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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ.
Вербило К.О.,
студентка ОС «Магістр»
спец. «Публічне управління та адміністрування»,
Науковий керівник: Довженко В.А., к.е.н., доцент.
Поліський національний університет
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД В СИСТЕМІ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УКРАЇНИ
Вступ. Банківське регулювання та банківський нагляд є важливими механізмами підтримання
стабільності банківської системи і забезпечення ефективного розвитку ринкових відносин, що
здійснюються Національним банком України. Банки, функціонуючи на фінансовому ринку, виконують
специфічні функції, які поряд з фінансовим мають певний соціально значущий зміст.
Результати досліджень. Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» банківське
регулювання є однією з функцій НБУ, яка полягає у створенні системи правил, що регулюють діяльність
банків, та визначенні загальних принципів банківської діяльності, порядку здійснення банківського нагляду
та відповідальності за порушення банківського законодавства. Під банківським наглядом Закон визначає
«систему контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на
забезпечення дотримання банками та іншими особами, щодо яких Національний банк України здійснює
наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності
банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку».
Банківське регулювання та нагляд – це дві взаємопов’язані концепції, що характеризують втручання
держави у банківський сектор. Вони є ключовою частиною банківської діяльності.
Згідно Статті 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність» існують форми
адміністративного та індикативного регулювання.
Відповідно до нього адміністративне регулювання складається з:
- реєстрація банків та ліцензування їх діяльності;
- встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;
- застосування адміністративних або фінансових санкцій;
- нагляд за діяльністю банків та надання рекомендацій щодо діяльності банків.
Індикативне регулювання відповідно до зазначеної статті охоплює:
- встановлення обов'язкових економічних стандартів;
- визначення вимог до резервів для банків;
- встановлення норм відрахувань до резервів для покриття ризиків від активних банківських операцій;
- визначення політики процентної ставки;
- рефінансування банків;
- кореспондентські відносини;
- управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;
- операції з цінними паперами на відкритому ринку, а також контроль над імпортом та експортом капіталу.
Банківське регулювання, як правило, здійснюється органами, які виконують нормотворчі функції,
насамперед парламентом. Він формує правову базу для ефективного впливу на діяльність банків відповідно
до державних цілей, контролює її застосування та вдосконалює. Функція банківського нагляду в основному
покладається на орган банківського нагляду, незалежний від решти виконавчої влади (окрема установа чи
центральний банк, в Україні таким органом є НБУ). Необхідність постійної зміни законодавчої бази вимагає
часткової передачі парламентом функції нормотворчості контролюючим органам.
Сфера наглядової діяльності Національного банку України фактично є нижчим рівнем банківської
системи. Нагляд поширюється на всі банки, їхні підрозділи, афілійовані та родичі в Україні та за її межами,
іноземні банки в Україні, а також інші юридичні та фізичні особи відповідно до Закону України «Про
банки та банківську діяльність».
5

Здійснюючи банківський нагляд, Національний банк України має право вимагати від банків та їх
керівників усунення порушень банківського законодавства, дотримання норм Національного банку
України, щоб уникнути або подолати небажані наслідки, які можуть поставити під загрозу безпеку
довірених коштів таким банкам. належне ведення банківської діяльності.
Національний банк України здійснює банківський нагляд на індивідуальній та консолідованій основі
та застосовує заходи правопорядку за порушення банківського законодавства.
Значну роль у виконанні функцій банківського регулювання та нагляду відіграє система банківського
нагляду, яка функціонує як єдиний механізм у центральному апараті та регіональних відділеннях НБУ.
На рівні центрального апарату НБУ ця система представлена: Комісією з нагляду та регулювання
діяльності банків, департаментів та управління, до складу якої входять:
- відділ реєстрації та ліцензування банків;
- відділ виїзного нагляду;
- відділ банківської інспекції;
- відділ роботи з проблемними банками;
- департамент координації банківського нагляду.
Основні повноваження регуляторних та наглядових органів включають наступне:
- регулювати доступ до банківської системи. Це означає, по-перше, здатність визначати певні вимоги
та умови, які є обов’язковими для отримання ліцензії на провадження банківської діяльності, а, по-друге,
контролювати дотримання цих вимог та умов;
- забезпечити розумне регулювання діяльності банків, тобто таке, яке, з одного боку, не обмежує їх
незалежність у підтримці фінансової стабільності, а з іншого - передбачає певні вимоги до банків, такі як
достатність капіталу, ліквідність, відповідність нормативним актам, що регулюють банківські ризики;
- регулярно отримувати звіти від банків та проводити перевірки в банках;
- застосовувати примусові заходи до проблемних банків, зокрема забороняти оголошення та виплату
дивідендів, накладати штрафи тощо;
- взяти під контроль неплатоспроможні банки, призначити тимчасову адміністрацію таким банкам,
припинити їх діяльність, організувати реорганізацію та ліквідацію банків.
У світовій практиці застосовуються різні підходи до банківського нагляду. Таким чином, у країнах
континентальної Європи велика увага приділяється нагляду на місцях. Що стосується виїзних перевірок,
то в деяких європейських країнах банківські перевірки делегуються зовнішнім аудиторам, які мають
відповідні сертифікати. Одночасно банківський нагляд визначає обсяг, напрямки та методи аудиту, форму
та зміст аудиторських звітів, надає ліцензування аудиторським організаціям, які здійснюють аудит банків.
На відміну від європейських країн, банківський нагляд у США базується на періодичних інспекціях
наглядових інспекторів.
Висновки. Отже, правова база, що регламентує банківський нагляд та банківське регулювання в
Україні, в цілому відповідає європейським нормам. Однак, вона постійно вдосконалюється з урахуванням
вимог Базельського комітету та за сприяння міжнародних фінансових організацій. Основні проблеми
банківського нагляду та банківського регулювання в Україні є недостатнього розроблені нормативні
документи та практична реалізація їх положень.
Перед НБУ стоїть завдання забезпечити комплексний, безперервний процес розсудливого
банківського нагляду на консолідованій основі, враховуючи міжнародний досвід.
Література.
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-III. URL:
http://zakon.rada.gov.ua.
2. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на
виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.2001 № 275. – URL:
http://zakon.rada.gov.ua
3. Конoпатська Л.В., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2014. 336 с.
4. Пeтрук О. Банківська справа: навч. Посібник. К.: Кондор, 2012. 461с.
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Львівського університету бізнесу та права
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПОДОЛАННЯ
КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
На даний час питання антикризового управління стає дедалі актуальнішим. За період з кінця 2019 року і
до сьогодні кожний суб’єкт господарювання зіштовхується з дедалі більшими труднощами в системі
управління в період нестабільної фінансової ситуації в економіці країни. Відомо, що нестабільна фінансова
ситуація, яка спіткала всіх, зумовлена виникненням всесвітньої пандемії Covid-19. Сучасний стан економіки
в Україні в період пандемії Covid-19 потребує ефективного управляння діяльністю підприємств, які
втрималися на ринку в період вище згаданої кризи, вивчення непередбачуваних причин, які вже вплинули
або можуть вплинути на діяльність підприємства, а також ефективного розподілу грошового ресурсу. Тому
питання управління підприємством у період кризи стає дедалі актуальнішим на сучасному етапі, а
управлінці, тобто антикризові менеджери, дедалі більше і більше стають потрібними на ринку праці. В
сучасних умовах для виходу з кризи та продуктивного функціонування суб’єктів господарювання на ринку
надання певних послуг необхідно застосовувати не лише внутрішні, але й зовнішні фактори впливу. Для
того, щоби підприємство могло вижити в непростих умовах, зумовлених економічною нестабільністю,
антикризовому менеджерові необхідно зважитися на впровадження низки технічних й інших нововведень,
навчитися прогнозувати можливість виникнення нових ризиків, оцінювати перспективи нових продуктів, які
можна застосовувати на практиці, а також ретельно аналізувати досвід економічно розвинених країн.
Розглянемо детальніше поняття антикризового управління.
Антикризове управління – це тип управління, в основу якого покладена система методів і принципів
розроблення й реалізації специфічних управлінських дій щодо прогнозування кризових ситуацій та явищ
і усунення їх[1]. Але слід мати на увазі, що антикризове управління включає в себе використання
найважливіших економічних дисциплін (фінансовий аналіз, стратегічне і тактичне планування,
інвестування, менеджмент та ін.), об'єднуючи їх у єдину систему на основі одного критерію: можливості
використання діагностики, попередження, нейтралізації і подолання кризи.
Виходячи з вище наведеного, розуміємо, що жоден управлінець, а тим більше антикризовий, не може
провадити свою діяльність без певного структуризованого механізму дій та програм подолання кризової ситуації.
Розглянемо систему механізмів подолання кризових явищ на підприємстві на прикладі схеми.
Консолідована система подолання кризових ситуацій на підприємствах
у період нестабільної фінансової ситуації

Рис. № 1
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Основу запропонованого механізму подолання кризових явищ складають інформаційно-вирішальні
центри фінансової, результативної і стратегічної кризи. Для аналізу ситуації на підприємстві і перспективи
зарахування його до проблемних (тобто, кризових підприємств) першочерговим стає питання комплексного
аналізу фінансового стану підприємства. Визначення стану кризи, в якому перебуває підприємство, залежить
від достатнього економічного аналізу діяльності даного підприємства. При проведенні глибокого
фінансового аналізу діяльності підприємства необхідною є також діагностика стратегічного управління, що
дозволить визначити пряму залежність стану управління від ефективності реалізації стратегічних планів.
Проведено дослідження, що підприємства, які не використовують інноваційні технології, а працюють за
стереотипами, мають більшу загрозу потрапити в зону ризику і бути зарахованими до проблемних
підприємств або підприємств, які можуть опинитися в зоні впливу непередбачуваних кризових явищ.
У непередбачуваній ситуації, яка поширилася на весь світ, охопила світову економіку та набирає
масового поширення серед суб’єктів господарювання, насамперед, малого та середнього бізнесу, питання
підготовки антикризового менеджера (управлінця) стає дедалі актуальнішим, тому що потрібні «нові»
знання, «нові» люди, «новий» економічний тип мислення, «нова» стратегія управління та «нове» сучасне
бачення та розуміння ситуації, яка склалася. Лише при правильно підібраній стратегії управління в
нестабільній фінансовій ситуації підприємство зможе подолати фінансово-економічну кризу:
 ліквідувати збитки;
 залучити фінансування з резервного фонду підприємства або залучити кредитні ресурси;
 залучити компетентних фахівців;
 провести зміни щодо трудової дисципліни;
 провести аналіз та оцінку виробничих програм, доходів та витрат;
 розробити концептуальну модель ліквідації фінансової кризи на підприємстві;
 провести інтенсивну рекламну кампанію щодо надання послуг чи реалізації товарів на підприємстві;
 проаналізувати можливість залучення інвестора[2].
Головною метою антикризового управління є забезпечення стабільного стану суб’єкта
господарювання на ринку і фінансової стабільності підприємства за будь-яких економічних, соціальних
та політичних катаклізмів. Суть антикризового управління полягає у прискореному та дієвому реагуванні
на існуючі зміни у фінансово-економічній ситуації країни на основі раніше прогнозованого плану
стратегічного управління в період надзвичайних ситуацій, а головною основою антикризового управління
є процес постійних та послідовних нововведень у всі ланки та галузі діяльності підприємства.
Головним напрямком антикризового управління є те, що навіть у дуже складній господарській
ситуації, в якій опинилося підприємство, можна ввести в дію такі управлінські механізми, які б
«реанімували» його роботу та дозволили вийти з найбільш складних ситуацій і, відповідно, дозволили б
зберегти робочі місця та з певним проміжком часу відновити свою роботу та позицію на ринку послуг.
Отже, головною метою антикризового управління є розробка та затвердження першочергових
заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних чинників, які інтенсивно впливають на
завершальне явище, що призводить до кризового стану, а завданням антикризового менеджера є втримати
підприємство та не допустити його закриття, тому антикризове управління є головною складовою
системи подолання кризи на підприємстві.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. https://uk.wikipedia.org
2. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент. Київ, 2020 р.
3. Коркуна І. І., Графська О. І., Євдощенко О. В. Планування як основна складова менеджменту
підприємства. Barcelona/Spain Abstractts of XI internationanal scientific and practical conference November 1-3, 2020
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З
КЛІЄНТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Готельний бізнес входить в одну з найважливіших галузей сфери обслуговування в Україні. І однією
з головних умов цієї діяльності є правильна організація бухгалтерського обліку, що створює систему
отримання інформації, яка б сприяла ефективному управлінню підприємством та збільшувала дохід від
його діяльності. Не існує єдиного підходу до організації обліку в готельному бізнесі, оскільки це
специфічний вид діяльності, який складається з торгівлі, виробництва та надання послуг.
Бухгалтерський облік ведеться безперервно з дати реєстрації підприємства до моменту його
ліквідації. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
підприємство має можливість самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку; технології
обробки даних форм бухгалтерського обліку; визначати облікову політику підприємства; розробляти
систему та форми управлінського обліку; затверджувати правила документообігу [1]. Підприємства
готельної галузі ведуть облік згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань та господарських операцій підприємств й організацій та Інструкцією № 291.
Раціональна організація бухгалтерського обліку, в першу чергу, залежить від його основного елемента документа, від правильного оформлення та своєчасного їх подання до бухгалтерії підприємства.
Первинний облік у готельному бізнесі повинен бути адаптований до організаційно-технологічних
особливостей діяльності таких підприємств з урахуванням їх специфіки та тривалості операційного
циклу, методів та обсягів реалізації результатів його роботи. Існують спеціальні форми документів
первинного обліку, рекомендованих до використання в готелях України та Інструкція про порядок
ведення документообігу при наданні готельних послуг, затверджені Наказом Держбуд України № 230 [2].
Інструкція визначає порядок користування та заповнення бланків документів під час розрахунків з
громадянами, іноземцями й особами без громадянства, що перебувають у готелі та користуються
готельними послугами, та ведення первинного обліку при наданні готельних послуг, готельними
підприємствами України, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Форми первинних документів готелю при оформленні розрахункових операцій з клієнтами:
1. Касовий чек (за формою № ФКЧ-1) на товари (послуги) – це розрахунковий документ, надрукований
реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).
2. Рахунок (за формою № 4-Г) – документ, який продавець надає покупцю при оформленні
розрахунків за послуги, отримані у готелі. Використовується для будь-якого способу обробки документів
(електронної, ручної) та для будь-якого виду платежу (готівковому, безготівковому). Він слугує вимогою
до покупця сплатити надані готельні послуги (основні і додаткові), видається на підставі пред’явленого
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
3. Касовий звіт (за формою № 8-Г) – за даними рахунків у ньому фіксують усі послуги готелю, надані
проживаючим за звітний період.
З метою своєчасності та ефективності ведення первинного обліку на підприємствах готельного
бізнесу необхідно забезпечити порядок організації оформлення та обробки первинних документів, або
графік документообігу підприємства. Мета документообігу - прискорити рух носіїв інформації, чим
коротший і швидший цей процес, тим ефективнішим він буде для користувачів, які можуть своєчасно
отримувати інформацію й ефективно впливати на ситуацію управлінськими рішеннями та здійснювати
постійний контроль над фінансово-господарською діяльністю. Графік документообігу є складовою
Положення про облікову політику, який представлений у вигляді таблиці з переліком робіт, пов’язаних зі
створенням, верифікацією та обробкою документів, що виконуються кожним структурним підрозділом
підприємства, а також усіма виконавцями із зазначенням взаємозв'язків та термінів виконання (табл. 1).
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Таблиця 1
Зведений графік руху документів за розрахунковим операціями з клієнтами
(надання готельних послуг) [3]
Складання і
Надходження документа до
Назва первинного
Виконавець або користувач
передача
бухгалтерії, обробка і
документа
даних
документа
узагальнення
Форма № 4-Г Касиром (порт’є) Щодня, один примірник Бухгалтер проводить контроль
"Рахунок"
щодня.
видається клієнту, другий - до щодо кількості ліжко-місць в
бухгалтерії.
номері та типу ліжка, загальної
суми платежу, суми ПДВ,
податкового номеру продавця,
наявності фіскального чека РРО
щодо сплати послуг готелю.
Касовий звіт (за Касиром (порт’є) Разом із рахунком впродовж Бухгалтер звіряє форму 8-Г з
формою № 8-Г)
щодня на підставі дня
передається
у формою 4-Г.
даних рахунку. бухгалтерію.
Касовий чек (за Касиром (порт’є) Щодня, після закінчення зміни Бухгалтером
перевіряється
формою № ФКЧ-1) щодня.
касир повинен звірити рахунки співпадання даних чеків РРО
клієнтів з даними чеків касових рахункам.
апаратів та надати для
перевірки бухгалтеру.
Ефективна організація первинного обліку пов'язана насамперед з ефективною організацією документообігу.
Оптимізація руху документів значно підвищує ефективність бізнес-процесів, оскільки існує пряма залежність між
ефективністю зберігання інформації, можливістю та швидкістю пошуку в базі даних необхідних даних, сучасним
забезпеченням користувачів системи оперативними даними. Перевага електронного документообігу полягає в тому,
що компанія позбавляється великої кількості паперових документів, а отже, і проблем, пов’язаних з їх використанням
(втрата документів, труднощі внесення змін, розподілений доступ).
Серед інших заходів підвищення ефективності обліку первинної документації можна виділити:
• використання уніфікованих форм документації за всіма напрямами бухгалтерського обліку;
• створення графіків документообігу та доведення до виконавців їх функцій при створенні та перевірці
первинного документа;
• видача розпорядчої документації для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення певної
господарської операції та мають право підпису первинних документів;
• контроль бухгалтером за правильністю первинної документації (зобов'язання бухгалтера, який обробляє
документ, цієї функції через посадові інструкції та встановлення відповідальності за невиконання);
• перевірка службами внутрішнього контролю відповідності вимогам законодавства щодо
оформлення документації.
Впровадження графіку документообігу за розрахунковими операціями за надані готельні послуги в
організацію первинного обліку на підприємствах готельного бізнесу дозволить сформувати відповідну
інформаційну підтримку для прийняття раціональних управлінських рішень, що відповідають сучасним
вимогам бізнесу.
Література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від
16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 26.01.2021)
2. Про затвердження форм документів первинного обліку та Інструкції про порядок ведення
документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування» [Електронний ресурс]:
Наказ Держбуд України від 13.10.2000 № 230. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230241-00#Text
(дата звернення 26.01.2021)
3. Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних
розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням [...][Електронний ресурс]:
Наказ Мінфіну України від 21.01.2016 № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16#Text
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Непокупна Т.А.,
канд. екон. наук, доцент кафедри політекономії,
Долгов В.А.,
студент І курсу фізико-математичного факультету.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
КОНТЕКСТІ ШУМПЕТЕРІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ
Йозеф Шумпетер вважав, що підприємців як особливих людей, які схильні до інновацій, небагато,
тому що їхній вибір опосередковується певною мотивацією. Він виділяв такі групи мотивів
підприємницької діяльності: намагання бути повним господарем власного підприємництва; намагання
довести власну спроможність, здатність реалізувати себе як особистість; можливість займатися
улюбленою справою і досягати конкретних результатів власними силами; радість творчості, яку дає
самостійна ділова активність [1].
Нами було проведено анонімне соціологічне опитування 132 підприємців (80 чоловіків і 52
жінки)Полтавської області. Для проведення соціологічного опитування була складена анкета, одним з
питань якої було таке: «Що спонукало Вас зайнятися підприємницькою діяльністю (мотиви)». Для
відповідей були запропоновані 23 мотиви, які спонукали опитуваних зайнятися підприємницькою
діяльністю. Пропонувалось оцінити міру впливу того чи того мотиву на вибір людини стати підприємцем.
Отримали такі відповіді: можливість отримати ринкову оцінку діяльності більшою мірою назвали 45 %,
меншою мірою 40 % респондентів і 15 % було важко відповісти. Можливість отримувати винагороду у
формі прибутку більшою мірою визнали 94 %, 6 % – меншою мірою. Можливість отримати владу над
іншими: більшою мірою визнали 25 %, меншою мірою 47 %, 28 % важко відповісти. Можливість
реалізувати індивідуальні здібності: визнали більшою мірою 85 % опитаних, 12 % – меншою мірою, 3 % –
важко відповісти. Можливість провадити самостійну, ініціативну діяльність: більшою мірою для 94 %
підприємців, меншою мірою для 6 %. Можливість розкрити свою унікальність: визначили більшою мірою
58 % опитаних, меншою мірою 39 %, 3 % – важко відповісти. Можливість отримати свободу більшою мірою
стала для 76 % респондентів, меншою мірою для 24 %. Можливість бути емоційно залученим, включеним у
процес виробництва: 70 % – більшою мірою; 24 % – меншою мірою; 6 % – важко відповісти. Можливість
отримати задоволення від результатів своєї праці: 88 % – більшою мірою; 12 % – меншою мірою.
Можливість приймати нестандартні рішення: 64 % – більшою мірою; 27 % – меншою мірою; 9 % – важко
відповісти. Можливість підвищити самооцінку: 73 % – більшою мірою; 24 % – меншою мірою; 3 % – важко
відповісти. Можливість домогтися першості у боротьбі з конкурентами: 48 % – більшою мірою; 40 % –
меншою мірою; 12 % – важко відповісти. Можливість витіснення конкурентів з ринку і встановлення власної
монополії: 33 % – більшою мірою; 58 % – меншою мірою; 9 % – важко відповісти. Можливість бути повним
господарем власного бізнесу: 94 % – більшою мірою; 6 % – меншою мірою. Можливість займатися
улюбленою справою і досягати конкретних результатів власними силами: для 100 % респондентів – більшою
мірою. Ці питання відображали зорієнтованість на ендогенний (внутрішній) світ підприємця.
На мотив «можливість змінити умови, в яких живе решта суспільства» відповіді розподілились так:
70 % – більшою мірою; 30 % – меншою мірою. Можливість робити щось інакше, думати інакше,
формувати свій світ та впливати на зовнішнє середовище: 64 % – більшою мірою; 18 % – меншою мірою;
18 % – важко відповісти. Можливість поділитися з іншими людьми результатами власної улюбленої
справи: 73 % – більшою мірою; 27 % – меншою мірою. Можливість наповнення ринку товарами та
задоволення потреб населення: 63 % – більшою мірою; 31 % – меншою мірою; 6 % – важко відповісти.
Можливість бути корисним для суспільства: 82 % – більшою мірою; 15 % –меншою мірою; 3 % – важко
відповісти. Можливість наповнювати державний/місцевий бюджет: 30 % – більшою мірою; 64 % –
меншою мірою; 6 % – важко відповісти. Можливість займатися благодійністю, меценатством: 40 % –
більшою мірою; 48 % – меншою мірою; 12 % – важко відповісти. Можливість створювати робочі місця,
забезпечувати роботою незайняте населення: 64 % – більшою мірою; 36 % – меншою мірою. Ці питання
відображали зорієнтованість підприємця на екзогенний (зовнішній) світ: наповнення бюджетів,
благодійність, створення робочих місць тощо.
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Цікавим виявилось, що серед чоловіків (30 %) порівняно з жінками (15 %) удвічі більше тих, кого
вмотивувала можливість отримати владу над іншими; дещо більше жінок (85 %), яких вмотивувала
можливість змінити умови, в яких живе решта суспільства (чоловіки – 60 %); такі ж результати отримали і
щодо мотиву «Можливість поділитися з іншими людьми результатами власної улюбленої справи» (жінки –
85 %, чоловіки – 60 %). Розходження у відповідях по інших питаннях є незначними. До сказаного
Шумпетером, що підприємництво є властивістю людського характеру, що не залежить від класової і
соціальної належності, варто, радше, додати і те, що вона (властивість) не залежить від ґендерної належності.
Література:
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Монография. Изд-во «Директмедиа Паблишинг»
2008. 400 с. URL : https://institutiones.com/download/books/1959-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya-shumpeter.html
(дата відвідування сайту: 2.12.2020).

