді видатків бюджету, які є фінансовим індикатором держави, сутність
якого полягає, у першу чергу, у розподілі фінансових ресурсів у залежності від визначених стратегічних і
тактичних цілей розвитку суспільства. За умов браку коштів на їх фінансування постає необхідність у
збалансованості потреб і можливостей забезпечення, обґрунтованості побудови фінансових потоків,
оцінці рівня їх керованості й результативності, а також розробці таких бюджетних програм в цій сфері,
які б мали змогу забезпечити не лише ефективне використання коштів, а й досягнення соціального ефекту.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
В цілому про розвиток економіки країни можна судити за темпами розвитку інноваційних процесів
підприємств промислового сектора, які і є наслідком соціально-економічних процесів і перетворень, що
відбуваються в ній. В даний час економічна ситуація в Україні характеризується високим рівнем
невизначеності та ризику в області подальшого розвитку промисловості, які в сукупності впливають на
успішність інноваційної діяльності.
Впровадження інноваційних процесів у діяльність підприємств за їх сучасного стану є з одного боку
обумовленою необхідністю, з іншого операцією, яка характеризується високим рівнем фінансового ризику.
Інноваційна діяльність як основа стабільності функціонування підприємства спрямована на
підвищення його конкурентоспроможності зокрема й продукції, що випускається за рахунок поліпшення
якості, сервісного обслуговування тощо У зв’язку з цим здійснення інноваційної діяльності вимагає
системного підходу і комплексності в розвитку підприємства.
Інноваційна діяльність розглядається як цілеспрямоване перетворення та оновлення виробничого
процесу, структури, організації з метою отримання різних ефектів [1]. Ефективність інноваційної
діяльності визначається в першу чергу такими видами потенціалу підприємства, як інтелектуальний
потенціал, фінансовий, майновий.
Як виділяє О.В. Нікуліна, інновації слід трактувати з різних сторін, а саме:
– як наукомісткий об’єкт, який є результатом науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності;
– як сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, що призводять до появи нових
процесів, продуктів, технологій;
– як матеріалізований результат, отриманий від вкладення капіталу в нову техніку, технологію, нові
форми організації виробництва;
– як процес, де винаходи й ідеї приймають економічний зміст [2].
Тобто інноваційний розвиток підприємства представляє собою:
– комплексну інноваційну діяльність, для якої характерна творча підприємницька активність;
– безперервний процес змін
– особливий процес розвитку, заснований на використанні інформаційних технологій;
– системну діяльність економічних суб’єктів в сфері створення, виробництва і поширення інновацій;
– цілеспрямований безперервний процес створення та поширення інновацій в тісній взаємодії всіх
учасників інноваційного процесу.
За рахунок реалізації інновацій підприємство отримує економічний, соціальний, екологічний та
мультиплікативний ефект. Економічний ефект полягає у зростанні рівня рентабельності, продуктивності
праці й т.п; соціальний ефект – у підвищенні рівня життя працівників, підвищення їх кваліфікації;
екологічний ефект – у вдосконаленні технології перероблювання природних ресурсів, зменшення
викидів, тощо, а мультиплікативний ефект вказує на комплексний розвиток галузі й економіки в цілому.
В процесі реалізації інновацій досягаються також і інші види ефектів: науково-технічний або
інформаційний, ресурсний, іміджевий.
Слід підкреслити, що управління інноваційним розвитком підприємства розглядається як системне
управління інноваційною діяльністю, інноваційним потенціалом [1].
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Суб’єкт управління інноваційним розвитком – колектив фахівців-менеджерів, який організовує
цілеспрямоване ефективне функціонування об’єкта управління. Об’єкт управління – інновації,
інноваційний процес і економічні відносини, що виникають між учасниками ринку інновацій [3].
Управління інноваційним розвитком підприємства пов’язано з необхідністю подолання опору змінам,
з високим рівнем ризику, з можливим довготривалим очікуванням ефекту та результативності
інноваційних ініціатив.
Результатами вдалого управління інноваційним розвитком підприємства є створення інноваційних
продуктів, процесів, організаційних методів і т.п.; зростання інноваційної активності, рівня життя
населення та його якості, попиту на інновації, тощо.
Таким чином, можна зробити висновки, що управління інноваційним розвитком підприємства – це
самостійний вид управлінської діяльності. Інновація – містке поняття, яке представляє собою
впроваджене нововведення, яке забезпечує підвищення ефективності процесів, поліпшення якості
продукції, затребуване ринком.
Інноваційний розвиток слід розглядати як діяльність по створенню інновацій і як процес змін в певній
сфері. Досягнення мети інноваційного розвитку передбачає отримання ряду ефектів, серед яких
основними є ефекти в економіці в цілому, в соціальній сфері та в сфері екології, які в свою чергу
породжують синергетичний і мультиплікаційний ефекти інноваційного розвитку.
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РОЗВИТОК БУДУВАННЯ СТРАТЕГIЇ УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВОМ
Швидкi змiни розвитку пiдприємства, що пов’язані з появою нових технологій, глобалiзацією дiяльностi,
посиленням конкуренції на ринках готової продукції та ресурсiв обумовлюють необхiднiсть його
пристосування до змін оточуючого середовища, прогнозування своїх дiй і розробки стратегiї на майбутнє.
Стратегiя пiдприємства розробляється в процесi здійснення механiзму стратегiчного управлiння.
Еволюцiя систем управлiння пiдприємством проходила паралельно із змiнами умов дiяльностi пiдприємств,
пiдвищенням рiвня нестабiльності зовнiшнього середовища. Таким чином, з часом система стратегiчного
управлiння підприємством все більш ускладнювалася і змінювався зміст стратегії пiдприємства.
Першi трактування стратегії пiдприємства базувались на концепції детермінованого планування
функціонування та розвитку підприємства в стабільному середовищi і розглядали стратегiю як певний
результат (мету) і конкретний, регламентований, чiтко розписаний план-алгоритм (iнструкцiю) його
досягнення. Ця концепцiя стратегії передбачала розробку системи цiлей, що характеризують результати
виробничо-господарської дiяльностi фiрми, які необхiдно було досягти протягом тривалого промiжку
часу. Після розробки системи цiлей складався план конкретних заходiв, послідовна реалізація якого
повинна була забезпечити виконання окреслених цiлей.
Стратегiчне управлiння пiдприємством за такої концепції стратегії було зорiєнтоване на визначення,
обґрунтування та реалізацію довгострокових цілей органiзації шляхом розробки відповідних
детермінованих, негнучких деталізованих планів-стратегій за умови стабільності зовнішнього і
внутрішнього середовища і одержало назву управління розвитком підприємства «за відхиленнями».[2]
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Наступним кроком в еволюцiї стратегiї пiдприємства стало застосування її в якостi сукупностi прийомів
і методiв забезпечення розвитку підприємства «від досягнутого». На вiдмiну від попереднього, цей тип
трактування стратегiї передбачав застосування елементiв аналiзу і контролю не тiльки внутрішніх, але й
зовнішніх чинників підприємства, які по різному впливають на його діяльність. Вплив одних чинників
сприяє розвитку підприємства, а дія інших стає перешкодою у досягненні стратегічних цілей.
Стратегiчне управлiння «від досягнутого» вiдрізняється вiд управлiння «за відхиленнями» наявністю
елементів передбачення майбутнього (довгострокове екстраполятивне планування). Саме на цьому етапі
функцію стратегії підприємства почали трактувати як комплексну і розподіляти на підфункції:
цілевстановлення, прогнозування, моделювання та програмування.
Основними недолiками такого трактування стратегiї пiдприємства є те, що майбутнє розглядається
як екстрапольоване минуле; неналежне обґрунтування рішень щодо негативних чинників, які впливають
на діяльність підприємства; неможливiсть орієнтації методів довгострокового планування (балансового і
нормативного) на радикальнi iнновації; забюрократизованість планових процедур, великі витрати на
формування таких стратегiй у виглядi детермінованих планiв-законiв, які майже нiколи не виконувалися.
Незважаючи на обмеження та недолiки підходи до формування стратегiї пiдприємства «від
досягнутого» і «за відхиленнями» є дуже поширеними серед сучасних українських пiдприємств.
Пошук альтернативних шляхiв досягнення глобальних цiлей пiдприємства створив передумови
переходу до нової концепцiї стратегiї і трактування її як процесу адаптації до змiн в зовнiшньому
середовищі. Нова концепцiя стратегiї виключає детермiнiзм (лат. Determinatus - визначний, обмежений) у
зовнiшньому середовищi, а сама стратегія передбачає адаптивну свободу, альтернативність економічного
вибору учасників господарської дiяльності з врахуванням ситуації, яка постійно змінюється, і створює
можливість передбачення майбутніх змін та підготовки до них. В такій концепції стратегії змінюється і
сама концепція розвитку підприємства, яка охоплює усі сторони його розвитку, має комплексний
характер. Стратегiя розроблюється у формi структурованих планових документiв, в яких певним чином
пов’язуються потреби зростання одних видів бізнесу підприємства і скорочення інших.[4]
Перелік типових стратегiчних рішень із яких пiдприємство має здійснити свій вибiр, включає:
-збереження досягнутих позицiй на ринках збуту продукції при зміні умов ринку;
-збільшення обсягiв продажу при збереженні структури і номенклатури продукцiї та географії ринків;
-збільшення обсягів продажу за рахунок освоєння нових видів продукції при збереженні географії ринків;
-збільшення обсягiв продажу за рахунок освоєння нових видів продукції і виходу на нові ринки збуту;
-зменшення обсягів продажу за рахунок згортання виробництва нерентабельних та
неконкурентоспроможних видів продукції;
-збiльшення частки обсягу продажів на ринку без зниження ціни тощо.
На наступному етапі еволюцiї концепцiї стратегiї пiдприємства стратегію починають ототожнювати
з процесом органiзації, адаптацiї, підтримки та довгострокового спрямування бізнесу підприємства.
Стратегiя як процес торкається впливу пiдприємства як на зовнiшні, так і на внутрiшні чинники. Дії
пiдприємства стосовно зовнiшніх чинникiв зводяться головним чином до дослiдження їхнього iснуючого
та прогнозованого стану і визначення тих, зміни яких фiрма може контролювати. [1]
Ключовими завданнями стратегiї за такого підходу є:
-визначення чинникiв зовнішнього середовища підприємства, які воно може змінити в сприятливому
для себе напрямку;
-виявлення внутрiшнiх чинникiв, які необхiдно змінити для ефективного пристосування до тих
коливань чинників зовнішнього середовища, що підприємство не в змозі контролювати.
Таким чином, стратегія розуміється як постійна зміна підприємства або регулярна його адаптація до
можливих (необхідних) змін в середовищі на шляху до досягнення мети.
Останній етап еволюцiї концепцiї стратегiї пiдприємства припадає на сучасний період, який
характеризується сповільненням економічного зростання, посиленням кон’юнктурної нестабiльності,
високим рiвнем динамiки цiн на ринках, в галузях і в технологiях під впливом iнформаційних технологiй,
непередбачуваністю ринку, посиленням конкуренції, глобалізацією економіки тощо.
Сучасна модель стратегiї - це модель адаптивної поведiнки для забезпечення ефективного
функцiонування і досягнення довгострокових цiлей-орiєнтирiв органiзації. На думку деяких учених, в
останні роки стратегічне управління дедалі більше доповнюється якiсними особливостями, що дає
пiдстави твердити про його трансформацiю у систему стратегiчного пiдприємництва. [2]
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Новий пiдхiд до стратегiчного управлiння передбачає такi процедури і механiзми: перехiд від полiтики
диверсифікації до політики манiпулювання набором профiльних видiв дiяльності; створення незалежних
господарських одиниць (бiзнес-центрiв) в межах фiрми, якi самостiйно визначають і незалежно здійснюють в
межах узгоджених умов стратегiю децентралiзації повноважень і вiдповiдальностi, з одного боку, та високий
рiвень згуртованості незалежних підроздiлів фiрми, з iншого; запровадження контрактної системи в оформленні
відносин між підрозділами, службами, керівництвом на усіх напрямах. [3]
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МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
АГРОПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Чи потрібно спілкуватись зі своїми клієнтами? Наскільки важливо враховувати їхню думку? Для чого витрачати
додаткові кошти на комунікації з ринком і клієнтами? Як покращити фінансові показники? Це незначна частина
питань, які турбують кожен український агробізнес сьогодні. Немає однозначної відповіді на кожне з них, але ключові
небезпеки та можливості сучасні підприємці мають розуміти достатньо глибоко, щоби в епоху високого рівня
конкуренції та швидких змін бути на крок попереду, мати можливість вчасно реагувати на ринкову ситуацію.
Саме на ці й інші питання спробуємо частково дати відповідь у сьогоднішньому аналізі.
Ускладнення комунікацій підприємств зі споживачами – тенденція, що спостерігається впродовж
останніх десятиліть у всіх сферах діяльності. Твердження про прийняття раціональних рішень
споживачами за умови достатньої інформації часто не підтверджуються на практиці. Саме тому
маркетингова діяльність підприємств стикається з ірраціональністю та непередбачуваністю. Відповідно у
маркетингових комунікаціях українських агропідприємств доцільно уникати складності, забезпечувати
знаннями потенційних споживачів про компанію та її товари.
Агропромислові компанії України, які багато років працюють на ринку застосовують сучасні
маркетингові інновації у галузі комунікацій достатньо активно. Маркетологи удосконалюють способи
донесення інформації та самі повідомлення, прагнуть зробити їх:
1) доступними для пошуку;
2) цікавими та зрозумілими;
3) такими, щоб було легко ділитись самим споживачам [3].
При цьому ключовим параметром здійснення будь-яких витрат підприємств в Україні за умови
постійного коливання рентабельності залишається ефективність та здатність досягнути запланованих
цілей. Відповідно працівники світової пошукової системи Google ввели поняття нульового моменту
істини (Zero Moment of Truth – ZMOT) для визначення рівня задоволення, який отримують споживачі від
повідомлень компанії [2, С.24]. Фахівці з маркетингу пов’язують цей показник із періодом, коли споживач
досліджує товар чи послугу (шукає інформацію) ще до моменту здійснення покупки. Саме у цей період
маркетингові комунікації відіграють особливо важливе значення.
Слід зауважити, що сучасні споживачі щораз частіше послуговуються рейтингами, відгуками та рецензіями
у мережі Інтернет на споживчі товари [1, С.81]. Впродовж останнього десятиліття така тенденцію набирає
популярності, що й спостерігають фахівці компанії Google [4]. Маркетологи в агропромисловому бізнесі
України зобов’язані враховувати сучасні тренди й використовувати їх на користь своїх компаній. Боязнь
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поганих відгуків та поширення негативної інформації відкидає український бізнес назад, завдає шкоди його
іміджу, новаторству та можливостям розвиватись в епоху інформаційної економіки.
Сьогоднішню активність споживачів в Інтернеті слід правильно сприймати та використовувати на
користь свого бізнесу. За умови правильної реакції та застосування такі комунікації сприяють розвитку
всієї маркетингової діяльності. Це додаткові можливості для маркетингових комунікацій сучасних
агропідприємств, які є нагодою:
1) більш тісно співпрацювати з цільовою аудиторією;
2) отримувати реакцію на купівлю;
3) швидко оцінити якість та сприйняття нових товарів;
4) проводити довготривале виведення бренда на ринок.
На думку фахівців Google, ZMOT є найважливішою складовою сучасного процесу купівлі товару [2, С.25].
Отож аграрному бізнесу України з метою оцінки проходження своїми товарами нульового моменту істини
доцільно: по-перше, зробити легкодоступною інформацію про продукт, щоб надати змогу покупцям порівнювати.
По-друге, отримувати постійно відгуки, незалежно від їхнього характеру (позитивні чи негативні): вони
допоможуть фірмі стати кращою. По-третє, увести продукт в усі можливі списки, посібники, каталоги покупців. І
на останок, бути готовими до строгого порівняння з конкурентними благами, що задовольняють подібні потреби.
Отож, аграрному бізнесу появу ZMOT слід сприймати як можливість надати споживачам те, що вони
дійсно потребують і хочуть.
Впродовж останніх десятиліть провідні пошукові системи (Google, Yahoo, Bing) активно аналізують
свою аудиторії. Аналіз їхніх досліджень дає підстави виокремити ряд тактичних рішень, котрі можуть
підвищити ефективність маркетингових комунікаційних кампаній для агропромислових підприємств
України, активних у Мережі. Найбільш раціонально сьогодні:
- отримувати від реальних клієнтів правдиві відгуки і поширювати їх між різними веб-сайтами;
- розробити стратегію соціальних медіа, яка гарантуватиме активність, чуйність та освіченість
торгової марки у агропромисловій галузі;
- реалізувати стратегію блогу, яка опиратиметься на контент, пов’язаний із вирішенням проблем
клієнтів, розважанням спільноти, генерацією ідей для публікацій у соцмережах і месенджерах;
- використовувати можливості електронної розсилки, опираючись на останні досягнення:
автоматизацію, забезпечення постійної появи у верхній частині поштової скриньки кожного клієнта тощо.
Орієнтація українських агропромислових компаній на сучасні технології й досягнення у вивченні поведінки та
взаємодії зі споживачами і ринками забезпечить більшу автоматизацію бізнесу, мінімізацію витрат. Зрештою це дасть
змогу агропромисловим компаніям обслуговувати ефективніше свої ринки й ніші, котрі недавно сформувались.
Якщо проаналізувати революційні інновації, що впровадили у світі впродовж останніх трьохчотирьох десятиліть в аграрному бізнесі, можна зауважити, що вони допомогли:
1) виробляти дешевші й доступніші товари біднішим споживачам, які раніше не вважалися учасниками ринку;
2) перетворити товари і послуги, вироблені в агропромисловій сфері, із ексклюзивних у доступні
для купівлі-продажу в усьому світі.
Таким чином, маркетингові комунікаційні кампанії сьогодні спрямовують на створення цікавих,
зрозумілих, доступних повідомлень, якими легко ділитися. Розуміння сучасних тенденцій та застосування
технологічних досягнень у політиці просування дозволить суттєво підвищити ефективність комунікацій
у маркетинговій діяльності аграрного бізнесу України.
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ПРИБУТОК – КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК ФІНАСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сільське господарство – одна з основних галузей економіки, що має стратегічно важливе значення,
оскільки від її розвитку залежить продовольча безпека країни.
Сучасне сільськогосподарське виробництво поєднує численні галузі, і оптимальними для них є різні
організаційно-правові утворення у вигляді підприємств, фермерських господарств, особистих селянських
господарств і кооперативів та агрохолдингів.
Кінцевим фінансовим результатом діяльності цих організаційно-правових утворень є величина прибутку
(або збитку), яка обчислюється на основі суми доходу і поточних витрат, пов'язаних з його отриманням[1].
Категорія "прибуток" виникає саме на рівні суб'єкта господарювання – юридичної особи. Для визначення
кінцевого фінансового результату її діяльності, необхідно обчислювати саме величину прибутку, оскільки
підприємство, здійснюючи господарську діяльність, витрачає певні кошти (здійснює поточні витрати), пов'язані
з отриманням доходу. У випадку, коли величина доходу перевищує суму таких витрат, підприємство має
бажаний очікуваний фінансовий результат від своєї діяльності, який вимірюється сумою отриманого прибутку.
Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх
витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.
В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку
характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан. Прибуток є
основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його
матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Він слугує джерелом сплати податків. Враховуючи
значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на його зростання[2].
Існує наступна класифікація видів прибутку підприємства:
1. Залежно від виду діяльності, виділяють:
 прибуток від цільової діяльності – це прибуток, отриманий в результаті реалізації товарів
(надання платних послуг);
 прибуток від інших видів діяльності – це прибуток від невиробничої діяльності, тобто
транспортної, посередницької тощо;
 прибуток від реалізації майна – це прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів;
 прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від інвестиційної діяльності, надання
майна в оренду, пайової участі в інших підприємствах тощо.
2. Залежно від порядку визначення розрізняють:
 балансовий прибуток – це прибуток, який характеризує кінцевий результат проведення всіх видів
діяльності. Обсяг балансового прибутку визначається за даними бухгалтерського обліку;
 оподатковуваний прибуток – це обсяг прибутку, який визначається як різниця між валовими
доходами та валовими витратами підприємства-платника податку на прибуток;
 чистий прибуток – це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати
податку на прибуток та інших податків, обов'язкових платежів і зборів, сплачуваних за рахунок прибутку.
3. Залежно від методики оцінки виділяють:
 номінальний прибуток – це фактично отримана величина прибутку;
 реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з огляду на інфляцію.
4. Залежно від мети визначення розрізняють:
 бухгалтерський прибуток – це прибуток, який відповідає балансовому;
 економічний прибуток – це прибуток, який є різницею між виручкою від реалізації та всіма
витратами підприємства, в тому числі витратами втрачених можливостей.
Витратами втрачених можливостей прийнято вважати витрати на споживання будь-якого ресурсу,
визначені з точки зору використання його не найкращим альтернативним способом.
5. Залежно від розмірів підприємства розрізняють:
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 мінімальний прибуток – це прибуток, розмір якого після сплати податків задовольняє власників
підприємства відповідно до встановленого мінімального рівня рентабельності на вкладений капітал, тобто
кількісно мінімальний рівень рентабельності відповідає рівню середньої потенційної ставки банків по депозитах;
 цільовий прибуток – це прибуток, який визначає цільову функцію діяльності підприємства і
залежить від обраної стратегії.
Він може бути нормальним, тобто відповідати нормі прибутку на вкладений капітал чи необхідним,
тобто відповідати потребам підприємства в коштах на виробничий і соціальний розвиток;
 максимальний прибуток – це прибуток, який підприємство отримує при такому обсязі діяльності,
коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам, тобто граничні доходи і витрати ростуть
відповідно до зростання обсягів виробництва[3].
Отже, прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних
при цьому ресурсів. Важливими факторами, що забезпечує його зростання є підвищення продуктивності
праці, фондовіддачі, економія матеріальних ресурсів, рівень технічного прогресу, а саме, механізації та
автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін.
Урахування організаційно-правовими утвореннями таких факторів дасть змогу збільшувати величину
прибутку від їхньої діяльності діяльності.
