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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Горбаченко С.А.,
д.е.н., доцент, завідувач кафедри кібербезпеки
Національний університет «Одеська юридична академія»
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
На рівні держави ІТ-індустрія, як широкомасштабне виробництво інформаційних товарів і послуг на
базі ІТ-технологій, не тільки створює передумови для інноваційних перетворень в окремих галузях
національної економіки, а й постає каталізатором змін у суспільстві в цілому. Орієнтація на інформаційні
технології забезпечує економічне зростання майже всіх розвинених країн, а також деяких країн, що
розвиваються, в тому числі й України. Незважаючи на достатньо швидкі темпи зростання, частка
українського сегменту IT-ринку на початок пандемії не перевищувала 1%. Власне й щорічні темпи
зростання у 2015-2020 рр. поступово зменшувалися з 25-30% до 8-10%.
Зі структурного погляду найбільша частка вітчизняної ІТ-індустрії доводилася на сегмент
консультацій та поставки програмного забезпечення, а також технічного обслуговування та забезпечення.
Фактично вказані три групи об’єднували понад 75% ІТ-компаній, що дозволяло говорити про певну
спеціалізацію України на міжнародному рівні, а отже й про наявність відповідних конкурентних переваг.
Згідно з прогнозами фахівців, за сприятливих умов обсяг вітчизняної ІТ-індустрії у вартісному вимірі мав
до 2025 р зрости до 8,4 млрд. дол., а кількість робочих місць збільшитися до 240 тис. [1]. Але глобальна
криза значно погіршила вказані прогнози, що можна пояснити наступними чинниками.
Насамперед, для певних галузей та сегментів економіки пандемія завдала невиправної шкоди та
змусила підприємців шукати нові способи організації бізнес-процесів. Незважаючи на те, що ІТ-індустрія
є однією з найгнучкіших сфер, яка розвивається за рахунок технологічних та управлінських інновацій, ІТкомпанії також відчули вплив кризи, зокрема через складнощі бізнес-комунікацій та, навіть,
призупинення фінансових операцій замовників. Зокрема, за даними IT Research 5.0, 78% вітчизняних ІТпідприємств мали затримки з оплатою за продані продукти та/або надані послуги від клієнтів протягом
першого півріччя 2020 року, а 35% - мали проблеми із залученням нових клієнтів у І півріччі 2020 року. І
друга хвиля пандемії тільки погіршила ситуацію.
Крім того вітчизняна ІТ-індустрія від самого початку здебільшого орієнтувалася на іноземних
клієнтів. Українські розробники успішно співпрацювали із замовниками з США, Великобританії,
Німеччини, Канади, Ізраїлю, Швейцарії, де їх цінують за відповідальність та якість надання послуг. У
свою чергу й девелоперські команди прагнули залучити до кола своїх замовників якомога більше
іноземних клієнтів, адже їх проекти масштабніші та мають відповідні бюджети. Отже, коли західні країни,
внаслідок пандемії, зіткнулися зі спадом виробництва та погіршенням ситуації із безробіттям, кількість
відповідних замовлень значно поменшала. При цьому українські стартапи також зосереджують увагу на
міжнародному ринку. Зокрема, саме так вчинили Petcube, Allset, Preply, Mobalytics та інші.
Однак, у контексті глобальних змін, пандемія створила й нові можливості для ІТ-індустрії. Зокрема,
за 2020 р. близько 50% населення збільшили споживання стрімінгових сервісів, 45% стали більше проводити
часу в онлайн-чатах або за переглядом телебачення, 44% - у соціальних мережах, а ще 36% згадали про
існування відеоігор. Частка Інтернет-покупок також зросла на 25,8% і продовжує зростати в 2021 році [3].
Пандемія здійснила певний вплив і на кадрову сферу. Так, все більшим попитом на ринку праці стали
користуватися експерти з Big Data (адже зростання банків даних призвело до збільшення потреби у
спеціалістах, які вміють працювати з масивами даних) або організаторів VR/AR-трансляцій у бізнесі,
освіті та інших галузях [2, с. 97]. Паралельно із цим представники ІT-індустрії вже не перший рік
дорікають українським вишам через недостатню якість підготовки випускників, які незважаючи на
високий рівень фундаментальних знань з математики чи алгоритмування, відстають у розумінні нових
мов та технологій програмування, а також їм не вистачає вміння монетизувати власні розробки. Відтак
компанії-розробники намагаються приймати участь у підготовці спеціалістів за допомогою створення
навчальних програм та курсів спільно з навчальними закладами, а також з використанням дуальної освіти.
В цьому сенсі пандемія здійснила позитивний вплив в контексті масового переходу на дистанційне
навчання, що спрощує залучення не тільки вітчизняних, а й іноземних фахівців-практиків.
5

Пом’якшенню наслідків пандемії для ІТ-індустрії мають сприяти інституційні зміни в ІТ-екосистемі
України. Так, на регіональному рівні ІТ-бізнес об’єднується в кластери, які створили вже понад 20 міст
України. Крім того доволі успішно функціонує IT Ukraine Association, яка є найбільшим об’єднанням ІТкомпаній в Україні.
Таким чином, незважаючи на тимчасові проблеми, пов’язані із пандемією, вона стала важелем для
освоєння нових інструментів задоволення споживчих потреб і, внаслідок, цього, масового переходу в онлайн
таких сфер як торгівля, освіта, логістика, розваги. Це в майбутньому має створити нові ринкові ніші для
вітчизняної ІТ-індустрії, але тільки за умов податкової прозорості та стабільності валютної політики держави.
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Дудник А.О.,
студентка факультету маркетингу
ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Бурхливий сучасний розвиток у сфері інновацій та технологій протягом останніх років призвів до
винаходу такого нового засобу комунікації та зв’язку, як Інтернет. На даний час мало хто собі уявляє без
нього своє існування. Так і підприємства: як малі, так і великі – не можуть продовжувати своє
функціонування в подальшому без пристосування до даного винаходу. В наш час розвиток інтернеттехнологій значно впливає на здійснення бізнес-процесів. Величезна конкуренція та бажання
оптимізувати витрати підприємства наштовхнула маркетологів на можливість застосування у
підприємницькій діяльності інтернет-засобів. З кожним днем зростає кількість підприємств, які
розробляють та впроваджують сучасні інноваційні підходи в сфері маркетингу, використовуючи при
цьому інтернет-технології. Роль стратегічного маркетингу у діяльності підприємства – це забезпечити
подальше існування останнього в сучасних умовах нестабільності ринку та жорсткої конкуренції. Із цією
метою до розроблення ефективних маркетингових стратегій було залучено застосування Інтернету, як
засобу, що дає величезну кількість можливостей при застосуванні його в цілях підприємства.
Досліджували цю тему вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких варто відзначити: А. Хартман,
У. Хенсон, А. Мамикін, А. Векшинский, І. Бойчук [1], І. Кінаш, І. Успенский [5], Ф. Котлер [3], В. Холмогоров [6],
І. Литовченко [4], Ф. Вирин [2] та багато інших.
Аналіз статистичних даних, згідно дослідження Організації Об’єднаних Націй, свідчить про те, що у
2019 році кількість користувачів Інтернету зросла до 53,6%, порівняно із 25,8% населення Землі у 2009
році. 4,1 мільярда людей у світі підключені до Інтернету зазначено у звіті ООН. Якщо брати для
порівняння 2018 рік, то згідно з даними Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, кількість
підключених до Інтернету людей зросла на 5,3%. Найвищий відсоток користувачів – в Європі (82,5%), а
щодо статевої структури, то серед жінок Інтернетом користуються 48%, а серед чоловіків – 58%.
Зростання показника проникнення в віртуальну глобальну мережу відбувається з кожним роком. Такі дані
можуть вказувати на збільшення кількості потенційних споживачів та на зростання масштабів віртуального
бізнесу, а також актуальності розвитку Інтернет-маркетингу. В більш розвинених країнах, даний віртуальний
майданчик давно використовують у бізнес-цілях, але багато слабше розвинутих держав лише почало його
освоювати, тому там помітний ріст зацікавленості до нього. Такі перспективи приваблюють все більше
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підприємств, як малих так і великих, тому з кожним днем компанії все більше цікавляться інтернеттехнологіями з метою застосування їх у якості ефективних засобів стратегічного маркетингу [2].