Паньків Б.І.,
студент групи ІП-31Б ДДПУ ім. Івана Франка,
науковий керівник: Процишин О.Р.,
кандидат економічних наук
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Актуальність теми. Малий бізнес є суттєвою структурною частиною ринкової економіки, елементом
конкурентного ринкового механізму. Саме малі підприємства, оперативно реагуючи на зміну ринкової
кон’юнктури, надають ринковій економіці необхідної гнучкості. Малі компанії здатні оперативно реагувати
на зміни споживчого попиту і за рахунок цього забезпечувати необхідну рівновагу на споживчому ринку.
Малий бізнес вносить істотний вклад у формування конкурентного середовища, мобілізує значні фінансові
та виробничі ресурси населення. Це один з провідних секторів, що багато в чому визначає темпи
економічного зростання, стан зайнятості населення, структуру і якість валового національного продукту.
На даний час держава зробила чимало кроків щодо розвитку підприємництва. Цьому сприяли
прийняті законодавчі акти про підтримку підприємництва, створення відповідних установ. Проте,
незважаючи на перспективність розвитку, підприємництво, а зокрема малий бізнес, продовжує стикатися
з серйозними труднощами, які виникають через недосконалість законодавчої бази та податкової системи,
недоступність фінансових ресурсів, нерозвиненість ринку лізингових послуг, недостатню соціальну
захищеність, тиск кримінальних структур та багато іншого. [ 5 ]
Метою статті є дослідження особливостей державного регулювання та підтримки розвитку малого
бізнесу в Україні та окреслити рекомендації щодо удосконалення державного регулювання та підтримки
малого бізнесу в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного регулювання та підтримки малого
бізнесу досліджувалися у працях багатьох учених. Зокрема окремі питання створення організаційноправових, економічних та інституціональних умов для розвитку підприємництва вивчали такі вчені, як:
Н. І. Дяченко , Л. Ш. Маматова , С. В. Осадчук, Г. Поліщук , О. Стешенко та інші.
Вирішення виявлених та окреслених проблем у системі державного регулювання та підтримки малого бізнесу
в Україні повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво
сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації
участі України в міжнародному поділі праці, посилення конкурентоспроможності національної економіки.
Аналіз рекомендацій науковців та практиків щодо державного регулювання та підтримки малого
бізнесу дає змогу обґрунтувати практичні пропозиції, спрямовані на вирішення проблем. На наш погляд,
доцільно використовувати універсальні методи державного регулювання та стимулювання розвитку
малого підприємництва. Для розвитку українського малого підприємництва треба терміново змінити саму
систему його підтримки, зробивши максимальний акцент на доступні кредитні ресурси і широку систему
державної підтримки. Разом з тим, органам державної влади, як на національному, так і на регіональному
та місцевому рівнях, доцільно здійснити [1 – 4]:
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- удосконалення чинних правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність з метою усунення
внутрішньоправових суперечностей та скасування положень, які гальмують розвиток підприємництва;
- впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою створення
сприятливого підприємницького середовища, зокрема привести чинні нормативно-правові акти місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної
регуляторної політики;
- удосконалення сутності, змісту й ефективності законів; визначення змісту й ефективності
адміністративно-правової і господарсько-правової відповідальності;
- удосконалення правового механізму забезпечення реалізації й захисту економічних і соціальних
прав та інтересів підприємців;
- активізацію фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, у т.ч. розробити
механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів (для цих цілей слід визначити
конкретний відсоток від дохідної частини бюджетів на рівні не менше 5%), а також сформувати
регіональні бази даних щодо інвестиційних пропозицій малих підприємств;
- сприяння створенню інфраструктури розвитку підприємництва;
- удосконалення податкової системи, що забезпечувала б достатній обсяг надходжень платежів до
бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки країни, справедливий підхід до
оподаткування всіх категорій платників податків;
- формування належного правового середовища для розвитку інноваційної та науково-технічної діяльності,
підвищення мотивації підприємця до високопродуктивної і високоякісної діяльності через вдосконалення
системи економічного стимулювання шляхом внесення змін до податкового, митного законодавства;
- впровадження правових заходів щодо викорінювання корупції в господарській і публічній сферах,
у т.ч. стимулювання проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання
послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь підприємців у
виконанні регіональних замовлень;
- встановлення порядку збалансованості державних і суспільних інтересів з інтересами суб’єктів
підприємництва (публічно-правових з приватноправовими). Для цього рекомендуємо запровадити
механізми державно-приватного партнерства у сфері підтримки малого підприємництва на місцевому рівні
(для залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у формуванні регіональної політики створити при
облдержадміністраціях Регіональні ради підприємців, стимулювати впровадження у регіонах інноваційних
та енергозберігаючих технологій шляхом спільного фінансування проєктів у науково-технічній та
інноваційній сферах, що реалізуються малими підприємствами, налагодити здійснення щоквартального
моніторингу наявності площ приміщень виробничого та невиробничого призначення, які перебувають у
комунальній власності і можуть бути надані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності);
- організацію заходів для адаптації національного законодавства в підприємницькій сфері до
європейського законодавства;
- формування економіко-правового механізму легалізації тіньового капіталу, тіньової діяльності й
тіньової економіки;
- виокремлення сімейних бізнесів у пільгові категорії, прийняти закон про соціальне підприємництво з
пільгами для цього бізнес-напрямку, щоб дати можливість організувати безліч робочих місць для соціально
незахищених людей. Крім того, місцевій владі необхідно: сприяти самозайнятості безробітних шляхом
надання їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при
перепідготовці та підвищенні кваліфікації безробітних особливу увагу слід приділяти професіям, що не
тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити
семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати підприємницьку діяльність;
- впровадження заходів щодо розвитку малого підприємництва у сільській місцевості. Наприклад:
розробити механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно
чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти
переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у сфері
розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до
працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості);
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- для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до необхідної
інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та впорядковувати інформацію
щодо норм чинного законодавства України, інформаційно-аналітичні матеріали відносно розвитку
підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної політики, наявних банківських установ та
кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.
Отже, окреслені заходи щодо удосконалення державного регулювання та підтримки розвитку малого
бізнесу сприятимуть активізації його діяльності, забезпеченню зайнятості населення та пом’якшенню
негативного впливу кризи на економіку України. Розвиток сприятливого підприємницького середовища
буде прискорюватися за рахунок ослаблення впливу галузевих факторів і посилення впливу
макроекономічних процесів. Державне втручання щодо забезпечення умов розвитку малого бізнесу, має
здійснюватися через проведення соціально-економічної, валютно-фінансової, структурно-інвестиційної і
науково-технічної політики.
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Писанко С.В.,
здобувач Волинського національного університету імені Лесі Українки
МАКРО- ТА МІКРО-РЕГІОНАЛЬНАЛЬНИЙ РІВНІ РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Формування нової економіки інформаційно-технологічного суспільства, з однієї сторони, стимулює
ріст попиту на послуги електроенергетичного комплексу, а з іншої ставить нові вимоги до якості та
стандартів її виробництва (зокрема з позицій екологічного впливу на навколишнє середовище,
перспективних економічних ефектів) та продуктивності споживання при виробництві товарів та надання
послуг в усіх сферах економіки.
З технологічної точки зору, якість виробленої електричної енергії визначається через сукупність її
властивостей відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для
використання за призначенням [10].
В той час як з економічної – через вичерпність, обмеженість фізичного доступу окремих країн до
покладів традиційних горючих енергоносіїв, зростання світових цін, спекулятивні настрої країн-експортерів
корисних копалин та одночасному формуванні нової філософії розвитку технологічної економіки, поняття
якості функціонування електроенергетичного комплексу трансформується у нову площину, де основним
індикатором ефективності функціонування є не лише абсолютне зростання обсягів виробництва
електроенергії, але й рівень екологізації виробничих потужностей об’єктів електроенергетики.
Основою електроенергетики України є Об’єднана енергетична система (ОЕС), яка завдяки
системоутворюючим й регіональним розподільчим лініям електропередач поєднує у єдиний
технологічний комплекс виробників та споживачів електроенергії, централізовано постачає
електроенергію внутрішнім споживачам, забезпечує експорт і транзит електроенергії [9].
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Генеруючі потужності ОЕС України складаються з 4 АЕС, де експлуатуються 15 енергоблоків, 12 ТЕС,
на яких, станом на 2018 рік, працює 75 блоків та 3 турбоагрегати [5], 7 ГЕС, 3 ГАЕС, ТЕЦ, малих ГЕС,
ВЕС, СЕС, БіЕС та інших . Магістральні та міждержавні електричні мережі ОЕС України нараховують
23 тис. км, з них 4,9 тис. км припадає на мережі з напругою 400-800 кВ, 13,4 тис. км – напругою 330 кВ,
4,0 тис. км – напругою 220 кВ і 0,7 тис. км – напругою 35–110 кВ. Розподільчі електричні мережі
нараховують близько 1 млн км повітряних і кабельних ліній електропередач напругою 0,4-150 кВ і
близько 200 тис. трансформаторних підстанцій напругою 6-150 кВ [6]. Загалом станом на грудень 2020
року встановлена потужність електрогенеруючих станцій України становила 54498 МВт, з них чверть
припадала на АЕС, 40 % – ТЕС, ще по 11 % – на ТЕЦ і ГЕС/ГАЕС, майже 12 % – на СЕС і ВЕС.
В цілому протягом 2010-2020 рр. генеруюча потужність виробників електроенергії ОЕС України в
абсолютному вимірі залишалась практично на сталому рівні, проте суттєвих змін зазнала відносна структура
установлених потужностей електричних станцій України: більше ніж на 10 % (з 51,4 % до 40,1 % за 20102020 рр.) зменшилась питома вага ТЕС з одночасним зростанням ролі електростанцій, які продукують
електричну енергію, використовуючи відновлювальні джерела енергії: сонячне випромінювання, воду, вітер
та біопаливо. Так, у грудні 2015 р. виробничі можливості обладнання СЕС та ВЕС складали лише 0,7 % та
0,6 % від загальної генеруючої потужності ОЕС, в той час як до грудня 2020 р. зросли в 13 та 3,5 рази
відповідно і становили 9,5 % та 2 %. Очевидно, що заходи державної політики щодо надання значних
преференцій технологіям, що використовують ВДЕ для виробництва електричної енергії, створили сприятливі
умови для залучення значних інвестицій у купівлю та встановлення обладнання, необхідного для запуску
електрогенеруючих об’єктів альтернативної електроенергетики. Відтак протягом 2015-2020 рр. середньорічний
темп приросту виробничих потужностей СЕС становив майже 80 %, ВЕС – 41 %, БіЕС – 31 %.
З іншої сторони, зниження виробничих можливостей ТЕС впродовж аналізованого періоду, наочно
засвідчує, що більша частина генеруючих активів ТЕС України морально зношена та застаріла. Станом
на жовтень 2018 року, за даними НЕК «Укренерго», здійснено реконструкцію лише близько 20%
енергоблоків ТЕС, однак при її проведенні не вирішені питання приведення екологічних характеристик
до сучасних вимог. Решта блоків підтримується в працездатному стані за рахунок капітальних та
поточних ремонтів, але їх зношеність постійно зростає і сягає загрозливої межі з точки зору можливості
їх подальшої експлуатації без проведення реконструкції [1].
Загалом, в світовій електроенергетиці спостерігається тенденція щодо росту виробництва
електроенергії, хоча повільному, але постійному, завдяки як введенню нових потужностей, так і
підвищенню ефективності використання існуючих, розширенню енергетичних зв’язків між сусідніми
країнами, підвищенню споживання електроенергії на душу населення на рік [2].
Проте в українській електроенергетичній галузі ситуація дещо інша. При збереженні існуючих
потужностей генерування електричної енергії на сталому рівні, простежується чітка тенденція до
повільного зменшення обсягів її виробництва. У 2019 році підприємства електроенергетичної галузі
виробили 154,1 млрд кВт∙год електроенергії, що на 3,6 % менше ніж у 2018 році та на майже 21 %
відповідно менше ніж у 2011 році.
Тенденція скорочення обсягів виробництва електроенергії аналогічно супроводжувалась змінами в
структурі її виготовлення в розрізі основних типів електростанцій: зростанням ролі електростанцій, які
виробляють електроенергію, використовуючи атомну та відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) та
зменшенням питомої ваги ТЕС. Варто відзначити, що впродовж 1990-2003 рр. лідерами по рівню
генерування електроенергії були ТЕС, , в той час як з 2004 р. найбільшу частку електроенергії
виготовляють АЕС. До 2014 р. виробництво електроенергії на ТЕС скоротилося майже до 45 % [2].
Загалом, станом на 2019 рік більше половини виробленої електроенергії припадало на атомні
електростанції (майже 54 %), ще 38 % – на теплові, в той час як об’єкти відновлювальної енергетики (ВЕС,
ГЕС, СЕС) – 8%. Протягом 2013-2019 рр. частка виробленої електроенергії ТЕС у ОЕС України
зменшилась на майже на чверть з 49 % у 2013 році до 38 % у 2019 році, в той час як ВЕС та СЕС навпаки
зросла у 5 разів. Стрімке зниження обсягів виробництва електроенергії у 2014-2015 рр. тісно пов’язане з
загостренням військо-політичної ситуації у Донецькій та Луганській областях та анексією Криму. З однієї
сторони, одночасно з окупацією частини територій Донбасу та АРК Крим, Україна втратила контроль над
роботою електростанцій даних регіонів (зокрема Старобешівської, Зуївської ТЕС та інших). З іншої
сторони, виникли значні труднощі у роботі тих ТЕС України, які працюють на антрацитовому вугіллі, так
як, 100 % шахт, які видобувають вугілля даного виду, залишились на тимчасово окупованій території.
15

Проблеми поставки, найбільш якісного в сфері електроенергетики, антрацитового вугілля (вугілля «марки
А») призвели до тимчасової зупинки окремих блоків ТЕС України, запустили процес переобладнання,
модернізації та переведення частини їх на виробництво електроенергії через використання
альтернативних видів палива, зокрема газового вугілля, газу та мазуту. Зокрема, протягом 2015-2020 рр.,
за даними НЕК «Укренерго», в загальній структурі встановлених потужностей ТЕС, частка
електростанцій, які працюють на вугіллі антрацитової групи зменшилась з 43% до 30 %, тоді як газової
групи – істотно зросла до майже 50 % у 2020 році.
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ІСТОРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ»
Для здійснення раціонального управління капіталом необхідно, перш за все, мати чітке розуміння
його сутності. На кожному етапі економічного розвитку суспільства, за рахунок виникнення нових шкіл
економічної теорії, поняття «капіталу» трактувалося по-різному. Протягом ХV-ХVІІІ ст. в Західній Європі
широкого розповсюдження набули ідеї меркантилізму, представники якого ототожнювали капітал з
грошима. Таку точку зору критикували їх наступники. Внаслідок формування нових уявлень про джерела
багатства, торговий капітал втратив своє виключне положення і на перше місце вийшов промисловий
капітал. Як раз у цей час відбувається становлення класичної школи політекономії. Представниками цієї
школи у Франції були фізіократи, які, на відміну від меркантилістів, вважали, що «капітал – це не гроші,
а ті засоби виробництва, які можна придбати за гроші», тобто його уречевлену форму виділяли як основну
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характеристику [1, с. 248]. Франсуа Кене (1694 – 1774 рр.), видатний представник школи фізіократів,
заклав теоретичний фундамент розподілу капіталу на основний і оборотний. А також довів, що у русі
разом з оборотним капіталом перебуває й основний [2, с. 63].
Анн Робер Жак Тюрго (1727 – 1781 рр.), який також був представником школи фізіократів, розглядав
капітал як нагромаджену цінність і у своїх дослідженнях акцентував увагу на такій його функціональній ознаці,
як рухомість. Саме вів зазначав, що: «Без рухомого капіталу неможливе жодне виробництво» [3, с. 174].
Позиція Адама Сміта, котрого називають батьком політичної економії, стосовно капіталу є більш
прогресивною, ніж у його попередників. Джерелом багатства він вважав виробництво, а капітал –
головною рушійною силою економічного прогресу. Адам Сміт приділяв увагу саме процесу
нагромадження капіталу та шляхам збільшення національного багатства. У всесвітньо відомій праці
«Дослідження про природу і причини багатства народів» А. Сміт трактував капітал як «накопичене
багатство, необхідне для процесу виробництва, господарських потреб і отримання доходу» [4, с. 187].
Тобто капітал А. Сміт тлумачив з двох сторін: як вартість, котра приносить прибуток, та як запаси засобів
виробництва, необхідних для продовження виробничого процесу.
Карл Маркс (1818 – 1883 рр.), один з двох засновників марксистської школи економічної думки, у
праці «Капітал» зазначав, що всі заощадження робляться капіталістами з метою реінвестиції. А під
капіталом розумів вартість, яка приносить додаткову вартість, та називав її «самовозрастающая
стоимость». Причиною зростання вартості капіталу вважав неоплачувану чужу працю. Окрім того, Маркс
вважав, що капітал, хоча й представлений у вигляді речей, виражає при цьому певні суспільні відносини
і зрозуміти капітал можливо лише «как движение, а не как вещь, пребывающую в покое» [5, с. 32].
В економічній літературі існує ще чимало визначень поняття «капітал», розглянемо деякі з них.
Таблиця 1
Визначення поняття «капітал» в економічній літературі
№
Автор
Трактування
з/п
1
2
3
1. Жан-Батіст Сей (1767-1832) [6, Капітал – один з основоположних елементів, який
С. 34-35]
формує виробничі фонди, що в сукупності з працею та
землею створює блага нації та національне багатство.
2. Давід Рікардо (1772-1823) [7, С. Капітал – частина багатства, що зайнята у виробництві і
21-22]
необхідна для приведення в дію праці.
3. Анн Робер Жак Тюрго (1727- Той, хто щорічно отримує більше благ, ніж йому потрібно
1781) [8, С. 8-9]
для споживання, може відкласти решту й накопичувати її.
Саме ці накопичені блага і називаються капіталом. Немає
ніякої різниці у якому вигляді відбувається накопичення
благ: у деякій кількості металу чи у вигляді інших речей. Бо
кошти представляють собою всі інші види благ і, навпаки, всі
інші види благ представляють собою кошти.
4. Вільям Стенлі Джевонс (1835- Капітал – не що інше як засіб існування робітників.
1882) [9, с. 54]
Будівлі, знаряддя праці і т. ін. є необхідними засобами
виробництва, але самі вони вже являються продуктом
праці, у якому приймав участь капітал. Вони є
результатом застосування капіталу до праці на стадії, яка
не є кінцевою.
5. Джон Стюарт Мілль (1806- Капітал – результат минулої праці, що виражається у
1873) [10, с. 11]
вигляді нагромаджених продуктів призначених для
виробництва.
6. Джон Бейтс Кларк (1847-1938) Капітал (справжній) – тривалого використання фонд
[11, С. 42-43]
виробничого багатства або фонд цінності, чиє існування
є постійним і неперервним, на відміну від капітальних
благ, що входять до його складу і постійно руйнуються
або споживаються.
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Характерна ознака
4
Виробничі фонди,
праця,
створює блага
Частина багатства,
зайнята у виробництві,
праця

Накопичені блага

Засіб
робітників

існування

Результат
минулої
праці,
нагромаджені
продукти
для
виробництва
Фонд
виробничого
багатства або фонд
цінності
тривалого
застосування

7. Йозеф Шумпетер (1883-1950) Капітал – важіль, котрий дає змогу підприємцю
[12, С. 17-18]
отримувати в своє розпорядження потрібні йому
конкретні блага для досягнення нової мети, а також
орієнтувати виробництво в новому напрямку.
8. Альфред Маршал (1842-1924) Капітал – фактор виробництва. На мікрорівні капіталом є
[13, с. 49]
частина багатства власника, яка може бути використана ним
для отримання доходу. На рівні макроекономіки капіталом є
сукупність засобів виробництва, забезпечена ресурсами
праці і землі.
9. Ірвінг Фішер (1867-1947) [14, с. Капітал – дисконтований дохід від капіталовкладення,
5]
що формується незалежно від сфери та характеру
діяльності.