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ В
РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Швидко мінливі умови бізнесу підприємств і супутнє зростання невизначеності, а також кількість
необхідних ризиків і вимагають від підприємців пошуку інструменту для підвищення ефективності
фінансово-виробничої діяльності, а також конкурентоспроможності на ринках продукції в контекст
забезпечення їх стратегічного розвитку. У цій ситуації в рамках використання системного управління,
починаючи з 70-х років XX століття, підприємства почали використовувати створення або вступ до
стратегічних альянсів як інструмент управління системою [1].
Великий інтерес до створення та функціонування стратегічних альянсів як інструменту підвищення
ефективності підприємства та як відкритої системи, яка включена і виступає як елемент більшої системи
(стратегічного альянсу), призвела до значної наукової дискусії про сутність таких союзів і дозволила
виділити значну кількість їх типів.
Дослідження різних науковців дозволяють сформулювати визначення стратегічного альянсу як
різного роду об'єднань підприємств різного типу, розміру та національності з одного або різних галузей
економіки з метою отримання додаткових конкурентних переваг, доступу до ресурсів, включаючи
інформацію, а також для зменшення витрат.
Більше того, таке різноманіття у формуванні стратегічних альянсів призвело до значної кількості їх
типів (табл. 1).
Вступ, створення та реалізація фінансово-господарської діяльності підприємствами у стратегічних
альянсах має суттєві позитивні та негативні аспекти щодо їх стратегічного розвитку.
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Види стратегічних альянсів
 договірна співпраця;
 спільна участі в статутному капіталі учасників;
За рівнем співпраці
 створення спільного підприємства;
 створення консорціуму;
 НДДКР;
 виробництво;
За сферами діяльності
 продаж (нові ринки);
 інвестиції;
 фінанси;
 короткострокові;
За строком дії
 середньострокові;
 довгострокові;
 вертикальний;
За напрямами транснаціональної взаємодії
 міжгалузевий;
 між конкурентами;
 між неконкурентами;
За рівнем конкуренції
 інтеграція обміну ресурсами;
 псевдоконцентрація;
 взаємодоповнюючі;
 двосторонні;
За кількістю учасників
 багатосторонній;
Таблиця 1. Класифікація стратегічних альянсів
Джерело: розроблено автором на основі: [2], [3].
До позитивних аспектів можна віднести: підвищення конкурентоспроможності на ринках збуту продукції;
доступ до нових ринків збуту або сегментів продажу; зниження витрат, у тому числі за рахунок ефекту масштабу;
зменшення витрат та підвищення ефективності НДДКР; зростання інновацій; доступ до значних обсягів «дешевих»
фінансових та інших видів ресурсів; подолання протекціоністських бар'єрів; зменшення кількості ризиків через їх
розподіл між членами альянсу; розширений доступ до передових технологій; забезпечення зростання
підприємства, в тому числі малого та середнього; замінивши стратегію "енергетичного опору" стратегією "айкідо".
Негативними аспектами вступу підприємства до стратегічного альянсу є: помилковий вибір
партнерів; використання партнерами асиметричної інформації; доступ партнерів до інформації, яка є
комерційною таємницею; піратство; організаційні помилки; доступ конкурентів до ринків збуту компанії;
формування нових конкурентів; можливість поглинання підприємства членами стратегічних альянсів;
фінансування розвитку конкурентів; жертвувати учасниками стратегічного альянсу своїми перевагами на
користь розвитку альянсу; «нульова» ефективність стратегічного альянсу.
Узагальнюючи та розширюючи дослідження в цьому напрямку за низкою науковців, ми можемо
виділити наступні ключові фактори формування та розвитку стратегічних альянсів:
- фаза ділового циклу;
- значення інновацій для суб'єктів господарювання;
- розвиток національної економіки;
- державне регулювання;
- взаємодія держави зі світовими фінансовими установами.
Вченими відзначається наявність залежності між зростанням світового ВВП та зміною кількості стратегічних
альянсів, що є результатом зв'язку між кількістю створених та функціонуючих стратегічних альянсів з фазою
економічного циклу. Таким чином, пожвавлення економіки на глобальному, міжнародному чи національному
рівні спричиняє активізацію створення підприємствами стратегічних альянсів з метою отримання додаткових
стимулів для стратегічного розвитку та доступу до нових ринків (секторів), а також для збільшення їх власна
конкурентоспроможність. Однак потрібно пам’ятати, що в умовах кризи та депресії в економіці створення або
вступ до стратегічного альянсу для суб’єкта господарювання може бути однією з найбільш ефективних стратегій
виживання на ринку, захист власних ринків збуту та підтримка конкурентоспроможності.
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Інновації, в сучасних умовах розвитку світової, міжнародної та національної економічних систем,
відіграють важливу роль у рамках забезпечення стратегічного розвитку підприємств. Більше того, у ряді
галузей економіки саме інновації є ключовим фактором успіху для суб’єктів господарювання, що змушує
підприємства шукати можливості для їх розвитку, придбання, реалізації та використання (Охріменко,
2015). Однак вартість інновацій, особливо для малих та середніх підприємств, змушує суб'єктів
господарювання створювати або приєднуватися до стратегічних альянсів.
Розвиток національної економіки також є важливим фактором формування та розвитку стратегічних
альянсів, оскільки підприємства розвинених країн, приєднуючись до стратегічних альянсів, прагнуть
підвищити власну конкурентоспроможність та вийти на нові ринки країн, що розвиваються. У той же час
підприємства країн, що розвиваються, намагаються отримати доступ до фінансових ресурсів, нових
технологій та інновацій, будучи частиною стратегічного альянсу.
Державна політика є потужним натхненним чи зневажливим фактором у формуванні та розвитку
стратегічних альянсів. Законодавство, підтримка підприємництва, умови ведення бізнесу в країні,
корупція, розмір тіньової економіки, рівень протекціонізму на національних ринках, ставлення до
інвесторів, рівень відкритості національних та регіональних економічних систем та захист Права
інтелектуальної власності активно впливають на стратегічні альянси.
Велику увагу слід приділяти взаємодії держав з міжнародними фінансовими організаціями (МФО),
особливо стосовно країн, що розвиваються. МФО подають сигнали підприємствам економічно
розвинених країн та країн, що розвиваються, а також служать основою для їх взаємодії, у тому числі
шляхом створення та функціонування стратегічних альянсів. Ці суб'єкти господарювання також
використовують інформацію МФО при взаємодії між собою в рамках стратегічних альянсів.
Відзначимо, що кількість та перелік факторів, що впливають на формування, а також на розвиток
стратегічних альянсів можуть змінюватися з часом, що вимагає постійної уваги та моніторингу таких
факторів з боку бізнес-структур та самих альянсів.
Вивчення стратегічних альянсів як інструменту управління системою підприємства доводить, що такі альянси
є важливим інструментом забезпечення стратегічного розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику.
Вивчення факторів формування та розвитку стратегічних альянсів дозволило визначити основні
фактори формування та розвитку стратегічних альянсів в процесі забезпечення стратегічного розвитку
підприємства в умовах невизначеності та ризику, що включало: фазу економічного циклу; значення
інновацій для підприємців; розвиток національної економіки; державну політика; взаємодію держави зі
світовими фінансовими установами.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ В
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Створений для вирішення питань фінансового сектору, управління ризиками давно залишається складним
і мало використовуваним підходом для бізнесу в реальній економіці. У кращому випадку бізнес використовував
інструменти управління ризиками для оцінки своїх фінансових операцій. Виняток становили окремі компанії з
добре налагодженим управлінням, де були певні успіхи в галузі управління ризиками. Невикористання
фінансових деривативів всього за кілька днів може знищити компанію, історія якої охоплює десятиліття.
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У системі управління ризиками об'єктом управління є ризик, ризиковані капіталовкладення,
економічні відносини між підрозділами бізнесу в процесі реалізації ризику.
IMSC має бути архітектурою, за допомогою якої підприємство може контролювати ризики на всіх рівнях
та підрозділах з єдиного центру управління - підрозділу, відповідального за управління ризиками по всій
компанії. Завдання та функції підрозділу, який потрібно вирішити, повинні бути чітко визначені та затверджені.
Відповідно до вищезазначеного, SRMP на рівні підприємства повинні відповідати наступним критеріям:
• впровадити системний підхід до оцінки та управління ризиками;
• співвідносити ризики та потенціали для досягнення найкращих результатів;
• інтегрувати підсистеми процедур (етапи впровадження управління ризиками), методів,
організаційних елементів, ІТ-підтримки;
• інтегруватись у існуючу організаційну структуру підприємства;
Основна функція інформаційної підсистеми полягає в перетворенні вхідних інформаційних ресурсів у
вихідні інформаційні ресурси (звичайно, вхідні та вихідні інформаційні ресурси не є однаковими) за допомогою
певного набору методів та за підтримки інформаційних технологій. Під інформаційними технологіями мається
на увазі автоматизація процесу управління ризиками. Автоматизація процесів ідентифікації та планування
ризиків значно підвищує продуктивність менеджера ризику. Говорити про кількісну оцінку ризиків без
використання сучасних інформаційних технологій просто не має сенсу. Існує велика кількість програмних
пакетів, які підтримують певні процеси управління ризиками. Однак досить складно і малоймовірно знайти
комплексну систему управління ризиками, яка могла б автоматизувати весь процес управління ризиками, від
створення плану управління ризиками до контролю над виконанням плану реагування на ризик.
Відповідно до процесів управління ризиками, загальна політика управління ризиками підприємства
повинна містити наступне:
1. Постановка цілей. Для підприємства в реальній економіці політика управління ризиками повинна
базуватися на поєднанні двох підходів: превентивного підходу - боротьби з ризиками, які не переросли в
проблеми; чуйний підхід - боротьба з ризиками, які вже стали проблемою. Відповідно, чим ретельніше
проводити роботу в рамках профілактичного підходу, тим менше буде обсяг роботи в рамках підходу до
реагування. Для підприємства в реальній економіці ризиками не можна маніпулювати, а політика
управління ризиками повинна бути спрямована на їх зменшення.
2. Ідентифікація ризику. Політика управління ризиками повинна чітко визначати коло ризиків, що
усвідомлюють ризики, які приймає компанія. Для розробки єдиного послідовного підходу до класифікації
ризиків, який дозволяє раціонально та послідовно класифікувати їх при вирішенні різних завдань,
доцільно запропонувати такі принципи класифікації ризиків:
• класифікація ризиків повинна відповідати конкретним цілям;
• класифікуючи ризики, слід враховувати, що однакова ситуація з ризиком може спричинити різні ризики;
3. Оцінка та аналіз ризиків. У цей момент дані з попередньої частини перетворюються в числову форму та
обчислюються ймовірність ризику та його вплив. Оцінка ризику повинна базуватися на таких положеннях:
набір методів, що застосовуються для оцінки ризику, повинен бути максимально широким, а для отримання
більш точних оцінок слід використовувати комбінацію різних методів. Однак деякі методи характерні для
різних видів ризиків. Для визначення ціни ризику рекомендується використовувати лише показники, які
враховують як можливість виникнення несприятливої події, так і суму збитку від неї. Як таке, пропонується
використовувати насамперед дисперсію, середнє квадратне відхилення та коефіцієнт варіації.
4. Розробка планів управління ризиками. На цьому етапі складається план дій. Цей документ повинен
містити таку інформацію:
- Ідентифікатор ризику - це унікальне число або ім’я, яке використовується для ідентифікації ризику.
- Формулювання ризику - словесний опис ризику.
- Опис втрат, які можуть виникнути.
- Стратегія - опис стратегії управління ризиками.
Ціна ризику.
Перелік дій - це послідовність дій, необхідних для виконання стратегії управління.
Часові рамки - це дати завершення кожного з вищезазначених пунктів.
Обов'язки - Призначення відповідальних за виконання наступних дій
Чисельними характеристиками резервної стратегії можуть бути гроші, час тощо (лише для резервної стратегії).
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5. Виконання рішень, моніторинг. Політика управління ризиками на цьому етапі повинна включати
розробку процедур контролю за правильністю та своєчасністю вжитих дій відповідно до плану,
розробленого на етапі розробки планів управління ризиками.
6. Оцінка та контроль. На цьому етапі необхідно: Встановити процедури внутрішнього контролю для
кожного виду ризику. Це включає оцінку ефективності управління ризиками, а також контроль за
дотриманням на різних етапах, таких як верифікація. Таким чином, IMSC має забезпечити безперервність
та безперервність усіх процесів управління ризиками. Результатом усіх процесів управління суттєвою
швидкістю в періоді часу t повинно стати нове знання про ризик, яке дозволить, у разі необхідності,
скорегувати раніше встановлені цілі управління ризиками в період t + 1.
Література:
1. Башинська І.О., Полещук А.А., Мотова А.В. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві //
Режим доступу https://www.researchgate.net/publication/318325022_Udoskonalenna_sistemi_ upravlinna_rizikami_na_pidpriemstvi
2. Вербіцька І.І. Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств. //
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний
економічний університет, Тернопіль, 2011.- Режим доступу file:///D:/PROF/DWNL/ape_2014_10_27.pdf
3. Івченко І.Ю. Моделювання економiчних ризикiв i ризикованих ситуацій: навч. посіб. /
І.Ю.Iвченко. - К. : Центр учбової лiтератури, 2007. - 344 с.
4. Кравченко В.А. Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки.
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-1/Kravchenko_108.htm - 15.11.2009.

Наджафова Т.О.,
студентка ІІІ-го курсу магістратури,
освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»,
відділення післядипломної освіти та заочної магістратури,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ
Створення ринкової економіки в Україні й гострота проблеми інвестиційних ресурсів обумовлюють
необхідність розвитку інвестиційних інститутів.
Державне регулювання іноземного інвестування є одним із видів соціального управління та
врегульованою нормами права виконавчою й розпорядчою діяльністю відповідних органів державної
влади щодо ефективного залучення та раціонального використання іноземних інвестицій з метою
економічного зростання та підвищення рівня життя народу.
Провідне місце у процесі регулювання іноземного інвестування належить економіці, на яку покладено
завдання проведення державної політики щодо іноземного інвестування. За ринкових умов роль держави
полягає у створенні необхідних гарантій, інституцій, певних умов, механізмів розвитку й передачі частки
повноважень на місця шляхом реформування як усієї системи влади, так і її структури та функцій. Тому на
сьогодні особливо важливою є необхідність удосконалення державної інвестиційної політики, побудова
ефективної системи регулювання інвестиційної діяльності, спрямованої на довготривалу перспективу.
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні визначається законами «Про
інвестиційну діяльність» (1991 p.), «Про режим іноземного інвестування» (1996 р.). «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» (1996 р.), «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991 р.), «Про загальні засади
створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (1992 p.), «Про підприємництво» (1991
р.), «Про господарські товариства» (1991 р.) тощо.
Загалом державне регулювання у сфері інвестування здійснюється з урахуванням економічних
чинників, що вміщують елементи формування джерел інвестицій; методичне забезпечення державного
регулювання інвестицій; формування джерел інвестицій; стимулювання залучення інвестиційних
ресурсів і формування умов здійснення інвестування.
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Відповідно до указу Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» (1995 р.)
передбачено створення інститутів взаємного інвестування у формі інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній. Основною відмінністю між ними є площина їх різних можливостей на ринку цінних паперів.
Інвестиційні фонди створювались як інститути спільного інвестування, тоді як інвестиційна компанія
виступала як професійний торговець на ринку цінних паперів.
У сучасних умовах державне регулювання спрямовано на створення сприятливого внутрішнього
клімату для залучення та підтримки іноземних інвестицій в країни, що наддасть ресурси для розвитку та
підвищення економічного стану України.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Сьогодні тема дослідження розвитку туризму в нашій країні є дуже актуальною, адже індустрія
туризму в Україні має всі передумови для потужного розвитку та входження у світовий ринок туризму за
умови врахування сучасних тенденцій та принципів ефективного розвитку данного сектору економіки.
Питанню визначення основних проблем розвитку туристичної індустрії України присвячено значну
кількість досліджень. Проблеми управління туристичною індустрією в Україні досліджували такі
науковці як І. Гортенко, Н. Гоблик-Маркович [2], В. Гуляєв, В. Євдокименко, Н. Кабушкин, О. Камушков,
В. Кифяк, Л. Китаєва [3], В. Мацала, В.Ткач та інші.
Туристична індустрія спричиняє суттєвий вплив на розвиток економіки України. В першу чергу забезпечує
зайнятість населення та постійно створює нові робочі місця, підтримує платіжний баланс, стимулює зріст ВВП.
За даними державної служби статистики України, індустрія туризму України в 2015 р. змогла забезпечити
робочими місцями більше 230 тис. людей і відтворила ВВП розміром у 15,5 млрд. грн. [1]. Експерти
прогнозують на період 2014-2021 pp. зростання частки ВВП, отриманого від розвитку туристичної індустрії в
Україні, на 6,9% і зростання зайнятості населення в цій індустрії не менше, ніж на 2,5%.
Аналіз динаміки туристичних потоків показав, що у 2015 році нашу країну відвідало 12,4 млн. осіб,
тобто динаміка туристичних потоків в Україну зменшилась (у порівнянні з 2014 роком) на 2,3%. Кількість
громадян України, які виїжджали за кордон збільшилась (у порівнянні з 2014 роком) на 3%. Кількість
внутрішніх туристів збільшилась (у порівнянні з 2014 роком) на 9,6%.
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Серед причин такої нестабільної ситуації є ряд проблем, які суттєво сповільнюють туристичний
розвиток в Україні, а саме:
- воєнний конфлікт з Росією на сході України;
- відсутність гнучкої системи державної політики управління туризмом;
- фінансування вітчизняної туристичної індустрії не відповідає сучасним вимогам (спостерігається
постійна динаміка зменшення бюджетних коштів);
- стан транспортної інфраструктури у більшості регіонів відзначається достатньо низьким рівнем розвитку;
- низький рівень розвитку готельно-ресторанного господарства у більшості регіонів України;
- недосконалий інженерно-технічний стан інфраструктури у більшості регіонів України;
- сьогодні в Україні близько 70% обʼєктів історико-культурної спадщини характеризується
незадовільним станом і вимагають реконструкції/реставрації;
- відсутність реклами внутрішнього туризму спричиняє низькі показники внутрішніх туристичних
потоків тощо [2].
Рішення всіх перелічених проблем вимагає значного державного фінансування і бездіяльність в
даному випадку може загрожувати Україні не бути туристично привабливою, а це означає не отримувати
від розвитку туризму можливі грошові потоки.
Аналізуючи перспективи розвитку вітчизняної індустрії туризму, необхідно наголосити, що сьогодні
сучасна туристична індустрія – це економічна сфера і одночасно ланка життєдіяльності суспільства, яка в
більшій або меншій мірі сполучає більшість галузей народного господарства.
Завдяки такій ситуації, індустрія туризму виступає як універсальна економічна сфера, що інтегрує велику
кількість галузей, і займає одне з провідних місць у світовій економіці. Цей критерій повинен виступити одним
із головних факторів при створенні нового державного підходу регулювання туристичного сектору, як тієї
сфери, пріоритетний розвиток якої надає можливість здійснити позитивний вплив на соціально-економічний
стан України в цілому та стимулювати низку важливих галузей народного господарства.
Сьогодні Україна зосереджує у собі всі необхідні ресурси і відповідно вітчизняний туристичний ринок має
можливість продемонструвати більш високі показники темпів розвитку. Однак, щоб підвищити ефективність
функціонування індустрії туризму необхідно створення і впровадження в діяльність національних підприємств
України єдиної системи маркетингу в туристичній сфері. При цьому, особливої уваги потребує реалізація заходів
щодо формування позитивного іміджу країни і її регіонів, особливо важливо – надати підприємствам індустрії
туризму інформаційну і фінансову підтримку. Тобто необхідно розробити таку схему розвитку туристичної
індустрії, в яку повинні входити створення цільових фондів, надання субсидій, виконання основних аспектів
програми щодо розвитку туристичної індустрії. При вирішенні розглянутих проблем відбудеться суттєве
покращення не тільки туристичної індустрії, а і соціально-економічного розвитку країни.
На сучасному етапі трансформації економіки України однією з пріорітетних задач постає ефективний
розвиток туризму. В порівнянні з іншими країнами світу розвиток вітчизняного туризму відбувається
недостатньо ефективно. Щороку Україну відвідує приблизно 5-6 млн. туристів. Якщо порівнювати
Україну і Францію, то у Франції кількість туристів щорічно складає близько 35 млн. Індустрія туризму
України не використовує наявні ресурси та реалізує свої можливості тільки на 1/3 частину.
Індустрія туризму – один з найприбутковіших секторів світової економіки і по своїй економічній
віддачі вийшла на провідні позиції: на неї припадає приблизно 10% виробленого у світі валового продукту
та приблизно 30% світового ринку послуг. Сучасні реалії світового розвитку туризму демонструють
українських громадян як своєрідних інвесторів зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань
вітчизняної індустрії туризму. Згідно розрахунків фахівців індустрія туризму тільки лише у вигляді
податків могла б щорічно приносити в державний бюджет до 4 млрд. дол. [3].
Отже, розвиток таких подій, що склалися в сучасній індустрії туризму, вимагають активних дій та
пошуку ефективних засобів, що здатні подолати кризові явища та інтенсифікувати виробництво
вітчизняного туристичного продукту з відповідною міжнародною якістю.
Аналіз ситуації розвитку вітчизняного стану розвитку туризму, проблем та перспектив, можна
стверджувати, що індустрія туризму не дивлячись на повільні темпи розвитку все ж демонструє впевнені кроки,
що збільшують показники вітчизняної індустрії туризму. Саме від того, який шлях зараз обере Україна в
розбудові національної туристичної індустрії суттєво вплине на майбутнє економіки України в цілому.
Світовий досвід переконує, що туризм – повноправний і надприбутковий компонент економіки.
Завдяки мінімальним інвестиційним надходженням туризм здатний забезпечувати максимальну віддачу.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕННОЇ
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ДЛЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМТСВА
Для розвитку національної економіки країни та стимулювання підприємницької діяльності в 1998 році
була прийнята спрощенна система оподаткування, обліку та звітності й запроваджено єдиний податок для
суб'єктів малого підприємства. В Україні постійно ведуться дискусії стосовно відміни та змін цієї системи,
але навпаки необхідно зберегати її та вдосконалювати. Кількість малих підприємств в Україні, що обрали
спрощену систему, постійно збільшується, лише станом на 2019 рік їх більш ніж 1,3024 млн.