Тому, якщо раніше підприємству для його успішного функціонування вистачало розробки стратегії
розвитку компанії, то в наш час цього недостатньо, тут постає важливим завданням розробка додатково
маркетингової стратегії, яка спрямована на досягнення, пошук та розвиток конкурентних переваг бізнесу,
посилюючи при цьому досягнення основних цілей компанії.
Стратегічний маркетинг тісно пов’язаний із цілями, яких прагне досягнути підприємство на протязі
конкретного проміжку часу, таких як, пошук нових ринків збуту, збільшення обсягів збуту, зростання
прибутку, підтримка стабільності освоєної частки ринку, формування конкурентних переваг та ін. Так, у
даному процесі стратегічний маркетинг виступає в якості засобу, за допомогою якого досягаються дані
цілі. А враховуючи можливості та переваги віртуального простору, то тут їх (цілі) досягти стає більш
реальніше в даний час.
Якщо раніше Інтернет був місцем для розваг та спілкування, то тепер він проникає в усі сфери нашого
життя, з його допомогою можна отримати довідкову інформацію, відстежити динаміку фактів чи думок
щодо конкретного питання, здійснити віддалене та безконтактне спостереження за певним об’єктом
майже по всій Землі [6].
Можна розробити такий перелік основних причин використання Інтернету в економіці та
повсякденному житті суспільства (Рисунок 1):

Рисунок 1. Основні причини використання інтернету в економіці
та повсякденному житті суспільства
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В сучасних умовах світових тенденцій щодо «переведення» своєї бізнес-діяльності в безмежні
простори Інтернету, постають нові можливості та фактори впливу на діяльність підприємства та його
розвиток. Тому якщо раніше Інтернет застосовувався як один із можливих інструментів маркетингу, то
зараз він постає ключовим середовищем, яке потребує все більше досліджень та визнання його важливості
у розробленні стратегічних та маркетингових планів.
Для того, щоб забезпечити успішну діяльність бізнесу в віртуальній мережі, потрібно сформувати
стратегічний та цілеспрямований підхід до інтернет-маркетингу. Він повинен спиратись на те, що ви
обрали вірну аудиторію для своєї діяльності. Тому при виборі будь-якої маркетингової стратегії в
цифровому середовищі, потрібно враховувати, що дана стратегія має спиратися на фінансові результати
та індикатори ефективності на кожному етапі діяльності. Це дасть змогу успішно реалізувати потенціал
інтернет-технологій і забезпечити генерацію значного доходу без застосування агресивних та нав’язливих
інструментів маркетингу для утримання споживача [5].
Процес створення маркетингової стратегії являє собою формування цілої системи функціональних
стратегій, які в свою чергу складаються з багатьох цілей та завдань, які повинні забезпечувати досягнення
головної стратегії. Будову маркетингової стратегії можна зобразити наступним чином (Рисунок 3):

Рисунок 2. Структура маркетингової стратегії підприємства
Інтернет-середовище – це економічне середовище, яке має властивість постійно змінюватись та
піддаватись впливу технологічних змін, тому застосовувані маркетингові стратегії тут можуть
застосовуватись на порівняно невеликому проміжку часу. Таким чином, потрібно постійно слідкувати за
його змінами та процесами, що відбуваються всередині даного середовища, щоб мати змогу
пристосовуватись до цих змін та продовжувати успішно здійснювати свою бізнес-діяльність.
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СИТУАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ
КОМПАНІЙ
Мегатренди економічного розвитку транспортних компанії та їх вплив на сектори транспортнологістичної галузі узагальнено на рис.

Рис. Мегатренди економічного розвитку транспортних компанії та їх вплив
Джерело: розроблено автором
До головних мегатрендів, за визначення, наданим у Звіті про глобальні тенденцій Європейської
системи аналізу стратегій та політики за 2019 рік (ESPAS Global Trends Report, 2019), належать «подій,
які вже відбуваються і які майже неможливо змінити протягом наступного десятиліття» [1, с. 6], а саме:
а) двошвидкісний світ (Two-Speed World), що позначає два темпи світового економічного розвитку
у різних групах країн. В розвинених країнах спостерігатиметься стагнація. Між тим швидке економічне
зростання країн, що розвиваються, призведе до збільшення внутрішніх та торговельних потоків між
країнами (Африки, Азії, Латинської Америки), зі зростанням споживання збільшуватиметься
виробництво, в результаті транспортні компанії з цих країн можуть стати глобальними гравцями.
Водночас від збільшення обсягів глобальних перевезень на далекі відстані, виграють всі сегменти
транспортно-логістичного ринку, особливо компанії морського і повітряного транспорту, а також
сегменти інфраструктури та експедирування вантажів. Ускладнення транспортних ланцюгів також
створить попит на логістичні послуги;
б) урбанізація (Urbanization). В наслідок великомасштабної міграції з сільських районів в міські
центри розвиватимуться мегаполіси і виникатимуть нові моделі попиту споживачів. Тому транспортним
компаніям доведеться розв’язувати проблеми, обумовлені ускладненням логістики в містах, та
задовольняти зростаючи очікування споживачів. До транспортно-логістичних сегментів, які найбільше
виграють від урбанізації, належить автомобільний транспорт, поштові послуги та кур’єрська доставка,
термінальна та складська логістика, а також у сегменті контрактної логістики (проектування і планування
ланцюгів постачань, складування і управління запасами, транспортування і розподіл транспортних
потоків, обробка замовлень, тощо). Залізничний і повітряний транспорт, а також пов'язані з ними сегменти
інфраструктури виграють меншою мірою;
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в) сталий розвиток (Sustainability). Посилення норм і правил, зосереджених на розв’язанні проблем
навколишнього середовища, змушуватимуть транспортні компанії шукати нові способи зниження
енергоспоживання. А підвищення обізнаності споживачів про проблеми сталого розвитку сприятиме
зростанню цінності зеленого транспорту (Sustainable transport). Від цього виграють залізниці, а компанії
повітряного, морського та автомобільного транспорту зіткнуться з підвищенням витрат на дотримання
нормативних вимог та необхідністю оновлення рухомого складу. Транспортні компанії, що надають
логістичні послуги, відчуватимуть тиск з боку клієнтів відносно дотримання зеленого порядку денного;
г) Дефіцит інфраструктури (Lack of infrastructure). Перевантаженість і пов'язане з цим збільшення
витрат стануть додатковий тягарем для транспортні компанії та можуть звузити потенційну пропозицію
послуг, зокрема із своєчасною доставкою. Цей тренд матиме особливо вагомі наслідки в районах з
високою щільністю населення, де переваги матимуть компанії з відповідною інфраструктурою. Також
певні вигоди отримають транспортні компанії у сегментах експедирування вантажів і контрактної
логістики (перерозподіл транспортних потоків) та у сегменті логістичного консалтингу (втілення
передових рішень щодо планування маршрутів);
д) електронна комерція (E-Commerce). Обсяги торгівлі зміщуватимуться від фізичних роздрібних
точок до цифрових платформ. В наслідок перерозподілу покупок споживачами з роздрібних мереж до
Інтернету, будуть змінюватися потоки товарів. Великі транспортні компанії будуть змушені з одного боку
розширяти комплексні послуги, а з іншого готуватися до агресивної конкуренції з боку нових
спеціалізованих транспортних компаній, що забезпечать найшвидше виконання доставок з транспортних
вузлів в кінцевий пункт призначення (Last Mile Delivery), а також роздрібних продавців, що здійснюватимуть
власні логістичні операції. Від зростання електронної торгівлі виграють сервіси поштових послуг та послуг
кур’єрської доставки, а також автотранспортні компанії і компанії контрактної логістики;
е) цифрова трансформація (Digital Transformation). Автоматизація бізнес-процесів дає широкі
можливост для зростання ефективності економічної діяльності, підвищення якості надання послуг і
зменшення витрат, тощо. Так сучасні транспортні компанії, все частіше використовують ІТ-системи для
відстеження вантажів, управління рухом, інформаційного забезпечення учасників руху про дорожні
умови, збору даних, контролю та прогнозування транспортних потоків, супутникової навігації, багато
модальної логістики вантажних перевезень, інтеграції вантажних та пасажирських рішень у просторове
планування, введення електронного документообігу, застосування електронних квитків, використання
розширеної аналітики для оптимізації маршрутів і мереж, тощо [2]. Цифрова трансформація сприятиме
появі нових бізнес-моделей, в першу чергу таких, що стосуються платформних рішень, пов’язаних з
використанням хмарних системи управління транспортом (Cloud-Based Transport Management Systems),
розвитком вантажо обміну (Freight Exchanges) і віртуальної маршрутизації та пересилки (Virtual routing
and forwarding, VRF). Слід додати, що цифрова трансформація зачіпає всі сегменти, а тенденції
поширення цифрових технологій суттєво пришвидшуватимуться [4]. Відповідно будь-яким
транспортним компаніям слід прагнути в повній мірі використовувати переваги підвищення
ефективності, створені цифровими рішеннями, а також ринкові можливості цифрових платформ;
ж) пандемія (Pandemic). Наразі глобальна пандемія здійснює радикальний вплив на соціальноекономічне середовище та змінює (переважно посилює) інші мегатренди. Між тим за прогнозами світова
економіка буде продовжувати зростати, переважно в країнах, що розвиваються [3, с. 3]. Глобальне
потепління або демографічні зрушення, пов’язані із урбанізацією населення, не зупиняються пандемією
(лише у певному ступені скоректуються, зокрема, в наслідок часткової трансформації режиму праці та,
відповідно, зменшення привабливості мегаполісів та пріоритизації вибору міст (населених пунктів)супутників). Зміни у моделях витрат, поведінкові зміні (пов’язані з уникненням торгових центрів та
громадського транспорту), внутрішньо-економічні проблеми, зменшення зовнішнього попиту, зміна
потоку капіталу, падіння цін на сировинні товари та багато інших факторів очевидно зазнає суттєвого
впливу на ринок транспортно-логістичних послуг і, перш за все, на сферу пасажирських перевезень.