Важіль для залучення
необхідних благ та
досягнення цілей
Частина
багатства
власника; сукупність
засобів виробництва
Дисконтований дохід
від капіталовкладення

Джерело: побудовано автором.
Значна різноманітність поглядів щодо визначення сутності категорії «капітал» підтверджує
складність, неоднозначність та багатогранність цієї дефініції і викликана, насамперед, наявними в той чи
інший момент часу умовами господарювання та рівнем розвитку економічної думки. Загалом, більшість
вчених-економістів акцентує увагу на здатності капіталу приносити дохід. Серед усіх наявних трактувань
можна виділити такі три основні підходи: 1) капітал як сукупність благ; 2) джерело формування доходів
його власників; 3) самозростаюча вартість. У будь-якому разі, через відсутність єдиного підходу,
тлумачення терміну «капітал» потрібно здійснювати залежно від сфери його застосування.
Література:
1. Історія економічних учень : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.
2. Кене Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кене. – М: Соцэкгиз, 1969. – 427 с.
3. Анн Робер Жак Тюрго // Блауг, М. 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; Пер. с англ. под
ред. .А.А. Фофонова. – СПб. : Экономическая школа, 2005. – С. 304-305
4. Адам С. Дослідження про природу і причини багатства народів / Адам С.; О. Васильєв, М.
Межевікіна, А. Малівський. – Київ : Наш формат, 2018. – 736 с.
5. Маркс К. Капітал. Т. 1 – 4 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-гевид. – К.: Держ. вид-вополіт. літ.
УРСР, 1976. Т. 23 – 126 с.
6. Мешко I. M. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейскої та американської
економічної думки: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1994. – 175 с.
7. Пети А. Антология Экономической классики / А. Пети, А. Смит, Д. Риккардо. – М. : Эконом ;
Ключ, 1993. – 475 с.
8. Анн Робер Жак Тюрго Роздуми про створення і розподіл багатств // Тюрго А. – 4-гевид. – К.: Саміткнига, 1995. – 523 с.
9. Journal of the Statistical Society of London, 1866. Vol. XXIX. June, N 2. P. 282
10. Ф. Кирилюк. Мілль Джон Стюарт // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал
та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 454 с.
11. Clark. Genesis of Capital // Yale Review. 1893. November. Passim, esp. p. 302-308; Clark.
Distribution of Wealth. 1899. – P. 116
12. Schumpeter J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklimg – eine
Untersuchung iiber
Unternehmergewinn. Kapital. Kredt. Zins und den Konjunkturzyklus. 2. Aufl. Munchen. 1926. – 246 s.
13. Маршалл А. Принципы экономической науки: [пер. с англ.] / А. Маршалл. – М.: Изд. группа
«Прогресс», 1993. – 416 с.
14. Fisher I. The Natura of Capital and Income / І. Fisher. – L., 1927. – P. 51-52.

18

Романюк Р.В.,
здобувач
Волинського національного університету імені Лесі Українки
PERSPECTIVITY OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE ELECTRIC POWER
INDUSTRY
One of the main factors hindering the development of electricity in Ukraine is the economy. About 30% of
all particulate matter entering the atmosphere are emissions from the economy due to human economic activity.
Power plants on this indicator are equal to metallurgical enterprises ahead of all other industries [6].
The safety of nuclear power plants is very important for Ukraine. Since the collapse of the Soviet Union, the problem
of storing nuclear fuel waste has become relevant for Ukraine. On the territory of Ukraine, there are no conditions for the
disposal of nuclear fuel waste used by domestic nuclear power plants, so they are sent for disposal to neighboring Russia.
The annual cost of exporting spent fuel to Ukraine is $ 100 million a year. In 2000, the price for burial rose to $ 100-120,
which was usually unprofitable for Ukraine. Such changes have prompted Ukraine to bury nuclear fuel waste on its own,
as scientists estimate it is much cheaper. In 2000, dry spent fuel storage facilities (SNFSFs) were established on the
territory of Zaporizhzhya NPP. In addition to the Zaporizhzhya NPP, the Soviet nuclear power plant was planned to be
built in Rivne, South Ukraine, and Khmelnitsky. The total cost of building storage facilities at one nuclear power plant is
$ 85 million, which is much less than Russia's annual payment. When considering the problems of wind energy, it is
necessary to emphasize the conditions of construction and subsequent operation.
The problem is that wind farms are unprofitable for Ukraine because 1) wind turbines are very expensive; 2)
the condition for the construction of wind farms is a constant wind of at least 6-8 a / s. There are many restrictions
for the construction of wind farms: - they should be built away from industrial and residential facilities, reservoirs,
agricultural lands, recreational and protected areas; - it is necessary to lay highways to wind farms, to supply power
lines and telephones [7]. The electricity industry and its constituent enterprises are natural monopolies. Natural
monopolies occupy a special place in the system of economic relations (natural monopoly in economic theory is
mainly an industry in which gross production costs are lower if all products are produced in a single form than if
the same amount of production was divided between two or more forms).
Electricity generation has several features that, unlike other natural monopolies, determine the need for a rigid unified
system of operational, including automatic, management of EEC regimes, as well as prudent government regulation in
order to prevent unreasonable price pressure on energy consumers and reduce the competitiveness of the economy.
Such features include: first, the close regime of parallel power plants and electrical installations of consumers,
secondly, the inability to store electricity, and thirdly, the speed of spread over a huge area of transitional
emergency processes, and others. In most countries with developed industry and electricity, regional or national
regulatory commissions have been established and are operating to curb the negative effects of natural monopolies
that constrain reasonable competition, as well as to protect the interests of consumers.
Such commissions agree on electricity tariffs and monitor the relationship between producers, electricity
suppliers, and consumers. In world practice, various directions of reforming the electricity sector into a more
competitive and efficient sector have been used in order to find ways to improve the energy sector and the economy
as a whole. Some of these areas of reform were: - privatization of electric power enterprises; - restructuring of the
industry structure; - liberalization or deregulation.
However, it should be noted that in some cases the degree of liberalization and the depth of privatization did
not have a definitive effect on the level of efficiency as energy innovation was introduced. For example, the
California crisis in the United States, as well as the bankruptcy of a number of large distribution companies in
Argentina, Chile, and some other countries have led to a certain increase in tariffs and a return to the regulation of
the electricity market.
Creating electricity markets is one of the most effective tools for improving the efficiency of the energy sector.
All subsystems of electric power generation are characterized by public ownership of electric power enterprises.
In the subsystems of generation and transmission of electricity by electric networks of higher voltage classes, state
ownership is widespread, and in the electricity distribution sector - private investors.
At the same time, vertically integrated energy companies are quite common in a number of countries, such as
the United States, Germany, and Japan. They ensure the implementation of all functions of electricity generation,
including the distribution and sale of electricity. In France and Portugal, most electricity companies’ sectors are
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state-owned. The electricity of Great Britain, Japan, and Belgium has been completely privatized [1]. In the United
States, more than 70% of generating capacity (approximately 30% owned by the government, municipalities, and
other organizations) and more than 75% of distribution networks are privately owned. Local government
ownership is widespread in Austria (100% networks and 85% generation), Canada (core networks - 99%,
generation and distribution networks - 80% each), and the Netherlands (100% networks and 85% generation). In
Norway, the state owns about 30% of generating capacity and 75% of core networks, in Sweden - 100% of core
networks, half of generating capacity and distribution networks.
The goals of the transformations that are taking place in the electricity sectors of different countries are different.
They should be determined by the state of the country and the amount of investment in electricity supply systems.
Therefore, it is always worth highlighting the goals and priorities set by the state in carrying out reforms: electricity tariffs for consumers are reduced by increasing the efficiency of the industry (UK, Argentina, Australia); to increase the efficiency of work and development of the industry it is necessary to attract investments (Brazil,
Argentina); - smoothing the difference in electricity prices in different regions of the country (USA, Norway, etc.); maintaining a unified energy system and preventing a decrease in the reliability of energy supply. In different
countries, the forms of market transformation in the energy sector differ significantly, namely: - the disintegration of
electricity production was carried out in full in six countries and partially in two; - full privatization is possible only in
three countries (Chile, Great Britain, and Argentina) and is being prepared in two countries (Peru and Australia).
Recalling the above, it can be argued that the strengthening of market transformations is a flexible process, which is
largely determined by the current state, the development of electricity in the country, and history. There is no place for
dogmatism and attempts by countries to copy anything from each other. It is necessary to carefully study the
experience of different countries, choose the best solutions, and carefully apply these solutions in practice.
Restructuring of electricity took place in different countries in different ways: 1) In Norway, Sweden, and
Colombia, disintegration, and privatization did not take place; 2) In Spain, it was planned to carry out partial
transformations and the gradual introduction of competition without a significant change in the balance between
public and private energy companies; 3) In the US, the reform process is at an early stage, so their private energy
companies, gaining free access to the core network, are functionally disintegrated. An important role is played by
the general information system. It in turn reflects the state of the main electricity grid, and which operates the
wholesale electricity market (WEM). 4) In the United Kingdom, Chile, Argentina, Peru, and the Australian state
of Victoria, full privatization took place, as well as profound transformations in the energy sector.
At the same time, each of the above countries had its reasons for profound transformation: Britain - a relative
excess of capacity, Chile, Argentina and Peru - insufficient investment and poor quality of service, Australia - both
of these reasons. 5) In Norway there was an excess of capacity and inefficient use of resources. Norway has the
most open electricity market in the world. The Norwegians claim that their main achievements are lower prices
and increased competition in electricity generation and supply.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ІНФОРМАЦІЙНОДИСПЕТЧЕРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ НА РИНКУ ТАКСІ В УКРАЇНІ
Pинок тaксi дуже великим i специфiчний ceгмент, що спpияє poзвитку внутpiшнього економiчного
pинку. Мовa йде пpo поїздки людей нa тaксi у aвтомобiлях нa зaмовлення aбо opендовaних aвтомобiлях.
Свiтовий pинок мобiльних додaткiв є одним iз нaйбiльш тpендових i покaзує нaйшвидше зpocтaння.
В Укpaїнi ситуaцiя не нaстiльки оптимicтичнa, aдже мобiльних додaткiв, opiєнтовaних нa укpaїнський
pинок, обмеженa. Бiльшicть компaнiй з poзpoбки мобiльних додaткiв пpaцюють iз зaмовникaми з СШA,
Кaнaди, Iзpaїлю [1].
У той чaс як нa Зaходi вже фopмується pинок додaткiв для aвтомобiлiв, poзумних пpистpoїв
(нaпpиклaд, Google Glass), Smart TV, нaш бiзнес вce ще спеpечaється, нaвiщо потpiбнi мобiльнi додaтки,
якщо є мобiльний веб-сaйт, i, в кpaщому випaдку, зaмовляють aдaптивний дизaйн для своїх сaйтiв. Тi
бiзнеси, якi тaки випустили мобiльнi додaтки, зpoбили це, швидше, з пpинципу «щоб було», i, як пpaвило,
цi додaтки є «доповненням» до ocновного cepвicу [3].
Пеpед тим, як починaти poзpoбку мобiльних додaткiв, слiд чiтко визнaчитися з головними функцiями
мaйбутньої poзpoбки. Вiд того, якi функцiї мaє виконувaти мобiльний додaток, зaлежить тpивaлicть його
poзpoбки, piвень склaднocтi i, звичaйно, цiнa [2].
На сьогоднішній день в України платформа Bolt включає такі доступні сервіси: для клієнтів (Bolt для
пасажирів), для водіїв (Bolt Driver), для бізнеса (Bolt для бізнеса), (Bolt служба доставки) доставка
невеликих вантажів, (Bolt Food) доставка їжі, самокати Bolt - прокат самокатів. Саме останній сервіс,
прокат самокатів, за останній рік має найбільшу популярність серед клієнтів [5].
Вpaховуючи специфiку компaнiї Bolt, пpи poзpoбцi мобiльних додaткiв доцiльним є викopистaння
cepвicних додaткiв. Оскільки, в сучaсних умовaх життя нa доpoгaх великих мicт icнує великa пpoблемa
зaвaнтaженocтi тpaнспopтом, нa доpoгaх пocтiйно ствopюються зaтopи i вce бiльше виникaє пpoблем
опеpaтивно доїхaти вiд пункту A до пункту Б.
Piшенням цiєї пpoблеми може бути кapшеpiнг (carsharing) як вид коpoткocтpoкової opенди
aвтомобiля, тобто будь-якa людинa, якa мaє пpaвa, зможе opендувaти aвтомобiль нa будь-який теpмiн, в
зaлежнocтi потpеби, зокpемa нa пiвгодини, дicтaтися нa нiй нa poботу з дому i зaлишити нa стоянцi, де її
вiдpaзу ж зможе opендувaти iншa людинa.
Пpoгнозують, що тpaнспopт нa вимогу виpocте до 25%, пеpсонaльними aвто будуть кopистувaтися
29% людей i 33% - гpoмaдським тpaнспopтом. Тому кapшеpiнг для компaнiї Bolt є aктуaльним нaпpямком
poзвитку, ocкiльки дозволить компaнiї отpимaти бiльше конкуpентних можливocтей, зaлучити бiльше
пacaжиpiв тa збiльшити свiй piвень пpибутковocтi. Pеaлiзувaти цей вид пocлуг пpoпонується шляхом
poзpoбки мобiльного додaткa «Bolt carsharing» [3].
При розробці мобільного додатку «Bolt carsharing» важливим є обґрунтування його економічної ефективності.
Ефективність системи полягає в тому, що її властивості виконують поставлену мету в певних умовах
використання і якості. Показники ефективності характеризують ступінь пристосованості системи до виконання
поставлених перед нею завдань і є узагальнюючими показниками розробки мобільного додатку [2].
В процесі оцінки ефективності мобільного додатку потрібно проаналізувати якісні показники
ефективності та економічні показники ефективності.
Спочатку узагальнено якісні показники ефективності мобільного додатку «Bolt carsharing», зокрема:
- розширення функціоналу роботи компанії у вигляді мобільного додатку, де клієнт зможе
орендувати будь-який автомобіль, власник якого заключив договір з компанією, і отримати від цієї
послуги додаткові доходи ;
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- додаток містить перелік додаткових послуг, що може зацікавити потенційного клієнта (період
поїздки, час, вартість, моделі автомобілів, тощо);
- проста авторизація користувачів;
- існування у компанії власного проекту з розробки мобільного застосування робить їх більш
сучасними та популярними;
- за допомогою такої програми залучається більше число нових клієнтів.
Значущими узагальнюючими показниками є показники економічного ефективності мобільного додатку,
які характеризують доцільність розробки та запровадження мобільного додатку «Bolt carsharing».
Оцінку економічної ефективності слід розглядати як зіставлення фінансових результатів
використання мобільного додатку з його витратами, які були понесені на розробку мобільного додатку,
та оцінити очікуваний ефект від його використання [4].
Таким чином, для проведення оцінки ефективності необхідно визначити обсяг витрат, які потрібні на
реалізацію даного проекту, тож для розрахунку оцінки ефективності розробки мобільного додатку «Bolt
carsharing» потрібно сформувати план – графік робіт його реалізації та поділити цей процес на етапи, які
включатимуть процес розробки (назви робіт), період впровадження програмного забезпечення (у днях) та
бюджет (суми витрат у дол.).
Розробка мобільного додатку «Bolt carsharing» передбачає виконання таких видів робіт, які
узагальнено в табл.1
Таблиця 1
План – графік робіт розробки мобільного додатку «Bolt carsharing»
Назва робіт
Збір вимог за видом мобільного додатку
Проектування (Визначення цілей та завдань, способи їх рішення, а також
визначення структури даних і мова програмування, на якому буде
розроблено додаток
Створення інтерфейсу (В програмне середовище розробки вводяться
необхідні керуючі елементи: кнопки, текстові поля, прапорці, перемикачі та
інші елементи)
Складання та твердження технічного завдання
Програмування мобільного додатка
Тестування мобільного додатка
Публікація мобільного додатка
Технічна підтримка
Просування
Усього

Тривалість, дні
1 тиждень
2 тижні

Бюджет, грн
60 000
30 000

4 тижні

200 000

1 тиждень
2 тижні
2 тижні
1 тиждень
Щорічно
Щорічно

30 000
100 000
100 000
50 000
30 000
10 000
620 000

Як видно з табл.1 на розробку мобільного додатку потрібно не менше як три місяці, точніше орієнтовно
чотири місяці, зокрема по вартості на розробку такого додатку потрібне не менше як 30000 дол. плюс потрібно
добавити витрати на технічну підтримку і просування, загальна вартість яких становить 8000 дол. таким
чином загальна сума витрат становить 38000 дол.
Для оцінки економічного ефекту від використання мобільного додатку «Bolt carsharing» потрібно
оцінити очікуваний ефект від його використання за такими показниками:
- аналіз пошукових фраз «оренда авто»;
- визначити попит на таких вид послуг (методом анкетування існуючих клієнтів);
- провести аналіз цін у конкурентів, де існує даний вид послуг;
- проаналізувати потенційні ризики від оренди автомобілів [2].
Узагальнено, очікуваний попит в перші місяці після запуску мобільного додатку «Bolt carsharing»
становить 100 хвилин поїздки в день на кожен автомобіль. Зі збільшенням обізнаності жителів про новий
формат і впізнаваністю бренду, попит буде рости. Зростання буде стимулюватися за допомогою реклами.
Надалі, для збільшення лояльності клієнтів потрібно вводити систему знижок і акції:
- купон на знижку на першу поїздку;
- реферальная система: надання знижки за реєстрацію одного з коду клієнта;
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Отже, стратегія ціноутворення в компанії не змінюється, комісійні доходи становлять 15 % в місті, в
регіонах — 12 %, таким чином: вартість хвилини поїздки буде складати 15 % від вартості хвилини оренди
автомобіля, однак все залежатиме від вартості самого автомобіля, час оренди, порушення умов оренди, тощо.
Однак, на сьогодні компанія Bolt займає лідируючі позиції і має велику базу клієнтів. Відповідно, для
аналізу очікуваного ефекту потрібно розмежувати автомобілі, які плануються надаватись в оренду на
класи, провести аналіз вартості оренди залежно від міста розташування, провести аналіз міст для
паркування та їх вартість, саме це планую досліджувати у третьому розділі.
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ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФУЗІЯ ЛАБЕТАЛОЛУ АБО ІЗОКЕТУ ЯК КОМПОНЕНТ
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ
СЕРЦЯ ПІД ЧАС НЕКАРДІАЛЬНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ
ПУХЛИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Актуальність. Серцево-судинні ускладнення є найбільш частою причиною периопераційної смертності
в некардіальній хірургії. У хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) частота виникнення периопераційної
міокардіальної ішемії складає 20-60 % [1]. У великих рандомізованих клінічних випробуваннях (РКВ), в яких
застосовувалися препарати для знеболювання, не вдалося виявити переваг будь-якого з них в здатності
запобігати розвитку інфаркту міокарда (ІМ) або знижувати частоту летальних випадків [2].
Дані, отримані в ході РКВ, когортних досліджень та мета-аналізів, складають певну доказову базу по
зниженню рівня серцевої смертності та частоти розвитку ІМ при призначенні бета-блокаторів у пацієнтів
з наявними факторами ризику під час некардіальних операцій високого ризику [3].
Доцільність призначення нітроглицерину внутришньовенно з метою лікування периопераційної
ішемії в теперішній час є предметом дискусії, а дані відносно його впливу на кардіальну смертність та
частоту ІМ на сьогоднішній день відсутні [4].
Отже, пошук фармакологічних шляхів зменшення серцево-судинних ускладнень під час
некардіальних хірургічних втручань є важливим напрямком сучасної анестезіології.
Мета. Порівняти антиішемічну дію внутрішньовенної інфузії лабеталолу та ізокету у хворих на ІХС
під час анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань.
Матеріал та методи. До дослідження залучено 38 хворих на онкозахворювання органів голови та шиї з
супутньою ІХС. Хворі були розподілені на 2 групи. Хворим першої групи (n=25) під час некардіального
оперативного втручання призначався внутрішньовенно лабеталол 100-125 мг одним болюсом або повільно
у вигляді крапельної інфузії (50-200 мг/добу) в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5 % розчину
глюкози. Хворі другої групи (n=13) отримували під час анестезіологічного забезпечення внутрішньовенно
крапельно ізокет в дозі 10 мг. Хворі обох груп були зіставні за віком, статтю та анестезіологічним
забезпеченням. Антиішемічний захист оцінювався за даними добового моніторування ЕКГ, яке
виконувалося в день хірургічного втручання. Реєстрація ЕКГ починалась за 30 хвилин до початку анестезії.
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Результати. Жодного епізоду ішемічних зсувів сегменту ST не тільки під час оперативного втручання,
а й впродовж першої післяопераційної доби не зафіксовано у 68,0 % хворих, які отримували інфузію
лабеталолу під час оперативного втручання, та у 61,5 % в групі ізокету (р=0,713). Епізоди депресії
сегменту ST впродовж першої післяопераційної доби зареєстровано у 20,0 % хворих в групі лабеталолу
та у 30,8 % в групі ізокету (р=0,455). В той же час у хворих групи ізокету рідшими були епізоди ішемії
миокарду в ранкові години, ніж в групі лабеталолу. Так, депресія сегменту ST в ранкові часи
реєструвалася у 12,0 % хворих групи лабеталолу, і у 7,7 % хворих групи ізокету, (р=0,707). Через невелику
статистичну потужність дослідження виявлені розбіжності носили лише характер тенденцій.
Висновок. Внутрішньовенна інфузія лабеталолу або ізокету як компонент анестезіологічного
забезпечення у хворих на ішемічну хворобу серця ефективно попереджає ішемічні ускладнення під час
некардіальних хірургічних втручань з приводу пухлин голови та шиї.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ
Республіка Польща відома давніми традиціями навчання дорослих. Система освіти дорослих в
Польщі функціонує як невід’ємна складова інтегральної системи освіти країни. Система освіти дорослих
в Польщі є дуже диверсифікованою. Освітні послуги надаються як державними, так і приватними
установами в рамках систем формальної і неформальної освіти.
Відповідальними за фукціонування освіти дорослих у Польщі є декілька міністерств. Провідні з них:
Міністерство народної освіти (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Міністерство науки та вищої освіти
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Міністерство родини, праці та соціальної політики
(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) та ін.
У Республіці Польща не існує окремого закону про освіту дорослих. Реалізація освіти дорослих
здійснюється відповідно до принципів, які містяться в нормативно-правових актах: Конституція
Республіки Польща (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej); Закон про систему освіти (US TAWA z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty); Закон про освіту від 14 грудня 2016 року (Ustawa Prawo oświatowe z
dnia 14 grudnia 2016 r.); Закон про вищу освіту (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce); Розпорядження міністра народної освіти «Про безперервну освіту в нешкільних формах» від 19
березня 2019 року (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych) та ін.
Регіональними організаторами освіти дорослих є воєводства, повіти та громади. Іншими
організаторами освіти дорослих у країні є: органи місцевого самоврядування, соціальні організації,
24