Слід зазначити, що система спрощенного оподаткування вже давно діє і в інших країнах світу, а саме:
в Болгарії, Россії, Канаді, Щвейцарії, Франції, Літві та інших. Наприклад, малі підприємства Франції, які
мають статус юридичної особи та належать фізичним особам, сплачують прибутковий податок за ставкою
19%, замість 33%. Щодо спрощенної звітності в цій країні підприємства ведуть лише облік закупівель та
фінансових надходжень, а також складають формальні розрахунки з ПДВ, у яких зазначається, що ПДВ
не стягується, якщо мінімальне граничне значення величини річного обігу не було перевищено. [ Журнал
"Східна Европа: Економіка, бізнес та управління", Випуск 3: Кміть В.М., Жук Ю.І., Чеботарь О.А.
"Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємства" с. 266] Надалі країна інвестує як
капіталовкладення частину оподаткованного прибутку. Така підтримка малого бізнесу призводить до
збільшення створення малих підприємств та надходжень до бюджету.
Нідерланди встановлють для підприємств з оподаткованим доходом до 50 тис. гульденів ставку
податку 30%, а якщо прибуток понад 50 тис. гульденів – 35%. У країнах, що мають вищу ставку
оподаткування використовується інвестиційні пільги, як приклад, оподатковуваний прибуток малих
підприємств зменшується при інвестиціях в капітальні активи.
Спрощена система оподаткування використовується і в Болгарії, ставка прибуткового податку
становить 15% для підприємств у яких річний прибуток не перевищує 50 тис. левів, та 20% – якщо понад
50 тис. левів. Такі підприємства, що сплатили патентний податок звільняються від сплати ПДВ.
Країни навіть при економічних кризах та подоланні наслідків таких криз підтримували малі
підприємства. Декілька країн під час різкого погіршення економічної кон'юнктури зменшували ставку
оподаткування прибутку: Великобританія (із 30 до 28%), Люксембург (із 29,6 до 28,6%) і Швеція (із 28 до
26,3%). [ Журнал "Східна Европа: Економіка, бізнес та управління", Випуск 3: Кміть В.М., Жук Ю.І.,
Чеботарь О.А. "Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємства" с. 267].
Проаналізував наведені приклади світового досвіду щодо впровадження спрощенної системи
оподаткування та звітності, можно стверджувати, що вдала податкова політика стимуюючого напряму,
дає сталий розвиток економіки. Дуже вдала система з інвестиціями, як залучення частки оподаткованого
прибутку в капіталовкладення, звільнення від сплати ПДВ малих підприємств, надання податкових
канікул новим підприємствам, стимулювання витрат на наукові, дослідні та конструкторські роботи.
Також під час економічних криз країни не ігнорують необхідність стимулювання підприємництва.
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Для створення необхідних умов підтримки та прогресуючого зростання кількості підприємств в
Україні потрібно: вдосконалювати спрощену систему оподаткування, переглянути можливості виплати
податків малих підприємств, ввести дефенційну ставку на прибуток, що інвестується в розвиток суб'єкта,
а саме створювати податкові стимули для активного розвитку, спрощувати умови відстрочення виплати
податків шляхом перенесення термінів сплати.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Організація інвестиційного забезпечення має визначальний вплив на виробництво
сільськогосподарської продукції, конкурентоспроможної як на внутрішньому, так і на зовнішньому
продовольчих ринках. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації, що є одними з найвпливовіших у
світовій економіці, спрямовують розвиток країни на поступову інтеграцію у світове господарство. В
умовах актуалізації глобальних процесів збільшилась потреба у дослідженні питань щодо залучення
іноземних інвестицій, які здатні задовольнити потребу підприємств в обмежених ресурсах.
Система інвестиційного забезпечення підприємств є динамічною, і в достатньо турбулентних умовах
сучасного економічного розвитку України постійно трансформується під впливом широкого кола
чинників. Це вимагає формування та реалізації ефективної національної політики залучення іноземних
інвестицій, підвищення інвестиційної привабливості економіки країни в цілому, забезпечення належного
рівня захищеності інвестиційних вкладень та реалізації інших системних заходів щодо створення
сприятливого інвестиційного середовища. Дослідження тенденції розвитку галузі тваринництва в Україні
свідчить, що тривала відсутність уваги до розвитку галузі з боку держави призвела до певної її деградації,
про що свідчить негативна динаміка як об’ємних, так і якісних показників.
Інвестиції є головним джерелом технічного оснащення підприємств й освоєння нових технологій,
формування виробничого потенціалу, основним механізмом реалізації стратегічних цілей економічного
розвитку. Інвестиційне забезпечення є найважливішою умовою вирішення практично всіх стратегічних і
значної частини поточних завдань розвитку й забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських
підприємств. Нарощування темпів та обсягів нагромадження капіталу забезпечує перехід на інвестиційноінноваційну модель розвитку, створює передумови для економічного зростання аграрного виробництва [1].
Традиційно вагому роль в розвитку сільськогосподарського комплексу України відіграє галузь
тваринництва, продукція якої складає близько 20% загального обсягу валової продукції українського
сільськогосподарського виробництва. Крім того, безумовно, галузь є суттєвою складовою продовольчої
безпеки країни. Але, не дивлячись на стратегічну важливість галузі, її стан протягом багатьох років можна
охарактеризувати як стагнацію.
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Крім загального негативного впливу соціально-економічної нестабільності в Україні в останні кілька років
підприємства галузі тваринництва, як і молоко- та м’ясопереробники, зіткнулися з новим викликом – втратою
традиційного зовнішнього ринку збуту продукції тваринництва у Російській Федерації, що стало наслідком
погіршенням політичних та економічних відносин з країною-сусідом через агресію останньої проти України.
Негативні зовнішні чинники сприяли поглибленню існуючих внутрішніх проблем розвитку галузі. Так,
порівняно з показниками 1990 року станом на початок 2018 року поголів’я великої рогатої худоби скоротилося
майже у 7 разів, поголів’я свиней – у 3 рази, птиці – в 1,3 рази, не дивлячись на те, що птахівництво в останні 15
років демонструє переважно позитивні тенденції розвитку [2]. Протягом 2005-2018 років поголів’я великої
рогатої худоби в Україні скоротилося майже вдвічі, в тому числі і поголів’я дійного стада.
За останні п’ять років значно скоротилося поголів’я овець та кіз, що стало наслідком анексії Росією Криму, де
традиційно розвивалося вівчарство. Скорочення поголів’я у свинарстві частково, як і в інших галузях тваринництва,
пов’язане з втратою контролю над тимчасово окупованими територіями Луганської, Донецької областей та Криму.
У таких реаліях особливо важливу роль починають відігравати саме інвестиції. Динаміку прямих іноземних
інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство за період з 2010 по 2019 рр. наведено на рисунку 1.
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Рис. 1 – Прямі іноземні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство
за період з 2010 по 2019 рр. (млн.дол. США) [3]
Аналіз статистичних даних свідчить про негативну тенденцію надходження прямих іноземних
інвестицій у розглянутий сектор економіки. Невелике покращення спостерігалось у період з 2010 по 2014 рр.
та у 2017 році. Основними країнами інвесторами виступають Німеччина, Данія, Велика Британія та Польща.
Світовий досвід показує, що без залучення іноземного капіталу практично неможливо провести
структурну перебудову економіки, впровадити нові технології у виробництво, забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку. Україна володіє потужним
інвестиційним потенціалом, проте для його активізації необхідно здійснити ряд заходів щодо зміни
інвестиційної політики влади, поліпшення загального бізнес-клімату та режимів конкуренції [4].
Крім забезпечення покращення загального інвестиційного клімату в країні шляхом стабілізації
економічного та політичного стану основними складовими механізму створення привабливого
інвестиційного середовища в сільському господарстві з боку держави є:
– формування логічної, зрозумілої та передбачуваної законодавчої бази;
– спрощення адміністративних процедур прийняття управлінських рішень в інвестиційний сфері;
– забезпечення рівних умов діяльності та рівня захищеності для різних типів інвесторів;
– забезпечення доступу до бюджетного фінансування сільгоспвиробникам різних форм власності та
різної виробничої потужності без лобіювання інтересів великих агрохолдингів тощо.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УМОВАХ РИНКОВИХ
ВІДНОСИН
Вивчення цієї проблематики неможливе без аналізу законодавчої бази, регулювання соціального
розвитку трудового колективу, тому що саме вона є одним з основних фактором, який вплинув на сучасний
стан досліджуваного явища. Звичайно, поряд з державним регулюванням в цій сфері діють інші, не менш
важливі, чинники. До них відносяться: стан економіки та фінансовий стан підприємства, рівень
демократизації та самоуправління трудового колективу, наявність і стан інфраструктури підприємства,
наявність взаємної зацікавленості керівництва та колективу підприємства в вирішенні соціальних проблем.
Для того щоб глибше вникнути в суть такого складного явища як соціально-трудові відносини та
соціальний розвиток і їх нормативна база, спробуємо охарактеризувати особливості сучасної
життєдіяльності трудових колективів.
На думку вчених Гончарова В.Н., Щокіна Г.В. [1, 2], одною з особливостей є те, що соціально трудові
відносини не сформувались в достатній мірі ще при існуванні адміністративно-командної системи, як
трудові колективи змушені вже були пристосовуватись до нових умов продиктованих зародженням
ринкових відносин. Науково-технічний прогрес та інформаційні революції роблять сучасне виробництво
досить динамічним і активно впливають на розвиток міжгосподарських зв’язків та на всю систему
соціально-трудових відносин. При цьому в зміни втягуються всі соціальні групи та прошарки.
В свою чергу, кандидат економічних наук Василенко В.А., висловлює думку про те, що на життєдіяльність
багатьох тисяч трудових колективів України вплинуло те. що законодавча і виконавча влада не встигають з
розробкою концепції реформ, не закріпили їх механізмами більш гнучких переходів до нового.
Зміни в формах власності викликали зміни в структурі підприємств в їх кількісному і якісному складі. В
свою чергу, це впливає на процеси відродження колективів , на організацію управління їх соціальним
розвитком. Всі науковці, які працюють над цією проблематикою, відзначають, що в умовах перехідного
періоду багато трудових колективів пережили критичні пороги і в них підвищувалась соціальна активність.
Як ніколи, сьогодні актуальною є проблема демократизації виробничого життя. Демократизм в сфері
виробництва фактично робить свої перші кроки. Найсуттєвішим резервом тут є профспілкові організації,
потенціал яких на сьогодні не задіяний в достатній мірі.
Але поряд з негативними тенденціями, в останні роки, відбуваються і позитивні зміни. В нашій
державі зародилось та розвивається соціальне партнерство. Хоча, звичайно, його стан далекий від
бажаного. Саме колективний договір на сьогодні є центральним документом в сфері соціального розвитку
трудового колективу.
Колективні договори та угоди являють собою прийняті сторонами зобов’язання щодо регулювання
виробничих, трудових, і соціально-економічних відносин, та узгодження інтересів працівників, власників
та уповноважених ними органів на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності
та господарювання.
Колективний договір є не тільки організаційно-нормативним закріпленням соціального партнерства
в організації, а й, на нашу думку, важливим інструментом управління соціальним розвитком трудового
колективу. Він є правовим актом, який регулює трудові соціально-економічні і професійні відносини між
роботодавцями та найманими працівниками. Підписаний колективний договір підлягає реєстрації в
місцевих органах виконавчої влади. Колективний договір вступає в дію з дня його підписання
представницькими сторонами, незалежно від терміну реєстрації.
Всі обов’язки поділяються на нормативні та обов’язкові. До нормативних відносяться ті, що встановлені
законом про працю , і змінювати їх неможливо. Нормативні положення колективного договору є найбільш
важливою його частиною − це сукупність локальних норм з питань оплати, умов безпеки праці.
До обов’язкових відносяться такі питання, які закріплюються колективним договором , як конкретні
обов’язки, які беруть на себе сторони.
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Всі передбачені колективним договором норми й обов'язки діють тільки в конкретній організації, в
даному трудовому колективі.
Колективний договір вирішує ряд виробничих і соціальних завдань.
Колективний договір − це багатоплановий документ. Він регулює майже всі відносини в організації
як з питань виробничої діяльності, так і з питань похідних від неї, об’єднує всі заходи, які спрямовані на
удосконалення виробництва.
Колективний договір укладається у всіх організаціях всіх форм власності за умови використання
найманої праці.
Група таких авторів, як Мурашко М., Монастирський Г. Л., Савченко В.В. [3, 4], дають обґрунтування
колективним договорам, угодам, і на їх думку вони повинні виконувати такі три функції: захисна,
організаційна, мирна.
Існуюча багаторівнева система колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин
дозволяє на основі співпраці та компромісів погодити інтереси головних суб'єктів сучасних економічних
процесів роботодавців і найманих працівників.
Практично баланс інтересів між партнерами в сфері виробництва в ринковій економіці знаходить своє
відображення в колективному договорі і в індивідуальних трудових договорах.
Угода визначає згоду та позиції сторін за основними принципами проведення соціально-економічної
політики. Вона ухвалюється на рівні держави між представниками профспілок, роботодавців та влади. У ній
передбачаються положення щодо принципів регулювання соціально-трудових відносин , в тому числі в сфері
розвитку ринку праці і зайнятості населення, в області оплати праці найманих працівників, соціального захисту
і соціального забезпечення. Для регулювання соціально-трудових відносин, ведення колективних переговорів і
підготовки проекту угоди, утворюється постійно діюча трьохстороння комісія, в яку входять представники
профспілок і їх об'єднань, об'єднань роботодавців і державних органів виконавчої влади.
Соціально-трудові відносини в організації регулюються системою норм і нормативів, які випливають
з Конституції України, Кодексів Законів про працю України.
Система норм і нормативів встановлюється на основі законодавства , дає змогу встановити вертикаль,
яка буде нормативно-правовим підґрунтям для переговорів соціальних партнерів і укладання ними
колективних договорів та угод.
Сфери в яких виникають правовідносини
Умови праці
Стандарти і соціальні гарантії
Договірне регулювання трудових відносин
ЗУ
«Про
охорону ЗУ «Про відпустки»
ЗУ «Про професійні спілки, їх права та
праці»
ЗУ «Про оплату праці» ЗУ «Про державні соціальні гарантії діяльності»
стандарти та державні соціальні гарантії»
ЗУ «Про колективні договори і угоди»
ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне Указ Президента України «Про Положення
страхування на випадок безробіття»
про Державну інспекцію України з питань
ЗУ «Про зайнятість населення»
праці»
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів ЗУ «Про забезпечення рівних прав та
України щодо реформування загальнообов’язкового можливостей жінок і чоловіків»
державного соціального страхування та легалізації фонду ЗУ «Про очищення влади»
оплати праці»
ЗУ «Про запобігання корупції»

Таблиця 1 Характеристика законодавчої бази регулювання соціально-трудових відносин
трудового колективу станом на 01.01.2019 р.
Будь-яка система є ефективною в тому випадку, коли існує належний контроль за виконанням рішень
чи законів. Тому, на думку автора, ефективне впровадження принципів соціального партнерства, взаємної
поваги між учасниками соціально-трудових відносин можливе за рахунок активної діяльності держави в
цьому плані та розуміння своєї важливої соціальної ролі роботодавцями.
Висновок. Відтак, проведене нами дослідження показало, що науковці, практики, законодавці
повинні звернути особливу увагу на соціально-трудові відносини тому, що від цих відносин залежить
розвиток економіки, стабільність соціального стану суспільства.
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2. Щокин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. Київ: Знання, 2003. С. 325-331.
3. Монастирський Г.А. Теорія організації: Навч. посіб. Київ: Знання. 2008, 319 с.
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Аналіз світової практики показує, що державні закупівлі є важливим інструментом регулювання
ринку, підтримки економічної і соціальної стабільності, забезпечення зростання економіки. Сьогодні
спостерігається стійке зростання обсягу закупівель товарів, робіт і послуг для потреб держави.
Державні закупівлі виконують ряд найважливіших функцій у розвитку економіки:
1. Відтворювальна функція. Механізм державних закупівель дозволяє задовольнити державні
потреби в товарах, роботах і послугах у заданих обсягах і з необхідним рівнем якості, що забезпечує
стабільні економічні взаємозв'язки з участю держави як господарюючого суб'єкта.
2. Стимулююча функція. Державні закупівлі є інструментом створення інвестиційного клімату,
регулювання галузевої і регіональної структур економіки служать фактором зростання сукупного попиту.
3. Функція цінового регулювання. Державні закупівлі, впливаючи на рівень цін, здійснюють
непрямий вплив на динаміку цін в ринковій економіці в цілому.
4. Стратегічна функція. Спрямованість розвитку є одним з ключових факторів існування соціальноекономічної системи, і з цієї позиції державні закупівлі задають таку спрямованість на короткострокову
перспективу, забезпечуючи, зокрема, певний рівень державних послуг, що, в свою чергу, свідчить про
ступінь соціальної орієнтації політики держави.
5. Інноваційна функція. Державні закупівлі через закупівлі інноваційної та високотехнологічної
продукції реалізують один із принципів контрактної системи — принцип стимулювання інновацій.
Реалізація даної функції може відбуватися через бюджетне фінансування інноваційних розробок
безпосередньо, шляхом проведення конкурсних процедур, або через стимулювання попиту на нові
продукти і технології, регулюючи і стимулюючи інноваційну діяльність.
Важливою характеристикою розвитку будь-якої країни, економіка якої орієнтується на принципи
вільного ринку, є стан правових норм організації державних закупівель товарів, робіт і послуг.
Обов’язковість існування таких норм визначається тим, що у державних закупівлях власником коштів
платників податків (суспільних коштів) є держава, а розпоряджатися ними, використовувати їх повинні
чиновники. Принципи прозорості та недискримінації, на яких базуються міжнародні правила закупівель,
у національному законодавстві повинні відображатися абсолютно точно, інакше з ефективного механізму
вибору тендер може перетворитися власне на злоякісний інструмент корупції.
Як відомо, конкурентна боротьба за державні контракти повинна призводити до зниження
закупівельних цін і покращення якості товарів, робіт і послуг. Державні закупівлі за всіх часів також були
важливим стимулом розвитку національного виробництва. Проте досягнення переваг конкуренції і
стимулювання розвитку національного виробництва можливо тільки за умови вдосконаленої організації
процесу державних закупівель на відповідній законодавчій базі.
Протягом багатьох років обсяг державних закупівель в таких галузях, як машинобудування,
електротехнічна галузь, комп'ютерні технології та інші, був невисоким, в результаті чого відбулося
технічне і технологічне відставання підприємств, банкрутство або перепрофілювання таких виробництв,
як виробництво медичної апаратури, електротехніки, спецтранспорту та ін. Зростання попиту на таку
продукцію з боку державних замовників показав залежність від імпорту і нездатність промисловості
задовольнити попит на сучасну продукцію.
Таким чином, держава як суб'єкт економічної діяльності, здійснюючи значні обсяги закупівель для
задоволення суспільних потреб, сприяє зростанню економіки і її інноваційного розвитку. [1]
Реформа публічних закупівель в Україні включає в себе зміну законодавства і впровадження електронної
системи закупівель, яка отримала назву ProZorro. Станом на початок 2017 року система охоплює
закупівельний процес восьми типів закупівель, описаних у законі і наказі ДП «Зовнішторгвидав України» наразі «ДП ProZorro» (згідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2016
33

№1220). Електронна система з'єднує головний портал із мережею приватних торговельних майданчиків.
Дані, отримані у процесі взаємодії з системою, зберігаються в центральній базі даних, є загальнодоступними
і використовуються для здійснення моніторингу. Але закон і ProZorro не є єдиними результатами реформи.
Реформа зробила сферу публічних закупівель більш помітною для широкої публіки, відкритість системи
підвищила рівень обізнаності громадян щодо сфери публічних закупівель. Крім того, Україна як член Угоди
СОТ про державні закупівлі (GPA) стала ще більш відкритою для іноземних учасників і отримала доступ до
закупівель за кордоном. Електронна система спростила доступ до торгів для учасників, знизила рівень витрат
на адміністрування як самої системи з боку держави, так і витрат на адміністрування процесу з боку
закупівельників та учасників і в цілому прискорила процес закупівель. До того ж, моніторинг процесу
закупівель, який охоплює електронна система, став більш простим та доступним.
Реформа публічних закупівель є однією з найуспішніших українських реформ, яка стала прецедентом
результативної взаємодії громадянського суспільства, держави та бізнесу. Це пояснюється і успішними
результатами реформи, і вдалою комунікацією, і, нажаль, слабкою базою порівняння всередині країни.
Незважаючи на необхідність подальшого удосконалення, можна виділити ряд позитивних змін, до який
призвела реформа публічних закупівель.
По-перше, реформа збільшила загальну обізнаність громадян України щодо публічних закупівель. Це
досягнення важливе, тому що саме громадяни є кінцевими споживачами державних послуг, забезпечення
роботи яких підтримують закупівлі а також тими, хто насправді платить за закуплені товари через податки.
По-друге, реформа об’єднала всіх замовників, учасників та Колегію з розгляду скарг Антимонопольного
комітету в єдиній електронній системі, яка покриває всі типи процедур і всі етапи окреслені Законом про
публічні закупівлі. Розмір і всеосяжність покриття системою всіх користувачів відрізняє українську електронну
систему від практик застосовування е-підходу індивідуально для кожного етапу 12 в країнах ЄС.
По-третє, у рамках реформи відбулась децентралізація торгових майданчиків: станом на кінець
березень 2017 року працює 15 акредитованих приватних торговельних майданчиків (для всіх закупівель)
замість одного державного. Комерціалізація цього сегменту додала конкуренції між майданчиками і, як
це очікувалось та має забезпечити постійне вдосконалення послуг.
По-четверте, у якості частини електронної системи та з метою залучення більшої кількості ключових
гравців до участі, дослідження та моніторингу були використані стандарти відкритих даних, які
забезпечили рівність доступу до інформації і дозволили всім зацікавленим учасниками стежити за
закупівельним процесом.
По-п’яте, реформа відкрила для вітчизняних закупівельників можливість долучитись до глобального ринку
державних закупівель. 18 травня 2016 року Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA),
що дозволило українському бізнесу брати участь у державних закупівлях 45 країн-членів угоди. Згідно з
оцінкою Світового банку13, ринок GPA охоплює близько 2,5% світової економіки (1,7 трильйона доларів).