Так у короткостроковій перспективі на транспортні потоки суттєво впливатиме необхідність
пристосування до соціального дистанціювання (віртуальна присутність (Virtual Presence) та особиста
мікро-мобільність (Personal Micro Mobility), та інші моделі мобільності, засновані на зміні поведінки
споживачів [5]. Як довгострокові тенденції відповідно до змісту сталого способу життя (Sustainable
Living) розвиватимуться автономні, підключені до мережі спільні електричні транспортні засоби
(Autonomous, Connected, Electric Shared Vehicles, ACES).
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Козлова Л.Б.,
кандидат історичних наук, викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Черкаської медичної академії
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІСТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Освіта сьогодні живе в перехідний період. У галузі освіти вже є вагомі зміни, які незабаром стануть нормою
життя. Ми справді можемо сказати, що переживаємо час великого перехідного періоду, можливо, найбільшого
в історії людства. Це вплине на всіх нас, і ніхто не зможе уникнути цього. Важливими складовими розвитку
сучасної освіти є нові інформаційні технології, які надають широкий спектр можливостей для самостійної і
спільної творчої діяльності суб’єктів навчального процесу. Адже з авторитарного носія істини, викладач нині
перетворюється на учасника продуктивної діяльності учнів. Водночас за допомогою новітніх мультимедійних
засобів він створює сприятливе середовище для формування власного інтелекту. Особливу роль в цьому процесі
відіграє комп’ютерна техніка і мережеві технології.
Суспільство значно більшою мірою зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно
активно діяти, приймати виважені рішення, адаптуватися до умов життя, що постійно змінюються.
Інформаційне освітнє середовище має досягати таких цілей:
- формування професійних знань, умінь і навичок;
- формування інформаційної культури майбутніх фахівців;
- реалізація творчого потенціалу і розвиток особистості;
- формування сучасного наукового і професійного світогляду;
- формування професійної ідентифікації [1, с. 50].
Інформатизація системи освіти в сьогоденних реаліях висуває нові вимоги до професійних якостей і
рівня підготовки педагогів, вимагає суттєвої перебудови організації їх роботи, значних зусиль для
підвищення самостійності студентів, створення на заняттях атмосфери творчого пошуку і співпраці.
Новітні інформаційні технології в освіті сприяють: розкриттю, збереженню і розвитку особистих потреб
учнів; забезпеченнюкомплексності вивчення явищ дійсності, постійному динамічному оновленню змісту,
форм і методів навчання і виховання.
Під поняттям «інформаційні технології» більшість науковців розуміють процеси нагромадження,
обробки, надання й використання інформації за допомогою електронних засобів. Інформатизація суспільства
пов'язана, насамперед, із розвитком комп'ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення,
глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних засобів.
Сьогодні інновації в освіті передбачають застосування нових педагогічних стратегій. Це –
дитиноцентризм (таке навчання, яке дозволяє всебічно розвивати особистість студента, його здібності,
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задатки, враховувати інтереси та потреби); діяльнісний підхід (навчання через практику), розвиток
критичного мислення. Новий набір компетентностей – це креативність, сумісне навчання та дослідження, які
потребують від студентів новаторського та активного навчання. Сучасна освіта ставить акцент на активності
студента (а не на пасивну його роль у засвоєнні інформації з підручника), адже принцип «навчатися
впродовж життя» стає ключовим на шляху до «економіки знань». Навчання потребує й інноваційних засобів
(інструментів), які інтенсифікують процес отримання нових знань, умінь та навичок, роблять його сучасним,
цікавим, дозволяють розмовляти з учнем зрозумілою йому «цифровою» мовою. Результатом
високотехнологічності навчання має стати інформаційна грамотність, медіа-грамотність, ІКТ-грамотність.
Мультимедійні засоби навчання, як один із елементів інформаційних технологій, займають важливе
місце в розвитку суспільства. Мультимедійна компетентність викладача є однією з його професійних
компетентностей. Під терміном "професійна компетентність" розуміють набуту суб'єктом й
актуалізовану ним у реальних професійних ситуаціях або в ситуаціях, комплементарним їм, сукупність
складних умінь, необхідних для можливості суб'єкта ефективно функціонувати в тій або іншій
професійній сфері [2, с. 16].
Дослідник Т. Везіров тлумачить мультимедійну компетентність педагога як здатність і готовність
розробляти відкриті освітні ресурси за допомогою мультимедіа засобів різних видів і застосовувати їх у
професійній діяльності. В свою чергу відкриті освітні ресурси є навчальними або науковими матеріалами,
розміщеними у вільному доступі, або випущені під ліцензією, що дозволяє їхнє вільне використання або
переробку. Вони містять у собі повні курси, навчальні матеріали, модулі, підручники, відео, тести,
програмне забезпечення, а також будь-які засоби, матеріали або технології, що забезпечують доступ до
знань[3, с. 150].
Мультимедійні засоби навчання, за C. У. Гончаренко, – це комплекс апаратних і програмних засобів,
що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп'ютером, використовуючи різноманітні, природні для
себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.
Мультимедійні системи надають користувачеві персонального комп'ютера такі види інформації:
текст, зображення, анімаційні картинки, аудіо коментарі, цифрове відео.
У діяльністному компоненті мультимедійна компетентність педагога, поділяється на два рівні:
базовий і предметно-орієнтований. Під базовим розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний
викладачу для вирішення освітніх завдань, перш за все, засобами мультимедійних технологій загального
призначення. Предметно-орієнтований рівень припускає освоєння і формування готовності до
впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до
вимог змісту того або іншого навчального предмету.