релігійні об’єднання та церкви, незалежні суб’єкти економічної діяльності, комерційні установи,
дипломатичні представництва інших країн тощо. Важливу роль в організації освіти дорослих у Польщі
відіграють університети та відомчі науково-дослідні інститути.
Відомий польський дослідник Т. Александер (Т. Aleksander) вважає, що освіта дорослих – це організований
навчальний процес, спрямований на дорослого учня. Т. Александер розділяє систему освіти дорослих Польщі
на шкільну освіту дорослих (від початкових шкіл для дорослих до закладів вищої та післядипломної освіти) та
позашкільну освіту дорослих (як професійно-технічна, так і загальноосвітня) [1, c.376].
Навчання дорослих у школах та закладах вищої освіти відповідає освітнім стандартам та здійснюється
за програмами, затвердженими міністерствами. Результатом навчання є отримання сертифікатів,
дипломів і кваліфікацій, які надають дорослій людині можливість стати конкурентоспроможною в умовах
ринку праці і просуватися кар’єрними сходами.
Розглянемо особливості функціонування навчальних закладів системи шкільної освіти дорослих.
Початкова школа для дорослих (Szkoła podstawowa dla dorosłych). В початкових школах вчаться
дорослі, які з певних причин не змогли вчасно отримати початкову освіту.
Середня школа для дорослих (Liceum ogólnokształcące dla dorosłych). В середню школу для
дорослих можуть вступити особи, які закінчили восьмирічну початкову школу, нижчу середню школу
(гімназію – gimnazjum, до 2019 року) або базову професійну школу (zasadnicza szkoła zawodowa, у рамках
реформи 2017 року були закриті) віком від 18 років. Навчання триває три роки. Популярною є заочна
форма навчання (по суботах та неділях,через вихідні). Після закінчення середньої школи для дорослих,
учні можуть скласти іспити (egzamin maturalny, matura), необхідні для вступу в заклад вищої освіти.
Проміжне положення між середніми і вищими закладами освіти за рівнем акредитації займають
поліцеальні школи (szkoła policealna), по закінченню яких дорослі учні отримують професійну
кваліфікацію та звання техніка (technik). У Польщі діють державні поліцеальні школи; недержавні
(приватні) поліцеальні школи з правами державної поліцеальної школи; недержавні (приватні)
поліцеальні школи без прав державної школи.
Вступити до поліцеальних шкіл можуть особи від 18 років, які мають середню школу. Навчання
триває три-п’ять семестрів. Програма включає теоретичні і практичні заняття. Навчання відбувається
заочній та денній формах. У кінці навчання необхідно скласти іспит з обраної спеціальності.
Отримати додаткову професійну кваліфікацію також можна в закладах післядипломної освіти
(studia podyplomowe). Післядипломна освіта здійснюється в університетах, науково-дослідних інститутах
та інститутах Польської академії наук. Вступити до закладів післядипломної освіти має права будь-яка особа,
яка має ступінь бакалавра. Умови вступу визначаються кожним закладом самостійно. Тривалість
навчання – мінімум три семестри. Результатом навчання є отримання кваліфікаційного сертифіката.
До осередків позашкільної освіти дорослих відносяться: центри практичного навчання, центри
неперервної освіти, центри професійної та неперервної освіти, кваліфікаційні професійні курси, курсове
навчання (курси загальних компетентностей, заочні курси, підготовка до складання екзамену matura), центри
зайнятості, народні університети, відкриті університети, університети третього віку, корпоративне навчання.
Центри практичного навчання (Centrum Kształcenia Praktycznego, CKP) є державними
установами. Вони створені на базі навчальних майстерень професійних училищ і являють собою
бюджетні одиниці повіту чи міста. У педагогічному плані центрами керують місцеві органи влади
(повітске староство або очільник міста), а рамковий статут центру практичного навчання визначається
міністром народної освіти шляхом видання відповідної постанови.
Центри неперервної освіти (centrum kształcenia ustawicznego, CKU) – це багатовідомчі установи,
розташовані у великих і середніх містах. Вони поєднують у собі загальноосвітні школи для працюючих
(вечірня, заочна форма навчання), поліцеальні школи, кваліфікаційні професійні курси та різні типи
короткострокових курсів для дорослих. Центри неперервної освіти являють собою великі приміщення,
оснащені сучасними засобами навчання, майстернями та лабораторіями. Деякі центри впроваджують
використання власних навчально-методичних посібників та матеріалів для самостійної роботи дорослих.
Наприкінці навчання дорослим необхідно скласти кваліфікаційний іспит. Центри неперервної освіти також
пропонують навчання на короткострокових професійних курсах тривалістю від кількох місяців до року.
В рамках курсового навчання також здійснюється підготовка до складання екзамену matura,
необхідного для вступу до закладу вищої освіти.
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Цікавість представляють курси загальних компетентностей (Kursy kompetencji ogólnych (KKO)),
метою яких є підготовити слухачів, які з певних причин не отримали повну середню освіту до складання
заочні іспитів з усіх предметів шкільної програми.
У 2011 р. було створено нові типи навчальних закладів для дорослих – Центри професійної та
неперервної освіти (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) (ЦПНО), які поєднують
діяльність професійних навчальних закладів та закладів неперервної освіти. ЦПНО також проводять
заходи щодо кар’єрного консультування, співпрацюють з роботодавцями та організаціями роботодавців.
У сфері освіти дорослих функціонують також Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації
(ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego), які організують та проводять кваліфікаційні
професійні курси, курси загальних компетентностей та інші курси. Вони працюють з роботодавцями,
центрами зайнятості та іншими організаціями, що здійснюють професійне навчання.
Окрему ланку у системі освіти дорослих Польщі займають центри зайнятості Польщі (Urząd
Pracy), які організують навчання та перенавчання безробітних і тих, хто може втратити роботу. Центри
зайнятості підпорядковуються органам місцевого самоврядування, як на рівні воєводства, так і повіту. У
центрах здійснюється підготовка за фахом, професійна перепідготовка, навчання навичкам пошуку
роботи і працевлаштування.
Народні університети (Uniwersytet Ludowy) – це автономні недержавні установи, які спеціалізується
на просвітницькій роботі в сільському середовищі і малих містах. В народних університетах дорослі особи
можуть розвинути сферу своїх інтересів або підвищити професійну кваліфікацію.
Відкриті університеті (Uniwersytet Otwarty) – це заклади неформальної освіти, які пропонують різні
програми і методи навчання дорослих: від традиційних занять в університеті, самостійної роботи слухачів
під наглядом консультантів, до дистанційної освіти через радіо, телебачення або Інтернет.
Університет третього віку (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Метою Університетів третього віку є
надання можливості літнім людям жити краще та життєрадісніше, а також руйнувати стереотип щодо
відчуженої та соціально непрацездатної старості. За результатами дослідження О. Чернявської, в
університетах третього віку привалюють три напрями навчання: профілактика старіння; підготовка до
виходу на пенсію; підготовка до громадської діяльності [2, c. 209]. Навчання проходить в різних формах
лекцій, практичних занять, конференцій. Також в університетах третього віку проводяться культурні чи
спортивні заходи. Навчання триває від одного до декількох семестрів. Тематика занять включає вивчення
географії, інформатики, літератури, астрономії, екології, історія, культурологія, іноземних мов тощо.
Отже, система освіти дорослих в Республіці Польща носить загальнодержавний характер, є
варіативною і гнучкою, побудована з урахуванням різноманітних потреб дорослого населення в
продовженні навчання (отримання середньої освіти, працевлаштування, підвищення кваліфікації,
професійна перепідготовка і т. ін.).
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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 м. Києва
з поглибленим вивченням російської мови
ЩОДО ФОРМ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ЧЛЕНАМИ РОДИН
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти
є взаємодія з батьками, адже єдність їх підходів у навчанні та вихованні сприяють повноцінному розвитку
та соціалізації учнів початкових класів. Водночас, залучення членів родин учнів у діяльність закладу
загальної середньої освіти приносить емоційну та фізичну користь усім учасникам навчально-виховного
процесу. Емоційне включення дозволяє учням початкових класів відчути: хороше самопочуття, високу
продуктивність, енергію, успіх, задоволення від навчання, належність до навчальної групи (класу).
Фізична участь надає змогу розвивати нові навички, забувати тривоги, знімати стреси, отримувати радість
та знайомитись з новими людьми [2; 3; 5].
Починаючи з 2014 року Україна перебуває в стані неоголошеної війни. Частина її території незаконно
анексована Російською Федерацією, частина тимчасово окупована агресором, на частині ведуться бойові
дії. Майже півтора мільйона громадян України вимушені були покинути свої домівки і виїхати на
підконтрольну Українській владі територію в пошуках захисту, а часто і просто порятунку. З метою
підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб, до важливих завдань вчителів початкових класів закладу
загальної середньої освіти віднесено співпрацю з сім’єю учнів із числа внутрішньо переміщених осіб,
оскільки у них спостерігається низка проблем, які потребують нагального вирішення [4]. Ключовими
серед них є порушення адаптації у учнів молодших класів, зміни їх відносинах із батьками, які обумовлені
зниженням взаємопідтримки у зв’язку із залишенням одного із членів родини за попереднім місцем
проживання, виникненням бар’єрів між ними, зростанням непорозумінь та конфліктів. Здебільшого
означена категорія дітей може відчувати брак у спілкуванні з членами сімей, відторгненість, ізольованість
від батьків, однолітків тощо [1; 2]. Окрім того, спостерігаються неповні сім’ї, інертність та байдужість
батьків до своїх дітей, зниження рівня їх психолого-педагогічної культури.
Їх вирішення вбачаємо у налагодженні взаємодії вчителя початкових класів та сім’ї, що спонукатиме
у батьків відповідальність за становлення дитини, їх навчальні здобутки.
Суттєвим фактором формування відповідального та усвідомленого ставлення у батьків учнів
початкових класів, із числа внутрішньо переміщених осіб, до навчальних здобутків дитини постає поетапне
підвищення їх психолого-педагогічної культури. Важливого значення на цьому етапі набуває налагодження
вчителем початкових класів комунікації з членами родини внутрішньо переміщеної особи. Отже, сутність
особистісно-комунікативного етапу полягає у налагодженні міжособистісних відносин вчителя початкових
класів та батьків на основі активного спілкування. Доцільною формою роботи на цьому етапі є бесіда, мета
якої – вироблення спільного шляху для розвитку, навчання, виховання та організації життєдіяльності дитини.
Її використовують у комплексі з іншими формами (приміром, бесіда під відвідування членами родини
закладу освіти, бесіда під час відвідування вчителем початкових класів родин внутрішньо переміщених осіб,
бесіда під час проведення батьківських зборів учнів класу, шкільних батьківських зборів, консультацій
тощо). Важливою формою роботи вчителя початкових класів з батьками учнів – членами родин внутрішньо
переміщених осіб є анкетування націлене з’ясувати особливості розвитку дитини в сім’ї, виявити труднощі
у цьому процесі, сформувати педагогічну позицію вчителя та членів сім’ї.
Ще одним, відповідальним етапом співпраці вчителя початкових класів з батьками учнів родин
внутрішньо переміщених осіб є формування у батьків знань про різноманітні виховні аспекти,
особливості психо-фізіологічного розвитку учнів молодших класів. Цей етап передбачає формування у
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батьків уміння аналізувати власні виховні дії та об’єктивно їх оцінювати, практично застосовувати набуті
знання відповідно до особливостей та індивідуального розвитку дитини.
Варто зазначити, що вся співпраця з батьками учнів родин внутрішньо переміщених осіб має
будуватися на основі діалогу, довіри, що постає запорукою успішної подальшої співпраці та
конструктивної взаємодії, в основі якої закладений принцип індивідуального підходу. При цьому
необхідно виокремити важливість наступних форм роботи з членами родин внутрішньо переміщених
осіб, а саме: тренінги, презентації ідей родинного виховання, спільного проведення свят, тематичних
зустрічей, індивідуально-виховних бесід тощо. Особливої уваги заслуговує організація першої зустрічі
вчителя початкових класів з членами родин внутрішньо переміщених осіб, яка у загальному надає
інформацію про рівень педагогічних знань і навичок батьків. Окрім того, означена форма роботи є добрим
способом налагодження комунікації між вчителем та членами родини внутрішньо переміщених осіб.
Не менш важливою формою роботи вчителя початкових класів з членами родин внутрішньо
переміщених осіб є консультування батьків, яке спрямоване на збір інформації про індивідуальнопсихологічні особливості учнів, їх внутрішні ресурси, уподобання, інтереси, здоров’я й постає особливим
напрямом психолого-педагогічного супроводу дітей. Надалі це слугуватиме кращому розумінню
батьками своєї дитини та стосунків із нею. Батьки по-новому оцінюватимуть проблеми і знаходитимуть
альтернативні варіанти їх розв’язання.
Залучення батьків учнів початкових класів із числа родин внутрішньо переміщених осіб до організації
свят у межах класу спонукає до обміну досвідом, ідеями між батьками, які, водночас, отримують
можливість цікаво проводити час разом із дітьми. У колективній діяльності встановлюються дружні
відносини, створюється атмосфера творчості, батьки краще впізнають своїх дітей, а класний керівник –
батьків. Особливо цікавими є зустрічі на яких батьки розповідають учням класу про важливість та
необхідність своєї професії, а також інтереси та захоплення дітей.
Спільні заходи допоможуть батькам впоратись з власними почуттями, навчать умінню ретельно
підбирати слова, які спонукатимуть учнів до комунікації.
Цікавою є організація вебсторінки по типу інтернет-спільноти “Батьківське вікно”, “Батьківська
сторінка” з використанням Інтернет месенджера WhatsApp, Viber тощо – це так звана наочна інформація,
якою обмінюються батьки та діляться досвідом виховання й розвитку дітей.
Таким чином, вище описані форми роботи вчителя початкових класів з членами родин внутрішньо
переміщених осіб, за досвідом роботи методичної комісії початкових класів спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 188 м. Києва, є важливими для налагодження партнерських стосунків між батьками та педагогами з метою
подолання проблем дітей із числа родин внутрішньо переміщених осіб. Залучення батьків до освітнього процесу
сприяє підвищенню їх загальної педагогічної культури, надає можливість краще зрозуміти власну дитину,
адекватно оцінювати її розвиток, поведінку та ефективно спілкуватися із нею.
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Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ «НАВЧАННЯ
ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
Важливим чинником модернізації національного шкільництва визнано реалізацію в освітньому
процесі компетентнісного підходу, який націлює на посилення результативного складника навчання,
підвищення якості освіти.
Проблема компетентнісного підходу в освіті аспектно вивчалася такими науковцями: Н. Бібік, Я. Кодлюк,
О. Локшина, О. Савченко, А. Хуторський та ін.
Мета тез: розкрити змістовий аспект ключової компетентності «навчання впродовж життя».
В науці усталилася думка, що всі компетентності, яких набуває школяр у процесі навчальної
діяльності, поділяються на предметні, міжпредметні й ключові. Предметні компетентності формуються
засобами конкретного навчального предмета і визначаються на основі вимог до очікуваних результатів
навчання здобувачів освіти, зафіксованих у типових освітніх програмах. Міжпредметні формуються у
взаємозв’язку змісту і методик предметів однієї чи кількох освітніх галузей. Ключові компетентності є
наскрізними інтегрованими утвореннями, якими учні оволодівають під час вивчення всіх предметів у
взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності, у взаємодії із соціумом.
У Державному стандарті початкової освіти подано перелік ключових компетентностей: вільне володіння
державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
математична; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна
компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та
соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність [2].
Чільне місце у контексті викликів інформаційного суспільства посідає ключова компетентність
«навчання впродовж життя». Ця компетентність, на думку розробників Стандарту, передбачає
«опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних
потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно
і в групі» [2, с. 5]. Проаналізуємо її змістове наповнення.
Зазначимо, що у попередньому Державному стандарті початкової освіти, який вступив у дію 2011
року, зазначена компетентність відсутня, натомість задекларована «уміння вчитися» [1].
Аналіз наявного наукового фонду свідчить про те, що компетентностість «уміння вчитися» досліджувалася
багатьма науковцями: неодноразово привертав увагу вчених і педагогів-практиків до зазначеного вміння В.
Сухомлинський, який розглядав його як основне завдання початкової школи, як необхідну умову повноцінного
навчання молодших школярів; поглибив розуміння поняття «вміння вчитися» російський учений Ю. Бабанський,
який позиціонував його як володіння сукупністю основних загальнонавчальних умінь і навичок.
У вітчизняній дидактиці проблема «вчити вчитися» тісно пов’язана з іменем фундатора дидактики
початкової освіти О. Савченко. Олександра Яківна трактує цю компетентність як цілісне індивідуального
утворення, яке містить кілька компонентів, зокрема змістовий, мотиваційний та процесуальний. Ядром
цього вміння відомий дидакт вважає процесуальний компонент [5].
Нами зроблена спроба деталізувати виокремлені компоненти, тобто уточнити показники, через які вони
проявляються. Відтак уміння вчитися ми розглядаємо як ключову компетентність початкової освіти, яка охоплює
змістовий (знання про культуру розумової праці, про змістову основу загальнонавчальних умінь і навичок та про
вміння вчитися як інформаційну цінність), мотиваційний (усвідомлення значущості знань, наявність стійкого
інтересу до навчання) та процесуальний (вміння організувати робоче місце; планувати навчальну діяльність;
працювати з підручником; аналізувати, порівнювати, узагальнювати; здійснювати само- і взаємоконтроль)
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компоненти і формується в цілісному навчально-виховному процесі школи першого ступеня [3]. Помітно, що
уміння вчитися є органічним складником ключової компетентності «навчання впродовж життя».
Дефінітивний аналіз зазначеного феномена свідчить також про його зв'язок із інформаційною
компетентністю (організація власного навчального середовища, отримання нової інформації з
метою застосування її для оцінювання навчальних потреб). На основі аналізу педагогічної літератури
(М. Бершадський, І. Ґудзик, Л. Соколовська та ін.) встановлено, що інформаційна компетентність – це
здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації; уміння працювати з різними її видами (знаходити –
у підручнику, бібліотеці, Інтернеті тощо і відбирати необхідний матеріал, опрацьовувати, зберігати його та
творчо використовувати); на основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему. З огляду
на те, що важливим джерелом знань на етапі початкового навчання є підручник, актуалізується проблема
формування в молодших школярів уміння працювати із цим видом навчальної літератури.
Помітно, що ключова компетентність «навчання впродовж життя» передбачає сформованість в молодших
школярів рефлексії навчальної діяльності (застосування нової інформації для оцінювання навчальних потреб,
визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі).
Зазначена якість трактується дослідниками як здатність учня аналізувати власний процес учіння і здійснюється
шляхом виконання відповідних умінь – аналізувати зміст, процес і результат діяльності; застосовувати різні
способи самоконтролю навчальних дій, виявляти готовність до взаємоконтролю; прогнозувати результат;
оцінювати власну діяльність та брати участь в оцінюванні навчальної роботи однокласників; використовувати
різні способи виправлення помилок [4]. У процесі учіння молодший школяр оволодіває такими рефлексивними
вміннями і навичками: самоаналіз, самоконтроль, самокорекція, самооцінка, хоча доведено, що рефлексія
формується в основному при виконанні учнями дій контролю та оцінки.
Таким чином, аналіз змістового наповнення феномена «навчання впродовж життя» свідчить про те,
що ця ключова компетентність інтегрує такі складники: самоосвітній (уміння вчитися), інформаційний та
рефлексивний. Подальших досліджень потребує проблема діагностики сформованості зазначеного
новоутворення в учнів молодшого шкільного віку.
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вчитель Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 50
Харківської міської ради
«ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
На сьогоднішній день існує низка причин, які впливають на стан здоров’я майбутніх вчителів:
емоційний дискомфорт, спричинений труднощами навчання; складність стосунків у системі «студенти –
викладачі – батьки»; інтенсивний негативний вплив середовища існування; зростання почуття
невпевненості, невдоволення собою і світом.
Формування здорового способу життя майбутніх вчителів – стійка система сприймань про себе як
суб’єкта діяльності, яка сформована в процесі фахової освіти та розташовує ціннісні установки до ведення
здорового способу життя, гармонії особистості майбутніх вихователів з собою, суспільством та середовищем.
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Основні складові здорового способу життя майбутніх вчителів: дотримання режиму праці та
відпочинку; дотримання режиму харчування і сну;
дотримання гігієнічних вимог; організація індивідуального доцільного режиму рухової активності;
відмова від шкідливих звичок; культура міжособистісного спілкування; змістовне дозвілля.
Проводилась анкетування серед молоді одного з вузів Харкова,студентам були запропоновані
запитання, на які вони повинні були дати відповідь. Анкета «Здоровий спосіб життя молоді»
Порівняльні дані рівня сформованості здорового способу життя у студентів експериментальної груп
за показниками діяльнісного компоненту були на задоволені, 52% студентів часто хворіють.
Аналіз результатів дослідження дає підстави стверджувати, що ефективність формування цінностей
здорового способу життя в студентів значною мірою зумовлена такими індивідуальними проявами
психологічного характеру, як мотиваційно-вольова сфера особистості, що впливає на рівень
сформованості функцій самоуправління при оволодінні складовими здорового способу життя не тільки в
теоретичному плані а й на рівні практичної діяльності.
Було досліджено процес формування цінностей здорового способу життя у майбутніх вчителів у
закладі вищої освіти. Розроблено і науково обґрунтовано напрямки, методику і модель формування
цінностей здорового способу життя у майбутніх вчителів.
В результаті застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження було уточнено зміст
основних дефініцій з досліджуваної проблеми, конкретизовано специфіку та напрямки формування
цінностей здорового способу життя, визначено і теоретично обґрунтовано педагогічні технології
ефективної організації педагогічного процесу у вищий школі.
Проаналізувавши поняття здоровий спосіб життя, можемо стверджувати: здоровий спосіб життя
поєднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних, побутових і життєвих функцій
оптимальних для здоров’я. А також пропонуємо взяти до уваги, що на здоровий спосіб життя впливає
рівень життя, якість життя, устрій життя, стиль життя.
Конкретизувавши специфіку, складові здорового способу життя та умови формування цінностей здорового
способу життя, враховуючи професійний ризик праці майбутніх вчителів, розробили напрямки формування
цінностей здорового способу життя в процесі підготовки майбутніх вчителів. Перший напрямок містить
аспекти здоров’я, які дають можливість сформувати всебічно гармонійно розвинуту особистість. Другий
напрямок базується на життєвих навичках – це поєднання знань, ставлення і навичок, які допомагають
скорегувати, оздоровити, зміцнити організм вчителя, вести здоровий і продуктивний спосіб життя.
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СТЕПАН БАНДЕРА ЯК ТЕОРЕТИК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ
Концептуальні засади розвитку української національно-визвольної революції розглядались в
наукових колах, серед фахівців через призму історичних, міждисциплінарних розвідок, в рамках вивчення
політичних та державотворчих процесів, історіографії політичної біографії представників зазначеного
руху. Питання ідеологічних підходів, стратегій та методів ведення національно-визвольного руху
вивчались також на теоретичному рівні, і праці цих діячів потребують дослідження та аналізу. Критичний
науковий аналіз теоретичної спадщини одного з представників цього руху С. Бандери заслуговує
особливої уваги в контексті вивчення вказаних аспектів.
Дослідження основних положень стратегії щодо ідеологічних та методологічних питань в контексті
української національно-визвольної боротьби в роботах С. Бандери буде здійснюватись навколо його
масштабної праці «Перспективи української революції», яка складалась з творів, упорядкованих С. Ленкавським
у 1978 р. Ці твори були написані С. Бандерою у період з 1946 р. по 1959 р. Основною ідеєю нашого
дослідження теоретичних праць С. Бандери є об’єктивна оцінка його концепції української національновизвольної боротьби.
Вивчення положень сутності поняття української національної революції, визначеного С. Бандерою
[1, с. 45], дозволяє відзначити, що основними складовими цього процесу автор вважав, зокрема: 1)
відстоювання права на життя та волю народу, людини; 2) боротьбу проти тоталітарного режиму, системи
(в трактуванні С. Бандери – імперіалістичної, московсько-большевицької), комуністичної партії, які
поневолили народи в цілях власного панування під гаслами спекулятивних доктрин; 3) боротьбу за волю,
гідність життя та розвитку народів і кожної людини, поневолених режимом більшовизму. Зважаючи на
вищевизначені змістовні складові української національної революції в ідеології С. Бандери, слід
відзначити, що ключовими ознаками цього процесу, на нашу думку, є акцент на: 1) відстоюванні права
на життя та волю народу, людини; 2) боротьбі проти тоталітаристського імперського поневолення
народів; 3) боротьбі за волю, гідність всіх націй та людей тоталітарного простору на теренах СРСР.
Потрібно відзначити ґрунтовний підхід С. Бандери до порівняльного аналізу ідей українського
націоналізму, які лежать в основі національно-визвольної боротьби, та тоталітаризму в СРСР. Серед
основних ідей національно-визвольної боротьби визначено: 1) ідеї волі, рівності, поваги до людини,
розвитку народів, які протиставляються в трактуванні С. Бандери поневоленню, знищенню народів,