По-шосте, реформа у сфері державних закупівель підштовхнула зміни і в суміжних до публічних
закупівлях сферах. Прикладом таких змін є: початок розробки положення про моніторинг закупівель,
впровадження електронних державних послуг на основі ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України
щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» тощо), впровадження прозорих
механізмів продажу державного майна через систему «Прозорро. Продажі». [2]
Тож, ефективне функціонування системи публічних закупівель в умовах сучасних економічних
перетворень дає змогу вирішити низку соціально-економічних проблем держави, забезпечує проведення
наукових досліджень, створення та впровадження нових технологій і розробок. Вдосконалення системи
публічних закупівель має унеможливлювати необґрунтоване завищення ціни на товари та послуги з боку
учасників торгів, подачу недостовірної інформації про учасників закупівель та зловживання службовим
становищем під час застосування тендерів з одним постачальником. Оцінюючи публічні закупівлі з точки
зору перспективності для українських підприємств, слід зауважити про чудову нагоду їх виходу на нові
ринки збуту для розширення своєї діяльності та, відповідно, збільшення прибутку.
Література:
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Юридична Газета. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/videvolyuciyi-do-revolyuciyi.html.
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МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ В ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БІЗНЕСУ.
Оцінка вартості сільськогосподарського бізнесу тісно пов’язана з мікро- та макроекономічними
факторами, що здійснюють значний вплив на її процедуру, вибір методичного підходу і методу та
результат оцінки. Фактори, що змінюють вартість сільськогосподарського підприємства, потребують
з’ясування міри їх впливу на вартість, виділення серед них факторів прямого та опосередкованого впливу.
Ринкову вартість підприємства АПК можна представити як сукупність трьох основних частин, які у своїй
забезпечують реалізацію головної мети його функціонування, нарощення ринкової вартості: це матеріальна,
нематеріальна і латентна вартість. Виходячи з цих головних складових, що формують ринкову вартість
підприємства, необхідно розробляти політику управління фінансовими ресурсами. На наш погляд, неможливо
наголосити на пріоритетності якої-небудь з трьох основних складових, тому необхідно вивчити фактори, що є
визначальними для росту матеріальної та нематеріальної вартості підприємства, оцінити ефективність
управління фінансовими ресурсами та визначити фінансовий потенціал підприємства [1, с.140].
При здійсненні процедури оцінки вартості бізнесу вибір методичного підходу та методу оцінки
вартості здійснюється з урахуванням факторів (показників), що впливають на вартість підприємства.
Фактором вартості можна вважати будь-який параметр, який прямо чи опосередковано впливає на
формування величини вартості. Для кожного підприємства таких факторів може бути безліч, тому для
успішного управління на базі вартісно-орієнтованого підходу важливо не лише ідентифікувати такі
фактори, але й встановити їх пріоритетність, тобто силу впливу на цільовий показник вартості компанії,
та зосередити увагу на управлінні найбільш значущими факторами [2, c.1].
На нашу думку, визначення факторів вартості є важливим з двох причин: по-перше, підприємство не може
працювати безпосередньо з вартістю; по-друге, саме ці чинники допомагають менеджерам вищого ешелону
зрозуміти,що відбувається на всіх інших рівнях управління, і донести до них свої плани і наміри [3, с.3].
До мікроекономічних факторів належать: обсяг виробничих потужностей фірми, застосовувана
виробнича технологія, сподівана норма прибутку, відповідність якості продукції чинним стандартам та
ефективність системи менеджменту якості, питомі витрати на одиницю продукції, ефективність реклами
і збуту, швидкість логістичного обслуговування тощо [4, c. 106] .
Вони включають фактори мезорівня – рівень конкуренції, кон’юнктура ринку, інші характеристики
галузі чи сфери діяльності підприємства, і фактори макрорівня, що об’єднують загальні економічні,
політичні, демографічні, соціальні та інші чинники [2, c.2].
Показники макроекономічного середовища аналізують стан інвестиційного клімату в країні та
надають інформацію про те, як, коли і чи взагалі вплине зміна макроекономічної ситуації на діяльність
підприємства. Дані показники формують та узагальнюють систематичний ризик, що випливає з дії
зовнішніх факторів, які не можуть бути знешкодженні ієрархічністю у межах національної економіки.
При умовах дії високого ступеня ризику на діяльність підприємства його вартість буде нижчою, ніж
вартість аналогічного підприємства, яке діє при нижчих умовах ризику, але, як відомо, більш високий
дохід завжди буде характеризуватися вищим ступенем ризику [5, с.62].
Отже, вплив зовнішніх факторів на аграрні підприємства на сьогоднішній день проявляється через
економічну кризу, нестабільну політичну ситуацію та інвестиційний клімат у країні. Також, причиною є
недосконалість ринку капіталів та інформаційний ризик через неповний доступ або складність доступу до
об’єктивної інформації щодо фінансового стану суб’єктів господарювання. Крім того, значним зовнішнім
фактором є вплив непередбачуваних погодних умов та коливання цін на сільськогосподарську продукцію.
Внутрішніми факторами є якість менеджменту, застосовувані технології, залежність від ключових фігур
компанії, маркетинг та реклама. Найзначнішими внутрішніми факторами є місце розташування бізнесу
та конкурентне середовище.
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ЗНАЧИМІСТЬ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Питання щодо результативності діяльності підприємств є актуальним і своєчасним у сучасних
економічних умовах, адже одним з найважливіших засобів у прийнятті управлінських рішень є саме
результативність діяльності підприємства. А ефективне управління сприяє формуванню довгострокових
конкурентних переваг, що визначає стійкі лідерські позиції підприємства в умовах жорсткої конкурентної
боротьби. Однією з умов успішної діяльності будь-якого підприємства є проведення моніторингу та
вимірювання результатів діяльності.
Загалом моніторинг результативності діяльності підприємства слід розглядати як регулярний і
системний збір інформації про результати діяльності підприємства, який здійснюється задля контролю,
оцінки стану об’єкта, а також коротко- та довгострокового прогнозування. Моніторинг спрямований
також на виявлення та завчасне попередження проблем та відхилень у роботі підприємства.
Результативність діяльності підприємства являє собою важливу характеристику правильності
встановлення низки цілей і пріоритетів, виступає відбиттям раціональності вибору економічної моделі
господарської поведінки, спрямованої на вирішення відповідних стратегічних і поточних завдань з
найменшими витратами. Тому визначення результативності функціонування і розвитку підприємства є
невід’ємною складовою механізму забезпечення сталості його конкурентних позицій в ринковому
суперництві, важливим інструментом удосконалення системи планування і контролю діяльності [3, с.70].
Правильне визначення економічного стану підприємства, оцінювання ефективності та
результативності його господарської діяльності є першим щаблем для розроблення обґрунтованої
економічної політики, постановки завдань, які можуть бути реально використані для вдосконалення
управління його діяльністю [1, с. 72].
Слід зазначити, що результати моніторингу результативності діяльності підприємства найбільш
інформативні для керівництва об’єкту, працівників та інвесторів.
Результати моніторингу дають керівникам можливість отримання регулярної інформації щодо об’єкта для
контролювання результативності підприємства, оцінювання відповідності його поточної діяльності
стратегічним цілям та перспективам розвитку, своєчасного реагування на організаційні зміни [2, с. 279].
Для працівників моніторинг результативності діяльності підприємства може бути стимулом до більш
продуктивної та ефективної праці. Адже, якщо діяльність підприємства дає позитивні та стабільні
результати, то це може свідчити не лише про підвищення ефективності господарського процесу,
зростання прибутковості, оптимізації економічного розвитку суб’єкта господарювання, а й про можливе
збільшення заробітної плати працівникам.
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Результати моніторингу діяльності підприємства є необхідними інвесторам для отримання повної
інформації про стан об’єкта, можливі перспективи розвитку, а також проблеми і недоліки його діяльності.
Інформація, отримана в ході моніторингу, є базою для перевірки доцільності інвестиційних вкладень.
З огляду на вищевказане, можна зробити висновок, що роль моніторингу результативності діяльності
підприємства для управлінського персоналу досить значна. В першу чергу він впливає на формування
стратегії підприємства, поточних цілей та завдань і забезпечення його постійного розвитку.
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ЕЛЕОНОРА ОСТРОЗЬКА В ІСТОРІЇ ЯЗЛОВЦЯ ТА ЙОГО ЗАМКУ
У даній статті проведено аналіз історіографічних матеріалів по темі дослідження та встановлено роль
Елеонори Острозької в історії Язловця та його замку. Проаналізовано різночасовий матеріал, що дає змогу
простежити період змін у політичному, суспільному та релігійному устрої Язловця кінця ХVІ початку XVІІ ст.
Сучасне село Язловець географічно та історично розташоване на території Поділля, в долині
невеличкої річки Вільхівець, притоки Стрипи. Перша писемна згадка про містечко датується 1373 роком
[7 с. 29]. З давніх часів містечко перебувало у власності родини Бучацьких, гілка яких обрала собі
прізвище Язловецькі згідно назви населеного пункту [7 c. 26].
Дослідження князівських династій, особливо їх персонального складу, вимагає використання всіх джерел,
які збереглися, пошуків нової літератури, часто перегляду усталених інтерпретацій та версій. Вивчаючи
династичну гілку Язловецьких не можливо не згадати про їхній безпосередній зв'язок з родиною князів
Острозьких, а саме шлюб Ієроніма Язловецького з Елеонорою Острозькою. Рід Острозьких – один із
найбагатших та найвпливовіших князівських родів тодішніх Білорусі та України XVI - початку XVII століття.
Елеонора була внучкою Василя Костянтина Острозького, українського князя, магната, політичного та
культурного діяча, засновника Острозької академії та дочкою Януша Острозького – першого римо-католика
серед князів Острозьких. Не зважаючи на те, що Костянтин Острозький був ярим захисником православ’я,
Елеонора була католичкою і активно допомагала ордену домініканців, які на той час мали в Язловці монастир з
величним костелом Успіння. Він знаходиться на узгір'ї біля збудованого раніше дерев'яного парафіяльного
костелу Марії Магдалини. Храм однонавний, з вежею спереду, мурований з пісковика. Поєднує архітектурні
стилі готику (вежа перед навою), ренесанс, (зокрема, багаті різьблені вхідні головний та бічний портали). До
боків нави у XVII ст. симетрично прибудовано дві низькі напівкруглі каплички.
Внаслідок укладеного шлюбу між Ієронімом Язловецьким та Елеонорою Острозькою, остання стала
однією із ключових фігур у історії Язловця зокрема та Поділля загалом.
Ієронім Язловецький, гербу Абданк, народився у 1570 році. Був наймолодшим сином гетьмана великого
коронного Єжи (Юрія) Язловецького і його дружини Ельжбети з Тарлів. Під час навчання в Інґольштадті, що у
Баварії переходить з кальвінізму у католицький обряд, ставши фанатично віруючим. Після повернення із навчання
розпочав військову службу. Садок Баронч у своїй праці «Язловецькі пам’ятки», писав: «Битви для нього іграшка,
табір є домом, кінь - сидінням, панцир — одягом, танці з татарами – заб авою»[1,c.60]. У 1605 році ставши
воєводою подільським продовжив розбудову Язловецького замку, розпочату батьком, а саме прибудував велику
напівкруглу бастею зі сторони міста, звів на дитинці нові житлові будинки і каплицю, сприяв відновленню костелу,
записав фундуш для домініканського монастиря в Язловці. Не зважаючи на те, що Ієронім Язловецький був
людиною великої відваги та великого військового хисту він не проявив ані політичної майстерності, ані здатності
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розуміти потреби своїх підлеглих. Невдовзі після того як, Ієронім успадкував маєток, він почав суперечку із
місцевим католицьким кліром. Ця суперечка згодом переросте у обопільну неповагу та ненависть, яку зуміє
виправити його дружина, Елеонора. Згідно із легендою ( яка не може бути підтверджена польськими або
вірменськими джерелами) Ієронім наказав поголити єпископу бороду, що вірмени сприйняли як величезну образу.
Із цієї легенди вийшла інша, яка оповідає про прокляття, яке наклав на Ієроніма вірменський єпископ, через яке
його єдиний син ще дитиною упав у колодязь на замковому подвір’ї і потонув [1, c.40].
Ієронім Язловецький помер у 1607 році, не залишивши по собі нащадка. Свої маєтності він заповів дружині
Елеонорі. Після його смерті Язловецького в 1607 році його вдова Елеонора Язловецька з Острозьких поставила
собі за мету воскресити п’ять фундаторів шляхом перенесення домініканців до мурованого костелу. [2, c. 80]. Вдова
насамперед помирилася з кліром віддавши домініканцям нову церкву, побудовану її дівером Миколаєм
Язловецьким і погодитись на передачу щедрої спадщини, яку Миколай заповів місцевій парафії і домініканцям.
Через деякий час вона втрутилася у довгий диспут із кліром, який нехтував своєю парафією і весь свій час та увагу
приділяв справам свого Ордену. Елеонора приймала активну участь у громадських справах та добробуті містечка.
Проте вона не виявляла таку відданість цим справам як її дівер, і її досягнення у цій сфері не були такими
визначними, як його. Також вона цікавилася мистецтвом і стала відданою покровителькою музики. Перший
польський композитор, Миколай Гомулка, був частим гостем при її дворі та отримував від неї сповнену ентузіазму
підтримку своїх творчих спроб. Впродовж одного із своїх візитів до двору Елеонори Язловецької, він захворів та
невдовзі помер у її замку. Як людина з народу він бу похований на домініканському цвинтарі біля огорожі. Його
могила із часом стала невпізнанною та забулася. Згодом, у середині ХІХ сторіччя, власник Язловця віднайшов
могилу та відновив надгробок. Деякі з його тогочасних послідовників та прихильників встановили меморіальну
дошку на вході у домініканську церкву. Цю дошку із наведеним нижче латинським написом можна було побачити
ще до початку Другої Світової війни:
D. O. M (Deo Optimo Maximo)
Gomolcam His lapis indicat sepultum
quem cum devorat atra mors choraulae
omnes ingemuere musicique
megatumouuedomus stretere mutae
at recte cineres Tui quiescent
Gomolco hoc tumulo a Tuis parato
Obiit Anno D. MDCIX
die V Martis Aetatis XLV
У 1610 році Елеонора, яка рано овдовіла, узяла шлюб вдруге із князем Яном Єжи Радзивілом, могутнім
литовським магнатом після чого вони спільно проживали у Язловці. Домагатись її руки розпочав невдовзі після
похорону кн. Костянтина-Василя Острозького. Спочатку Януш Острозький був проти укладення шлюбу,
вимагаючи від майбутнього свата Миколая «Сирітки» відступити сину посаду віленського воєводи та записати
частину спадку. 11 червня 1609 майбутні свати уклали домовленості про майбутній шлюб дітей.
Шлюб відбувся у жовтні в Язловці, оскільки дітей у них не було, успадковану після смерті дружини
частину маєтків за життя відступив маршалку великому коронному Миколаю Вольському - опікуну
братанка Адама, який мав третину Язловця.
Вдова Ієроніма, дружина князя Радзівіла, була останньою з лінії Язловецьких, хто проживав у замку
та піклувався про його величезні земельні володіння. Після смерті Елеонори Острозької, Язловецький
замок перейшов до багаточисельної сім’ї, котра в 1622 році, а потім і в 1641 році провела розподіл замку
на декілька частин, включаючи до нього різних володарів. [3,c 71].
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Козіонов Антон Дмитрович
магістрант 2-го року навчання
Київський державний інститут декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НАСТІЛЬНОЇ ГРИ З ІСТОРИЧНИМ КОНТЕКСТОМ
Дизайн підкреслює ідею та доповнює наратив гри. Для якісної і функціональної візуалізації необхідне
залучення дизайнера, що має розуміти аудиторію, її стиль життя, цільову поведінку. Дизайн повинен бути
універсальним і функціональним для цілей гри, а візуальна складова не має відвертати уваги від самої гри.
Важливо переконатися, що дизайнер ознайомлений з завданнями, цінностями і загальним контекстом гри.
Пересвідчившись у спільному баченні структури гри, необхідно сформувати список візуальних
матеріалів для ігрового процесу. Яким би не був дизайн гри, він має охопити максимальну цільової
аудиторію. Повинні бути зацікавлені користувачі, що належать до різних соціальних груп, професій чи
віку, по-різному сприйматимуть одну і ту саму інформацію.
Для ілюстрації дослідження розглянемо особливості проектування настільної історичної гри
«Визвольна війна», події якої розгортаються на тлі історичних подій в Україні XVII століття.
На першому етапі було виконано огляд ключових історичних подій, зброї та побуту в Україні XVII століття.
Ясне й більш-менш точне уявлення про запорізький одяг та зброю дають нам гравюри, ікони, прапори
й портрети відповідного століття [1]. Цікавими є гравюри у творі О. Рігельмана [2]. На них зображені
костюми різних верств населення України, у тому числі, запорізьких козаків (рис. 1): запорожці одягнуті
у широкі шаровари, довгі каптани, низькі шапки й кошлаті бурки. Загалом запорізький одяг мав ту
перевагу, що не сковував рухів людини й був пристосованим до клімату країни. Найдорожчий одяг
запорізьких козаків виготовлявся з шовку, польського й англійського сукна, кармазину й оксамиту.
З холодної зброї козаки використовували ніж, кинджал, шаблю, келеп (клівець), чекан, рогатину, спис
та піку, булаву й пернач. Традиційне захисне спорядження (шоломи, обладунки, щити) у козац. війську
не знайшло широкого вжитку. Ним іноді користувалися представники козацької старшини. Від XVII ст.
різко збільшується кількість стрілецької зброї, артилерії, відбувається становлення й розвиток регулярної
армії, нової військової організації та військового мистецтва, що приводить до глобальних змін характеру
ведення війн. Загалом про озброєння запорізьких козаків слід сказати, що все низове військо було
озброєне вогнепальною та холодною ручною зброєю: козак-піхотинець, зокрема, мав мушкет, шаблю й
ратище; кінний козак мав мушкет, шаблю, ратище й чотири пістолети.

Рис. 1. Запорізьки козаки. Гравюра з літописної оповіді О. Рігельмана [2].
Для формування сюжету гри були вивчені історичні події цього періоду (17 ст.), а саме національно
визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
Тип механіки настільної гри «Визвольна війна» є «Контроль за площею» - гравці виграють або
отримують очки за контроль частини дошки / карти. Сюжет гри оснований на реальних історичних подіях
і має стратегічний характер. Гра розрахована на 2-4 гравця. Кінцевою ціллю гри (перемогою одного з
гравців) є захоплення усіх стратегічних об’єктів на полі та/або військова перемога.
Чотири гравці грають за одну із чотирьох фракцій, а саме:
● Козацтво. Полководець – Богдан Хмельницький. Спеціальні юніти фракції – чайка, швидкоходний
морський юніт. Переваги фракції – обози мають кращі характеристики. Недоліки фракції – фронт бойових
подій проходить на їхній території.
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● Кримське ханство. Полководець Менглі-Гірей. Переваги фракції – кіннота має ще один хід.
Недоліки фракції – погане з точки зору тактики розташування на полі.
● Польське царство. Полководець Стефан Потоцький. Переваги фракції – елітна кіннота сильніша
на 1 одиницю. Недоліки фракції – незручний для маневрів ландшафт
● Московське царство. Полководець Василь Бутурлін. Переваги фракції – імперія, декілька міст
захоплені з початку гри. Недоліки фракції – незручний для маневрів ландшафт.
Дизайн настільної гри «Визвольна війна» оснований на історико-культурній спадщині світу та
України. У дизайні ігрових елементів використовується стиль «під старину». Поле з картою має вигляд
старої карти, всі деталі на карті намальовані по ескізам і витримані у стилі 17 століття, під впливом різних
культур. На полі також зображено міста, які, в свою чергу, спроектовані у приблизній схожості з
реальними містами 17 ст. Умовно позначені пам’ятки архітектури у кожному місті. Архітектура
відповідає тій чи іншій цивілізації – Османська Імперія, Європа, Московське царство та Козаччина.
Серед ігрових елементів також є картки полководців (рис. 2). Їх витримано у загальній стилістиці (фон –
стара бумага, ілюстрація - тонка лінія), вони містять ім’я полководця, ілюстрацію з його портретом,
інформацію про його переваги та недоліки та міста, з якими гравець починає гру.

Рис. 2. Оригінальна гравюра - портрет Б. Хмельницького та
макет ігрової картки, розробленої на її основі.
Гра розвиває цілий ряд здібностей та навичок: логіка – уміння знаходити зв'язок між причинами і
наслідками, обирає з багатьох варіантів розвитку подій найбільш вигідний; ерудиція – дає переваги тим,
чий кругозір ширше, відповідно, це мотивує всіх граючих задуматися про його розширення;
дипломатія/психологія – вміння вибудовувати відносини з оточуючими і контролювати свою поведінку,
оскільки гра командна, вчить будувати здорову конкуренцію між гравцями, дотримуючись певних
правил; координація – важлива складова фізичних навичок людини, гра містить фізичні вправи;
концентрація – вміння фокусуватися на поточному завданні (грі, уроці, роботі).
І на останок...
Настільні ігри – це незамінний інтелектуальний помічник. Багато наукових досліджень довели, що вони
допомагають розвивати логіку, увагу, вміння спілкуватися та уникати конфліктів тощо. На відміну від
комп'ютерних ігор, настільні ігри дарують живі емоції та незамінне особисте спілкування з друзями,
колегами та рідними, що є важливим для кожної людини. Такі ігри можуть бути використанні для навчання,
розвитку та поглиблення інтересу до історії та традицій своєї держави, що робить їх незамінними
помічниками у різних областях життя – від особистого спілкування до педагогічного виховання.
Список використаних джерел:
1. Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу до кінця XVIII ст.). К.:Спалах Лтд, 1998. 216 с.
2. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / Вст. ст., упор. та
примітки П. М. Саса, В. О.Щербака. К.: Либідь, 1994. 768 с.
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аспірант, кафедри Історії, Археології та Філософії
Мелітопольського Державного Педагогічного Університету ім. Б. Хмельницького
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ
«МАГІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» НА ТЕРИТОРІЇ АНГЛІЇ У ХІХ СТ.
Правові відносини є одним з ключових елементів взаємодії та функціонування соціальних інститутів. Тому,
вивчення розвитку та впливу правих відносин в історичному контексті на розгортання соціальних процесів позитивно
впливає на трансформацію сучасної правової системи. Актуальність представленої теми, зумовлена тим, що вона є
недостатньо розкритою в сучасній історіографії таємних товариств Західної Європи. Метою статті - є дослідження
впливу правових чинників на активізації процесу «Магічного Відродження» на території Англії у ХІХ ст.