У конструктивній діяльності викладача історії з відбору змісту, методів і форм навчання доцільно
використовувати програмні засоби оптимізації змісту і структури навчального матеріалу, банки інформації,
різноманітні довідники. Це особливо важливо при розробці електронних посібників і інтерактивних систем
навчання. Найбільший ефект в цьому напрямі слід очікувати від появи «інтелектуальних» експертних
систем, здатних дати максимально повну відповідь на поставлене питання [4,с.11].
Планування занять також може бути оптимізовано за допомогою комп'ютера. По-перше, за рахунок
широко використання елементів мережевого планування, по-друге, суттєвого полегшення самої
процедури розробки, оформлення, зберігання і модифікації навчальних планів з використанням.
Зазначимо, що також значно підсилюються всі компоненти мотивації студента-пізнавальні мотиви,
мотиви особистісної самореалізації. Сучасні мультимедійні педагогічні програмні засоби дозволяють
найбільш повно реалізувати
основні положення
диференційованого навчання.
Отже студентам можуть бути:
- запропоновані індивідуальна стратегія навчання, індивідуальний обсяг і глибина вивчення матеріалу;
- встановлені оптимальний дидактичний темп і логіка подання навчальної інформації.
Отже, самоосвіта викладача історії повинна мати дві провідні орієнтації- на науково-технічні і
педагогічні знання. Разом з теоретичною самоосвітою викладачу варто вивчати і аналізувати передовий
досвід з метою переносу його у власну педагогічну діяльність. Всі ці напрями можуть реалізовуватися з
більшою ефективністю за умови широкого використання інформаційних технологій і перш за все ресурсів
мережі Інтерент. Суттєву допомогу в реалізації цього компоненту педагогічної діяльності можуть надати
спеціалізовані освітні регіональні і Всеукраїнські сайти, на яких подається інформація про передовий
досвід викладачів історії.
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Сучасні мультимедійні технології дозволяють викладачу історії нестандартно підійти до організації
та проведення семінарів. Для організації дистанційних семінарів доцільно використовувати такі
інструментальні засоби як «груповер» від англійського grоuрwаrе. Вони дозволяють: зберігати
інформацію; керувати базами даних; розробляти спільні проекти; передавати інформацію за допомогою
електронної пошти; проводити синхронні та асинхронніе текстові, аудіо і відеоконференції; формувати
єдиний документ під час групового навчання.
Отже, запровадження мультимедійних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів
створює передумови для інтенсифікації навчального процессу.
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старший викладач кафедри історії та методики її навчання
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
БОЛГРАДА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Підписанням Бухарестського мирного договору (16 травня 1812 р.) закінчилася чергова російськотурецька війна. За умовами перемир’я до Російської імперії відійшли землі між Прутом і Дністром
(з 1813 р. Бессарабська область, з 1873 р. – губернія). Незважаючи на великий масив родючих земель
чисельність населення регіону була незначною (за різними даними 255,6 тис. – 300 тис. осіб). Особливо
безлюдними були південні райони краю. Важливе стратегічне значення Бессарабії спонукало царський
уряд до розробки та реалізації програми швидкого заселення та економічного розвитку нової окраїни
через залучення землеробів, промисловців і людей комерційної справи із-за кордону. Особливе місце
відводилося вихідцям із Османської імперії, зокрема, болгарському населенню [5, с. 43, 47].
Урядові пільги соціально-економічного характеру (надання колоністського статусу, звільнення на декілька
років від податків і рекрутської повинності, виділення земельних ділянок, можливість вільно переходити до
інших станів та займатися торгівлею тощо) зумовили масові переселення болгар до Бессарабської області.
Центром болгарського поселення став Болград. Чисельність населення міста почала стрімко зростати після
підписання положення «Про піклування та устрій болгар, які перейшли до Росії та інших єдиновірців» від 7
червня 1830 р. Цей документ передбачав звільнення всіх осіб, які записалися до міщанського стану на 10 років
від оподаткування [14, с. 492]. У 1827 р. у Болграді проживало приблизно 2,1 тис. осіб (враховуючи жителів с.
Табаки), питома вага болгар у загальному народонаселенні міста складала 98,9% [4, c. 400]. У 1833 р. ця цифра
зросла до 5,9 тис. осіб (з них болгари – близько 65%), у 1838 р. – до 6,6 тис., у 1849 р. – до 7,4 тис., у 1855 р. – до
8,8 тис. [8, арк. 25; 3, арк. 1; 7, арк. 13; 9, арк. 28]. Етнічний склад населення Болграда у 1846 р. характеризувався
наступними показниками: болгарами були приблизно 86% усіх містян, молдованами – 9,7%, греками – 2%,
українцями – 0,7%, представниками інших національностей – 1,6% [15, c. 58].
Негативні зміни в динаміці народонаселення Болграду відбулися після закінчення Кримської війни
(1853–1856 рр.), коли південна частина Бессарабії (Ізмаїльське градоначальство, частково Кагульський
(Ізмаїльський) та Аккерманський повіти) відійшла до Молдавського князівства.
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За умовами Паризького мирного договору 1856 р. усі колишні російські піддані отримали право
впродовж трьох років після закінчення війни повернутися назад до Російської імперії. Однак болгари, які вже
встигли обзавестися житлом та досягли суттєвих успіхів у сільськогосподарській та промисловій галузях, не
поспішали залишати свої поселення та знову приймати російське підданство. До того ж молдавський уряд
затвердив грамоту «Для жителів частини Бессарабії, які перейшли до Молдавії» від 4 лютого 1857 р., яка
закріплювала колоністський статус болгарського населення. Після закінчення пільгового терміну
молдавська влада відразу позбавила болгар колоністського звання, обклала їх високими податками, ввела в
болгарських поселеннях відкупну систему на виробництво і продаж горілки та солі. Найбільше обурення
серед населення викликало введення рекрутської повинності. На початку листопада 1860 р. у Болграді
зібралися колишні болгарські колоністи, які вимагали скасування цього дискримінаційного рішення. Однак
мирна демонстрація була жорстоко придушена. Внаслідок протистояння було вбито 8 осіб, 10 – померли від
травмування, 120 отримали поранення [2, с. 48-49, 79, 87, 94-95].
Після цих подій болгарська громада звернулася до російського царя Олександра ІІ з листом про
готовність повернення назад у межі імперії. Намагаючись запобігти масовій міграції болгар до Росії
молдавський уряд у квітні 1861 р. вирішив повернути їм колоністське звання та попередні права. Однак
це не змінило ситуації. З огляду на це уряд посилив дискримінаційні дії проти потенційних емігрантів та
навмисно перешкоджав їх переходу з правого на лівий берег Дунаю [2, с. 115-116]. Щодо рекрутської
повинності, то вона була ліквідована лише в 1863 р. До цього моменту до Російської імперії емігрувало
близько 4,5 тис. болгарських родин. Серед них були й жителі Болграда [16, с. 167-168].
У 1878 р. за умовами Сан-Стефанського мирного договору, підписанням якого закінчилася чергова
російсько-турецька війна, південні землі Бессарабії (а з ним і місто Болград) знову відійшли до Російської
імперії. Через дискримінаційну політику попередньої влади населення Болграда скоротилося з 8,8 тис. у
1855 р. до 6,1 тис. у кінці 70-х рр. ХІХ ст. [10, с. 3]. Поступово демографічна ситуація почала
покращуватися. Так, до 1882 р. кількість жителів міста зросла до 7,5 тис. осіб [11, с. 31, відомість Б].
Згідно з даними «Першого загального перепису населення Російської імперії» 1897 р. чисельність
населення Болграда складала 12,3 тис. осіб. Крім місцевих жителів тут також проживали вихідці з інших
повітів Бессарабії – 1790 осіб, з інших губерній та держав – 780 та 425 осіб відповідно [13, с. 1-2, 10-11].
Інформація про демографічну ситуацію в Болграді на початку ХХ ст. у тогочасних статистичних
джерелах дещо різниться. Так, за даними Берга Л., у 1910 р. у місті проживало 14 тис. осіб [1, с. 226].