пригніченню ідей свободи, соціальної справедливості в тоталітарному режимі; 2) ідеї гуманізму,
позитивізму, толерантності до всіх народів, гармонії розвитку, які порівнюються з жорстокістю,
знеціненням людського життя, нетерпимістю до нестандартного мислення, неприйнятністю та забороною
чужих цінностей в більшовицькій доктрині. Можна підтримати твердження І. Загребельного [8], що
характер та зміст ідей С. Бандери щодо вказаної проблеми сформовані в рамках ірраціональної
волюнтаристської філософії. Досліджуваний ідеологічний підхід створений в контексті
загальноєвропейських тенденцій розвитку філософії в ХІХ – поч. ХХ ст. (на етапі звернення до ідеалізму,
романтизму та ірраціоналізму). Також, за твердженням І. Загребельного, ці ідеї сформовані на засадах
націоналістичних ідей, що є протилежними доктринерським ідеологіям, основаним на раціоналізмі,
матеріалізмі. На нашу думку, окрім вищезазначеного, можна відмітити, що розглянуті ідеї С. Бандери
звернені не тільки проти матеріалізму та раціоналізму, а і проти тоталітаризму та диктатури в усіх її
проявах. Відповідно, підхід С. Бандери був оснований на чіткому ідеологічному підґрунті, яке створене в
межах позитивістсько-гуманістичної ідеології розвитку людини та суспільства. Цей підхід має відповідні
глибокі наукові, філософські засади і підкріплений змістовними противагами тоталітарній ідеології.
В наукових колах, серед фахівців існують певні розбіжності в поглядах щодо кількості фаз (етапів)
української національної революції в теорії С. Бандери [1, с. 51-52], [4, с. 573]. Дійсно, в творі «До засад
нашої визвольної політики» [1, с. 51-52] автор вказує на три фази, в творі «Перспективи української
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національно-визвольної революції» [4, с. 573] визначено дві фази. Ми погоджуємося, з поглядами на це
питання, висловленими Р. Коршуком [9, с. 12-13], який вказує, що стратегічний план С. Бандери
передбачав саме три фази, дві перші з яких пов’язані з боротьбою (перманентна та визвольна революція
[4, с. 573]), а третя – з етапом державотворення незалежним національних держав, що складалися б з
республік знищеного СРСР [1, с. 51-52]. Р. Коршук справедливо відмічає, що в зазначеному підході С.
Бандери відсутні будь-які неузгодженості, оскільки в одному варіанті ідеолог розглядає комплексну
картину революції (складається з трьох фаз) [1, с. 51-52], а в іншому таку, в якій приділена основна увага
двом головним фазам, які передбачають боротьбу [4, с. 573].
В контексті вивчення концептуального підходу С. Бандери на бачення української національновизвольної боротьби є оцінка його трактування характеру самої революції. Дослідження положень його
творів «Перспективи української національно-визвольної революції» [4, с. 534-535], «Третя світова війна
і визвольна боротьба. Західна концепція політичної війни з більшовизмом» [5, с. 232], «Завдання ОУН під
сучасну пору» [3, с. 262] свідчить, що автор чітко визначав характер визвольної революції як
національний, а не соціальний (класовий).
Теорія української національно-визвольної боротьби передбачає організаційно-ідеологічне
забезпечення цього процесу. Нами було розглянуто проблему ідеології автора щодо вказаного питання,
на особливу увагу заслуговує проблема підготовки та підбору кадрів, які б стали на чолі національної
революції, визначена С. Бандерою [2, с. 284-291].
Важливе місце в теоретичній спадщині С. Бандери належить характеристиці, концептуалізації
ідеологічного підґрунтя національно-визвольної боротьби. Це питання розроблялось ним в багатьох творах,
на особливу увагу заслуговують положення праці «Фронт поневолених націй» (ФПН) [7, с. 197-206].
Вивчення положень твору «Українська національна революція, а не тільки протирежимний
резистанс» [6, с. 149], дає змогу стверджувати, що С. Бандера розглядав два варіанти повалення СРСР із
залученням країн Заходу, а саме: 1) якщо світова західна спільнота буде зважати на український
визвольний рух, як фактор повалення більшовизму до моменту знищення радянської влади, в тому числі
УРСР, і не буде удаватись до оцінки подальшої долі країни після повалення тоталітаризму; 2) коли
західний світ буде чітко розуміти сутність української національно-визвольної боротьби не тільки як
боротьбу з більшовиками, комунізмом, тоталітарним режимом, а як продовження історичної боротьби
України з московським імперіалізмом. Другий варіант визначався автором як оптимальний та такий, який
дасть змогу в подальшому існувати Україні як сильній, незалежній та самостійній державі.
Аналіз положень теоретичних праць С. Бандери дозволив констатувати, що автор мав комплексне
бачення концепції української національно-визвольної боротьби за ключовими складовими. Це
підтверджено в ході дослідження існуванням чіткої ідеологічної бази ведення революційно-визвольної
боротьби, доведено, що основні ідеї основані на засадах позитивістсько-гуманістичної ідеології розвитку
людини та суспільства. Під час аналізу теоретичної спадщини автора виокремлено його погляди на склад
та характеристики ключових політичних акторів боротьби з тоталітарним радянським режимом,
визначено його переконання щодо участі західних країн в цьому процесі, доведено цінність та незмінність
в часі прогнозів С. Бандери щодо загроз незалежності, територіальній цінності, самостійності України з
боку імперської Росії. Доведено, що характеристика та класифікація фаз революційно-визвольної
боротьби, визначені С. Бандерою сформовані послідовно, з урахуванням логіки, теорії та практики
ведення успішних заходів аналогічного типу. Теоретична база спадщини С. Бандери заслуговує окремого
детального наукового дослідження за всіма проблемами, висвітленими автором в контексті
методологічного забезпечення революційно-визвольної боротьби.
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ПОНЯТТЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У професійному становленні особистості виділяють такі основні етапи:
 формування професійних намірів (профорієнтаційний етап);
 професійне навчання (етап безпосереднього професійного становлення);
 професійна самореалізація протягом усього життя.
Перехід від одного етапу професійного становлення до іншого супроводжується професійними
кризами. Результатом переживання кризи професійного вибору є зміна ставлення особистості до себе як
до майбутнього професіонала, спроможного чи неспроможного реалізувати професійний потенціал;
динаміка рівня сформованості готовності до праці; формування професійної спрямованості та соціальної
системи знань, умінь і навичок, а також професійних якостей.
Психолог-практик, використовуючи психотехнології формування стратегій подолання кризи професійного
навчання, обов'язково має враховувати попередній досвід кризи професійно-навчальної орієнтації особистості
й уміти передбачати продуктивність впливу отриманого досвіду на наступні етапи професійної адаптації. Такий
досвід професійної адаптації до криз на кожному з етапів професійного становлення особистості
перетворюється на сплав соціальних знань, умінь і навичок, здобутих й набутих на всіх етапах професіоналізації.
Під кризою професійного становлення ми розуміємо труднощі професіоналізації особистості, спричинені
суперечностями професійного становлення. Криза професійного становлення впливає на розвиток і стимулює
саморозвиток особистості. Саморозвиток — це процес, який складається з усвідомлення й прийняття індивідом
власного досвіду і власної особистості. Обов'язковою умовою особистісного саморозвитку людини є її
активність у конструюванні свого внутрішнього світу; здатність знаходити нові способи подолання кризи;
саморозкриття й самоприйняття як умова досягнення особистісних змін [5,с.13].
Усвідомлення власної системи цінностей, розуміння своїх мотивів, виборів, смислів, мети дає можливість
особистості зрозуміти й пережити свої обмеження, професійні потреби, цінність свого «Я». Усвідомлення
індивідом причини професійних проблем веде до зростання професійної компетенції, стимулює професійний
розвиток і саморозвиток, насичує професійну самореалізацію повнотою й продуктивною самовіддачею.
В особистісному чиннику, що зумовлює характер перебігу кризи професійного становлення, ми виділили
схильність індивіда до переживання професійної кризи, яка характеризується невротичними переживаннями
неможливості реалізації професійних завдань, планів, програм. Такі переживання можуть виникнути, якщо
професійну діяльність блокуватимуть зовнішні (об'єктивні) і внутрішні (суб'єктивне ставлення до світу,
емоційно-мотиваційні особливості особистості) чинники. Схильність до неконструктивного переживання
професійної кризи може проявлятися в невротичних властивостях особистості, у високому рівні особистісної й
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реактивної тривожності, в інтро- та екстравертних якостях індивіда, схильності до почуття провини,
замкнутості, напруженості, в заниженій потребі в досягненнях, вираженому мотиві уникнення складних ситуацій, проблем через боязнь їх неуспішного розв'язання, у проявах депресивних рис тощо.
Незважаючи на широкий і багатогранний спектр деструктивних показників переживання стану кризи
професійного становлення й на те, що вказані внутрішні чинники неконструктивної професійної
поведінки індивіда практично свідомо не регулюються, можна з упевненістю стверджувати, що кризи
професійного становлення — це той поворотний життєвий період у житті особистості, вплив якого на
продуктивність професійної діяльності великою мірою залежить від психічного забезпечення
конструктивного розвитку й саморозвитку особистості. Психічно забезпечувати розвиток і саморозвиток
особистості можна через систему психологічної допомоги педагогів, психологів, соціальних працівників
у процесі групової та індивідуальної роботи з тими, кому треба розв'язати професійні проблеми. Ефективність їх розв'язання впливає на формування особистості майбутнього фахівця [6,с.40].
Впливаючи на внутрішній світ, кризи професійного становлення можуть спричиняти зміни в Яконцепції, в професійній свідомості особистості, спонукати її (особистість) до урізноманітнення
професійної мети й планів, до ревізії й корекції професійної позиції, зміни способів виконання діяльності
і навіть до зміни професії.
На етапі професійного становлення деякі студенти (особливо ті, які пройшли етап розмитої
ідентичності) переживають розчарування в майбутній професії, незадоволення окремими предметами,
втрачають інтерес до навчальної діяльності, сумніваються в правильності професійного вибору. На цьому
етапі кризу професійного становлення, що має слабко виражений характер і тому її зараховують до типу
нормативної кризи [2,с.105]. Її можна подолати, змінивши навчальну мотивацію на соціально-професійну,
що викликає почуття задоволення майбутньою професією та пов'язані з нею позитивні емоції. Але
результати нашого дослідження показали, що особи, які схильні до невротичного переживання
професійної кризи, мають низькі показники продуктивності професійного навчання та емоційні ускладнення на тлі підвищеного або високого рівня тривожності; до того ж на виникнення криз на певному
віковому етапі може впливати досвід неподоланих попередніх криз. Скажімо, випадковий вибір професії
зумовлює кризу професійного вибору або кризу навчально-професійної орієнтації.
На думку багатьох авторів, під час кризи особистість структурно перебудовується, що свідчить про
професійний розвиток і саморозвиток. Б.Лівехуд такі кризи називає структурними, їх супроводжують
зміни в особистісному й професійному розвитку в процесі професійної самореалізації від етапу
первинного професійного становлення аж до виходу на пенсію [3].
Л. Н. Юр'єва виділила значення особистісного чинника в генезі кризових станів. До особистісних
передумов виникнення кризових станів вона зараховує емоційну лабільність, підвищену тривожність,
незрілість особистості, а також акцентуацію її характеру та особливості мотиваційної сфери [7]. Згідно з
А. Маслоу, фрустрація таких мотиваційних явищ, як потреби особистості, зумовлює формування низької
самооцінки, почуття неповноцінності, а фрустрація потреби в самоактуалізації призводить до
«екзистенційного вакууму», втрати сенсу життя [4].
І якщо в юнацькому віці не вдається ефективно професійно самовизначитися, то згодом, на думку Е.
Ериксона, формується неадекватна ідентичність, яка розвивається за такими основними лініями:
1) уникнення психічної інтимності й тісних міжособистісних стосунків;
2) невміння будувати життєві плани, страх перед дорослим життям і змінами;
3) невміння мобілізувати свої внутрішні ресурси й зосереджуватися на якійсь головній діяльності;
4) формування «негативної ідентичності», відхід від самовизначення, вибір негативних зразків для
наслідування [6].
Є. А. Клімов вважає, що виникнення й перебіг криз професійного становлення досить індивідуальне,
тому немає смислу адаптувати типи криз до біологічного віку людини [1].
Головним завданням психолога є своєчасне їх виявлення ще в зародку на етапі професійного становлення та раціональний аналіз причини їх виникнення для своєчасної корекції неконструктивних,
неадаптивних форм професійної поведінки особистості. Психолог має враховувати індивідуальний
професійний досвід студента, здобутий ним у процесі попередніх криз і разом зі студентом передбачити
особливості перебігу професійної кризи на наступних етапах його професійного становлення. Така
педагогічна майстерність і психологічна підготовка зможе забезпечити ефективність професійного
розвитку й саморозвитку особистості студента.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СУБ'ЄКТІВ З
РІЗНИМ СТИЛЕМ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
Актуальність дослідження полягає у зростанні інтересу до проблеми рефлексії внаслідок її особливої
ролі у різних сферах структури особистості.
Рефлексія представляє собою потужне джерело стійкості, волі і саморозвитку особистості [7]. На
думку С.Л. Рубінштейна рефлексивні механізми дозволяють людини осмислювати життя у собі, виходити
з потоку життя, набуваючи здатності до його моральної оцінки [6]. Як зазначає С. Б. Кузікова, завдяки
рефлексії можна виокремити дві головні функції самосвідомості особистості. Перша – це підтримка
внутрішньої узгодженості й самототожності, завдяки чому людина може будувати свою поведінку і
ціннісне ставлення до тих, хто її оточує. Рефлексія розвивається протягом онтогенезу, реалізується в
соціумі і є неодмінним атрибутом психологічного життя людини. І друга – це пізнання себе, пошук сенсу
життя, самовдосконалення. На основі рефлексії у особистості розвиваються смислові утворення. Вони
виникають в критичних ситуаціях неможливості реалізації внутрішніх потреб свого життя [3].
За словами А.В. Карпова рефлексія є «одним із звичних засобів вирішення життєвих проблем і
пускається суб'єктом в хід навіть при відсутності ситуації неможливості» [1, с. 303]. Рефлексія є
універсальним механізмом процесу саморегуляції. Вона фіксує, зупиняє процес діяльності, відчужує і
об'єктивує його і робить можливим усвідомлене вплив на цей процес. Рефлексія як центральний механізм
процесу саморегуляції дозволяє особистості здійснювати самооцінку, самоконтроль і орієнтування в
соціокультурних нормах [2].
Своє розуміння феномену рефлексії надано у працях К.О. Абульханової-Славскої, В.В. Давидова,
А.В. Карпова, Ю.М. Кулюткіна, Л.А. Найденової, В.О. Лефевра, С.Д. Максименко, В.І. Слободчикова,
І.М. Семенова, С.Ю. Степанова, Г.П. Щедровицького та інших.
Психологічні аспекти саморегуляції висвітлено у працях І.Д. Беха, Л.І. Божович, Л.С. Виготського
І.В. Дубровіної, І.С. Кона, О.А. Конопкіна, В.С. Мухіної, С.Л. Рубінштейна, В.І. Селіванова та інших.
В.І. Моросанова запропонувала поняття стилю саморегуляції. Стиль
саморегуляції - це
індивідуальний спосіб людини планувати і програмувати досягнення життєвих цілей, враховувати
значущі зовнішні і внутрішні умови, оцінювати результати і коригувати свою активність для досягнення
суб'єктивно-прийнятних результатів. В даний час важко претендувати на створення класифікації, але вже
зараз можна припустити, що її підставами можуть бути ступінь домінування стильових особливостей
регуляції та їх функціональна специфіка. В.І. Моросанова пропонує розрізняти гармонійний тип
регуляції, акцентуйований, застрягаючий. [5, с. 192].
Очевидний зв'язок між рефлексією та саморегуляцією наголошувався різними дослідниками
[1,3,4,6,7]. Однак, природа цього зв’язку є мало вивченою. Мета дослідження - дослідити психологічні
особливості рефлексивних процесів у суб’єктів з різним стилем саморегуляції.
Для організації емпіричного дослідження було використано батарею методик, зокрема: методика
діагностики рефлексивності (за А.В. Карповим та В.Г. Пономарьовою), методика дослідження рівня
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прояву та спрямованості рефлексії (за М. Грантом), методика дослідження стилю саморегуляції (за
В.І. Моросановою). Дослідження проводилось на базі Комунального Закладу «Полтавська гімназія
«Здоров’я» №14», у ньому взяли участь учні 9-11-х класів у кількості 62 осіб ( з них 32 дівчини та 30 хлопців).
Методика дослідження стилю саморегуляції дозволила визначити особливості складових
саморегуляції, зокрема таких як: планування, моделювання, програмування, оцінку результатів.
Методика включає шкали з оцінки регуляторно-особистісних властивостей - гнучкості і самостійності.
Відповідно до сформованості складових саморегуляції визначався інтегральний показник та
домінуючий стиль регуляції. Дані індивідуального обстеження показали, що у більшості (67,7%)
досліджуваних переважає середній рівень розвитку компонентів саморегуляції. Високий рівень розвитку
встановлено лише для компоненту планування.
Низький рівень загального розвитку саморегуляції виявлено у 17,7% досліджуваних, середній рівень –
41,9%. Високий рівень розвитку продемонстрували 40,3% досліджуваних.
Особливості рефлексивності респондентів визначалися за показниками розвиненості та
спрямованості. Дослідження рефлексії за методикою А.В. Карпова показало такі результати: середній
рівень рефлексивності встановлено у 59,68%; високий рівень рефлексивності було виявлено у 1,61%;
низький рівень у 38,71% респондентів. Діагностика особливостей особистісної та соціальної рефлексії за
методикою М. Гранта засвідчила наявність співвідношення показників розвитку соціальної (62,9%) та
особистісної рефлексії (37,1%) у вибіркової сукупності.
Процедура порівняльного аналізу засвідчила наявність певних тенденцій щодо зв’язку між
рефлексивністю (за методикою А.В. Карпова) та складовими механізму саморегуляцією. Зокрема,
планування, як складова саморегуляції, краще сформована у респондентів із середнім рівнем розвитку
рефлексивності. У респондентів з низькими показниками рефлексивності краще сформована самостійність.
Такі компоненти як програмування, моделювання, оцінювання, гнучкість, самостійність мають середній
рівень розвитку в поєднанні з середнім рівнем рефлексивності. Аналогічна залежність спостерігається і при
високому рівня розвитку рефлексивності. Низький рівень рефлексивності поєднується з середнім рівнем
розвитку таких компонентів як: планування, програмування, моделювання, оцінювання, гнучкість.
Визначенні тенденції було перевірено за допомогою методу кореляційного аналізу за Спірменом.
Статистично значущі зв’язки встановлено між рефлексивністю та моделюванням і програмуванням (при
р≤0,05). Значущий зв'язок визначено для рефлексивності та оцінкі наслідків діяльності (при р≤0,01).
Отже, орієнтація людини на аналіз та ретельне вивчення й усвідомлення свого ресурсу та способів
діяльності посилює механізм їх саморегуляції.
Результати кореляційного аналізу також засвідчили наявність негативного значущого зв’язку між
рефлексивністю респондентів та самостійністю. Тобто респонденти з високими показниками
самостійності не схильні аналізувати та детальною планувати свої дії, критично ставитися до можливих
наслідків свої поведінки.
З метою визначення ролі соціальної та особистісної рефлексії у механізмах саморегуляції здійснено
кореляційний аналіз зв’язків між складовими саморегуляції за методикою В.І. Моросанової та соціальною та
особистісної рефлексією за методикою М. Гранта. Статистично значущі зв’язки між соціальної рефлексією
та компонентами саморегуляції визначено для планування та моделювання (при р≤0,05). Наявність цього
зв’язку можна пояснити тим що, планування та моделювання потребує врахування позиції інших, їх настроїв
та думок при організації соціальної взаємодії та сумісної діяльності. Встановлено статистично значущі
зв’язки між особистісною рефлексією та плануванням, програмуванням, інтегральним показником
саморегуляції (при р≤0,01) та оцінкою результатів (при р≤0,05).
Висновки. Проведене дослідження свідчить про зв’язок між рефлексивністю та складовими
механізму саморегуляції, які становлять основу стилю саморегуляції.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ
КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ.
В суспільства істотно підвищилися вимоги до здатності особистості приймати самостійні рішення,
компетентно розв'язувати завдання, бути впевненою у своїх можливостях і здібностях. Формування такої
особистості можливе лише за умови розвитку оптимістичного світосприйняття, ціннісного ставлення до
себе, довіри до своїх можливостей, упевненості в собі як однієї з базових якостей особистості.
У зв'язку з цим розробляються різні наукові підходи до надання консультантом професійної
психологічної допомоги клієнту (А. Айві, Ю. Альошина, О. Бондаренко, К. Роджерс) до проведення
соціально-психологічного навчання, яке спрямоване на корекцію та розвиток впевненості в собі
(С. Мамонтов, В. Ромек, М. Смит, Т. Яценко). Мета психологічного консультування з проблеми
впевненості в собі полягає в наданні консультантом професійної психологічної допомоги клієнту в ході
спеціально організованої бесіди, спрямованої на усвідомлення клієнтом суті проблеми та способів її
вирішення. У зв’язку з цим психолог зобов'язаний надати емоційну підтримку клієнту; підвищити його
психологічну компетентність; змінити ставлення до проблеми, розвинути творчий підхід, підвищити
реалістичність і відповідальність, активізувати внутрішні ресурси клієнта. У процесі проведення
консультування та корекції психолог може використовувати різні підходи: психоаналітичний
(усвідомлення витісненого матеріалу та допомога клієнтові відтворити ранній досвід і проаналізувати
конфлікти); поведінковий (виправлення неадекватної та навчання ефективній поведінці); клієнтцентрований (створення сприятливого клімату для самоаналізу та саморозвитку); екзистенційний
(усвідомлення свободи та власних можливостей, приймання відповідальності) та інші.
Незалежно від підходу, який використовується під час психологічного консультування, до
позитивних змін може призвести, насамперед, активне слухання і розуміння змісту, почуттів та бажання
клієнта. Коли клієнт глибоко усвідомив свою проблему і, в принципі, готовий сам приступити до її
вирішення, але у чомусь ще сумнівається, тоді в процесі проведення консультування він отримує з боку
психолога необхідну професійну підтримку, і це додає йому впевненості у собі.
Методи роботи в сучасних групах, які організуються з метою розвитку впевненості, віддалилися від
вихідних концепцій, запропонованих свого часу Е. Салтером і Дж. Вольпе.
А. Ланге і П. Якубовська розділяють групи тренінгів упевненості в собі на чотири типи, залежно від
структури занять:
1) групи, де основу кожного заняття складають різні рольові ігри;
2) групи, де кожне заняття присвячується одній певній темі, наприклад конструктивній критиці;
3) групи, де рольові ігри використовуються у поєднанні з іншими процедурами, спрямованими,
наприклад, на розвиток самоусвідомлення, розвиток уміння розв'язувати конфлікти, тощо;
4) неструктуровані групи, робота в яких проводиться відповідно до повсякденних потреб учасників.
Розвиток і корекція впевненості в собі в групах тренінгу умінь ґрунтується на принципах біхевіоризму.
Керівник групи може надати учаснику право моделювати «правильну» поведінку в ситуаціях, які
опрацьовуються на заняттях. Моделювання - це особливий прийом поведінкової терапії, доцільний у тих
випадках, коли членам групи потрібно освоювати нові або підсилити недостатньо виражені форми поведінки
[3]. Учасники групи засвоюють новий для них спосіб поведінки, спостерігаючи за тим, як його моделюють
інші учасники або тренер. Рекомендується застосовувати аудіо та відеозаписи моделей зразкової (у сенсі,
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впевненості) поведінки. Моделювання особливо корисне, коли учасники мають дуже слабке уявлення про
те, як треба діяти в даній ситуації, щоб їх поведінка була впевненою. Учасники групи залучаються до
групового процесу, виконують різні ролі та набувають нових корисних навичок.
Висновки. У процесі проведення консультування та корекції психолог може використовувати різні
наукові підходи: психоаналітичний, клієнт-центрований, екзистенційний та інші. Проте, серед сучасних
напрямків найбільш поширеним для формування навичок впевненої поведінки є використання
поведінкового підходу.
Особливості тренінгу впевненої поведінки полягають у проведенні вправ для розвитку вміння
висувати вимоги, говорити про свої цілі, відмовляти та критикувати, встановлювати контакт і
завершувати розмову. Особлива увага приділяється розвитку здатності відрізняти впевнену, агресивну та
невпевнену поведінку та засвоєнню правил впевненої поведінки.
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РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ
В умовах значного збільшення кількості автомобілів, інтенсивне та тривале керування транспортними
засобами вимагає від водія постійної зібраності й уважності, що в свою чергу, приводить до перевантаження
нервової системи. В одночас, згідно зі статистичними даними 70 – 90 % дорожньо-транспортних пригод
відбувається в результаті помилкових дій людини, що керує автомобілем [5,с.17]. Отже, важливим фактором,
що визначає надійність водія, є його психофізіологічний стан. А найменш вивченим є стан стресу, який при
керуванні автомобілем виникає у водія значно частіше ніж прийнято вважати [5,с.19].
Питання стресостійкості розглянуті в роботах значної кількості науковців та дослідників ( Аболін Л.М.,
Апчел В.Я., Буранов А.А., Бохан Т.Г., Боднар А.Я., Бриндіков Ю.Л., Варданян Б.Х., Власенко А.А.,
Геньковська В.М., Дубчак Г.А., Дудка Т.М., Дяченко М.І., Зільберман П.Б., Ільїн Є.П., Кандибович Л.А.,
Карапетян Л.В.,Калошин В.Ф., Калашнікова М.М., Козлов С.В., Корольчук М.С., Корольчук(Крайнюк) В.М.,
Крутенко Ю.М., Кулагін Б.В., Куліков Л.В., Левітов Н.Д., Лі Канг Хі, Ломов Б.Ф., Макаренко Н.І.,
Небиліцин В.Д., Норакідзе В.Г., Осокіна К.О., Осьодло В.І., Оя С.М., Пічурін В.Г., Пилипенко К.В.,
Платонов К.К., Рева О.М., Рудаков А.Л., Семенова Є.М., Сирота Н.А., Свідерська О.І., Скляренко І.Ю.,
Столяренко А.М., Смаліус Л.Н., Субботін С.В., Суворова В.В., Теплов Б.М., Тихомирова Т.С., Хусаінова Р.М.,
Хуторная М.Л., Шувалова О.В., Щербатих Ю.В., Ялтонський В.М. та ін.). В тойже час, питання розвитку
стресостійкості в професійній діяльності як здатності протистояти впливу стрес – факторів і розвитку
негативних станів при підготовці водіїв на нашу думку розглянуті недостатньо.
Особистісна стійкість до стресу (стресостійкість) – це полісистемне, структурне інтегральне утворення,
що об’єднує всі структурні та змістовні характеристики системи саморегуляції екстремальної діяльності,