В сучасній історіографії доволі опосередковано тема активізації езотеричного руху та Магічного
Відродження розглядається в монографії американської дослідниці Алекс Оуен - «The Place of Enchantment
British Occultism and the Culture of the Modern» (Owen, 2004). Втім, дана тема більш змістовно розглянута в
роботі канадської вченої Алісон Батлер – «Victorian Occultism and the Making of Modern Magic» (Butler, 2011).
Але, найдетальніше тема впливу правових відносин на езотеричний рух Англії розглянута в роботі Оувена
Девіса – «Researching Reverse Witch Trials in Nineteenth- and Early Twentieth-Century England» (Devies 2018).
Процес Магічного Відродження бере свій початок на території Франції у середині ХІХ ст. Ключовою
фігурою цього феномену прийнято вважати Луї Константа, більш відомого в езотеричних організаціях, як
Еліфас Леві. Саме ця людина в середі ХІХ ст. видала ряд окультних робіт, які мали синкретичний характер,
але широке коло містичних питань, що в них висвітлювалось сприяло їх поширенню на території Європи
серед різноманітних езотеричних груп та підвищенню інтересу до цієї теми (Granholm, 2014, р. 44).
Водночас, Англія була доволі популярна серед представників езотеричного руху, тому процес Магічного
Відродження, що був розпочатий на території Франції отримав серйозну підтримку збоку англійських
окультистів. Крім цього, передумови, які складались з релігійних, культурних, суспільних, політичних та ряд
інших факторів, сприяли розвитку езотеричної традиції на території Англії ХІХ ст. (Owen, 2004, р. 26-28).
Одним з таких факторів була трансформація правових відносин в англійському суспільстві. Окультні
доктрини та різноманітні форми чаклунства, що традиційно використовувались і розвивались в регіоні Західної
Європи починаючі ще з епохи Середньовіччя значний час переслідувались Церквою, були заборонені в
більшості країн на законодавчому рівні. Але, у ХІХ ст. репресивні тенденції, щодо окультистів та інших
представників езотеричних практик, почали змінюватися на рівні держави і закону, особливо у Англії.
Втім, англійський дослідник О. Девіс, при вивчені фактів насильства проти відьом на територіях ряду
селянських регіонів Англії, зміг встановити цікаву тенденцію. Напочатку 50-х років ХІХ ст. в регіоне
Самерсет в значній мірі збільшується кількість нападів на людей, яких підозрюють у магічних практиках.
Найбільша кількість нападів була скоєна проти жінок та виражені в нанесені тілесних ушкоджень. Ця дивна
тенденція зумовлена доволі опосередкованим чинником. Справа в тому, що з 50-х років почали діяли нові
нормативно-правові акти, стосовно охорони порядку та роботи поліцейських. Станом на середину ХІХ ст. у
Самерсеті з’являються нові загони поліції, які вже не контролювалися місцевими органами влади. Через це
справи про напади місцевих жителів на «окультистів» починають активно реєструвати та доводити до суду,
що у 80-90-х роках ХІХ ст. дозволяє повністю зупинити акти насильства. Дана тенденція була притаманна
не тільки регіон Самерсет, але і ряду інших регіонів Англії (Devies, 2018, р. 221-222).
Даний факт, вказує на трансформацію правових відносин та прагнення англійської влади до захисту
людей незалежно від релігійної орієнтації, на рівні державної політики. Такі ліберальні тенденції правової
системи, створили необхідну атмосферу, для активізації езотеричних організацій на території Англії, як
повноцінної сакральної систему та розгорнути процес Магічного Відродження. Підтверджує цю теорію
ряд фактів: по-перше, саме у другій половині ХІХ ст. в Британії з’являється більше 10 езотеричних
організацій, що є найбільшим показником в країнах Західної Європи (Walters, 2007, р. 8-9). По-друге,
Англія стала місцем народження видатного і найпопулярнішого езотеричного товариства ХІХ ст. –
Ордену Золота Зоря, до лав якого входила велика кількість людей різних соціальних рівнів та могутніх
містиків, ідеї, яких актуальні в окультному середовищі навіть зараз (Butler, 2011, р. 2-3).
З огляду на приведені вище факти можна зробити висновок, що Англія зіграла важливу роль в процесі
Магічного Відродження на території Західноєвропейського регіону. Втім, було встановлено, що одним з
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ключових факторів, що вплинули на розгортання цього процесу є трансформація правових відносин в контексті
релігійного плюралізму. Саме відчуття захищеності на державному та правовому рівні доповнювало атмосферу
популяризації міститиму в Англії ХІХ ст. що значно сприяло активізації езотеричного руху.
Література
Butler, A. (2011). Victorian Occultism and the Making of Modern Magic. London: Palgrave Macmillan, 226 p.
Barry J. Davies, О. Usborne C. (2018). Researching Reverse Witch Trials in Nineteenth- and Early TwentiethCentury England. J. Barry (Ed.). London: Palgrave Macmillan, 283 p.
Granholm, К. (2014). Dark Enlightenment The Historical, Sociological, and Discursive Contexts of
Contemporary Esoteric Magic. Boston: Brill, 230 p.
Owen, A. (2004). The Place of Enchantment British Occultism and the Culture of the Modern. Chicago:
The University of Chicago Press, 356 р.
Walters, J. (2007). Magical revival : occultism and the culture of regeneration in Britain c 1880-1929. URL:
https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/3 23/1/Thesis.pdf.

Ульянич А.О.,
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факультету історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова
«ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА:
ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ»
У контексті реконструкції ідентичності в історичній ретроспективі особливого значення набуває дискусія
щодо інформативності широкого кола джерел різного походження (зокрема, даних письмових джерел,
результатів археологічних розкопок, даних фізичної антропології, мистецтвознавства, мовознавства та інших
наук), які можуть надати корисну інформацію для відтворення ідентичності людей історичного минулого.
На відміну від представників більшості царин гуманітарного знання, які покладаються на живих індивідів
або носіїв культур, котрі здатні формувати свої міжособистісні відносини і реакції в певних ситуаціях, археологи
найчастіше обмежені відсутністю знань про конкретних людей, їхні психологічні реакції, емоції та почуття.
Основним матеріалом, з яким працюють археологи, є матеріальна культура. Завдяки своєму досвіду роботи з
матеріальною культурою та інтерпретації її в контекстному розумінні, археологія ідеально підходить для того,
щоб залучити до студій ідентичності матеріальний вимір, який часто відсутній в інших суспільних науках.
Дивлячись на такі культурні елементи, як одяг, прикраси, просторове розташування та архітектура, а також
розглядаючи їх як засоби інформування широкого загалу про себе, як канали, через які обговорюються багато
спільних стосунків і взаємодій, археологія може деталізувати, яким чином матеріальний світ бере участь у
артикуляції соціальної ідентичності, як особистісної, так і групової [1, с.7].
Об'єднуючи цілий комплекс знань, археологія забезпечує унікальний інтегрований підхід до проблеми
дослідження питання ідентичності. Основним завданням археологічної науки традиційно вважається
реконструкція історичного минулого на підставі матеріальних решток. В результаті аналіз артефактів
найчастіше спрямований на інтерпретацію археологічних знахідок в широкому історичному контексті.
Власне, археологи розглядають артефакти переважно як «покажчики», наприклад, зміни типу господарства,
соціально-економічної ситуації, впливів зовнішнього соціального та природного середовища тощо. В
результаті ідентичність створювачів цих артефактів часто випадає з кола тих чинників, які впливають на
конкретні характерні особливості як окремих артефактів, так і їхніх комплексів.
В міру звернення уваги на проблеми ідентичності дедалі гострішою стає потреба у розробці нових
інноваційних підходів до інтерпретації археологічних даних, які дозволили б пролити світло на певні
специфічні прояви ідентичності. Так, зокрема, етнічна приналежність, статус, стать та вік традиційно
добре акцентуються археологами на підставі дослідження особистих артефактів. Як археологи, ми маємо
обмежені відомості про особистість, аналізуючи персональні артефакти, оскільки ці предмети зазвичай
супроводжують буденні, часто повторювані дії людини. Реконструкція даного кола проявів ідентичності
здійснюється найчастіше на підставі всебічного аналізу морфології речей особистого ужитку[2, с. 14].
Персональні прикраси, знаряддя праці, предмети для приготування та подачі їжі, а також безліч інших
артефактів - це матеріальні залишки фізичних дій, які безпосередньо є частиною самоідентифікації.
42

Оскільки нові аспекти ідентичності можна виявити лише в результаті дослідження індивідуальних
особистих артефактів, важливо враховувати можливе використання предметів всупереч очікуваним
соціальним нормам. Такі розбіжності в очікуваному використанні особистих артефактів можуть стати
причиною досить великої групи відмінностей, що сприяє визначенню ідентичності. Експертиза
особистісної ідентичності та артефактів проводиться з цілого комплексу матеріалів, але найбільш
поширеними є ті, які були пов'язані безпосередньо з індивідами. Предмети туалету, особисті прикраси,
декоровані предмети побуту як артефакти варті особливої уваги. Цікаво, що саме "дрібні речі" часто є
найбільш важливими для розуміння багатогранного аспекту ідентичності, пов'язаного з діями людини.
Іншим класом персональних артефактів є ті, що належать одній людині та використовуються виключно
цим індивідом протягом усього життя. В рамках цієї категорії знаходяться, об'єкти, які використовуються
окремими людьми та передаються іншим у спадок. Нарешті, найбільш вузько визначений вид
персональних артефактів – це натільні прикраси та предмети, які мають безпосереднє відношення до тіла
людини. Як клас матеріальної культури, особисті артефакти володіють великим потенціалом для
вивчення індивідуального життя, особливо за статтю, етнічною приналежністю, класом, віком, хоча
аспекти націоналізму та регіональних суперечностей також досліджені [3, с. 47].
Водночас додаткові форми ідентичності, зокрема, сімейний стан, родинні зв’язки, сексуальні
уподобання та інші ознаки часто залишаються поза увагою дослідників матеріальних решток
життєдіяльності викопних суспільств.
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що термін "ідентичність" помітно витіснив такі звичні
поняття, як "самосвідомість" та "самовизначення". Це пов'язано насамперед з тим, що цей термін
відображає ширший і глибший характер позиціювання особистості в оточуючому світі, він пов'язаний як
з об'єктивною, так і суб'єктивною оцінкою. У вітчизняній науковій традиції «ідентичність» передавалася
зазвичай як «тотожність» і наше вухо не сприймає те, що в європейському культурному ареалі
сприймається як належне, тому вживання терміну «ідентичність» в соціально-гуманітарних науках
(історії, культурній антропології, археології, соціології, соціальній психології) довгий час йде по
паралельному з філософією руслу. Прагнучи розібратися з кращими способами пояснення проблем,
притаманних ідентичності соціальних груп, того, як вони змінюються, і як цей процес досліджується
археологічно, треба покладатися і на аналогію із сучасними подіями та інститутами. Такий підхід дає
змогу об’єктивно проаналізувати пізнавальний потенціал наявних у сучасному гуманітарному знанні
підходів до реконструкції ідентичності на підставі аналізу матеріальної культури.
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аспірант кафедри історії та культурології
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
УТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ – ЛИСТОПАД 1989 Р.)
Народний рух України своєю політичною діяльністю прискорив здобуття Україною незалежності.
Рух був провідною демократичною силою в Україні, яка перебувала в опозиції до комуністів.
24 червня 1989 р. у Києві відбулася І Нарада демократичних сил України. Учасники наради утворили
Організаційний комітет із підготовки Всеукраїнського установчого з’їзду Народного руху України за перебудову [2].
21 липня 1989 р. у Харкові відбулося засідання Координаційної ради НРУ. Рада вирішила провести
обласну установчу конференцію НРУ та прийняла Звернення до харків’ян. Основною думкою Звернення
було твердження, що без участі народу неможливо подолати економічну та політичну кризу. Майбутнє
України бачилося у складі СРСР (УРСР суверенний член СРСР) [7].
43

Одночасно із утворенням регіональної організації НРУ починає проводити у Харкові політичні акції.
15 липня 1989 р. проведено мітинг із використанням синьо-жовтого прапора. Учасники акції у кількості
100 чоловік зібралися біля пам’ятника Т. Г. Шевченку на вулиці Сумській [13].
У серпні 1989 р. НРУ почав збір підписів під зверненням до Верховної Ради УРСР. Звернення містило
пропозиції щодо проведення виборів до Верховної Ради УРСР: право висувати кандидатів у депутати мають
право політичні партії, громадські організації, трудові колективи та окремі групи громадян; скасування
окружних передвиборчих зборів; Верховна Рада УРСР обирається прямим голосуванням, а не на з’їзді народних
депутатів УРСР; всі депутати обираються у мажоритарних округах за схемою «одна людина – один голос» [4].
6 серпня 1989 р. у мітингу «Екофоруму» біля каскаду фонтанів узяли участь члени НРУ С. Сапеляк,
О. Геращенко, А. Черемський, Г. Шишацький [3]. Їх звинуватили у зриві мітингу, зневазі до архієпископа
Іринея, проголошенні українських націоналістичних гасел, невиконанні наказів міліції. 10 серпня над
рухівцями відбувся процес у Дзержинському районному суді міста Харкова. На захист підсудних виступили
організатори мітингу: голова облради профспілок В. Чуб, голова облради «Червоного хреста» С. Горбунов,
заступник голови Харківського фонду миру В. Семенов. Суддя Лук’янов направив справи Сапеляка та
Геращенка на дослідування, Шишацький був виправданий, Черемський був оштрафований на 40 рублів за
використання синьо-жовтого прапора [11]. Після суду міліція затримала усіх чотирьох мітингарів. У
Дзержинський районний відділ міліції для підтримки затриманих прийшли О. Різниченко, Ю. Гречаниченко,
І. Захарова. Із відділу їх намагався виштовхнути молодший лейтенант Бордзов. Різниченко для самозахисту
дала ляпас по обличчю Бордзова. КДБ порушив кримінальну справу проти О. Різниченко [8].
У справі захисту А. Черемського та О. Різниченко від політичних переслідування окрім НРУ взяло участь
товариство «Меморіал», був проведений протест біля будинку Управління КДБ у Харківській області.
М. Старунов, який приймав участь у протесті, зазнав судового переслідування. 2 жовтня 1989 р. суддя Київського
районного суду в місті Харків О. Донець присудив М. Старунова до штрафу в розмірі 1000 рублів [9].
2 вересня 1989 р. відбулася Харківська регіональна установча конференція НРУ. Комуністи
намагалися провести своїх людей на регіональну установчу конференцію. Для цього партійні комітети
підприємств та установ надсилали на конференцію членів КПРС. Комуністам не вдалося отримати
більшість на конференції. Учасники конференції обрали делегацію на І з’їзд Руху.
І з’їзд НРУ відбувся 8 – 10 вересня 1989 р. Від Харківської регіональної організації виступав Анатолій
Кіндратенко. На його думку, НРУ повинен боротися за здобуття Україною суверенітету. Для досягнення
цієї мети необхідно позбавити керівників КПРС влади. Україна стане демократичною за умови
багатопартійності, при цьому КПУ має вийти із складу КПРС [6].
На місцях теж проводилася боротьба із НРУ. Найактивнішою ця діяльність була в Краснокутському
районі. 30 вересня 1989 р. пленум районного комітету КПУ прийняв постанову «Про ставлення
партактиву, комуністів району до ворожих позицій Установчого з’їзду Народного руху України за
перебудову». Постанова передбачала виключення із КПРС членів НРУ, звільнення учителів-рухівців [5].
22 жовтня 1989 р. регіональна організація НРУ провела у саду імені Т. Г. Шевченка міста Харкова
мітинг під гаслом «Рух, перебудова, вибори». В акції також взяли участь товариство «Меморіал»,
Український Гельсінський союз. На мітингу виступали співголова правління Харківської крайової
організації НРУ Г. Алтунян, голова клубу «Вибір» В. Щербина, письменник Р. Полонський, голова
«Екофоруму» О. Ведмедева, члени правління регіональної організації НРУ В. Перевозний, С. Владіміров,
А. Здоровий. Учасники акції вимагали Верховну Раду УРСР врахувати у Законі УРСР «Про вибори
народних депутатів УРСР» вимоги НРУ [12].
4 листопада 1989 р. регіональна організація НРУ провела мітинг пам’яті жертв голодомору у
Молодіжному парку міста Харкова. До рухівців приєдналися група «Квітень» («Апрель»), Український
Гельсінський союз, Спілка української молоді, товариства «Спадщина» та «Меморіал». Мітинг відкрив
член Ради Колегій НРУ Микола Старунов. Також виступили Р. Полонський, С. Сапеляк, О. Марченко, Г.
Алтунян, А. Здоровий. Учасники мітингу вимагали суду над Л. Кагановичем. Був установлений хрест на
пам’ять про загиблих від голодомору. Священик І. Тронь освятив хрест, синьо-жовтий та малиновий із
хрестом прапори, відслужив панахиду [14].
7 листопада НРУ провів у Харкові альтернативну демонстрацію. Участь у акції провели також
учасники товариств «Меморіал», «Спадщина», «Квітень» («Апрель») [10].
18 листопада у Києві проведено ІІ Нараду демократичних сил України. Був утворений Демократичний
блок України за перебудову для участі у виборах до Верховної Ради УРСР та місцевих рад, що проводилися
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у березні 1990 р. У Демократичному блоці взяли участь Рух, Український Гельсінський союз, Спілка
незалежної української молоді, Українська народно-демократична ліга, Товариство Лева, «Меморіал»,
«Спадщина», Товариство репресованих, Українська асоціація клубів виборців, страйкоми Львова, Донецька,
Миколаєва, Полтави, Українська асоціація захисту історичного середовища. Нарада прийняла Виборчий
маніфест. Завдання Демократичного блоку: досягнення політичного та економічного суверенітету УРСР;
прийняття нової Конституції УРСР (розширення прав та свобод людини, багатопартійна система); захист
усіх форм власності (державної, кооперативної, індивідуальної, акціонерної, змішаної); національне
відродження українського народу; свобода віросповідання (легалізація Української греко-католицької
церкви та Української автокефальної православної церкви) [1].
Організація Демократичного блоку України за перебудову означала завершення формування Руху.
Він став політичною партією, яка може брати участь у виборчих кампаніях.
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кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри історії та етнографії України
Одеський національний політехнічний університет
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕМОГИ Л.М. КРАВЧУКА НА ПЕРШИХ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ
На перших президентських виборах, що відбулись разом зі всеукраїнським референдумом першого
грудня 1991 року Л. Кравчук отримав абсолютну більшість голосів за свою кандидатуру, а саме понад 60%.
За Кравчука виступили як соціал-комуністи так і деякі націонал-демократи, що агітували за Л.Кравчука як
за «Батька незалежності», цей титул в подальшому історики та журналісти будуть приписувати різним
громадсько-політичним діячам, що стояли за процесом виходження України з лав Радянського Союзу. Проте
саме Леонід Макарович Кравчук був першим носієм такого гучного титулі як «Батько незалежності».1
Як показують останні дослідження життєвого шляху Л.М. Кравчука, він ніколи не був прихильником
націоналістичних чи ура-патріотичних поглядів. А був би прихильником, то не опинився б в кріслі
першого президента незалежної України. Більша частина
населення Української Радянської
Соціалістичної Республіки не підтримувала націоналістичні переконання радикалів. І це добре
відобразилось на волевиявленні громадян України на перших президентських виборах в Україні.
Звісно Л. Кравчук представник інтелігенції, радянської інтелігенції, або краще сказати, інтелігенції
радянської України. Його без перебільшення можна назвати патріотом своєї батьківщини, тобто
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патріотом Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка була невід’ємною частиною
Радянського Союзу, де основою був інтернаціоналізм як повага до всіх народів світу без виключення.
Радянський Союз боровся проти кривавого нацистського режиму Німеччини в середині двадцятого
століття і ця боротьба завершилась перемогою Союзу. Саме тому для Л.М. Кравчука, як і для більшості
громадян України, було не зрозуміло, як можна ставити націоналістичні погляди в основу нової політики
в країні яка заплатила мільйонами загиблих в боротьбі з націоналізмом.
Зрештою Україна в своїй суті це багатонаціональна, багатокультурна, світська держава, яка складається з регіонів,
що мають різну історію, культуру та звичаї, політичні переконання та різний рівень національного складу, Україна це
не лише центральна частина, що існувала в статусі протодержави з моменту заснування міста Києва, це і західна її
частина яка була приєднана лише в 1939 році, це і «Слобожанщина» яка утворилась виключно завдяки Гетьману
Б.Хмельницькому та його активній діяльності в зовнішній політиці вираженій в прийняті протекції зі сторони
Московського Царства. Говорячи про південь сучасної України, то він практично повністю був збудований з нуля з
приходом на ці землі Російської Імперії. Катеринослав, Херсон, Миколаїв, Одеса лише декілька міст заснованих при
правлінні імператриці Катерини другої. І Леонід Макарович Кравчук, знаючи історію своєї батьківщини, чудово
розумів, не однотипність українського народу. Тому він не боровся за увагу націоналістично-налаштованого
суспільства а сповідував принципи демократії у її чистому виді «більшість вирішує». І більшість обрала Леоніда
Макаровича Кравчука з його соціалістичними поглядами, першим президентом незалежної України.
Єдиним, реальним опонентом Л.Кравчука на цих виборах був В.Чорновіл дисидент, громадський
діяч, співголова Народного Руху України, але той набрав лише 23% знайшовши свою підтримку в
західних областях України. До того ж і в самому Народному Русі України відбувся розкол з ідеологічного
питання, підтримки новообраного президента України. Співголова Руху та його засновник Іван
Федорович Драч, який відкрито виступив за підтримку Л.Кравчука, як за єдиного легітимного президента
незалежної країни. Мотивуючи свої дії, таким чином «якщо українці обрали Л.Кравчука демократичним
шляхом, то йти в опозицію до свого президента, означало б йти в опозицію до власного народу» 2. Така
політична позиція засновника Руху йшла в супереч поглядам В. Чорновола який на той момент був
головною політичною фігурою в націонал-патріотичному оточені. Тому І. Драч невдовзі вийшов із лав
Руху та прийнявся за створення нової громадсько-політичної, а саме Конгресу Української Інтелігенції.
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МОНІТОРИНГ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У СУЧАСНИХ ДІТЕЙ
Протягом останніх десятиліть багато дослідників займаються проблемою фізичного здоров’я, розвитку,
функціонального стану організму та систем організму дітей, підлітків та молоді [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12].