Згідно з архівними документами – 13,8 тис. осіб. З них: болгари і серби – 82,8%, євреї – 10,28%, росіяни –
3,4%, молдавани – 2,9%, вірмени – 0,02%, інші – 0,6% [6, арк. 73, 58].
Відповідно до «Огляду Бессарабської області за 1910 р.» у Болграді проживало 15 тис. осіб. На першій
сходинці за кількісними показниками були болгари – 69% від усіх жителів. Далі за кількісними показниками
йшли росіяни – 13,8%, євреї – 9,7%, молдавани – 5%, турки і татари – 1%, поляки – 1%, інші – 0,4% [12, с. 11].
Отже, урядові пільги царської влади зумовили масове переселення болгар у Бессарабію і, як наслідок,
швидке зростання представництва цієї етнічної групи в регіоні. Головним центром болгарського
поселення став Болград. Найбільші динамічні зміни в чисельності народонаселення міста відбулися в
першій половині ХІХ ст. Негативні тенденції в демографії Болграда зафіксовані в часи молдавського
панування. Це було спричинено дискримінаційною політикою влади та еміграцією болгар за кордон.
Місто мало поліетнічну структуру. Болгари завжди складали тут переважну більшість, хоча їх питома вага
дещо скоротилася через проникнення іноетнічного населення. Особливо помітно зросло представництво
російської та єврейської громад. Така ситуація пояснюється тим, що Болград впродовж усього
досліджуваного періоду був важливим економічним центром Бессарабії, тому викликав інтерес у
представників комерційної справи.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДУГОВОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ
СПЕКТРОМЕТРИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
БИОПРОБАХ
По способу оказываемого влияния на организм элементы делят на эссенциальные и токсичные.
Дефицит эссенциальных элементов связан с вредными для здоровья эффектами, однако, все элементы
могут оказывать токсическое действие, если они присутствуют в содержаниях выше критической
концентрации. По этим причинам биомониторинг микроэлементов, поступающих и присутствующих в
организме человека, является одной из основных задач современных медицины, биологии, экологии.
В настоящее время для проведения элементного анализа биологических проб наиболее
востребованными спектральными методами являются атомно-эмиссионная и масс-спектрометрия с
индуктивно связанной плазмой и атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией.
Анализ биопроб включает этап пробоподготовки, в качестве которой зачастую используется минерализация
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образцов. При этом разные исследователи применяют подходы, различающиеся в перечне используемых
реактивов, продолжительности пробоподготовки. Цель данной работы – изучение возможностей
альтернативного метода анализа – дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии, которая может позволить
проводить определение микроэлементов в жидких пробах, минуя стадию кислотной минерализации.
За основу была взята методика анализа жидких проб по способу сухого остатка. Анализируемую
пробу объемом 10 мкл наносили на подготовленный угольный электрод и высушивали под ИК-лампой,
при необходимости операцию повторяли. Аналогичным образом наносили спектральный буфер.
Возбуждение спектра сухого остатка пробы производилось при силе тока 20 А с использованием
генератора ИВС‑28 с его последующей регистрацией на установке МФС-8 с линейным фотодиодным
детектором МАЭС. Градуировочные растворы готовили путем разбавления 1% азотной кислотой
стандартного многоэлементного раствора CertiPUR IV и одноэлементных растворов. Для каждой пробы
(в т.ч. градуировочных растворов) проводилась серия параллельных измерений.
При прямом анализе биожидкостей нужно убедиться в отсутствии влияния матрицы пробы на
генерацию аналитического сигнала. Поскольку данное влияние в дуговом разряде проявляется в
изменении параметров плазмы, они были определены экспериментально для водного раствора солей
элементов, пробы слюны и сыворотки крови. Рассчитанные из спектральных данных температура плазмы
и концентрация электронов в ней для всех проб отличаются незначимо, что свидетельствует об
отсутствии влияния на них макросостава биожидкостей. Дополнительно на реальных образцах была
проведена проверка правильности с использованием нескольких подходов. Для слюны проводился
сравнительный анализ методом разбавления и добавки и с различным наносимым на торец электрода
объемом пробы, получение сходящихся результатов подтвердило отсутствие влияния макросостава [1].
Кроме этого, проведен сравнительный анализ пробы слюны и сыворотки крови по предлагаемой схеме и
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после кислотной
минерализации, показавший удовлетворительную сходимость результатов. Продемонстрирована
возможность количественного определения Ag, Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Pb, Si, Ti, Zn.
Определение микроэлементов в твердых биосубстратах – волосах и ногтях – проводили по описанной
схеме путем анализа минерализатов, полученных после кислотного разложения проб концентрированными
азотной кислотой и пероксидом водорода. В случае волос проверку правильности проводили путем анализа
с различным наносимым на торец электрода объемом минерализата пробы и сравнительным анализом по
используемой методике, а также методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой [2]. Продемонстрирована возможность количественного определения Al, B, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P,
Pb, Zn. В случае ногтей проверку правильности провели путем сравнительного анализа пробы по описанной
схеме с использованием нескольких вариантов минерализации, отличающихся используемыми реактивами,
а также путем варьирования объема минерализата, наносимого на электрод. Дополнительно показано, что
минерализаты можно хранить не менее 8 дней, что позволяет разделить во времени процедуры
пробоподготовки и измерения сигнала [3]. Продемонстрирована возможность количественного определения
Ag, Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ в рамках научного
проекта № МК-2476.2021.1.3. Авторы выражают благодарность ресурсному центру Научного парка
СПбГУ “Методы анализа состава вещества”.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ
АНТИОКСИДАНТА ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК
Одним із найбільш небезпечних патологічних станів у медичній практиці є гостре пошкодження
нирок (ГПН), що призводить до тяжких порушень водно-електролітного й азотного обміну та
супроводжується високим показником летальності. Цей патологічний синдром виникає як ускладнення
гострої травми, ішемії, дії нефротоксичних речовин та інфекцій [1]. Розвиток оксидативного стресу є
одним із провідних механізмів, що лежить в основі патогенезу як рабдоміолізу, так і ГПН. Підвищений
рівень токсичних активних форм кисню, таких як пероксиди і вільні радикали, призводить до нездатності
клітин, у тому числі нефроцитів, виконувати свої функції та протидіяти окислювально-відновлювальному
дисбалансу і пошкодженню клітинних структур. Патогенетично обгрунтованим є застосування
антиоксидантів, зокрема церулоплазміну, оскільки його дія спрямована на основні ланки захисту клітин
від реакцій пероксидного окиснення ліпідів [2]. Серед різноманітних його функцій, основними є участь в
обміні міді та заліза, антиоксидантний захист, вплив на кровотворення та функціонування імунної
системи, участь в гострофазових реакціях, регуляції рівня біогенних амінів та оксиду азоту в організмі [3].
Також цей антиоксидант володіє мембранопротекторними та антитоксичними властивостями [4].
Метою роботи було дослідження екскреторної функції нирок на тлі введення церулоплазміну за умов
гострого пошкодження нирок.
Досліди проводили на 30 нелінійних статевозрілих білих щурах масою 160 - 220 г, яких утримували
в стандартних умовах віварію з вільним доступом до води та їжі. Тварин розподілили на три групи (n=10):
1 – інтактні тварини; 2 – тварини з ГПН, яке моделювали шляхом внутрішньом’язового введення 50%
розчину гліцеролу з розрахунку 8 мг на кг; тваринам 3-ї групи внутрішньочеревно вводили препарат
церулоплазміну протягом трьох днів з наступним моделюванням ГПН [1]. Для дослідження
застосовували препарат церулоплазміну вітчизняного виробництва «Біоцерулін» фармацевтичного
об’єднання «Біофарма», який вводили 1 раз на добу в дозі 7 мг/кг. Евтаназію тварин здійснювали на 24
год розвитку ГПН під легкою ефірною анестезією. Усі дослідження виконували згідно Директиви
Європейського союзу про захист тварин, що використовуються в наукових цілях (2010 р.). У сечі та плазмі
крові визначали концентрацію креатиніну, білку, іонів натрію та калію. Статистичну обробку результатів
проводили за допомогою програм «Statistica 6.0», «Excel 7.0».