критерієм якої є сукупність особистісних, мотиваційних, раціональних, емоційних, когнітивних і інших
характеристик, та яка забезпечує поведінкову стабільність особистості в умовах стресу [3, с. 65].
Стрес як психофізіологічний феномен нерозривно пов'язаний із професійною діяльністю людини, яка
керує транспортним засобом й істотно впливає на її ефективність, у ряді випадків значно знижуючи її, а
також може обумовлювати виникнення різних захворювань і невротичних процесів [6, с.244], що в свою
чергу, може стати причиною створення небезпечних дорожньо - транспортних ситуацій.
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На думку Дубчак Г.М., професійна стресостійкість як особиста якість, яка визначає ступінь ефективності
долання стресової ситуації в професійній діяльності, є багатокомпонентним явищем, тісно поязаним з копінгстратегіями і залежить від ряду типологічних особливостей особистості (локус-контролю, типу
темпераменту, емоційної стійкості та ін.) [3, с.65]. Тобто як особистісна якість, яка визначає ступінь
ефективності подолання стресової ситуації, професійна стресостійкість є багатокомпонентним явищем.
Дудка Т.М. підкреслює, що на сьогоднішній день, в науковій літературі відсутня цілісна концепція
стресостійкості особистості [4, с. ]. Існує наскільки багато методів подолання та позбавлення від стресів,
наскільки багато є визначень стресу та стресостійкості.
Недостатня розробленість проблеми стресостійкості водіїв у сучасних умовах потребує подальших
досліджень щодо визначення цього феномена, його структурних елементів, функцій, діагностики,
формування і розвитку.
На нашу думку, професійну стресостійкість водія слід визначати як сукупність його особистих
якостей, завдяки яким він здатен перенести перевантаження (психофізичні, емоційні, вольові,
інтелектуальні) без шкоди для організму і психіки. Розглядаючи стресостійкість водія, як результат
єдності всіх структурних і змістовних характеристик системи саморегуляції його діяльності і станів,
критерієм котрих є сукупність особистісних, мотиваційних, раціональних, емоційних і інших
характеристик процесу саморегуляції, приходимо до висновку, що саморегуляція є важливим
компонентом і ресурсом стресостійкості [5, с.137].
В наукових та науково-прикладних джерелах запропонована значна кількість антистресових
технологій, стратегій і методів подолання стресу (техніки дихання, медитаційні техніки, аутогенне
тренування, прогресивна м’язова релаксація, самонавіювання тощо) [9].
Набувають значимості як антистресові засоби і арт-терапевтичні методики, зокрема застосування
асоціативних карток та фотографій [8]. Запропонований нами методично-прикладний комплекс
«ФотоPOST» є методикою спрямованою на раннє виявлення та корекцію тривожних станів,
попередження або зменшення деструктивного впливу зовнішніх факторів тощо [2].
Основним інструментарієм методики «ФотоPOST» є набір авторських фотокарток, переважно з
пейзажними та анімалістичними сюжетами. Принциповою є відсутність портретних фотокарток з явно
вираженими емоціями.
На відміну від асоціативних карток або малюнкових проективних методик, які передбачають своєрідний
«примус» людини до активної діяльності у створенні асоціативного образу, розроблена нами методика з
використанням фотокарток має такі переваги, як: відсутність примусу до створення кінцевого продукту
власної діяльності; відсутність відповідальності за створений продукт (адже людина лише обирає вже кимось
створені фотокартки); більша захищеність та свобода вибору, адже є можливість довільно висловлювати
власні почуття і емоції; право людини бути неактивною у висловлюваннях, а лише відтворювати емоції та
почуття шляхом вибору фотокарток; емоційна коректність (відсутнє нав’язування емоцій); можливість
«знищити» небажані емоції, почуття чи стан; можливість пасивної та активної позиції у роботі.
Попередні результати застосування авторської методики «ФотоPOST» свідчать про зниження стресового
стану у осіб, які навчаються на водія, що може свідчити про можливість застосування запропонованої методики,
в комплексі з іншими методами, для розвитку стресостійкості при підготовці водіїв.
Отже, вбачається необхідність подальшої розробки і впровадження методів та методик розвитку
стресостійкості водіїв під час їхньої підготовки.
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Садикіна А.С.,
магістрантка кафедри соціальної роботи та психології
Національного університету «Запорізька політехніка»
ДУША ТА ДУХОВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ В ЮНГІАНСЬКІЙ
ПАРАДИГМІ
Сучасна психологія все більше звертає свою увагу на трансцендентні та трансцендентальні поняття
намагаючись надати їм наукового визначення та вписати їх в своє наукове поле. Справжнім осередком
вивчення трансцендентних та трансцендентальних понять в психології є юнгіанська школа. Саме
представники цієї школи вперше в історії психології описали зв’язок між розвитком особистості людини та
різноманітними трансцендентними та трансцендентальними явищами, надавши їм психологічно-наукового
пояснення. І особливу увагу представники юнгіанської парадигми приділяли вивченню сутності феноменів
душі та духовності, вважаючи, що саме в них криється можливість розкриття нових, досі невідомих науці
закономірностей роботи свідомості людини та розвитку її особистості. Тому дослідження розуміння сутності
феноменів душі та духовності саме в юнгіанській парадигмі є актуальним.
Засновник аналітичної психології К. Г. Юнг вважав, що «душа – це певна стійка структура яка
утворюється в процесі засвоєння людиною досвіду колективного несвідомого від моменту зачаття до
пологів, на основі якого пізніше будуть сформовані індивідуально-психологічні риси особистості людини»
[4, с. 101]. Саме на основі досвіду, який увійшов в структуру душі людини, як зазначає К. Г. Юнг,
сформуються всі структурні елементи її свідомості, індивідуальні особливості її сприйняття, схильності,
здібності та таланти. Однак, для того щоб людина була успішною та психічно здоровою, їй не достатньо
отримати досвід колективного несвідомого – їй необхідно опанувати його. Процес опановування людиною
досвіду який вона отримала від колективного несвідомого та створення на його основі нових унікальних
інструментів взаємодії з реальністю К. Г. Юнг назвав духовністю. Основною відмінністю душі від
духовності, як зазначив науковець, є те, що «душа – це потенціал особистості людини який вона отримала
завдяки колективному несвідомому незалежності від свого бажання, а духовність – це свідоме використання
людиною отриманого потенціалу для побудови свого життєвого простору та досягнення своїх цілей» [4, с. 208].
Тобто духовність – це те, чому людина повинна навчитися в процесі свого життя, а душа – це те, що
подарувала їй природа за для того, щоб людина мала змогу бути успішною в цьому житті [4, с. 100-208].
Сучасний американський юнгіанський психоаналітик Дж. Ш. Болен розглядала феномени душі та
духовності в рамках теорій етнічних матриць. Описані дослідницею етноматриці вміщують в себе відомості
про індивідуальні психологічні особливості представників різних етносів, а також знання про їх традиції та
соціальний устрій. Тому, Дж. Ш. Болен вважає, що «душа- це цілісна система уявлень та знань людини про
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закони та принципи, за якими живе те соціальне середовище, в якому вона народилася, яку людина засвоює
на несвідомому рівні за допомогою тих людей які її оточують від моменту її народження» [2, с. 111]. Тобто
душа – це не весь історичний досвід людства, як вважав К. Г. Юнг, який закладається у людини на
несвідомому рівні ще до її народження, а «душа – це досвід конкретної етнічної системи засвоєння якого
можливе лише з моменту першої появи дитини в соціумі етнічної системи, до якої вона належить» [2, с. 112].
Душу не можливо сформувати без соціуму, адже саме соціальне середовище є носієм знань про традицій і
цінності, які мають утворити структуру особистості людини та зробити її адаптивною до життя в цій етнічній
системі. Процес інтеріоризації отриманого досвіду шляхом його свідомого переосмислення та створення на
його основі нових сенсоутворючих систем Дж. Ш. Болен назвала духовністю. Головною відмінністю
духовності від душі, на думку дослідниці, є те, що «душа формується без свідомої участі людини в цьому
процесі, відміно від духовності, формування якої відбувається лише за умови активної участі людини та
потребує від неї усвідомленого використання своїх емоційних та інтелектуальних ресурсів» [2, с. 125].
Єдиним ефективним способом, за допомогою якого можна сформувати у людини духовність, є правильно
побудована система виховання, в якій людина має можливість, з одного боку, дізнатися про традицій та
звичаї тієї етнічної системи, до якої вона належить, а з іншого, буде мати можливість усвідомити та
розвинути свої емоційні та інтелектуальні ресурси [2, с. 110-135].
Зовсім іншу трактовку феноменів душі та духовності запропонував американський клінічний
психоаналітик Дж. Аллен. На думку науковця «душа – це та найвища крапка розвитку людини, в якій вона
має змогу в повній мірі одномоментно усвідомити свою сутність та досягти стану цілісної особистості»
[1, с. 97]. Душа не пов’язана з колективним несвідомим, вона являє собою низку подій, які вмикають в
психіці людини несвідомий процес інтеграції всіх частин її особистості в цілісну структуру. Як зазначає Дж.
Аллен «події, які здатні запустити в психіці людини процеси інтеграцій структурних елементів її особистості,
мають, як правило, травматичний характер і ведуть до повного емоційного та інтелектуального її
виснаження» [1, с. 100]. Кожна людина за своє життя проходить декілька крапок свого найвищого розвитку
після чого відбувається повна зміна вектору її подальшого життя. В теорії Дж. Аллена «духовність – це ті
індивідуальні особливості сприйняття, які людина набула під час трансформації своєї особистості, та ті нові
можливості, які для неї відкрилися в фізичному світі, як результат трансформаційного та
пострансформаційного процесу її особистості» [1, с. 111]. Відмінність між душею та духовністю автор
визначає в тому, що душа мінливо проявляється в житті людини та спонукає її до переходу на новий рівень
розвитку, духовність є сталим елементом психіки людини, який конструює її індивідуально психологічні
особливості сприйняття людиною реальності а також формує її світогляд [1, с. 95-119].
Розглядаючи еволюцію наукового розуміння феноменів душі та духовності в рамках юнгіанської
парадигми, ми не можемо не звернути увагу на дослідження її представника Н. Шварц-Салланта. Науковець
вважає, що «душа – це є вроджена програма розвитку особистості людини та її життєвого шляху, яка
складається на основі попереднього досвіду її сім’ї» [3, с. 117]. Від змісту цієї програми буде залежати все:
індивідуально-психологічні особливості сприйняття, характер. Людина, як правило, не усвідомлює зміст і
сутність цієї програми вона просто підкорюється закладеному в ній алгоритму, тим самим позбавляючи себе
можливості розвитку. Духовність же, як стверджує Н. Шварц- Саллант, це «здібність людини усвідомлювати
та корегувати закладену в ній програму шляхом повної свідомої зміни свого соціального оточення та умов
свого життя» [4, с. 125]. Тому науковець впевнений, що «духовність властива не всім людям на планеті
Земля, більшість з нас крокує своїм життям, сліпо слідуючи закладеним в нас алгоритмам сімейного досвіду»
[3, с. 143]. Відмінним між зазначеними вище феноменами є те, що «душа є тим, без чого не можливо життя
людини, в той час як духовність є виключно свідомим вибором самої людини» [3, с. 146].
Таким чином, розглядаючи трактування феноменів душі та духовності в рамках юнгіанської школи,
можна дійти висновку, що душа розглядається як певна структура, яка утворюється в процесі взаємодії
людини з колективним несвідомим та на основі якої потім формуються всі структурні елементи
особистості людини (К. Г. Юнг); як досвід етнічної системи, до якої належить людина (Дж. Ш. Болен); як
особливий момент в житті людини, який запускає інтегративні та трансформаційні процеси в середні її
особистості (Дж. Аллен); та як певна програма розвитку особистості людини та її життєвого шляху,
утворена на основі досвіду її сім’ї (Н. Шварц-Саллант). Духовність же представники аналітичної
психології розглядають як процес опанування досвіду колективного несвідомого та створення на його
основі нових інструментів взаємодії з реальністю (К.Г. Юнг); процес інтеріоризацій досвіду етнічної
системи до якої належить людина (Дж. Ш. Болен); як комплекс індивідуально-психологічних
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особливостей людини, які вона набула підчас трансформацій та в пострансформаційний період своїй
особистості (Дж. Аллен) та як здібність людини свідомо змінювати програму розвитку своєї особистості
та життєвого шляху ( Н. Шварц-Саллант).
Слід зазначити, що не дивлячись на те, що в середні юнгіанської школи знайшли своє відображення
різноманітні теоретичні концепцій стосовно феноменів душі та духовності, жодна з них на наш погляд не
надає чіткого пояснення про те, як зазначені вище феномени впливають на життя людини та її розвиток,
а лише вказують можливі напрями подальшого вивчення цих феноменів. Тому, перспективи подальшого
дослідження даної проблематики ми бачимо в детальному вивченні теоретичних концепцій, які
присвячені феноменам душі та духовності в інших психологічних школах а також більш
цілеспрямованому вивченню зв’язку феноменів душі та духовності з іншими феноменами життя людини,
які мають трансцендентну або трасциндетальну природу.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Мотивація праці – це складне і багатопланове явище, яке потребує всебічного вивчення. На поведінку
людини в процесі трудової діяльності впливає комплекс факторів-мотиваторів, що спонукають її до діяльності:
зовнішніх – на рівні держави, регіону, підприємства, і внутрішніх – складових структури самої особистості.
В умовах сьогодення з’являється необхідність більш ґрунтовного підходу до мотивування
працівників і використання з цією метою різноманітних інноваційних технологій. У цій сфері важливо
чітко визначати потреби цільової аудиторії (якою є працівники), використовувати інноваційні прийоми та
методи, будувати дієву систему прямого і зворотного зв’язку, формалізувати структуру відповідних
бізнес-процесів, впроваджувати програмні та апаратні засоби їхнього автоматизування тощо. Таким
чином, актуалізується необхідність розроблення теоретичних і прикладних положень з формування та
використання інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств сфери безпеки.
Особливого значення проблема побудови ефективної системи мотивації набуває в умовах, коли
власники підприємства не є його топ-менеджерами або в корпоративних підприємствах з розгалуженою
структурою, що потребують створення обґрунтованої виваженої системи мотивації персоналу для різних
рівнів управління з об'єднанням їх для досягнення мети діяльності підприємства в довго - і
короткостроковій перспективах.
Розглядаючи сучасні методи, орієнтовані на протидію зниженню трудової мотивації, слід зазначити, що
останнім часом поряд з такими поширеними стандартними методами мотивації, як заробітна плата, премії,
подяки, постають інноваційні, так би мовити – нестандартні (інноваційні) технології мотивації. Саме останні є
надзвичайно актуальними для сучасних вітчизняних підприємств в умовах обмежених фінансових ресурсів.
Отже, для ефективного управління мотивацією необхідно використовувати в управлінні
підприємством різні групи методів. Використання винятково матеріальних мотивацій не дозволяє
мобілізувати творчу активність персоналу на досягнення цілей організації. Для досягнення максимальної
ефективності необхідне застосування нематеріальної мотивації.
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Отже, в умовах обмеженості фінансових ресурсів на національних підприємствах, коли досить важко
встановити високу заробітну плату, особливу увагу можна зосередити саме на інноваційних технологіях
стимулювання праці, складаючи гнучку систему мотивування для працівників, ефективно поєднуючи
стандартні та нестандартні мотиваційні заходи.
Мотивація є важливим чинником підвищення продуктивності праці людських ресурсів, зайнятих у
силових структурах, зокрема на підприємствах сфери безпеки. Вона відрізняється від мотивації
працівників комерційних організацій у силу низки специфічних відмінностей.
У першу чергу, діяльність працівників у підприємствах сфери безпеки підпадає під категорію
«служби», що передбачає підвищену відповідальність персоналу, правовий статус якого установлений
діючим законодавством, перед суспільством і вищим керівництвом.
Серед найбільш значущих чинників, які перешкоджають результативній роботі персоналу у підприємствах
сфери безпеки, можна відмітити такі: відсутність залежності оплати праці від фактичних результатів; низький
рівень матеріально-технічного забезпечення робочого місця; відсутність дієвого механізму посадового
зростання; покладення додаткових функціональних обов'язків, понаднормові навантаження.
Доволі поширеним у західному бізнесі є використання як інноваційної технології мотивування
згаданої вище системи KPI (Key Performance Indicators). Як свідчить вивчення теорії і практики, ключові
показники ефективності дають змогу краще розуміти, що конкретно слід роботи для забезпечення
ефективності діяльності підприємства сфери безпеки.
За результатами огляду й узагальнення літературних джерел, а також вивчення практики
функціонування вітчизняних підприємств сфери безпеки і власних досліджень компетентність HRпідрозділу з формування та використання інноваційних технологій мотивування персоналу доцільно
оцінювати на основі діагностики низки індикаторів професійної й особистісної компетентності
працівників цього підрозділу суб’єкта господарювання.
Визначено, що як основна функція менеджменту мотивація пов'язана з процесом спонукання
підлеглих до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей
організації. У процесі мотивації передбачається використання в певній послідовності взаємозалежних
категорій: потреби людей - їхні інтереси - мотиви діяльності – дії.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І
МАСОВА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ
Новий час породив новий феномен – так звані нові незалежні держави, до яких ми відносимо й
Україну. Саме у ХХ столітті, коли нації формувалися і консолідувалися, а національна свідомість
зростала, розпочалася активна боротьба національних груп і народностей за право на своє існування. На
хвилі різкого загострення суперечностей між імперським центром та колоніями, а також послабленням
імперського центру утворилася низка держав, які щойно здобули незалежність. Загалом же за повоєнний
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період (після закінчення Другої світової війни) на територіях колишніх колоній та напівколоній
утворилося близько 100 молодих суверенних держав [1].
Що ж до особливостей політичних систем нових незалежних держав, то незважаючи на різноманіття
форм та існуючі відмінності, їхні молоді уряди мають багато загальних рис. Як виявилося, у
постколоніальних суспільствах політичні інститути західної демократії або були просто відсутніми або ж
набували дуже специфічних форм, які разюче відрізняються від західних. Політологи відзначають
особливу роль у політичному житті нових незалежних держав інститутів кревності, родинних структур.
Можна виділити такі характеристики політичного розвитку цих країн після здобуття ними незалежності:
відносна політична інертність широких верств населення; відсутність чи слабкість політичних
організацій; суттєва роль окремої особистості на ключових партійно-державних постах; низький рівень
професійної підготовки управлінчих кадрів; відносно висока роль традиційних інститутів; слабкість і
нерозвинутість громадських організацій і ЗМІ тощо.
Політична система виступає онтологічною умовою існування масової політичної свідомості, і її
трансформація зачіпає різні сторони цього феномена. При цьому сама масова політична свідомість може
впливати на процес трансформації політичної системи. У зв'язку з цим постає питання про
антропологічний вимір політичної системи, у тому числі, і про тенденції трансформації масової
політичної свідомості у процесі модернізації політичної системи.
Говорячи про процес формування політичної свідомості окремого індивіда, зазвичай відзначають чотири
фактори, які впливають на цей процес: власний життєвий досвід людини (включаючи соціально-економічні
умови його існування); міжособистісні комунікації, які розширюють індивідуальний досвід людини до
загального досвіду його референтної групи; громадські інститути (церква, школа, партії і об'єднання тощо), котрі
тиражують очищений до ідеології досвід різних соціальних груп; засоби масової комунікації, які надають
кожному можливість скористатися існуючим досвідом у всьому багатоманітті форм і змісту [2].
Значення кожного із перерахованих вище факторів у формуванні масової політичної свідомості має
суттєві відмінності у різних суспільствах. Часто традиційні ціннісні системи нових незалежних держав –
до яких ми відносимо й Україну – які стали на шлях демократичного розвитку, але при цьому закономірно
зіткнулися з проблемами функціонування демократичних інститутів, трансформуються і розмиваються.
Певні духовні цінності витісняються цінностями матеріального характеру. Якісні зрушення політичної
свідомості громадян зачіпають сферу демократичних цінностей. Значно падає значимість закону і таких
демократичних інститутів, як багатопартійність, представницькі органи влади, вибори, референдуми
тощо. У той же час посилюється підтримка громадською думкою авторитарних методів управління,
зростає значущість так званої “сильної особистості”, лідера, здатного “навести у країні порядок”.
Крім того, глобалізація і розвиток нових інформаційних технологій ведуть за собою зміни
політичного простору, створюють передумови для формування нових політичних механізмів і вибору
стратегій розвитку. ЗМІ відіграють все більш значну роль в сучасному соціумі та політичній системі.
Змінюється політична комунікація, адже в неї з'являються нові засоби. Засоби масової інформації стають
найважливішим суспільним, в тому числі політичним, інструментом впливу. Для нормального розвитку
молодого суспільства важливо, аби зображувана у засобах масової інформації реальність збігалася з
дійсністю і не створювала протиріч [3].
Трансформаційні процеси, які стосуються масової свідомості, проявляються не стільки у внутрішньому
оновленні ціннісних систем, як у паралельному співіснуванні і взаємному перетині груп населення з полярно
різними ціннісними системами та зміні їхньої чисельності стосовно один до одного. Головними чинниками,
які визначають подібну диференціацію, виступають вік, місце проживання і рівень доходів. Установка на
ліберально-демократичні цінності, які пов'язують із західним шляхом розвитку, переважає у групі молоді до
30 років, а також в осіб з високим доходом. Тут варто згадати про те, що саме молодь, нові покоління
проводять у взаємодії зі ЗМІ (інтернет, ПК, мережеві ігри, месенджери) більше 50% свого вільного часу [4].
Для сучасної молоді ЗМІ є основним джерелом інформації про соціально-політичні події.
На розмивання ціннісних орієнтацій впливають також і соціально-психологічні чинники: посилення
психоемоційної напруги, загострення відчуття несправедливості того, що відбувається навколо, почуття
страху перед свавіллям і розгулом злочинності, відчуття неможливості вплинути на процеси, що
відбуваються в суспільстві. Таке загострення психоемоційного стану супроводжується зникненням
звичних джерел існування, усталених установок та життєвих орієнтирів [5].
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Таким чином, в Україні співіснує дві різні моделі ціннісних систем. Одна з них тяжіє до
постіндустріальної індивідуалістичної моделі цінностей західного типу, а інша пов'язана з носіями
традиціоналістської ментальності народу, тяжіє до патріархальної моделі цінностей. Грань між носіями
цих ціннісних систем може бути як розмитою, так і проявлятися у наявності чітко оформлених груп,
розкол між якими збільшується [6].
Що стосується впливу нових інформаційних технологій на масову політичну свідомість, то не варто
забувати, що вплив ЗМІ на формування політичної самосвідомості індивіда є опосередкованим. Він
виражається у побудові повістки денної, списку найбільш актуальних соціальних і політичних проблем,
які привертають його увагу. Вплив ЗМІ посилюється, якщо вони транслюють інформацію про проблеми,
з якими індивід не стикається у повсякденному житті. Політична сфера – єдиний тематичний блок, в
рамках якого вимірюється вплив ЗМІ.
Найбільшу небезпеку для демократичного розвитку нових незалежних держав представляють
інформаційні впливи на громадську думку, політичний світогляд, що формується під впливом ЗМІ, порушення
прав свободи слова, монополія державної влади на інформування населення про політичне та соціальне життя.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Безуглова В.Д.,
асистент кафедри соціології та масової комунікації
Криворізького державного педагогічного університету
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ЖУРНАЛІСТАМИ НА
ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПРЕСЦЕНТРУ
Сьогодні стан професійної освіти знаходиться на етапі трансформаційних процесів. Це зумовлює
плавний перехід до нової – компетентністної освітньої парадигми. Сучасний заклад вищої освіти повинен
бути орієнтований на стейкхолдерів для того, щоб випускати конкурентноспроможніх спеціалістів. Проте
все частіше виникають протиріччя між вимогами на ринку праці й якістю практичної підготовки. Саме
тому виникла потреба розібратися в цьому більш детально.
Щорічно, спеціальність «Журналістика» займає лідируючі позиції в рейтингах за кількістю абітурієнтів,
а потім – як наслідок, великими потоками студентів. Нажаль, тенденції показують, що лише незначний
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відсоток випускників має належний рівень практичної підготовки. Аналіз освітніх програм показав, що
здебільшого переваги надаються саме теоретичним основам, тим самим нехтується виробнича складова.
Тому виникає потреба знаходити допоміжні засоби для формування професійних навичок.
Науковець Т. Сущенко наголошує на важливості практичної підготовки у вищій школі, оскільки саме
практичне відпрацювання певних навичок зорієнтує студентів у подальшій роботі [4, с.366]. Підтримує
цю думку і дослідник Г. Горбенко, який говорить про створення прес-центрів на базі університету для
стимуляції робочої атмосфери. Іншими словами, функціонування інформативних осередків допоможе
молоді «включитися» у свою майбутню діяльність не виходячи з стін навчального закладу [1].
Фактично, прес-центр – це унікальне явище, яке надає можливість студентам спробувати себе у
різних журналістських напрямках, піарі й маркетингу. Створення такого осередку вчить студентів
практично виконувати щойно отриманий теоретичний матеріал [3].
Соціологи С. Ільченко і А. Кривоносов займалися вивченням особливостей прес-служб і дійшли такого
висновку, що їх діяльність охоплює одразу два напрямки: журналістику і рекламу. Кожен з цих компонетів має свій
функціонал інформативний, аналітичній та організаційни функціонал. Пропонуємо розглянути у таблиці [2, с.32].
Таблиця.
Функції пресцентру (за С. Ільченко і А. Кривоносовим)
№