Одна із причин зниження функціонального стану організму – гіподинамія. Дослідження Амосова показали,
що в школярів, які регулярно виконують фізичні вправи, ризик серцево-судинних захворювань значно
менший, порівняно з дітьми, які ведуть малорухливий спосіб життя. Досліджувалися показники серцевосудинної системи у респондентів із різним рівнем рухової активності. Показано, що систематична нестача
рухової активності та низький рівень рухової працездатності приводять до зміщення балансу вегетативної
регуляції серця у сторону симпатичної дії [10]. Проведення моніторингу адаптаційних можливостей є
надзвичайно актуальним. На думку ряду дослідників, в основі істотного погіршення функціонального стану
організму лежить певний комплекс причин, провідну роль серед яких відіграє виражене зниження
адаптивних можливостей організму, не здатність до адекватної відповіді на несприятливі впливи
зовнішнього оточення (Р.М. Баевский, 1988; Л.Х. Гаркаві із співавт., 1990; J. Kummer, 1998; Ф.І. Комаров,
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2001; Е.М. Казін із співавт., 2002). Факторами провокаторами також є рівень холестерину, недостатність
фізичної активності, психоемоційний стан [3, 6,11]. Для оцінки функціонального стану організму у фізіології
використовуються різні показники. Один із них - це адаптаційний потенціал. Визначення адаптаційного
потенціалу (АП) дає можливість говорити про функціональні можливості систем організму [1,2, 6]. Між
станом здоров’я і хвороби виділяють перехідний, так би мовити третій стан, який характеризується
«неповним» здоров’ям. Це передпатологічний стан, при якому регуляція психічних та фізичних функцій
менш досконала, що вже характерно для хворобливого стану. Стан «передхвороби» характеризується
зниженням адаптаційних можливостей. Дослідження адаптаційного потенціалу створює можливість дати
індивідуальні рекомендації щодо реабілітаційно-оздоровчих заходів тим, у кого знижені адаптаційні
можливості. Метою дослідження є вивчити функціональний стан організму за показниками адаптаційного
потенціалу та оцінити адаптаційні можливості організму школярів.
У дослідженні прийняли участь 193 дітей шкільного віку. Дослідження проводились у 2019 році.
Робота проводилася з використанням простих вимірювальних приладів: тонометр, секундомір за
стандартною методикою [4, 5, 2, 12]. Усі вимірювання проводили у першій половині дня через 2-3 години
після прийняття їжі. Адаптаційний потенціал АП визначається за допомогою формули де враховується
ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої; ATд – діастолічний артеріальний тиск; АТс – систолічний
артеріальний тиск; N – вік; М – маса тіла; З – зріст та коефіцієнти рівняння множинної регресії [1, 4, 5, 2,
13]. Найбільш повну картину адаптаційних перебудов може дати розгляд співвідношення між рівнями
адаптаційних потенціалів. За даними Квашніної Л. В. [12], при проведенні скринінг-діагностики стану
здоров’я школярів молодших класів за допомогою АП переважав рівень задовільної адаптації – 55,2 %,
напруження адаптації відмічено у 31,5 % дітей, незадовільна адаптація виявлена у 9,8 % обстежених. Як
показали дослідження, найбільший відсоток серед досліджуваних дітей тих, хто має напруження
адаптаційних механізмів – 51,09%; тих, у кого задовільна адаптація – 44,53%; з незадовільною адаптацією
– 2,19%; зрив адаптації – 2,19% (Таблиця 1).Оцінки адаптаційного потенціалу говорить про функціональні
можливості систем організму. З допомогоюформули визначення АП забезпечується розрізняння
функціональних станів в 71,8% спостереженнях. За даними табл. 1 зрив адаптації, що супроводжується
різким зниженням функціональних можливостей організму спостерігається в дітей 6, 8, 11-13 років. Це
пов'язано з нестійкою нервовою системою та незадовільними показниками фізичного здоров'я,
розумовою перевтомою. Велика кількість дітей 11-16 років мають напруження адаптаційних механізмів,
при яких достатні функціональні можливості забезпечуються за рахунок мобілізації функціональних
резервів. Це також має негативний вплив на загальну оцінку фізичного здоров'я школярів.
Вік
7років
8років
9років
10років
11років
12років
13років
14років
15років
16років
Разом

Задовільна
адаптація
7
20
7
8
10
12
7
12
7
5
88

Напруження
адаптаційних механізмів
2
1
1
7
1
5
5
9
3
3
57

Незадовільна
адаптація організму
1
1
2
1
1
0
1
1
0
2
10

Зрив адаптацій
0
3
1
0
1
2
1
0
0
0
8

Табл.1. Розподіл за показниками адаптаційного потенціалу серед дітей шкільного віку
Аналізуючи задовільну адаптацію можна побачити поступове скачкоподібне зменшення відсоткової
кількості дітей від 6 до 16 років. Такий розподіл може вказувати на збільшення шкільного навантаження,
зменшення часу для морального та фізичного відпочинку зі зростанням дітей. При дорослішанні
збільшується вплив емоційних стресів пов'язаних з розуміннях воєнного положення в країні. Отже, є
частка дітей із напруженням та порушенням адаптації. Причини цього - у процесі навчання в школі
виникає стомлення учнів, яке поволі знижує ступінь адаптації організму до умов його існування. Значна
частка дітей мають задовільну адаптацію (85,7 -50%). Такі результати пояснюються тим, що дослідження
проводилось наприкінці відпочинку у дитячому оздоровчому таборі, де діти отримували оздоровчі
процедури, оптимальну програму рухової активності, ароматерапевтичні сеанси, курс фітотерапії,
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спелеотерапії, теренкури. Тобто ; можна говорити проте, що поєднання оптимального рухового режиму,
оздоровчих процедур, розважально-виховних заходів, спортивної роботи, комплексу оздоровчих і
профілактичних заходів програми АV1, спрямованих на підвищення адаптації дитячого організму є
ефективними, забезпечують збереження і розвиток рівня здоров’я дітей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОБІОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ СУЇЦИДЕНТА:
«МАРКЕРИ» ПОТЕНЦІЙНОГО САМОГУБСТВА
Недостатня ефективність теоретико-прикладних методів дослідження, надзвичайна клінічна
актуальність та високий рівень розповсюдженості суїцідальної поведінки як мультифакторіального
біопсихосоціального феномену дезадаптації особистості зумовлює її різнобічне вивчення у континуумі
пріоритетних напрямків галузі охорони здоров’я, зокрема, психіатричної практики, в усьому світі. Однак,
в єдиному концепті сучасних реалій, саме медичний підхід до розуміння проблеми самогубства сьогодні
визнають найбільш доцільним, тому вона й досі перебуває у полі зору фахівців нейробіологів,
психофізіологів та психіатрів.
48

Діаметральні методологічні суперечності різних психіатричних шкіл та відсутність надійних і
результативних методів оцінки суїцидального ризику із суттєвою доказовою базою, які б мали
можливість використовуватися у якості предикторних критеріїв самогубства пояснюють необхідність
пошуку біохімічних та молекулярних маркерів, котрі визначаються малоінвазивними шляхами.
Не дивлячись на планетарний масштаб проблеми суїциду, термінологія цієї проблеми вельми проста.
Завершене самогубство - це вчинення різних видів насильства людини над собою із наміром припинити
своє життя, та подальша смерть через подібні дії. Спроба самогубства - це завдання людиною власної
шкоди, маючи на меті померти, проте істинна смерть у результаті цих дій не настає [1]. У 2014 році
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) опублікувала бюлетень «Запобігання суїциду: глобальний
імператив», де звернула увагу на необхідність виявлення надійних предикторів суїцидальної поведінки як
обов'язкового етапу розробки ефективних програм попередження самогубств, поширеність яких
обумовлює обґрунтовану тривогу сучасного суспільства [2].
Суїцид на планеті вчиняється кожні 40 секунд, крім того, щороку закінчують життя самогубством близько
800 тис. осіб. Виявлено, що невдалі спроби суїциду відбуваються у двадцять разів частіше [3]. У 2012 році, за
світовою статистикою, кількість смертей від самогубств досягла 804 000 із переважанням чоловіків. Станом на
2017 рік, 1,4 % смертей були вчинені за рахунок суїциду. Найвищі показники спостерігалися у Південній Кореї
(5 %), у Катарі (3,9 %) та у Шрі-Ланці (3,6 %). У Греції рівень самогубств був вдесятеро менше- 0,4%. Що
стосується країн СНД, то відсоток суїцидальної смерті в Росії склав 2,4, а в Україні – 1,9. Загалом, у 2017 році
кожна 10-та людина світу на 100 000 населення померла шляхом вчинення самогубства [4].
Експерти однієї із перших американських громадських організацій, спрямованих на превенцію
самогубств - «Suicide Awareness Voices of Education», розробили спеціальний консенсус, який містить
перелік так званих «попереджувальних знаків», котрі можуть своєчасно зберегти життя людині, котрі
знаходяться у зоні ризику. До консенсусу потрапили- думки про смерть або гоміцид, пошуки способів
вбити себе, тривале відчуття безнадії та непотрібності, сомнологічні дисфункції (безсоння чи
гіперсомнія), постійна тривожність та психічна збудженість, екстремальні перепади настрою та інші [5].
На даний момент, усі матеріали досліджень, присвячених вивченню біологічних процесів та
молекулярних «маркерів», що лежать в основі суїцидальної поведінки можуть бути представлені у
вигляді розділів пов'язаних із функціонуванням різних нейробіологічних детермінант, а саме: гіпоталамогіпофізарно-адреналової системи, ліпідного обміну, роботи нейротрансмітерів, трофічних факторів, а
також змін структур головного мозку, в тому числі постмортальних і нейровізуалізаційних [6].
Домінуючою нейромедіаторної системою (виснаження діяльності якої в області префронтальної кори
головного мозку призводить до девіантних форм поведінки, зокрема, аутоагресії, депресивного розладу і
гоміціду), є серотоніненергічна система [7,8]. 5-гідрокситриптамін (5-НТ) як нейромедіаторна речовина
дифузно розподілена у вигляді нейрональних конгломератів у довгастому мозку і ядрах шва моста. У
интактному стані рівень серотоніну у ЦНС корелює із рівнем активного транспорту його попередника триптофану. Уже після першої спроби здійснення самогубства методом кількісної авторадіографії у плазмі
крові й лікворі було встановлено значне зниження основного метаболіту серотоніну - 5-гідроксііндолоцтової
кислоти [9]. При цьому, за допомогою мета-аналізу було доведено, що люди з низьким рівнем цієї речовини
в 10 разів частіше намагалися покінчити життя самогубством, а також використовували набагато більш
жорстокі методи, ніж люди із його високою кількістю. Через те, що одним із головних факторів ризику у
формуванні та прогресуванні суїцидального розладу особистості є ендогенна або екзогенна дисфункція
психічної діяльності, імуногістохімічними методами досліджувалося кількість 5-НТ2А-рецепторів до
серотоніну в області префронтальної кори у жертв суїциду із підтвердженим діагнозом шизофренії, великого
депресивного розладу, маніакально-депресивного психозу, і абсолютно здорових осіб. За результатами
спостерігалася значно збільшена експресія цих рецепторів у людей із суїцидальними спробами. Таким
чином, раннє визначення активності роботи серотонінергічної нейромедіаторної системи робить
неоціненний внесок в експертизу нейробіологічного і біохімічного профілю суїцидента, і має увійти до
переліку рутинних діагностичних процедур лікаря-психіатра.
Гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова система (ГГАС) відіграє провідну роль у реалізації стресових
реакцій. Взаємодія гіпоталамо-гіпофізарного тракту й ефекторних ендокринних залоз здійснюється за
участю багатьох пептидних факторів, найважливішими із яких є - кортикотропін-рилізинг фактор, АКТГ
і кортизол. У зарубіжних дослідженнях був продемонстрований зв'язок порушень серотонінового обміну
із дисфункцією ГГАС юнаків-підлітків, які страждають на депресію та мають суїцидальні думки або вже
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здійснювали спробу суїциду. У цій групі пацієнтів був виявлений більш виражена відповідь кортизолу на
введення центрального агоніста серотоніну - мета-хлорфенілперазіну [10].
Відхилення показників стану імунної системи у людей, котрі вчиняли суїцидальну спробу можуть бути
проявом імуносупресії, яка характерна для депресивного синдрома. Відомо, що терапія β-інтерфероном
може призводити не лише до розвитку суїцидальних думок, але й до відповідної активної поведінки, що
дозволяє припустити залучення про- і протизапальних цитокінів, а також фактора некрозу пухлини (ФНП) у
патогенез суїциду [11]. У людей, які вже вичинили самогубство, незалежно від діагнозу, постмортально
виявляють зміну рівня цитокінів - збільшення рівнів інтерлейкінів (ІЛ) 1 і 6 у префронтальної корі [12].
Таким чином, трансдисциплінарний підхід до проблеми суїциду у континуумі із провідними
медичними методами діагностичних інтервенцій виявлення комплексу біохімічних та молекулярних
характеристик, можуть дозволити своєчасно почати лікування та, найголовніше, зберегти життя.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАНУЛЬОЗОКЛІТИННИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКА
Вступ. Гранульозоклітинні пухлини яєчника (ГрП) за класифікацією ВООЗ, 2014р. відносяться до групи
новоутворень, що походять виключно із статевого тяжу, та поділяються на два різновиди: ГрП дорослого
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типу та ГрП ювенільного типу. Перший вид є злоякісною пухлиною, що становить близько 1% всіх
новоутворень яєчника, тоді як другий – характерний тип новоутворень із гранульозних клітин для,
переважно, дівчат та жінок віком до 35 років становить лише 5% від усіх ГрП. Важливо помітити, що ГрП
відрізняються за прогнозом і тактикою лікування не тільки у своїй групі, а і від епітеліальних пухлин яєчника.
Таким чином, актуальність цієї проблеми обґрунтовується з одного боку необхідністю обов’язкового
проведення диференціального пошуку з-поміж варіантів гістогенезу новоутворення яєчника та
визначення його злоякісного потенціалу. З іншого боку, верифікація діагнозу ГрП ускладнюється
різноманітністю гістологічних типів росту, що часто змішані в одній пухлині.
Мета. Удосконалення комплексу диференційно-діагностичних критеріїв встановлення діагнозу ГрП,
враховуючи рекомендації ВООЗ та особливості надання онкологічної та морфологічної допомоги в Україні.
Матеріали та методи. Ми провели ретроспективний аналіз (2017-2019рр.) 27 випадків
верифікованих ГрП, серед яких було 2 ГрП ювенільного типу. Пацієнткам після проведеної екстирпації
матки із додатками у ДЦ ООО «Аптеки медичної академії» було встановлено діагноз за допомогою
імуногістохімічного (ІГХ) методу. Вік пацієнток становив від 30 до 72, із медіаною 50,5 років. Панель
маркерів ІГХ дослідження включала: пацитокератин, цитокератин 7, віментин, WT-1, Calretinin, inhibin,
Ki-67, EMA, CD56, WT-1, р53. Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричного
критерію Х2 Пірсона та обчислення показників варіаційного ряду.
Результати. Всі досліджені ГрП дорослого типу у своїй переважній більшості мали трабекулярний
характер будови (не менш ніж 50% тканини однієї пухлини (ТОП)) та осередковий мікрофолікулярний
компонент (менше 30% ТОП). Нехарактерна архітектоніка (макрофолікули, солідний тип росту) становила
не більше 15% ТОП. 44% ГрП (n=10) мали ядра за типом «кавового зерна». Мітотична активність не
визначалась взагалі у 48% (n=12) чи була менш, ніж 4 мітози на 10 полів зору (52%, (n=13)). За клінічними
особливостями: в одному випадку у пацієнтки також було діагностовано неопластичні зміни ендометрію.
Два випадки ГрП ювенільного типу за морфологічною будовою мали, переважно, солідний та
фолікулярний тип росту одночасно із наявністю полей зору із очевидним домінуванням одного із них.
Особливостями були наявність пучків сполучної тканини, фолікулів різного розміру, осередково міксоїдної
строми та наявність полігональних клітин із багатою світлою цитоплазмою, місцями вакуолізованою.
Імунофенотип визначив позитивну експресію у частині пухлинних клітин із панцитокератином у 10
випадках ГрП (37%), із CD56 у 12 випадках (44%), із Calretinin та inhibin у 22 випадках (87%) та 20
випадках відповідно (74%); позитивну експресію Vimentin у більшості пухлинних клітин мали всі
випадки ГрП. Відсутність забарвлення на EMA, цитокератин 7, р53 спостерігалось у всіх випадках. До
особливостей імунофенотипу ГрП ювенільного типу можна віднести більш виражене забарвлення на
CD56, inhibin, наявний в одному випадку «WT-1+» - статус та одиничні клітини забарвлені на ЕМА.
Висновки. ГрП яєчників може мати як злоякісний, так і відносно доброякісний перебіг, що залежить
від одночасно клінічних та морфологічних даних. Проблеми із верифікацією пов’язані із тим, що
встановлення діагнозу ГрП потребує виключення всіх епітеліальних пухлин яєчника із залученням
додатково ІГХ методу, який на даний час не можна вважати легко доступним діагностичним
інструментом практикуючого онколога. Ми проаналізували та представили гістологічні, цитологічні та
ІГХ особливості, що їх комбінація буде найбільш корисною під час встановлення діагнозу ГрП яєчника,
а також створили цифрову модель пухлинної клітини та тканини, що вона створює.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В наш час Україна перебуває на шляху великих змін, коли головною метою країни постає формування
єдиної нації. Любов до своєї Батьківщини – одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості.
Відповідно, одним із завданням закладів освіти є створення умов, за яких діти дізнаватимуться більше про
свій рідний край, відчуватимуть гордість за нього, підтримуватимуть взаємозв’язок між поколіннями,
прагнутимуть до розвитку своєї Батьківщини. У зв’язку з цим набуває актуальності проблема патріотичного
виховання. У цьому контексті особливої актуальності набуває педагогічна спадщина видатного українського
педагога В. Сухомлинського (1918 - 1970). Видання його основних праць в Україні та за її межами сприяло
інтенсивному вивченню й аналізу поглядів, практичної та теоретичної діяльності педагога.
Багатогранна спадщина В. Сухомлинського є предметом досліджень багатьох українських науковців.
Окремим аспектам педагогічної системи В. Сухомлинського присвячені наукові праці М. Библюка,
Т. Будняк, М. Левківського, Л. Петрук, Л. Сіднєва, О. Соколовської, З. Шевців. У дослідження цих та
інших авторів визначено внесок вченого в розвиток вітчизняної педагогічної науки. Зокрема, широко
розроблене В. Сухомлинським питання патріотичного виховання молодших школярів було предметом
наукового дослідження М. Базилевич. Значну увагу у сфері патріотичного виховання привертають
наукові доробки Т. Врублевської, Л. Костенко, В. Кременя, В. Матещука, В. Постового, В. Раєвської,
О. Сухомлинської, К. Чорної. Різноманітні складові патріотичного виховання розкрито у сучасних
наукових дослідженнях вчених: Т. Гавлітіної, Г. Гуменюк, В. Гонського, М. Качур, В. Каюкова,
О. Коркішко, В. Кіндрата, В. Коваль, І. Мартинюка.
Окремим аспектам педагогічної системи В. Сухомлинського присвячені кандидатські дисертації
Баранюка [1], Бондаренка [2], Бучківської [3], Голови [4], Дуди [5], Залітка [6], Засименка [7], Калмикова [8],
Кіндрата [9], Кочубея [10], Кравцова [11], Ли Цзихуа [12], Малиношевського [13], Наливайка [14],
Новгородської [15], Пархета [16], Сараєва [17], Суржикова [18], Тарапаки [19], Ткаченка [20], Ткачука [21].
У дослідженнях цих та інших авторів визначено внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогічної науки.
Отже, актуальність проблеми патріотичного виховання і відповідність ідей В. Сухомлинського принципам
державної освітньої програми в період відродження і розбудови національної школи в Україні, необхідність
посилення ролі патріотичного виховання у сучасних умовах зумовили вибір теми нашого дослідження.
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FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN A MULTI-AGED GROUP OF LEARNERS
Due to the processes of globalization and internationalization more and more people of different ages are
learning foreign languages. They need it to improve their education, pursue their careers, or simply for travelling.
Classes in language schools often contain mixed teens and adults in the same group which makes it challenging
for teachers to conduct lessons.
The issue of teaching multi-aged groups of foreign language learners has attracted educationalists’ and
researchers’ interest [3], [6] but no substantial research has been done yet.
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In this work we are going to discuss how psychological, cognitive, attitudinal, and behavioral characteristics
of learners influence the process of foreign language teaching in a multi-aged group.
In has been scientifically proved that teenagers learn faster than adults [3]. Still, if an adult has to work intellectually
in his everyday life, he has no problems learning a language [2]. Young people are open about expressing their attitudes,
feelings and emotions while adults are known to be more reserved. Teenagers have no problems using technology, while
older learners don’t feel as comfortable, some of them even experience problems, making it an obstacle for attending
classes [3]. Some practicing teachers note that teenagers are more fluent and adult students are more accurate and cautious.
Teenage learners are known to be more creative, while adult learners are more knowledgeable and have more life
experience. Younger students are better at pronouncing foreign language sounds and imitating intonation. Adult learners
have a more developed abstract thinking as well as analytical abilities.
It is widely accepted that younger learners are drawn by extrinsic motivation and adults learn a language to
achieve their personal goals, so their motivation is mostly intrinsic. Most often younger learners need a foreign
language some time later in life, while adults’ learning is prompted by the immediate need to use it.
One of the most crucial characteristics of young people is their search of individual identity [5]. Teenage
approval is more important for them than the attention of teachers and adults. Lots of educators point out that
young people are prone to disruptive behavior and often bring outside problems to class [5]. Still, there are other
observations according to which, older learners in class can help to discipline the younger ones. Younger learners
may also be required to “perform adult roles” if their language skills are more advanced than the adults’ [4]. Older
students can also experience some health problems which prevent them from productive learning.
Adult learners have to combine their education with performing professional, social and family
responsibilities. They don’t always have enough time for studying. Adults are often afraid of making mistakes and
looking stupid and awkward in the presence of younger learners.
There is one more interesting observation. Some adult students may have experience of learning other foreign
languages. Some may have studied a language using a different approach. These advantages can be widely used
in the classroom.