За результатами проведеного експериментального дослідження було встановлено, що профілактичне
застосування церулоплазміну протягом трьох днів запобігає порушенню екскреторної функції нирок за
умов розвитку рабдоміолізіндукованого гострого пошкодження нирок. Зокрема, уведення препарату
підвищувало діурез в 1,9 раза, швидкість клубочкової фільтрації в 4,7 раза, зменшувало екскрецію білка в
1,6 раза, екскрецію калію в 1,5 раза та іонів натрію 2,2 раза порівняно з модельною патологією. Таким
чином, профілактичне застосування церулоплазміну зменшує порушення екскреторної функції нирок, що
свідчить про його нефропротекторну дію.
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Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Сучасний період розвитку національної освіти визначається посиленням уваги до питань формування
дослідницьких умінь молодших школярів, створення відповідних умов для розвитку особистого інтелекту
та творчого потенціалу дітей. Гуманістичні пріоритети базуються на унікальності особистості, створенні
умов для розвитку і реалізації здібностей кожної дитини шляхом її залучення до дослідницької діяльності,
навички якої повинні бути закладені в початковій школі.
Особливості дослідницької діяльності школярів висвітлено в працях В. Андрєєва, Т. Байбари, Н. Бібік,
В. Давидова, Л. Занкова, А. Савенкова, Я. Кодлюк, В. Паламарчук, О. Савченко, Т. Чернецької та ін.
Є. А. Шашенкова та І. А. Зимова зазначають, що дослідницька діяльність - це своєрідна людська
діяльність, яка регулюється свідомістю і активністю особистості, направлена на задоволення
пізнавальних та інтелектуальних потреб, продуктом якої є нове знання, отримане у відповідності з
поставленою метою і у відповідності з об’єктивними законами [4].
Відомий педагог та психолог, А. І. Савенков, підкреслюючи, що у фундаменті дослідницької
поведінки лежить психічна потреба в пошуковій активності в умовах невизначеної ситуації, дає інакше
визначення: «Дослідницьку діяльність слід розглядати як особливий вид інтелектуально-творчої
діяльності, породжуваний в результаті функціонування механізмів пошукової активності і
споруджуваний на базі дослідницького поведінки. Вона логічно включає в себе мотивуючі фактори
(пошукову активність) дослідницького поведінки та механізми його здійснення» [5, с. 315].
Аналіз основних засад дослідження дає можливість уточнити зміст поняття «дослідницька
діяльність», під якою розуміємо своєрідний вид пізнавальної діяльності, що використовує навчальне
дослідження як головний засіб досягнення освітнього результату.
В ході дослідницької діяльності учень, використовуючи наявні в нього знання, вміння і навички, опановує
особливі способи діяльності з розв’язання навчальних проблем, розвиває дослідницький тип мислення і свої
дослідницькі уміння, а також самостійно здобуває нові знання. Поняття «дослідницькі уміння» розглядаємо як
складне психічне утворення учня, що є поєднанням комплексу дій (практичних, інтелектуальних,
самоорганізації і самоконтролю), засвоєних і закріплених в способах діяльності. Такі уміння є основою
готовності школярів до пізнавального пошуку і формуються лише в процесі дослідницької діяльності учнів.
У новій українській школі при організації навчання приділяється увага розвитку таких дослідницьких
умінь учнів як побудова гіпотез, планування, організація спостережень, збір та обробка інформації,
використання і перетворення інформації для отримання нових висновків, інтегрування змісту відразу
кількох областей знання, співпраця, самостійне осягнення знову з'являються знань тощо, що дозволяє, на
думку педагогів, здійснити перехід від засвоєння великого обсягу інформації до умінь працювати з
інформацією, формувати творчу особистість [3].
На сучасному етапі розвитку освіти постійно з’являються нові підходи, методи і технології навчання
у початковій школі. Саме тому для формування дослідницьких умінь у молодших школярів необхідно
вдало підбирати форми, методи та засоби діяльності учнів, що відповідатимуть поставленій меті.
Діяльнісний підхід покладено в основу навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Тому в навчанні
перевага надається практичним роботам, демонстраційним і лабораторним дослідам, спостереженням у
природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній
діяльності з охорони природи. Наприклад, за допомогою таких практичних робіт: «Вимірювання свого зросту»,
«Визначення розміру взуття», «Виготовлення екологічного знака» тощо [2].
Реалізація курсу передбачає включення учнів у практику виконання різноманітних завдань
дослідницького характеру, як-от:
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 дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою органів чуття, опис,
порівняння з іншими предметами, явищами; спільне - відмінне, до якого цілого воно належить);
 дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого призначене?);
 дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і логічної послідовності
явищ, подій; встановлення причинно-наслідкових зв'язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? Із
чим пов’язано?), здогадка, висновок-узагальнення) [1, c. 151].
Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» полягають у дидактико-методичній
організації навчання, а саме в його зв’язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань,
навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Сама назва курсу зорієнтовує вчителя на організацію
дослідницької діяльності учнів.
Отже, уміла організація дослідницької діяльності учнів вирішує декілька освітніх завдань: активізація
та актуалізація знань, які отримали учні у процесі шкільного навчання, систематизація знань; формування
стійких пізнавальних інтересів учнів і навичок самоосвіти; розвиток умінь міркувати, аналізувати,
порівнювати, формувати власні висновки в контексті досліджуваної теми; формування вмінь публічно
представляти результати свого дослідження.
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ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Інтерес до соціального проєктування вперше виник у закордонних країнах з ринковою економікою і
стрімко зростав, починаючи з 50-х років XX століття.
У той час соціальне проєктування розвивалося у поєднанні з соціальною інженерією та соціальної
утопією, що являлись двома протилежностями соціологічного розуміння соціально-проєктної діяльності.
Соціальна інженерія базувалась на емпіричних знаннях і граничила з технологією, а соціальна утопія була
поза межею емпіричних знань і тісно пов’язувалася з філософією та художньою творчістю.
В наш час соціальне проєктування проходить активну стадію формування. Тепер інженерна діяльність
та проєктування міняються місцями, включаючи як виробництво, так й усі сфери соціальної практики.
Необхідність використання соціального проєктування існує в багатьох сферах суспільного життя.
Метою соціального проєктування є організація процесу, який дає початок змінам у соціальному середовищі.
За твердженням С. Кримського, «проєктування набуває інтегрального статусу і починає конкурувати
з традиційними засобами пізнання та дії, посуваючи навіть теорію як головну форму організації наукового
знання» [3]. Оскільки, соціальна робота як наукова дисципліна носить прикладний характер, тому можна
стверджувати, що проєктування у розвитку соціальної роботи відіграє значну роль.
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На думку В. Лукова, «соціальне проєктування – це конструювання індивідом, групою або
організацією дій, спрямованих на досягнення соціально значущих цілей, які локалізовані за місцем, часом
і ресурсами». Дослідник також стверджував, що сутність соціального проєктування полягає у
конструюванні бажаних станів майбутнього у певних сферах життєдіяльності [4].
За І. Вагнер, соціальне проєктування як педагогічна технологія є способом організації педагогічного
процесу, заснованого на взаємодії педагога та вихованця між собою і навколишнім середовищем у ході
реалізації проєкту – поетапної практичної діяльності по досягненню намічених соціально та особистісно
значущих цілей [1].
В енциклопедії для фахівців соціальної сфери зазначено, що «проєктування визначається як науковотеоретична і одночасно практична діяльність щодо створення проєктів розвитку соціальних систем,
інститутів, об’єктів на основі соціального передбачення, прогнозування та планування їх соціальних
якостей і властивостей» [2, с. 505].
Основною метою соціального проектування являється створення соціальних проєктів. Термін
«соціальний проєкт» ми трактуємо як сконструйоване ініціатором проєкту соціальне нововведення,
метою якого є створення, модернізація або підтримання в зміненому середовищі матеріальної чи духовної
цінності, яке має просторово-часові та ресурсні межі і вплив якого на людей визнається позитивним за
своїм соціальним значенням.