Назва функції

1.

Організаційна

2.

Аналітична

3.

Інформаційна

Компоненти діяльності
Піар
Пошук для успішної взаємодії
вивчення піар-стратегії, моніторинг за
конкурентами
Реклама певної інформації, установи,
продукту

Журналістика
Пошук, обробка і фіксація актуальної
інформації, необхідної для публікацій
Перевірка інформації та її обробка,
побудова контент-плану роботи
Мобільність, оперативність і актуальність у
надані інформації

Отже, ми бачимо, що прес-центр виконує цілий ряд відповідних функції, забезпечуючи набуття
відповідних навичок шляхом багаторазового повторення певних дій. Оптимальним рішенням для
покращення якості професійної підготовки студентів є залучення студентів до діяльності прес-центрів і
проведення практичних занять з окремих дисциплін на базі вищезазначеного осередку.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ільницький С.А.
слухач другого курсу
Інституту Управління Державної охорони України,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОХОРОНИ ОСІБ У МІСЦЯХ ЇХ ПОСТІЙНОГО ТА
ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ
Застосування новітніх технічних засобів посилення охорони в забезпеченні охорони осіб у місцях їх
постійного та тимчасового перебування, є такі засоби, як безпілотні літальний апарати (БПЛА) або дрон
– мобільний, автономний апарат, запрограмований на виконання будь-яких завдань. Використання БПЛА
при цьому допомогло забезпеченню життєздатності учасників подій, звести до мінімуму збитки під час
ведення бойових дій. Сьогодні ці технологічні вироби вже стали більш доступними для загалу, для безлічі
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споживачів. Від БПЛА вже вимагають на належному рівні виконання набагато більшого за специфічним
розмаїттям завдань та функцій [1]. Експерти вважають, що безпілотна авіація вже у найближчі часи займе
домінуюче положення у порівнянні з пілотованою [2, с. 25]. БПЛА дає можливість вирішення різних
завдань, в залежності від варіанту цільової навантаження; можливість вирішення розвідувальних завдань
в реальному масштабі часу або близькому до нього; можливість розпізнання та ідентифікація підозрілих
осіб за допомогою сучасних відеокамер та системи технічного зору (СТЗ); можливість більшого та
кращого аналізу ситуації під час проведення охоронних заходів на відкритих місцевостях; можливість
застосування для виявлення інших БПЛА та їх дестабілізації; підвищення боєготовність і мобільності
підрозділів УДО при забезпеченні охорони осіб у місцях їх постійного та тимчасового перебування.
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» Управління державної охорони
(УДО) України відноситься до складу сектору безпеки і оборони [3, ст. 12.1]. Діяльність з здійснення
державної охорони органів державної влади України здійснюється по відношенню наступних об'єктів:
Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів України [3, ст. 4].
Згідно норм діючого в Україні законодавства, сфера діяльності з державної охорони, зокрема, органів
державної влади нашої держави та посадовців певного рангу складається з комплексу організаційних і
правових, оперативно-розшукових, режимних, інженерно-технічних та інших подібних заходів, здійснення
яких покладається на спеціально уповноважені державні органі, маючи на меті забезпечення нормального
безпечного функціонування зазначених вище державних владних структур держави, створення та
забезпечення належного рівня умов та заходів безпеки стосовно посадових осіб та об’єктів, що визначаються
Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» [4].
На сьогоднішній день використання безпілотних літальних апаратів позбавляє від необхідності бути
в небезпечних умовах, здійснювати роботу, що виходить за рамки фізичних та психофізіологічних
можливостей людини, а також відкриває широкий спектр таких функцій, що раніше могли видатись
неможливими. Свідченням ефективності та раціональності використання безпілотників служать
щотижневі (якщо не щоденні) повідомлення у засобах масової інформації про результати успішного
застосуваннях БПЛА не тільки збройними силами різних держав у міжнародних конфліктах, а і у інших
сферах діяльності, зокрема, під час проведення відповідних заходів, здійснення охоронних функцій та
виконання службових обов’язків у сфері державної охорони.
Мета магістерської роботи полягає в тому, що в УДО України необхідне включення в систему
охорони сучасних технічних засобів спостереження, які базуються на застосуванні безпілотних літальних
апаратів, забезпечується охорона осіб під час проведення масових заходів а також розпізнання та
ідентифікація підозрілих осіб використанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оснащених новітніми
відеокамерами. Використання систем технічного зору (СТЗ), систем глобального позиціонування (GPS),
що покращить роботу та збільшить її ефективність.
У зв'язку з рівнем терористичної загрози та технологій, які зараз розроблені, необхідне застосування
БПЛА, вже є теоретичні та практичні можливості безпілотних літальних апаратів, сучасних систем
технічного зору, алгоритмів розпізнання та ідентифікації осіб, окремо та в комплексі з іншими технічними
засобами охорони, засоби безпілотної авіації зарубіжного та вітчизняного виробництва, можливості їх
адаптації до потреб різних підрозділів УДО України.
Матеріали роботи можливі до використання під час планування та реалізації заходів із забезпечення
належного рівня безпеки посадових осіб та відповідних об’єктів, стосовно яких проводяться дії службами
державної охорони, а також в процесі розроблення робочих навчальних програм і практичних занять з
навчальних дисциплін «Технічні засоби охорони», «Організація та забезпечення охорони об’єктів» та
«Забезпечення безпеки фізичних осіб» [5].
В існуючих реаліях сучасного життя залишаються дуже актуальними антитерористичні завдання. Тут
не завжди потрібні великі дальність і тривалість польоту. Однак дуже корисними і важливими можуть
бути можливість зависання над певними об'єктами, можливість взяти на борт високоякісну апаратуру
спостереження, а також мала помітність апарату. Кілька років тому був створений безпілотний комплекс
з малорозмірних БПЛА вертолітного типу «Ворон», що задовольняє саме таким вимогам
Аналізуючи всіх потенційних можливостей БПЛА показує, що за умови оснащення їх відповідною
апаратурою та проведення необхідних досліджень і випробувань, включаючи експлуатаційні, може бути
розглянуте питання про можливість використання БПЛА в якості однієї з складових комплексу технічних засобів
безпеки, призначених для застосування підрозділами УДО України, відповідно до чинного законодавства України.
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Безпілотні літальний апарати дають можливість у будь-який час доби, в складних умовах і
максимально короткі терміни застосування зазначеної техніки дозволить здійснювати моніторинг
обстановки в режимі реального часу, забезпечить якісний і своєчасний обмін інформацією між
підрозділами УДО, а також оперативне прийняття ними рішень.
Переваги і специфічні якості комплексів з БПЛА передбачують їх роль як високомобільного і
ефективного компонента технічних засобів охорони, здатного в короткі терміни не тільки збирати
достовірну розвідувальну інформацію, а і вести цілевказівку правопорушника чи іншої загрози, для
прийняття вчасного і ефективного рішення щодо її ліквідації чи оперативного прийняття рішень з дій наряду
охорони. Ці якості обумовлюють зростання ролі комплексів з БПЛА, які можуть застосовуватися в ході
виконання завдань державної охорони військовослужбовцями різних підрозділів УДО України в тактичному
та оперативному напрямках (у перспективі – і в стратегічному). Створення власної електронної бази де
будуть знаходитися особи, які матимуть певну оперативну інформацію на цих осіб та зменшать можливість
створення терористичного акту, що є перспективним напрямком подальших досліджень.
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Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА
ЗОБРАЖЕННЯ З ЕФЕКТОМ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ КАРТИН ВАН ГОГА ЗА
ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТИВНО-ЗМАГАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Генеративно-змагальні мережі (Generative Adversarial Networks, GANs) є одним із підходів до
генеративного моделювання з використанням методів глибинного навчання. Генеративно-змагальні
мережі здобули свою популярність в 2014 році, коли Ян Ґудфелоу представив цю технологію у одній із
свої праць [1]. Після того з’явилось чимало нових ідей, моделей та методів, які базуються на використанні
GANs, розширивши не лише саму технологію, а й сфери її застосування.
Однією із цікавих задач, які можна розв’язувати за допомогою GANs, є задача переведення одного зображення
в інше. Тобто на основі одного зображення можна змінити зовнішній вигляд іншого, перейнявши деякі ознаки
першого: перетворити день у ніч, змінити текстуру або навіть перетворити різні об’єкти одне в одного.
Особливу увагу викликають задачі, де ми маємо справу з непарними даними, тобто такими, де
зображення які ми одне в одного перетворюємо зовсім не мають між собою ніякого зв’язку. Ми
розглядаємо цю задачу у контексті задачі перетворення картин Ван Гога на реалістичні зображення.
Таким чином, мета дослідження полягає у використанні генеративно-змагальних мереж до
перетворення картин Ван Гога на реалістичні зображення.
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Об’єктом дослідження є процес побудови архітектури генеративно-змагальної мережі для реалізації
процесу перетворення картин Ван Гога на реалістичні зображення.
Модель генеративно-змагальних мереж є дещо покращеним варіантом звичайного генеративного
моделювання, так як допомагає розв’язати задачу з точки зору навчання з учителем завдяки застосуванню
двох підмоделей нейронних мереж: моделі генератора (G), яку тренують для створення нових зразків
даних та моделі дискримінатора (D), яку навчають класифікувати подані дані на справжність
(безпосередньо зразок з вхідних даних – з розподілу ) та
) несправжність (зразок створений
генератором – з розподілу
)
Для розв’язання поставленої задачі ми використовуємо генеративно-змагальні мережі з умовою. А
саме реалізовується модель CycleGAN [4].
Для нашої задачі архітектура CycleGAN виглядає наступним чином. Ми маємо дві вибірки:
o Вибірка 1: реалістичні фото без особливих авторських стилів.
o Вибірка 2: зображення картин Ван Гога.
Ми побудуємо дві генеративно-змагальні мережі, кожна з яких матиме свій генератор та дискримінатор.
o GAN 1: перетворює звичайні зображення у зображення з авторським стилем Ван Гога.
 Генератор 1:
 Вхідні дані: зображення з вибірки 1.
 Вихідні дані: згенеровані зображення вибірки 2.
 Дискримінатор 1:
 Вхідні дані: зображення з вибірки 2 і вихідні дані Генератора 1.
 Вихідні дані: ймовірність того, що згенероване зображення належить до вибірки 2.
o GAN 2: позбавляє зображення картин художників авторського стилю та робить їх більш реалістичними.
 Генератор 2:
 Вхідні дані: зображення з вибірки 2.
 Вихідні дані: згенеровані зображення вибірки 1.
 Дискримінатор 2:
 Вхідні дані: зображення з вибірки 1 і вихідні дані Генератора 2.
 Вихідні дані: ймовірність того, що згенероване зображення належить до вибірки 1.