When teaching a multi-aged group of learners, a teacher’s job is to create a friendly positive atmosphere in the
classroom. A foreign language teacher should consider learners’ life experience as well as cultural and educational
background. It is crucial for a teacher to be able to build rapport with his students. Individual approach is very helpful.
It is also helpful to show genuine interest in students’ lives. Considering learners’ psychological characteristics, a
teacher should be able to “read” people’s emotions and react to emotional manifestations in the classroom.
As the primary task of learners is to be able to speak a foreign language, the communicative approach should
be applied.
A teacher needs to spend some time to find out his learners’ interests. The tasks should be based on learners’
experience. Though it is difficult to find material to suit all ages, one can find appropriate topics for all. A teacher
should also adjust the pace of learning to the students’ abilities and have some extra materials for those who are
faster. It is important to use the elements of experiential learning (dialogues, group-work, dramatization, using
real-life situations). Pair-work and group work should be organized. Fortunately, having students of all ages in one
classroom is beneficial to suit these purposes and to imitate real-life every day communication.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Нині, коли відбувається реформування середньої освіти, формування громадянської свідомості учнів
є одним із найважливіших завдань, які розв’язує система освіти [8, 9].
Саме ці обставини вимагають від педагогічної науки пошуку нових шляхів якісного навчання та виховання
підростаючого покоління [6, 7]. Адже, виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати у
особистості комплекс таких якостей і рис, які складуть основу її мислення та стануть спонукальною силою
повсякденних дій, вчинків, поведінки, зовнішньо проявляться в стосунках з товаришами, дорослими, рідними
та близькими, іншими громадянами, а також знайдуть відображення у ставленні до суспільства, держави,
законів. Особливо це стосується початкової школи у якій закладаються основи громадянства [9].
Громадянська свідомість – це розумове осягнення і внутрішнє прийняття людиною того реального
факту, що вона належить до певного державного соціуму; це відображення в свідомості особистості
принципів і норм поведінки, що регулюють взаємини людей, їх ставлення до суспільної справи, до
суспільства [10, 11]. Цілком зрозуміло, що говорити про сформованість громадянської свідомості у
молодших школярів в повному розумінні цього поняття ще рано, але діти цього віку вже мають деякі
уявлення, зв’язані з вічними цінностями та їх антиподами (доброта-жорстокість, чесність-нечесність
тощо). Для деяких молодших школярів притаманні уявлення про національні цінності (поняття
національної гідності, любов до рідної мови національних свят і традицій тощо).
В тих школах, де приділяється необхідна увага національним цінностям, у молодших школярів виникає
пошана до державних символів: державного Гімну України, державного Прапору, гербу України. При
сприятливих умовах молодші школярі одержують деякі уявлення про громадянські цінності – пошана до
законів України, рівність громадян перед Законом, сімейні цінності – піклування про батьків і старших у сім’ї
тощо. Проте, ці цінності не виникають стихійно, їх необхідно формувати, і, насамперед, на рівні моральності
батьків та вчителів. І як в свій час зазначали Г. Ващенко та О. Вишневський: “Важливим тут є зміст
підручників та дитячої літератури, рекомендованих для молодших школярів” [2, 4].
Формуванню громадянської свідомості молодших школярів сприяє усвідомлення ними структури власної
мовної діяльності. Адже рідна мова – це невичерпне джерело розумового розвитку людини, скарбниця її знань.
Панас Мирний зазначав: “Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка
людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давне життя, і свої сподіванки, розум, досвід,
почування”. У свою чергу К. Ушинський образно назвав рідну мову “народним педагогом, наступником і
вихователем”. Слово розвиває і виховує людину. У дитини, під впливом мови вдосконалюються відчуття і
сприйняття, збагачуються знання про навколишній світ тощо [1, 3].
Важливою умовою формування громадянської свідомості у молодших школярів є позитивні зміни в
їх мисленні. В цей період формуються операції мислення – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.
Поняття, судження, умовисновки мають якісно іншу будову. Все це має позитивний вплив на формування
громадянської свідомості молодших школярів. Разом з цим, враховуючи особливості свідомості
молодших школярів, особливо ті, які обумовлені обмеженістю життєвого досвіду, потрібно спеціально
формувати у дітей прийоми аналізу і синтезу, порівняння і узагальнення моральних явищ [4, 5].
Процес формування громадянської свідомості у учнів молодших класів, засвоєння ними відповідних
знань суттєвим чином залежить від навчання їх правильному сприйманню моральної ситуації, адекватній
оцінці вчинків літературних героїв, розумінню моральних мотивів. Поряд з цим необхідно виховувати
органічну єдність між правильним розумінням моральної ситуації і вмінням школярів співпереживати,
співчувати, тобто виховувати-особистісне ставлення до тих чи інших моральних явищ, вчинків. Це, в
свою чергу, є необхідною умовою виховання у дитини одного із важливих механізмів переконань –
моральної потреби певним чином діяти, відповідно до засвоєних моральних норм і принципів.
Разом з цим, ефективність процесу засвоєння моральних знань молодшими школярами, поряд із
формуванням відповідних уявлень і понять, передбачає цілеспрямовану роботу, що сприяє формуванню
в учнів громадянських засад в поведінці: вміння вірно сприймати моральну ситуацію, представлену в
літературному творі або виділену із реального життя; вміння дати оцінку, адекватну модальності ситуації,
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що аналізується; вміння правильно визначати мотиви морального вчинку; вміння співпереживати,
співчувати іншій людині; особистісне ставлення до тих чи інших громадянських цінностей, моральних
ситуацій; потреби діяти певним чином, відповідно засвоєним моральним знанням тощо [5].
Усе це сприяє поступовому формуванню в дітей громадянської свідомості, вміння до самостійного
морального вибору.
Важливою умовою формування у молодших школярів основ громадянськості, громадянських
переконань є сприйняття та розуміння ними абсолютних цінностей, основних громадянських та
національних цінностей, національно-культурної спадщини і т. ін. Почуття тільки тоді стають
компонентом моральних переконань особистості, коли вони виступають як внутрішній стимул до
поведінки. Тому формування громадянської свідомості як мотиваційної основи моральної поведінки –
одне із головних завдань виховної роботи в початковій школі.
У початкових класах вчителю необхідно враховувати, перш за все, такі вікові особливості молодших
школярів, як обмеженість їх особистого досвіду моральної поведінки, труднощі у виділенні головних
компонентів в поведінці оточуючих, безпосередній характер емоційної реакції на вчинок.
Адже, саме емоційне сприймання, навіюваність, довірливість, схильність до наслідування, високий
авторитет вчителя у дітей даного віку забезпечують широкі можливості для виховання громадянських
почуттів. Особливу увагу слід приділити міжособистісним взаєминам у класних колективах, оскільки в
них найчастіше виникають ситуації морального вибору учнів, правильне вирішення яких сприяє
набуванню необхідного молодшому школяреві життєвого досвіду, збагачують його моральні знання. А,
отже у практиці роботи з молодшими школярами необхідно використати форми роботи, що сприяють
розвитку їх самостійності, самооцінки, привчають до відповідальності за свої вчинки. Саме, в молодшому
шкільному віці доцільно включати дітей у різні види суспільної роботи, створюючи умови для прояву
самостійності, самоконтролю. Це сприяє розвитку у дітей відповідальності.
Сформувати це почуття можна лише цілеспрямованою виховною роботою, шляхом стимулювання
правильних мотивів і адекватних форм поведінки (похвала, заохочення), гальмування негативних вчинків
і неправильних форм поведінки. Розкриття моральної суті позитивних і негативних вчинків є одним із
засобів засвоєння моральних знань і вимог, що сприяє розвитку правильної спрямованості моральних
почуттів учнів їх громадянської свідомості [1, 3].
У молодшому шкільному віці важливо також формувати навички вольової регуляції поведінки, вміння
керувати своїми емоціями. Однією із умов, що сприяє ефективному розвитку когнітивно-емоційної сфери
молодших школярів, є формування оцінних ставлень. Успішне оволодівання, в першу чергу, моральним
досвідом залежить від особистої моральної діяльності дитини, від наявності в неї позиції активного учасника
виховного процесу, що знаходить своє вираження в оцінній діяльності. Сформовані при цьому оцінні ставлення
– важлива умова продуктивного набуття дитиною морального досвіду. Оцінні ставлення і взаємини відіграють,
важливу роль в молодшому шкільному віці і є важливим фактором розвитку самосвідомості, моральних
почуттів і збагачення моральним досвідом, формування громадянської свідомості тощо.
Таким чином, важливою умовою формування у молодших школярів основ громадянськості,
громадянських переконань є сприйняття та розуміння ними абсолютних цінностей, основних
громадянських та національних цінностей, національно-культурної спадщини і т. ін.
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Леврінц М.І.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США
Очікування американського суспільства від особистості вчителя як одного з основних трансляторів
національного культурного надбання молодому поколінню є надзвичайно високими. Вчитель
розглядається як еталон освіченості й моральності, вимоги до професійних якостей якого підкреслюються
у навчально-методичній і нормативно-правовій документації. Ціннісний компонент системи підготовки
вчителів у США ґрунтується на загальнолюдських моральних і духовних цінностях, як запоруки
професійно значимих цінностей, етичних поведінкових норм.
Здійснений нами докладний аналіз довідників для студентів, які здобувають вищу педагогічну освіту
в американських закладах вищої освіти, свідчить, що етичні правила, нормування поведінки майбутніх
учителів є наскрізною темою, яка артикулюється як окремими підпунктами, так і в розрізі дотичних
проблем, зокрема норм поведінки під час перебування у школі на педагогічній практиці, спілкування з
колективом педагогів, менторів, учнів, дрес-коду, провадження науково-дослідницької роботи і т.і.
Приміром, на початку довідника для студентів Університету Пітсбург після переліку основних
освітніх програм, одразу визначаються вимоги до професійної поведінки, яких майбутній учитель
зобов’язаний дотримуватись за будь-яких обставин. Недотримання вимог може мати негативні наслідки
для студента, які залежать від ступеня тяжкості порушення. Розвиток професійно значимих цінностей
розпочинається з перших днів навчання в університеті та оцінюється протягом усього навчального
терміну. Увагу студентів зорієнтовують на їхній особливий професійний статус у ролі майбутніх
педагогів та необхідність усвідомлення етичних стандартів професійної діяльності й особистісних
якостей, таких як надійність, справедливість, послідовність, позитивні манери поведінки, переконання у
здатності всіх учнів навчатись, етичність, самооцінка й рефлексія, комунікативні здібності, повага до
представників різних культур, толерантність до розбіжностей у поглядах [2, c. 5].
Оцінювання сформованості професійної ціннісної спрямованості особистості студентів здійснюється
із застосуванням відповідної методики – інструмента оцінювання практики (the field evaluation instrument)
та іншої навчально-методичної і нормативної документації викладачами ЗВО, шкільними вчителями, які
співпрацюють із університетами та супервізорами [1].
Важливим компонентом професійно-педагогічної етики є академічна доброчесність (academic intergrity),
яка виявляється у докладанні максимуму зусиль до засвоєння професійно-значущих знань, самостійності у
виконанні навчальних завдань. Грубим порушенням норм професійної поведінки є плагіат. Студентів також
закликають до конфіденційності у всіх сферах навчально-професійного середовища, нерозголошенні
особистої інформації або будь-якої іншої інформації про учасників освітніх процесів, уникання публічності
у соціальних мережах, суворого дотримання дрес-коду і т. і. [2, c. 5−7; 3, c. 18−20].
Таким чином, ключовою ознакою системи підготовки вчителів в університетах США є аксіологізація,
що передбачає створення умов інтеріоризації цінностей професії, формування ціннісних орієнтацій і
прихильності до майбутньої професійної діяльності.
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Невірець О.В.,
Викладач загальноосвітніх предметів
Любешівського технічного коледжу ЛНТУ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
В інформаційно-технологічному суспільстві комунікативні вміння є дуже важливими якостями.
Комунікація сприяє не тільки обміну інформацією, оволодінню знаннями, а й установленню
міжособистісних стосунків, бізнес-контактів, співробітництва. У вузах країн Західної Європи існують
освітні програми магістрів комунікації, які передбачають вміння спілкуватися декількома іноземними
мовами. Знання англійської мови як загальновизнаної мови міжнародного спілкування є необхідним
компонентом професійних вмінь і навичок у сучасному суспільстві. [1]. Тому заняття з англійської мови
повинні, перш за все, бути спрямовані на розвиток комунікативних вмінь. Діалогічне та монологічне
мовлення слід використовувати як основні види діяльності на заняттях іноземних мов. Необхідно
формувати як професійні вміння та навички, так і комунікативні й особистісні вміння, які є не менш
важливими, адже ввічлива комунікація є суттєвою для встановлення довготривалих ділових відносин.
На заняттях іноземної мови важливим є моделювання реальних ситуацій спілкування, де студенти
можуть відпрацювати певний професійний вокабуляр і кліше, які сприятимуть ввічливому і тактовному
спілкуванню. Тактовність, емпатію і толерантність можна виховувати під час занять іноземною мовою,
моделюючи різні ситуації спілкування.
Цілеспрямоване формування професійних вмінь може бути здійснено шляхом залучення студентів до
вправ, які поетапно ускладнюються і урізноманітнюються за змістом та типами завдань професійнотворчої діяльності, цілеспрямованим розвитком мислення під час виконання творчих завдань. У
результаті чого студенти отримують загальні та спеціальні компетенції. До перших відносяться
міжособистісне спілкування, навички взаємодії в соціумі. До других – компетенції, які забезпечують
адекватність виконання професійної діяльності студентами [2, с. 106]. Викладачі іноземних мов повинні
володіти сучасними освітніми технологіями, до яких відносяться освітні технології активного навчання,
інтегральні освітні технології, інформативно-комунікаційні технології [3, с. 14].
Однією з перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною мовою у навчальному закладі,
є недостатня, а інколи й відверто низька мотивація здобувачів освіти до вивчення мови. Саме тому особливий
інтерес представляють інтерактивні технології, метою яких є створення комфортних умов навчання, за яких
кожен відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. В основу такого навчального процесу
закладено співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв’язання проблем,
формування вмінь виділяти головне, ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції,
відповідальність, критично мислити, досягти значимих результатів. Cутність інтерактивного навчання
полягає у взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу і з реалізацією активних групових
методів навчання для вирішення дидактичних завдань. Педагог при цьому виконує функції помічника в
роботі, консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації. Здобувач освіти і викладач виступають
як рівноправні суб’єкти навчального процесу. Інтеракція виключає домінування будьякого учасника, думки,
точки зору над іншими, але має враховувати конкретний досвід та практичнее застосування. Під час такого
діалогового навчання здобувачі освіти вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на основі
аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи альтернативні думки та приймаючи продумані рішення,
брати участь у дискусії, спілкуватись з іншими людьми[4, с. 16].
Отже, для підвищення рівня комунікативної культури учнів професійно-технічного навчального закладу
доцільним є розроблення й упровадження системи формування їхньої комунікативної культури у ПТНЗ.
Навчання мовленню дуже важлива частина вивчення іноземної мови. Вміння вільно спілкуватись
іноземною мовою – запорука успіху не тільки в навчанні, а й в подальшому житті. Тож викладачі іноземної мови
мають приділяти увагу навчанню студентів іноземного мовлення. Запропоновані види роботи та практичні
поради в їх організації зроблять студентів активнішими, а процес навчання цікавішим та ефективнішим.
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АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Створення та розвитку аграрних закладів освіти, наукових установ завжди було важливим і
актуальним у період час відродження національного виробництва та в сучасний час.
Освітній процес є одним з основних проявів суспільних відносин, і, тому, на цей процес впливають
будь-які суспільні відносини з їх численними суперечностями.
Специфічною рисою суспільних відносин на Україні завжди була аграрна складова у становленні та
функціонуванні української національної свідомості, тому до таких суперечностей у освітньому процесі
вищих аграрних навчальних закладів України належить від: стандартів змісту професійної освіти і
специфічних вимог до професійної підготовки фахівців для аграрного виробництва; тенденції наближення
навчання до реального виробництва і відсутність коштів на створення відповідної освітньої бази; постійного
зростання обсягів і змісту наукової інформації і недостатньої гнучкості освітніх програм. Для розв’язання
цих еволюційно-складених суперечностей необхідно враховувати не лише реалії і перспективи
економічного розвитку країни, освітній досвід передових країн світу, а й власний історичний шлях.
Аграрна освіта на території України формувалася тривалий час і має власну історію розвитку.
Значний вплив на розвиток сільськогосподарства країни мала влада сусідніх держав, таких, як Російська
імперія, Польща, Угорщина та інші. У 1854 р. В Україні вперше було відкрито сільськогосподарське
училище поблизу м. Харкова. На початку ХІХ ст. мали місце поодинокі спроби створення
сільськогосподарських навчальних закладів. Для губерній Київського шкільного округу головною
економічною галуззю було сільське господарство та переробка його продукції. Закономірно, що
створений у землеробському регіональному центрі – Києві – Університет святого Володимира впродовж
ХІХ ст. був науковим сільськогосподарським центром, де, крім підготовки кадрів, була зосереджена
практично вся аграрна наука регіону. Кафедра сільського господарства існувала в університеті
св. Володимира з моменту навчально– наукової діяльності закладу – з 1834 р.[5, с. 58].
На українських землях, які входили до складу Австро-Угорщини, в цілому проявлялися тенденції, що
були притаманні Західній Європі. Вищу сільськогосподарську освіту можна було отримати на аграрному
факультеті Краківського університету та в Аграрній академії у Дублянах поблизу Львова [5, с. 62].
У 1801 р. у Львівському університеті була заснована кафедра сільського господарства. Середній
рівень був представлений сільськогосподарською школою, що була розташована біля Кракова у
Черняхові. Типових навчальних програм для вищих аграрних навчальних закладів України у другій
половині XIX - на початку XX ст. не існувало, тому у більшості випадків, складаючи їх використовувався
досвід відповідних структур країн Західної Європи, Російської та Австро-Угорської імперій [3, с.19].
Навчальні плани вищих аграрних навчальних закладів складались з предметів, які можна поділити на
три групи: загальні, допоміжні і спеціальні.
Основні дисципліни, що викладались: Закон Божий; загальні предмети: фізика, неорганічна хімія,
якісний і кількісний аналіз, анатомія рослин, фізіологія рослин, кристалографія, мінералогія, геологія,
зоологія, ентомологія, фізіологія тварин, морфологія і систематика рослин, мікробіологія, рослинні
паразити; спеціальні предмети: сільськогосподарська метеорологія, прикладна ентомологія, загальна
зоотехнія, загальне рослинництво, землеробство, зоогігієна, сільськогосподарське машинобудування,
часткова зоотехнія і часткове землеробство, сільськогосподарська економія і статистика, енциклопедія
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лісових наук; додаткові предмети: політична економія, будівельне мистецтво, геодезія,
сільськогосподарська технологія, ветеринарія, садівництво. Одним із основних напрямів здійснення
роботи викладачів аграрних вищих навчальних закладів у другій половині XIX - початку XX ст. була
підготовка і написання навчальних «курсів», підручників і керівництв для студентів [2].
Зміст агарної освіти завжди адекватно відображає існуючу дійсність та ідеологію свого часу, тому у
досліджуваний період всі навчальні плани вищих спеціальних навчальних закладів складалися за таким
принципом, щоб студенти, майже упродовж дня займались теоретичним та практичним навчанням і не
мали багато вільного часу.
Розвиток освіти у будь-якій країні значною мірою визначає не тільки рівень відтворення
інтелектуального потенціалу суспільства, але й створює умови для здійснення науково-технічного та
соціально-економічного прогресу.
Сучасні реалії – це розбудова української державності, становлення ринкових відносин, нові
міжнародні господарські зв'язки та входження в процеси розвитку світової науки, культури і техніки.
Сьогодні аграрна галузь, як і Україна в цілому, потребує цілісної системи освіти, яка б відповідала
національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та забезпечувала б підготовку фахівців, здатних
втілювати їх у життя.
Університети аграрного профілю одержали статус вищих навчальних закладів ІП-ІV рівнів
акредитації, а деякі з них – державних університетів; аграрним технікумам, училищам та коледжам було
надано статус вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що сприяло запровадженню
багатоступеневої системи підготовки фахівців для агропромислового комплексу та забезпечило
збільшення кількості фахівців зі знаннями, необхідними для роботи в умовах ринкової економіки, в
агровиробничих структурах різних форм власності та господарювання.
В процесі реформування системи вищої аграрної освіти зросла роль студентів як учасників освітнього
процесу. Це забезпечується новими формами і методами, технологіями навчання, та дуальністю навчання.
Досвід їх діяльності свідчить, що зросла роль студентів у забезпеченні і захисті їх прав та інтересів,
забезпеченні виконання ними своїх обов’язків, сприянні навчальній, науковій та творчій діяльності,
вирішенні побутових питань і організації дозвілля. Сучасні освітянські реформи надали змогу аграрним
вищим навчальним закладам поєднати навчальний процес із залученням студентів до науково-технічної
творчості та наукової роботи, збільшити фінансування підготовки кадрів за рахунок держави.
Підготовка якісних фахівців можлива лише в умовах моделювання принципів сучасних виробництв,
зокрема з Євросоюзу. На сьогодні важливо налагоджувати співпрацю у трикутнику «виробництво – освіта –
наука», поглиблювати вплив науковців та фахівців на зміст галузевої освіти, наближати стандарти освіти
до потреб і викликів реальної економіки, у вигляді оновлення галузевих стандартів вищої освіти,
формування навчальних планів, впровадження нових методів навчання.
Серед слабких місць системи агарної освіти можна відзначити недостатню взаємодію із
роботодавцями, брак матеріально-технічних та інформаційно-комунікаційних ресурсів, невідповідність
сучасним інноваційним проектам і наукомістким технологіям. Отже, необхідно долати розрив між
змістом освіти і реальними потребами інноваційної економіки. Створювати бізнес-інкубатори для
розвитку й підтримки молодіжних бізнес-проектів. Загалом, необхідно забезпечити можливість
проходження довготривалої практики студентів на виробництві, що є безумовною необхідністю з точки
зору підготовки кваліфікованого фахівця.
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САМОСТІЙНІСТЬ ЯК БАЗОВА ЯКІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Виховання громадянських якостей, моральних рис і властивостей, необхідних для формування
всебічно розвиненої особистості, є однією з найважливіших завдань сучасного розвитку суспільства. У
сучасних програмних освітніх документах вказується на необхідність поліпшення підготовки
підростаючого покоління до самостійного життя і праці, формування з дитинства таких якостей, які
сприятимуть ініціативності, самодіяльності, творчому відношенню до навчання і роботи.