Необхідність здійснення соціального проєктування визначається, насамперед, необхідністю у розвитку
соціальних об’єктів, потребою у створенні соціальних систем та необхідністю реалізації соціальної творчості.
Соціальний проєкт повинен містити систему загальних параметрів об’єкта, що проєктується, які
характеризують його цілісність, а також систему параметрів його підсистем, блоків, елементів, їх зв’язків.
Незважаючи на різноманітність видів проектів та їх складових, кожен проєкт відповідає певній
структурі, яка має загальні ознаки:
1) назва проєкту – стисле відображення суті проекту;
2) опис проблеми – опис ситуації, на вирішення якої спрямований проєкт;
3) мета проєкту – ідеальне уявлення про результат майбутньої діяльності;
4) завдання проєкту – шляхи досягнення тактичної цілі проєкту або цілей;
5) план виконання проєкту – визначення поетапної діяльності для досягнення завдань та мети;
6) ресурси, які необхідно для виконання проєкту;
7) очікувані результати – короткотермінові та віддалені наслідки реалізації проєкту;
8) оцінка та моніторинг проєкту – характеристика вихідного, прикінцевого стану об’єктів проекту
та проектної діяльності [6].
На думку В.Шкурко, соціальний проєкт повинен відповідати наступним умовам його розробки: він
повинен бути створеним на науковій основі, не суперечити моральним нормам, висловлювати
загальноприйнятні соціальні цінності, соціальне замовлення, бути ефективним з точки зору реалізації, не
містити протиріч та повинен бути реалістичним [5].
Таким чином, соціальне проєктування є перспективним напрямком соціальної роботи, який
спрямований на прогнозування та реалізацію соціальних інновацій.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ
У сучасних умовах розвитку людської цивілізації проблема взаємодії суспільства і природи набуває
важливого значення. У ХХ столітті людство почало усвідомлювати, що посилення впливу на довкілля може
стати безконтрольним і загрожуватиме існуванню всієї цивілізації. Важливе значення у подоланні
екологічної кризи, на думку науковців, належить освіті й педагогіці, зокрема середній освіті, що покликана
формувати екологічну компетентність, екологічну культуру, фундаментальні екологічні знання, екологічне
мислення і свідомість, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи, як унікального ресурсу.
Для відновлення природної рівноваги нашої планети необхідно кардинально змінити ціннісні орієнтації
в бік гуманізації, гармонізації процесу розвитку взаємозв’язку в системі «природа-людина» тобто мова йде
про культуру сталого розвитку екологічну культуру, основною метою якої є поєднання людини з природою
засобами пізнання і розуміння. Особливого значення набуває підготовка високоосвіченої, екологічно
грамотної молоді, спроможної сприяти процесам гармонізації життєдіяльності людини, виведення
суспільства на терени економічної і екологічної стабільності. Основні підходи до змісту, сутності та
структури екологічної компетентності та екологічної культури, визначення принципів, за якими відбувається
формування цих якостей, визначено в працях О. Колонькової, В. Маршицької, О. Пруцакової, Н. Пустовіт,
Л. Руденко, Л. Татаренко, С. Шмалей [1]. На думку Л. Титаренко екологічна компетентність стосується
лише особистості [2]. В. Маршицька розглядає екологічну компетентність як здатність особистості до
ситуативної діяльності в побуті та природному оточенні, коли набуті екологічні знання, навички, досвід і
цінності аналізуються в умінні приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для
довкілля [3], а Н. Пустовіт, як про характеристику, що дає змогу сучасній особистості відповідно вирішувати
життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку [4].
Фундамент екологічної культури закладаються ще в дитинстві. І в цьому важливу роль відіграє сім’я,
дошкільні, позашкільні заклади та школа. Саме гуртки екологічного спрямування дозволяють розкрити
творчий потенціал кожної дитини, навчити сприймати турботу про охорону довкілля, цінувати і берегти
природні багатства. Таким чином екологічна культура, екологічна свідомість формується тільки шляхом
тривалого й поступового пізнання довкілля. Це складний багатогранний психолого-педагогічний процес.
Любов до природи слід виховувати з раннього віку. Тільки тоді можна сформувати екологічно
грамотну та компетентну особистість. Саме тому, я вважаю, треба починати працювати над цим питанням
з дітьми дошкільного віку. У цьому віці дитина вже накопичила певний досвід спілкування з природою,
володіє системою елементарних знань про природу планети Земля. Проте наявні знання вже не
задовольняють дитину, її цікаве нове, те, про що можна дізнатися самій, що потребує певних зусиль.
Природоохоронне виховання студентів дозволяє їм усвідомити себе частинкою природи, дає їм відчути
радість від конструктивної діяльності на благо оточуючих. Систематична робота в природі та живому кутку
забезпечує безпосередній контакт з живими об’єктами, що сприяє кращому засвоєнню знань про природу,
формує основи екологічної культури та гуманного ставлення до всього живого. Формування в закладі освіти
компетентності екологічної грамотності та здорового життя . Допитливість та бажання дізнатися щось нове
викликає у вихованців бажання продовжити пізнавати світ природи і в молодшому,середньому та старшому
підлітковому віці. Вони прагнуть більш творчо та осмислено підходити до вивчення навколишньому
світу.Виникає потреба допомогти природі – потреба в практичній природоохоронній діяльності. На мою
думку, шлях виховання йде через любов і духовність. Треба любити людей та життя і вчити цьому
підростаюче покоління. Ми маємо усвідомити і допомогти зрозуміти вихованцям, що без любові до людини,
до природи і до життя не буде ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу.
Важливим у роботі педагога є перехід від засвоєння готових знань на самостійну пізнавальну
діяльність кожного студента з урахуванням його здібностей і можливостей. Самостійна пізнавальна
діяльність проявляється у потребі й умінні набувати нові знання з різних джерел, шляхом узагальнення
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розкривати сутність нових понять, опановувати способами пізнавальної діяльності, удосконалювати їх та
творчо застосовувати в різних ситуаціях для вирішення будь-яких проблем. Поряд з навчальними
заняттями важливу роль у формуванні самостійної пізнавальної діяльності вихованців відіграють заняття
на навчально-дослідній ділянці, постановка дослідів і експериментів, фенологічні спостереження та
екскурсії. На мою думку, ефективність екологічної освіти залежить від вибору педагогічних технологій,
методів та окремих прийомів.
Враховуючи особливості студентів треба використовувати переважно активні та інтерактивні методи,
новітні інформаційні технології, методи оцінкової діяльності, які базуються на психолого-педагогічних
методах ідентифікації, емпатії та рефлексії. Метод екологічної ідентифікації полягає в актуалізації
особистої причетності вихованця до природного об’єкта, ситуацій, обставин, в яких цей об’єкт перебуває.
Цей метод стимулює процес психологічного моделювання стану природних об’єктів, дає змогу краще
зрозуміти цей стан, що поглиблює уявлення про даний об’єкт та сприяє формуванню ціннісного
ставлення до об’єктів живої та неживої природи. Метод екологічної емпатії – це співпереживання
вихованця за стан природного об’єкта, а також співчуття йому, яке формує суб’єктивне сприйняття
природних об’єктів. Метод екологічної рефлексії стимулює вихованців до самоаналізу своїх дій і вчинків
з погляду їхньої екологічної доцільності. Цей метод сприяє усвідомленню того, як поведінка людини
«виглядає» з точки зору природних об’єктів, яких вона стосується.Ефективність активних методів
екологічної освіти й виховання зумовлена тим, що вони передбачають самостійну пізнавальну діяльність
із використанням різноманітних джерел інформації, орієнтовані на пошукову та дослідну роботу, яка
сприяє прояву власної ініціативи та зацікавленості.
Інтеграктивний підхід створює умови для діалогу всіх учасників навчання, виробляють уміння
працювати в групі, поступово формують екологічні знання та відповідні ставлення через сенсорне
сприйняття, дискусію, рольові та імітаційні ігри. Активні та інтеративні методи екологічного виховання
передбачають роботу в малих групах, дискусії, диспути, мозкові штурми, рольові та ділові ігри, тренінги,
розробка екологічних проєктів, екскурсії в природу, свята, акції, конкурси, практичні природоохоронні
заходи екологічні польові практикуми, дослідну роботу на заповідних територіях.