Рис. 1. Приклади отриманих результатів
Кожен GAN тренується за тим же змагальним принципом, як і звичайний GAN, оптимізуючи ті самі
функції втрат (adversarial loss). У такий спосіб моделі здатні згенерувати правдоподібні зображення
цільової вибірки, однак при цьому ми не отримаємо переведення одного зображення в інше в прямому
сенсі. Тому додатково ваги моделей оновлюються за допомогою так званого cycle consistency loss. Cycle
consistency loss порівнює справжнє та згенероване зображення між собою, використовуючи норму L1 [3].
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При застосуванні такого підходу ми отримуємо результати, які цілком схожі на очікувані. Колірна гама та
текстура поданих на вхід зображень справді змінилась та набула рис притаманних картинам Ван Гога (рис. 1).
Значення функції втрат генератора протягом тренування зі збільшенням кількості епох має деяку тенденцію
зменшуватись, однак це не завжди означає, що ця функція втрат буде монотонно спадати і надалі (рис. 2).

Рис. 2. Значення функцій втрат генератора та дискримінатора протягом тренування
(протягом 25 епох)
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старший викладач кафедри кримінального права та процесу
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ОСУДНІСТЬ
Актуальність даної теми полягає у тому, що відповідно до чинного законодавства суб'єктом
кримінального правопорушення може бути тільки осудна людина. Осудність особи є однією з
обов’язкових умов для кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного діяння,
передбаченого кримінальним законом. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, законом
розглядається як вільно діюча людина, яка зобов’язана нести відповідальність за скоєне; підтвердженням
цьому є презумпція осудності, що означає, що правоохоронні органи вважають особу, яка вчинила
кримінальне правопорушення , осудною, доки не буде доказане інше.
Питання «осудності» досліджувалось такими вченими, як Ю.М.Антонян, С.В.Бородин, Я.М.Брайнін,
А.А.Герцензон, В.Х.Кандинський, Ф.В.Кондрат'єв, В.М.Кудрявцев, Н.С.Лейкіна, Д.РЛунц, Р.І.Міхеєв,
Г.В.Морозов, В.С.Орлов, М.М.Паше-Озерський, Є.Б.Пашуканіс, В.Б.Первомайський, О.А.Піонтковський,
В.П.Сербський, І.Ф.Случевський, М.С.Таганцев, С.І.Тихенко, А.Н.Трайнін,В.С.Трахтеров, Б.В.Шостакович та ін.
Кримінально протиправні діяння, як і всі інші дії людей, визначаються і контролюються психічною
організацією людини, її свідомістю і волею. Психічні прояви людини полягають у повній здатності (осудності)
зменшеної здатності (обмежена осудність) або нездатності (неосудності) усвідомити свою поведінку або
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контролювати свої дії. Вчиняючи кримінальне правопорушення, людина розуміє сенс і значення своєї
поведінки і свідомо спрямовує його на досягнення бажаних для неї результатів. Осудна особа завжди має
свободу вибору своєї поведінки і здатна прийняти правильне рішення. Сама здатність людини зрозуміти
природу та наслідки своїх дій та свідомо керувати ними відрізняє осудність від неосудності [1, c.130].
У сучасній теорії кримінального права загальноприйнятою вважається думка, відповідно до якої
осудність визначається за змішаною формулою і включає лише психологічний та медичний критерії.
Закріплене в законі поняття осудності припускає наявність нерозривної сукупності двох здатностей:
1) здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність);
2) здатності керувати ними.
Медичний критерій осудності характеризує психічне здоров'я людини на момент вчинення
кримінального правопорушення. Він свідчить про такий стан особи, який характеризується перебуванням
у здоровому розумі, що дає можливість усвідомити свою поведінку. Це не виключає можливості
відхилення психіки людини в межах осудності. [2, c.152]
Юридичний критерій осудності відповідно до ч.2 ст.19 КК України характеризується трьома
характеристиками: інтелектуальною, вольовою та емоційною.
Інтелектуальна риса визначає здатність людини усвідомлювати характер вчинених нею дій та їхню
соціальну небезпеку. Однак відсутня вимога щодо усвідомлення рівня суспільної небезпеки. Немає
вимоги усвідомлення і неправомірності своєї поведінки. Сильна воля свідчить про здатність особи
контролювати свої дії під час вчинення злочину.
Емоційна риса не входить у формулу осудності. Однак, виходячи з останніх досліджень щодо ролі
емоцій у поведінці людини, її слід встановлювати та враховувати при визначенні осудності людини[3, c.142].
Такі здібності є результатом психофізіологічного та соціального розвитку людини. Медичний
критерій, самостійно своєю чергою, передбачає відсутність у людини психічного захворювання та
хворобливих станів, які виключають перераховані вище здібності.
Тож, варто зазначити, що якщо слідчий має інформацію щодо психічних вад, або якщо виникли
підозри про психічну неповноцінність обвинуваченого, необхідно призначити комплексну психологопсихіатричну експертизу. Кваліфікований психолог допоможе встановити особливості психічного стану
особи. Більш того, відображена законом у складі кримінального правопорушення , осудність як загальна
ознака суб’єкта кримінального правопорушення , має значення обов’язкової ознаки складу суб’єкта
кримінального правопорушення, відсутність якої означає відсутність такого складу, а відтак, і
неможливість настання кримінальної відповідальності, оскільки виключно наявність складу
кримінального правопорушення у вчиненому діянні є підставою кримінальної відповідальності.
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Академії Державної пенітенціарної служби міністерства юстиції
НОУ-ХАУ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. визначено
широкий невичерпний перелік об'єктів права інтелектуальної власності та вказано, що до даної категорії
можуть бути віднесені результати інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій галузях [12]. В Угоді
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року серед об'єктів права
інтелектуальної власності виділено нерозголошену інформацію [1]. У ст. 418 Цивільного кодексу України
від 16.01.2003 р. (далі - ЦК України) вказано, що право інтелектуальної власності - це право особи на
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результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності,
визначений ЦК України та іншим законом. У ЦК України не визначено поняття «об'єкт права
інтелектуальної власності», разом з тим у ст. 420 даного кодексу наведено перелік об'єктів права
інтелектуальної власності, який не є вичерпними [2]. У науково-практичному коментарі до Цивільного
кодексу України за загальною редакцією Є.О. Харитонова та Н.Ю. Голубєвої вказано, що об'єктом цивільного
права (правовідносин) може бути будь-який результат інтелектуальної діяльності, однак об'єктом права
інтелектуальної власності може бути тільки результат творчої інтелектуальної діяльності, який відповідає
нормам закону [3]. Під творчою діяльністю, у підручнику «Право інтелектуальної власності: академічний курс»
за редакцією О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького, визначено творчу діяльність, внаслідок якої народжується щось
якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю [4].
Ноу-хау є результатом інтелектуальної, творчої діяльності, який на нашу думку, може бути об'єктом
права інтелектуальної власності. Щоб краще зрозуміти спільні й відмінні ознаки об'єктів права
інтелектуальної власності та ноу-хау, спробуємо провести їх порівняльний аналіз.
Об'єкти авторського права. На відміну від переважної більшості об'єктів права інтелектуальної
власності авторське право виникає одразу внаслідок створення твору та не потребує обов'язкової державної
реєстрації. Під створенням твору в теорії розуміють надання йому будь-якої об'єктивної форми, за
допомогою якої він стає придатним для сприйняття іншими особами [3]. У коментарі до Цивільного кодексу
України за загальною редакцією Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої зазначено, що об'єктом авторського права
може бути твір, який має творчий характер та виражений в об'єктивній формі. Також в коментарі вказано,
що на практиці критерій творчості зводиться до встановленого факту самостійного створення результату
інтелектуальної діяльності, а творчою визнається будь-яка розумова діяльність, її результат охороняється
авторським правом, якщо не доведено, що він є наслідком прямого копіювання, «піратства», плагіату або він
узагалі не може бути об'єктом авторського права [3]. Немайнові авторські права є невідчужуваними та не
мають строку чинності. Майнові авторські права діють протягом життя автора (співавторів) та 70 років після
смерті автора або останнього із співавторів. Для порівняння, майнові права автора ноу-хау не мають строку
чинності, вони діють доти, поки їх автор вживає належних заходів із збереження їх в конфіденційності. В ЦК
України та в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. наведений невичерпний
перелік об'єктів авторського права, а в ст. 8 даного Закону наведено також їх узагальнюючий перелік, а саме
- твори науки, літератури та мистецтва [5]. Вважаємо, що всі результати інтелектуальної, творчої діяльності
людини, якщо вони є оригінальними, належать до об'єктів авторського права, але паралельно, при наявності
відповідних критеріїв правової охорони, можуть охоронятися іншими інститутами права інтелектуальної
власності. На об'єкти авторського права не видається охоронний документ, можна отримати лише свідоцтво
про факт його державної реєстрації. Об'єкти авторського права охороняються автоматично з часу їх
створення без державної реєстрації. На нашу думку, на ноу-хау, як і на будь-який результат інтелектуальної,
творчої діяльності, також поширюється право авторства, а саме ноу-хау можна віднести до творів науки.
Автор ноу-хау має весь комплекс немайнових та майнових прав на нього.
Таким чином, вважаємо, що спільними ознаками ноу-хау та об'єктів авторського права є їх
нематеріальний творчий характер, оригінальність, відмінними - конфіденційний характер ноу-хау та
строк чинності майнових прав. Разом з тим, на нашу думку, на всі об'єкти інтелектуальної власності
поширюється авторське право, в тому числі й на ноу- хау.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПОЗИТИВНИХ ДІЙ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Позитивні дії або політика «позитивної дискримінації» можуть приймати різні форми прояву та
реалізації в державах світу. Залежно від визначених норм законодавства кожної країни та проблем з якими
стикаються недостатньо представлені групи у відповідному суспільстві, позитивні дії реалізуються
різноманітними способами та за допомогою різних механізмів.
Так, Сполучене королівство Великої Британії історично уникало використання різних типів позитивних
дій, однак в останні роки державні та приватні організації в Великобританії все частіше використовують
широкий спектр стратегій позитивних дій. В цілому, антидискримінаційне законодавство Великобританії,
велика частина якого передує еквівалентному законодавству Європейського союзу, забороняє будь-яке
нерівне звернення за ознакою раси, етнічного або національного походження, національності, інвалідності,
сексуальної орієнтації, статі, релігії або переконань і віку[1, с. 12].
Політика позитивної дискримінації залишається незаконною у Великобританії відповідно до Закону про
рівність на тій підставі, що цей процес не передбачає рівного ставлення до всіх рас. Проте, спираючись на
законодавство Великобританії, поняття «позитивної дискримінації» не варто ототожнювати з «позитивними
діями», які стали законними в Великобританії у квітні 2011 року. Розрізняючи ці дві концепції, більшість
науковців погоджуються з тим, що перша має на увазі прагнення досягти «рівності результатів» шляхом
визнання невіднятного недоліку, з яким стикаються люди з певною характеристикою, і тому характеристика
стає законним критерієм для оцінки людей при будь-якому формальному прийнятті рішень, таких як
співбесіди при прийнятті на роботу. Друга, в свою чергу, передбачає використання спеціальних заходів щодо
усунення несприятливого становища для досягнення рівності можливостей [2, с. 188].
Попередній закон про позитивні дії в Великобританії (за винятком інвалідності і явних преференційних
положень в Законі 2002 року про дискримінацію за ознакою статі щодо кандидатів на виборах) легко
вписувався в концептуальну концепцію «позитивних дій», проте не «позитивної дискримінації».
Загальні положення щодо «позитивних дій» викладено в розділі 158 Закону про рівність. Таким
чином, Закон про рівність «розширює те, що можливо, в межах, дозволених європейським
законодавством та прецедентним правом». У цьому розділі також вказані порогові значення ініціативи
позитивних дій, які дозволені. Зокрема, якщо роботодавець визначає необхідність розв'язання проблеми
несприятливого положення або недостатньої представленості, або задоволення різних потреб, його
знання профілю своєї робочої сили або порівнянних роботодавців в цьому секторі або загальної картини
країни буде достатнім без складних статистичних доказів. Якщо цей поріг дотриманий, згідно з розділом
158 Закону про рівність роботодавцю буде дозволено вжити заходи, спрямовані на подолання або
мінімізацію цього недоліку, задоволення різних потреб, створення умов, або заохочення участі
недостатньо представлених груп, але лише доти, доки такі заходи є «відповідними» [3, с. 25].
Варто зазначити, що законодавство містить дозволені винятки, а загальна заборона преференційного
режиму, обмежена. Так, розділ 35 Закону Великобританії Про расові відносини дозволяє надання спеціальних
послуг у формі освіти, соціального забезпечення, навчання та інших пільг для задоволення особливих потреб
певних груп меншин. Це допускає широкий спектр заходів позитивних дій: у багатьох державних органах
Великобританії діють спеціальні правила для надання допомоги знедоленим групам, особливо громадам
мігрантів, що тільки прибули. Однак залишається значна невизначеність щодо того, які види позитивних дій з
надання допомоги членам недостатньо забезпечених етнічних груп є законними, а які – ні [4, с. 52].
Аналогічна позиція застосовується до всіх інших підстав рівності. Наприклад, розділ 47 Закону
Великобританії про дискримінацію за ознакою статі 1975 року дозволяє тільки спеціальні заходи з
навчання та «заохочення» жінок. Розділ 49 також допускає досить обмежені позитивні дії з боку
профспілок, організацій роботодавців та професійних організацій, які можуть резервувати посади у своїх
представницьких органах для жінок. Закон 2002 року Про дискримінацію за ознакою статі (кандидатам
на виборах) також дозволяє політичним партіям преференційний режим при відборі кандидатів на вибори
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[5, с. 13]. Однак в цілому британське законодавство обмежує можливості державних і приватних органів
надавати преференційний режим членам груп, які перебувають у несприятливих умовах. Основним
виключенням є Закон Про дискримінацію за ознакою інвалідності, який дозволяє пільгове поводження з
інвалідами. Проте, багато організацій приватного і державного секторів в останні роки ввели різні
позитивні заходи для заохочення більшої участі в працевлаштуванні та в інших сферах суспільного життя
представників уразливих груп. Однак багато заходів позитивних дій у Великобританії існують у правовій
сірій зоні. Будь-які заходи, які можуть бути витлумачені як надання преференційного режиму членам
знедолених груп - підпадають під ризик бути визнаними судами незаконними.
Таким чином, політика Сполученого королівства Великої Британії щодо застосування позитивних дій
достатньо стримана та обмежена. Проте, держава здійснює поступальні кроки в сторону імплементації у
своє законодавство дозволених позитивних заходів оскільки європейська політика загалом, орієнтована
на економіку, формує фонові рамки, на яких діють на сукупні економічні та соціальні пріоритети
позитивних дій у Великобританії.
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ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Термін «передвиборна агітація» знайомий національному законодавству ще з радянських часів, –
розуміння цього явища в правовому аспекті пройшло чималий шлях від декларативного його закріплення
в текстах актів УРСР, без легального визначення чи то вказівок на форми агітації, й до сучасного вельми
конкретизованого нормами Виборчого кодексу України повноцінного інституту галузі.
Однак суспільні трансформації, розвиток технологій та новий «діджиталізований» світ диктують тенденції
до активізації діяльності політичних партій, окремих політиків в мережі Інтернет. Протягом останніх 10 років
агітаційні намети й друковані листівки все частіше поступаються місцем політичній рекламі у соціальних
мережах, мітинги на підтримку кандидатів чи партій – флешмобам в Instagram, а для того, щоб достукатися до
своєї молодої аудиторії політичним силам недостатньо просто купувати ефірний час на телебаченні та день-удень з’являтися на тих чи інших телеканалах (за даними Національної ради України з питань телебачення та
радіомовлення ТБ безповоротно втрачає аудиторію віком від 18 до 34 років, починаючи з 2012 року, при тому
ці втрати сягають 3-5 відсотків щороку [1]) – та й навіщо, якщо звичайний пост на Facebook (на відміну від
реклами, зрозуміло) не коштує нічого, при цьому дає колосальне охоплення саме цільової аудиторії.
Тож цілком зрозумілим видається експоненційне зростання витрат політиків на агітаційну діяльність
в соціальних мережах, передусім – в Facebook та Instagram, де аудиторія українців складає 16 та 14 млн.
відповідно, 82 відсотки з яких – старші 18 років, а отже належать до виборчого корпусу [2]. За даними
Державного реєстру виборців на початок 2021 в Україні – 33,9 млн. виборців (щоправда, з урахуванням
населення АРК, Донецької та Луганської областей) [3]. А відтак, навіть з огляду на те, що найчастіше
аудиторія Facebook та Instagram співпадає, за найбільш песимістичними оцінками обидва сервіси
охоплюють щонайменше половину усього вітчизняного електорату.
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Яскраво демонструє тенденційність статистика витрат на політичну рекламу у цих мережах під час
парламентських виборів 2019 року (коли за червень-липень 2019 загальний сукупний рекламний бюджет
українських політиків складав 2,5 млн. доларів) у порівнянні з витратами на місцевих виборах 2020 року
(5 млн. доларів за вересень-жовтень 2020) [4]. При цьому відповідні витрати в остаточних фінансових
звітах політичних партій суттєво занижені, подекуди – в рази.
Та попри усе перераховане вище, національне законодавство й досі не виокремлює рекламу в соціальних
мережах (чи, щонайменше, в мережі Інтернет) як окрему форму передвиборної агітації. Соціальні мережі як
найбільш перспективний та швидко зростаючий інструмент поширення агітаційних матеріалів у кращому
випадку можна віднести до абстрактної категорії, передбаченої формулюванням пункту 10 частини 1 статті 51
Виборчого кодексу – «інші форми, що не суперечать Конституції та законам України». Не затверджено окремих
кодів для класифікації реклами в Інтернеті в цілому та соціальних мережах зокрема й у відповідних постановах
ЦВК про форми фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій
та кандидатів (Постанова ЦВК від 14.06.2019 р. № 1010, Постанова ЦВК від 01.10.2020 р. № 324). У НАЗК
також немає інструментів для відслідковування агітаційних матеріалів у мережі.
Таким чином виникає ситуація, за якої будь-яка агітаційна діяльність у соціальних мережах не може бути
жодним чином проконтрольована. Притягнення до відповідальності за агітацію «онлайн» видається
неможливим, контроль за самими матеріалами, їх відповідністю законодавству України про вибори, належність
джерел фінансування також не перевіряються. А єдиний стримуючий фактор – це сама політика відповідних
соціальних мереж, котрі висувають низку власних вимог до політичної реклами. Що в свою чергу викликає ще
більше питань, адже єдиним регулятором в такому випадку виступає корпорація Facebook, Inc.
В цьому контексті необхідно врахувати також і той факт, що сама політична реклама врегульована
безпосередньо Законом України «Про рекламу», а положення статті 51 Виборчого кодексу лише визначають
політичну рекламу як одну з форм передвиборної агітації, звідки прямо слідує, що політична реклама у час,
відведений політичним партіям, кандидатам для проведення передвиборної агітації, є однією з форм такої, а
отже у відповідний період, крім загальних вимог Закону України «Про рекламу», також регулюється
нормами Кодексу. Відтак описана вище ситуація з прогалинами в законодавчому регулюванні політичної
реклами у соціальних мережах є багатоаспектною проблемою, в тому числі – відносно питання
комплексності регулювання передвиборної агітації національним галузевим законодавством.
Висновки та пропозиції. Таким чином видається доцільним виокремити політичну рекламу в
соціальних мережах як окрему форму проведення передвиборної агітації з метою належного
врегулювання особливостей її здійснення, контролю за змістом такої реклами, витратами на неї з
відповідним відображенням таких у фінансових звітах політичних партій.
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