До числа найважливіших особистісних якостей дитини відносяться самостійність і ініціативність, які
слугують основою активної взаємодії з навколишньою дійсністю, уміння добре орієнтуватися в різних
життєвих ситуаціях, швидко приймати рішення. Пошук найбільш ефективних шляхів і засобів
формування у дітей самостійності як однієї з особистісних якостей, котрі забезпечують розвиток активної
життєвої позиції, творче оволодіння знаннями та ініціативне вирішення першочергових життєвих
завдань, визначає актуальність дослідження обраної нами проблеми. Самостійність є динамічною
характеристикою особистості, яка постійно розвивається. Існуючі наукові дані свідчать про те, що до
кінця старшого дошкільного віку в умовах оптимального виховання й навчання діти можуть досягти
самостійності у різних видах діяльності: у грі (Л. Артемова, Н. Михайленко), у праці (Р. Буре, М. Крулехт,
Д. Сергєєва), у пізнанні (О. Матюшкін, З. Михайлова, М. Поддьяков), у спілкуванні (О. Кравцова,
В. Кузьменко), у продуктивних видах діяльності (Н. Ветлугіна, Г. Григор'єва, О. Дронова та ін..)
Самостійність дошкільника – це завжди продукт його власної ініціативи. Вона не дається від
народження, вона формується й досягає певного рівня розвитку в результаті залучення малюка до
організованої дорослим діяльності. Провідна роль у розвитку самостійності належить вихованню та
навчанню, тобто керівництву з боку дорослого[5, c. 6]. В той же час дитина – активний суб’єкт, дієвий
учасник спілкування. Ми не можемо не рахуватись із ним – з його фізіологічними та психічними
особливостями, з його інтересами та бажаннями. Саме дитина визначає межу та стиль цього керівництва.
Щоб своєчасно та правильно виховати самостійність, дорослому необхідно розібратися в тому, де ж
знаходиться ця межа і який стиль керівництва поведінкою і діяльністю найбільш відповідає визначеній меті
[3]. Розвиток самостійності залежить також від рівня сформованості емоційної сфери дитини, її інтелекту та
волі. Рівень сформованості самостійності залежить від умов, в яких виховується дитина (вдома, дошкільному
закладі, дитячому будинку); сукупності чинників навколишнього середовища (біологічних, соціальних,
фізичних, культурних) та відповідної вікової зрілості пізнавальних і емоційних процесів. Унаслідок цього
можна визначити три основних компоненти моделі розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку:
інтелектуальний, вольовий та емоційний. Базою, на основі якої будуються компоненти і яка впливає на
рівень розвитку самостійності, нами визначені знання, уміння, навички та ставлення до діяльності
особистості, що протягом дошкільного дитинства проходить стадії формування[4, c. 76-77].
Виховання самостійності - складний процес, який поєднує в собі комплекс умов та засобів. Серед
засобів виховного впливу, що сприяють становленню та розвитку самостійності, дослідники
виокремлюють ігрову та трудову діяльність [5, c. 12]. Дитяча самостійність є здатністю дитини до
незалежних дій та суджень, до здійснення будь-якої діяльності без сторонньої допомоги. Важливо
розвивати самостійність у дитячому віці у різних формах: побутовій, поведінковій (реальний
поведінковий вибір), комунікативній та пізнавальній (вміння цілеспрямовано організовувати свою
пізнавальну діяльність). За оцінкою О. Кононко, у старшого дошкільника розвивається потреба бути
активним суб’єктом власного життя, зростає потяг до самостійності у своїх діях. Змінюється характер
цілеспрямованої діяльності. Вона набуває складних форм, орієнтується на мотиви соціального порядку.
Удосконалюються процеси планування діяльності: здатність вислуховувати запропонований план,
утримувати його в пам’яті, добирати все необхідне для роботи за цим планом, діяти за ним. Розвиток та
вдосконалення гри, продуктивних видів діяльності в дошкільному віці відіграють значну роль у
становленні пізнавального інтересу та цілеспрямованості, адже містять задум, пошук умов його реалізації,
добір певних знарядь. Розвиток уяви як головного новоутворення в пізнавальній сфері дозволяє дитині в
грі виявити свою креативність та творчість [2, с. 146-147].
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Таким чином, самостійність дітей дошкільного віку визначається як морально-вольова якість, що
характеризується свідомим і відповідальним ставленням до діяльності, виявляється в наполегливості,
ініціативності та критичності під час розв’язання нового завдання, прагненні діяти без сторонньої
допомоги, зверненні за допомогою дорослого лише в разі потреби.
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THE CASPIAN STRATEGY OF USA AND THE DEVELOPMENT
OF THE WESTERN ROUTE
In the global world, energy policy is no longer considered merely as an economic phenomenon. In this case, the
specific weight of the political components is more pronounced. The Caspian region is one of the most important
regions of the world with its rich hydrocarbon resources, which in turn draws attention from different countries.
In 1998, President Clinton entrusted his administration to formulate US energy strategy in the Caucasus and
the Caspian region. The US, European countries and Turkey were interested in exporting oil and natural gas
produced in Azerbaijan through the Western route, minimizing dependence on Russia by obtaining the required
energy resources from alternative sources.
The US and Great Britain were thinking of diversifying energy routes originating from the Caspian Sea in
order to increase maneuverability and sustainability of the global energy system. The security had to be the main
factor in the projected alternative pipelines, and would have to bypass Russia and Iran. Determining the optimal
route to the West was one of the key issues. Although the shortest of these routes was the territory of Armenia, it
was unrealistic to construct the pipelines through its territory, since it occupied 20% of Azerbaijan. Then the only
route was the Georgian territory, since the Western countries excluded the use of Iran as a corridor.
The Baku-Supsa oil pipeline, launched in 1999, was the first oil route of Azerbaijan to the West passing
through Georgia. The Baku-Supsa pipeline was constructed with the support of Azerbaijan International Operating
Company (AIOC), which includes 11 oil companies from the United States, Great Britain, Japan, Norway, Russia,
Turkey and Saudi Arabia. Initially, the pipeline's capacity of 115,000 barrels per day was subsequently increased
to 220,000 barrels. It was not enough to export oil resources of Azerbaijan. However, the construction of this
pipeline, one of the alternative routes for the export of hydrocarbon resources of the Caspian Sea, was an important
step towards ensuring energy security of Azerbaijan and Georgia on the one hand and weakening Russia’s position
in the Caspian Sea. October 29, 1998, the presidents of Azerbaijan (Heydar Aliyev), Georgia (Eduard
Shevardnadze), Turkey (Suleyman Demirel), Kazakhstan (Nursultan Nazarbayev) and Uzbekistan (Islam
Karimov) signed the declaration of the construction of the Baku Tbilisi Ceyhan (BTC) pipeline in Ankara with the
participation of then US Secretary of Energy Bill Richardson.
By the time the BTC pipeline project came to light, it was clear that the main threat to these pipelines would
be regional separatism. When the BTC pipeline project was announced, the separatist tendencies among the
unified Armenian population in Georgian Javaxeti territory were intensified relying on the Russian military base
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stationed in Akhalkalaki, as it was in Abkhazia and South Ossetia. However, it was not possible to create a new
separatist center on the Georgian Javaxeti territory. Despite all the obstacles, the BTC pipeline, which was
launched in April 2003, began delivering the first oil in 2006. The Russian military base was evacuated from the
Akhalkalaki territory of Georgia in the same year when BTC was brought into operation, although the withdrawal
of the Russian military base from Akhalkalaki was opposed by the local Armenian population. The length of the
BTC pipeline is 1,767 km (443 km in Azerbaijan, 248 km in Georgia, 1076 km in Turkey), with an export capacity
of 50,000,000 tons of oil and construction cost of $ 4 billion.
Following the realization of the BTC, main export pipeline, Azerbaijan's new Southern Gas Corridor (SGC)
project was generated. The Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) and its follow-up Trans-Adriatic Pipeline (TAP)
are one of the main parts of the SGC, transporting the natural gas from the Shah Deniz-2 to the West. These
pipelines enable the export of natural gas from the Middle East to Europe, along with the Caspian basin. Seven
countries are involved in the implementation of the SGC: Azerbaijan, Georgia, Turkey, Bulgaria, Greece, Albania
and Italy. In the future, the three Balkan countries may also join the SGC. The SGC is one of the priority projects
for the EU and 10 billion cubic meters of Azerbaijani gas is estimated to be transported from the Caspian region
to the West through Georgia and Turkey. The first gas through the Southern Gas Corridor was delivered to Turkey
on June 12, 2018 and to Greece on June 15, 2019. Turkey and Azerbaijan formally marked the completion of
TANAP on November 30, a milestone in a major project to help reduce Europe’s dependence on Russian gas.
TANAP crosses the breadth of Turkey, east to west, and could transport up to 16 billion cubic meters (bcm) of
Azeri gas a year. Europe is allocated 10 bcm, with 6 bcm earmarked for the Turkish market. Capacity could be
increased to 31 bcm with additional investment.
It is planned to reach Italy by 2020, passing through Albania. Azerbaijan’s transformation into a driving force
in the implementation of global projects and in the international economic and political processes is accompanied
by the strengthening of official Baku's position.
Kazakhstan and Turkmenistan, which have rich hydrocarbon resources, also contribute to the development of
oil and gas pipelines stretching westward, creating conditions for a broad economic and security area that
encompasses the Caspian Sea region and Central Asia.
Despite all Russia’s efforts to keep a grip on the export of the energy resources in the Caspian basin, Moscow
failed to protect its geo-economic and geopolitical interests in its struggle against the West. Despite all Russia's
resistance, most of the hydrocarbon resources produced in Azerbaijan are exported to the world markets through
the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil, Baku-Tbilisi-Erzurum and TANAP gas pipelines. Currently, most of Kazakhstan’s
oil is shipped to Europe via the Tengiz-Novorosiysk pipeline, but Astana is looking for options to diversify its
export routes. Ukraine’s search for alternative sources and routes outside Russia to ensure its own energy security
also has a negative impact on the latter's position in the energy market as a transit country.
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РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Сучасні тенденції перебігу гібридної війни в Україні чітко демонструють нам взаємозв’язок між системами
релігії та політики. Важливим фактором розгляду релігійного чинника є його вплив на більшість громадян, які
показують все більшу прихильність до церкви, як одного із інститутів суспільства. Це підтверджують і
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соціологічні дослідження, які демонструють збільшення кількості православних християн, прихильників
Київського Патріархату у порівняні із Московським. Такі показники є значущими для сучасного перебігу подій.
Розглядаючи історичний ракурс, то в період радянського часу, релігія була штучно витіснена на
периферію політичного життя. Церкві було заборонено вести будь-яку самостійну соціально-політичну
діяльність. Ця проблема рідко висвітлювалася у наукових роботах. В сучасних же умовах релігійний
фактор висвітлюється в центрі суспільно-політичної уваги. Релігія все частіше розглядається, як
фундамент справжньої моралі, як незамінний засіб морально-духовного відродження нації [3].
Як зазначають науковці, релігія в Україні уже давно виступає, як соціальний інститут, метою якого є
зміцнення моральних засад суспільства та забезпечення суспільної стабільності і солідарності. [5].
Відповідно такого ракурсу, значущість релігійного чинника відіграє одну із перших ролей в складових
політичного процесу, зокрема: утвердження незалежності, забезпечення державної цілісності й перспективного
розвитку України; утвердження статусу та покращення іміджу України на світовій арені; утвердження високої
культури міжетнічного спілкування; досягнення консенсусу та злагоди в українському суспільстві тощо.
Гібридна війна Росії проти українського народу демонструє нам швидкі поштовхи щодо релігійного впливу
на соціум. Одним із дієвих важелів впливу на національну ідентичність суспільства здійснює саме релігійна
інституція, яка у відкритому доступі пропагує російську «відкритість», створює ряд стереотипів щодо питань
незалежності, створюється неправдивий образ про Україну. Така пропаганда зі сторони Московського
патріархату, підтверджується і підтримкою агресії Росії проти України, визнавши правомірність анексії Криму
і взявши участь у поширенні російських пропагандистських наклепів проти Революції Гідності та її учасників.
Не припустимим можна назвати і той факт, що московські священнослужителі (ті, хто є правлячими у лавах
Московського Патріархату) виступали і виступають проти сформованої внаслідок революції нової влади. Варто
підкреслити, ще один, абсурдний вчинок російських релігійних чинів, які відкрито підтримують терористів, а
частина, в тому числі, єпископат, намагаються зберігати нейтралітет, засуджуючи при цьому допомогу своїх
одновірців Збройним Силам України. Такі факти є неправомірними для релігійної системи, адже відповідно
законодавства та моральних цінностей, церква має тримати свій нейтралітет щодо політичних конфліктів,
водночас піднімати морально-духовну цінність у важкий для країни період.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, це трактується, зокрема в
Конституції України. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних
організацій, не фінансує діяльності будь-яких організації, створених за ознакою ставлення до релігії.
Релігійні організації не мають права брати участі у діяльності політичних партій, надавати політичним
партіям фінансової підтримки, висувати кандидатів до органів державної влади, вести агітацію або
фінансувати виборчі кампанії кандидатів до цих органів, хоча кожний окремий священнослужитель як
громадянин України має рівне з усіма іншими громадянами право на участь у політичному житті.
Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, використовувати нарівні з
громадськими об’єднаннями засоби масової інформації [6].
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. Усі релігії, віросповідання та релігійні
організації є рівними перед законом. Релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших
релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і
віруючих інших віросповідань [6].
Але водночас, релігія є потужним джерелом стабільності режиму, незалежно від того, чи сам режим є
релігійним за природою. Чим релігійнішим є суспільство, стверджують деякі науковці, тим більш покірний
громадянин. За певних умов релігія створює пасивних громадян. Це забезпечує джерело комфорту, який має
побічний ефект, запобігання індивідууму протистояти несправедливим або небажаним умовам.
Варто погодитись з думкою науковця Здіорука С. І., який зазначає, що релігійні організації як
ціннісноформуючі та суспільно консолідуючі структури є важливими чинниками забезпечення національної
безпеки України. Під релігійною складовою національної безпеки України слід розуміти такий стан релігійноцерковного життя нації (її державно-церковних, міжцерковних і внутрішньоцерковних відносин), що є, чи за
певних обставин може бути, загрозою національним інтересам держави, стабільному розвитку суспільства та
здійсненню невід’ємних прав і свобод громадян. Це стан захищеності життєво важливих духовно-релігійних
інтересів українського суспільства (особи, груп віруючих, держави) від внутрішніх загроз і зовнішнього
втручання та система суспільно-політичних заходів, що забезпечує цю захищеність [2].
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Головним суб’єктом національної безпеки у духовно-релігійній сфері є держава, що разом із
релігійними організаціями здійснює цілеспрямовану політику, покликану забезпечити духовну єдність
українського народу, стабільність і динамізм прогресивного розвитку суспільства.
Результатом такої державної політики має бути реалізація національних інтересів у духовнорелігійній сфері: зміцнення суверенітету й незалежності України, ефективне та соціально орієнтоване
державне управління гуманітарними процесами, свобода волевиявлення та реалізація релігійних інтересів
окремих людей і груп віруючих, конструктивне розв’язання міжцерковних конфліктів [2].
Згідно з Законом України «Про основи національної безпеки України», одним з основних напрямів
державної політики з питань національної безпеки України є забезпечення міжконфесійної стабільності та
запобігання конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у
тому числі щодо розподілу сфер впливу на території України [1]. В контексті ведення РФ гібридної війни на
Сході України, спостерігається тенденція до штучного загострення проблеми впливу Московського
Патріархату на території України. Така діяльність значною мірою призводить до підриву національної
безпеки України, що дає можливість агресору проводити не лише розвідку, а й створювати суцільне
інформаційне поле для безперешкодного розповсюдження своєї ідеології і пропаганди на теренах України.
Ґрунтуючись на цитування в одній статті, слушно зауважити, що УПЦ МП – релігійний фронт гібридної
війни Росії проти України. Такого роду твердження закликає громадян на створення єдиної помісної церкви,
особливо в умовах війни, яку розв’язала Росія. Водночас, варто зауважити, втручання Москви в українські
церковні справи виходять далеко за межі проблеми внутрішньо-православних взаємин. Православ’я як духовна
ідеологія українства є тим стержнем, на який «кріпляться» інші – похідні – питання національної свідомості, а
відтак – і самовизначення. Тому, в цьому випадку, найбільш вдалим буде існування автокефальної помісної
Української Церкви, яка затвердить незалежність Української держави на міжнародному рівні [4].
Таким чином, виходячи з означеного вище, вплив релігійних чинників на національну безпеку України є
багатосторонньою проблемою, що особливо важливо під час ведення гібридної війни з боку Російської
Федерації. У свою чергу, інформаційна пропаганда РФ значною мірою базується на ідеях «русского мира»,
вагомою складовою котрого є релігійні чинники. Для ефективних контрзаходів проти дій російського агресора
гуманітарна політика України повинна спиратися на засади створення єдиного гуманітарного простору,
власного ефективного інформаційного поля та сприяти відокремленню УПЦ від Московського патріархату.
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ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ VS ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА
СВОБОДУ СЛОВА
Поширення недостовірної інформації (фейків) у ЗМІ постає нагальною проблемою в Україні, що особливо
актуалізується в умовах російської агресії. Вирішення цього питання пропонується низкою законодавчих
ініціатив. Зокрема, 17 січня 2020 року Міністерство культури, молоді і спорту України презентувало основні
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положення законопроекту про протидію дезінформації [1]. Раніше у 2019 році був зареєстрований проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню
недостовірних відомостей у засобах масової інформації [2] (реєстраційний номер 10139 від 12.03.2019 р., проект
відкликано). Також у середині березня минулого року відбувся витік у мережу Інтернет проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки України».
Ще раніше були зареєстровані законопроекти №6676, №6688 (проекти відкликані).
Варто зауважити, що вищезазначені українські проекти законів певною мірою містять не лише
аналогічні пропозиції з прийнятими у 2019 році російськими законами про встановлення відповідальності
за поширення «фейкових новин» [3], але й деякі їх змістовні положення (норми) є більш жорсткими.
Зокрема, схвалення відповідних законодавчих змін у РФ (у частині розповсюдження «недостовірної
суспільно значимої інформації») передбачає:
1) заборону поширювати в інформаційно-телекомунікаційних мережах (у т. ч. і в Інтернеті)
недостовірної інформації (та поширюється під виглядом достовірних повідомлень), яка створює «загрозу
заподіяння шкоди життю або здоров’ю громадян, майну, загрозу масового порушення порядку та
громадської безпеки, загрозу створення перешкод функціонування або припинення функціонування
об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об’єктів
енергетики, промисловості або зв’язку» (внесення поправок/доповнень до статті 15.3 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»);
2) вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів, що поширюють
«недостовірну інформацію». Так, у разі виявлення такої інформації Генеральний прокурор або його
заступники звертаються до федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і
нагляду в сфері засобів масової інформації, масових комунікацій, інформаційних технологій і зв’язку (далі
– «Роскомнадзор»), з вимогою про вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів,
що поширюють таку інформацію (внесення поправок/доповнень до статті 15.3 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»);
3) видалення інформації/блокування інформаційного ресурсу. На підставі звернення Генерального
прокурора або його заступників «Роскомнадзор» негайно повідомляє редакцію мережевого видання про
необхідність видалення зазначеної інформації і фіксує дату і час направлення такого повідомлення редакції
мережевого видання у відповідній інформаційній системі. Редакція мережевого видання зобов’язана негайно
з моменту отримання повідомлення видалити вказану інформацію. Якщо це не зроблено, «Роскомнадзор»
направляє операторам зв’язку вимогу про вжиття заходів щодо обмеження доступу до мережевого видання.
Оператор зв’язку, який одержав вимогу «Роскомнадзора», зобов’язаний негайно обмежити доступ. Якщо
власник ресурсу видалив поширювану з порушенням закону інформацію, він надсилає повідомлення про це
в «Роскомнадзор», який після проведення перевірки повідомляє оператора зв’язку про відновлення доступу
до інформаційного ресурсу (внесення поправок/доповнень до статті 15.3 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»);
4) вищезазначений порядок обмеження доступу до інформаційного ресурсу не застосовується у разі
розміщення «недостовірної суспільно значимої інформації» новинним агрегатором (внесення поправок/доповнень
до статті 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);
5) встановлення адміністративної відповідальності за поширення «недостовірної інформації». Так, за
першу публікацію «фейкових новин» громадян оштрафують на 30 – 100 тис. руб., посадових осіб – на 60 – 200
тис. руб., юридичних – на 200 – 500 тис. руб. Максимальна сума штрафу призначатиметься у разі, якщо
публікація спричинить за собою смерть людини, заподіяння шкоди здоров’ю людини або майну – 400 тис. руб.
для громадян, 900 тис. руб. – для посадових осіб і 1,5 млн. руб. – для юридичних осіб (внесення
поправок/доповнень до «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Відповідні законодавчі зміни є своєрідною компенсацією на часткову декриміналізацію та гуманізацію
законодавства у 2018 році (т. зв. «декриміналізація репостів»). Йдеться про пакет президентських законопроектів
про пом’якшення статті 282 КК РФ («Розпалювання ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності»),
якими передбачається заміна кримінальної відповідальності за перше порушення за статтею «екстремізм» на
адміністративну. На думку експертів, в результаті таких законодавчих змін поліція втратила частину навантаження,
а в умовах, коли оцінка роботи силовиків залежить від кількості розкритих правопорушень, а поява нових правових
норм може створити нові статті статистичного обліку, поповнення яких вигідне співробітникам МВС [4].
Загалом, зазначені закони постають логічним продовженням ініціатив російської влади, спрямованих
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на обмеження свободи слова, посилення контролю держави над інформаційними простором, обмеження
можливостей комунікації в інтернет-сервісах, посилення «цензурної функції» російської держави в
Інтернеті. Незалежні ЗМІ – у «зоні ризику».
Українським законодавцям під час розробки відповідних законопроектів варто зосередити особливу увагу
на таких аспектах, як: вжиття заходів щодо поширення окремого виду інформації, визначення суб’єктів вжиття
заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів, встановлення відповідальності за порушення
законодавства, визначення термінів. Зокрема, наявність у законодавстві неконкретних, абстрактних та розмитих
формулювань дозволяють «маніпулювати» нормами під час правозастосування.
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