З дітьми дошкільного та молодшого віку найчастіше використовую такі форми роботи:
спостереження, екскурсії та прогулянка в природу. З вихованцями середнього та старшого підліткового
віку треба використовувати метод екологічних проєктів. Студенти отримують конкретне завдання,
індивідуальне або групове виконання якого забезпечує поетапних рух до визначеної мети. Цей метод
сприяє формуванню екологічної культури, екологічної свідомості і як результат екологічної поведінки.
На заняттях треба використовувати структурні вправи та елементи тренінгу, які треба добирати
відповідно віку та інформаційної наповненості заняття. У залежності від теми заняття, доцільності та з
метою ефективності засвоєння знань застосовую тренінг, який спрямований на корекцію екологічної
свідомості особистості. Під час тренінгового заняття дотримуюся структури тренінгу та поєдную масові,
групові та індивідуальні форми роботи.
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
КРАЇН ЦЄ В МЕЖАХ ЄС
Розглядаючи національні інтереси, як різновид зовнішньополітичної версії терміну «суспільний
інтерес», що вказує на те, що найкраще для нації у відносинах з іншими державами, можемо визначити,
що природнім для субрегіону Центральної Європи є вироблення своїх інтеграційних проектів.
Спробуємо розглянути запропоновані альтернативні варіанти подальшого інтеграційного руху в
державах ЦЄ та проаналізувати як вони корелюються із національними інтересами кожної із країн
Центрального субрегіону Європейського континенту.
Таким чином маємо можливість проаналізувати, як досліджувані інтеграційні проєкти
співвідносяться між собою в державах «Вишеградської четвірки» та чи є можливість вироблення спільної
стратегії європейської інтеграції від країн субрегіону, як альтернативи домінуючим на сьогодні
інтеграційним ідеям західноєвропейської міжнародної політики.
Однією із історичних польських інтеграційних ініціатив є проєкт «Міжмор’я». Як описують у своїй
статті «Międzymorze as a Polish Geopolitical Concept» польські науковці Роберт Ішток та Томаш Козяк концепція Międzymorze (на латині Intermarium), звана також «Третя Європа» дуже цікавий проєкт, що
з’явився в польській зовнішній політиці протягом 30-х років минулого століття. Формування концепції
відносять до епохи польської держави після Першої світової війни коли концепт був досить успішним, і
тому він обговорювався в польських історичних дослідженнях як частина польської дипломатичної
історії, а також частина польського політичного мислення. Однак ця концепція також є невід'ємною
частиною польської геополітичної традиції. [1, c. 89]
Зважаючи на подібні складнощі із втіленням проєкту «Міжмор’я» на сьогодні він трансформувався в
«Ініціативу трьох морів». Перші спроби організувати новий форум співпраці в Центрально-Східному
субрегіоні Європи мали місце в Нью-Йорку на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 р.
Однак на той час жодних подробиць даного інтеграційного проєкту не спостерігалося, форум не
спричинив жодних активних дій, спрямованих на втілення співпраці в регіоні ABC (Адріатичне,
Балтійське та Чорне моря).
Однак остаточно проєкт був сформований під час саміту у хорватському Дубровнику 25–26 серпня 2016 р.
Проєкт «Ініціатива трьох морів» включає в себе інтеграційну співпрацю дванадцяти країн Центральної
Європи (у широкому розумінні), які також є членами Європейського Союзу: Австрія, Болгарія, Хорватія,
Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Угорщина. Ініціаторами цієї
співпраці виступив президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович та Президент Республіки Польща
Анджей Дуда. Цей найновіший регіональний проект у Центральній Європі викликає багато суперечок та
емоцій - від сподівань, що він стане міцним союзом держав, що належать до нього так і перспектив
перетворення інтеграційного проєкту в один з найсильніших інструментів Польщі у зовнішній
політиці.[2, с.45] Щорічні зустрічі президентів, які направляють її політичний вимір, мають ключове
значення для функціонування Ініціативи трьох морів. З 2018 року одночасно організовується Бізнесфорум, відкритий для широкого кола суб’єктів. Ініціатива трьох морів не є міжнародною організацією, а
це означає, що не існує засновницької угоди чи статуту, які б визначали її цілі та завдання. [3, с. 136]
Група українських науковців у монографії «Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві
в умовах модернізації: порівняльний аналіз», підсумовуючи аналіз політико-ідеологічний процесу в
Угорщині на сучасному етапі, надають висновки про те, що на початку 90-х років до влади прийшли
національно-консервативні сили, які поставили собі за головну мету духовне відродження угорської нації
в межах «Великої Угорщини». Чергові вибори до парламенту Угорщини в 2010 році приводять до влади
близько 80 % представників правих партій. Уряд В. Орбана знову вертається до національноконсервативної ідеології, і хоч його дії викликають гостру критику всередині ЄС, угорські керманичі свою
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генеральну лінію не збираються змінювати. Цікавим є і те, що попри соціально-економічні негаразди
населення країни продовжує і далі підтримувати В. Орбана і його уряд.[4, с.344-345]
Загалом концепт «Великої Угорщини», як зовнішньополітична парадигма правих сил Угорщини, є
чи не єдиною чітко сформованою стратегією, яка може трактуватись як альтернативна до інтеграційного
проєкту ЄС в субрегіоні ЦЄ, вироблена угорською політичною думкою.
Як і польський концепт «Міжмор’я», «Велика Угорщина» має досить давню історію та закріплена, як
традиційна ідея в зовнішній політиці сучасної Угорщини.
«Велика Угорщина» - ідея, що базується на повернені етнічних угорських територій відторгнутих
після Тріанонського договору.
Проєкт «Велика Угорщина» як концепція політично єдиного Карпатського басейну та
націоналістична ідея об’єднання угорського народу, набуває більш широкого значення, оскільки
Угорщина та країни цієї території сьогодні є в переважній більшості частиною Європейського Союзу.
Отже, ідея інтеграції даних держав до єдиного політичного простору за допомогою «м’якої сили» є більш
доцільним в сучасній міжнародній обстановці в ЦЄ.
В силу геополітичних обставин, певного інтеграційного проєкту, альтернативного до політики ЄС в
субрегіоні ЦЄ ні у Чехії, ні в Словаччині не виникло.
Чеський дослідник Бенеш В. зумовлює причину відсутності подібних інтеграційних моделей в тому,
що для невеликих країн, як Чехія це є нормативною міжнародною поведінкою. Адже політика у випадку
малих держав має свою специфіку: відповідає довгостроковим інтересам безпеки, малі держави роблять
великий акцент на міжнародному праві та інституціях. Прагнучи побудувати стабільну міжнародну
систему, засновану на міжнародних законах, що зобов'язує всіх суб'єктів, компенсує військову перевагу
більших держав.[5, c.4] Малі країни часто використовують посилання на права людини, етику та
міжнародні відносини закону, тоді як у Чеській Республіці цей факт посилюється внаслідок впливу
дисидентства. Джерелом влади на дипломатичних переговорах зазвичай стає престиж і репутація (коли
інші додаткові ресурси здебільшого відсутні), їх потрібно цілеспрямовано будувати протягом тривалого
часу. Зовнішня політика малої держави, як правило, є послідовною і в довгостроковій перспективі
зосереджуються лише на певній області через брак впливу на сусідні держави.
Згідно аналізу чеських дослідників міжнародної політики Друлака Пьотра та Друлакової Радки
«Створення та аналіз зовнішньої політики» - науковий зовнішньополітичний диспут сучасної Чехії
формується навколо чотирьох базових ідей: інтернаціоналізму, атлантизму, континенталізму та
автономінізму. Які мають різні погляди на зовнішню політику (інтеграція до ЄС, орієнтація на США,
Росію тощо) і представлені в політичних партіях. [6, c.32]
Проте практика регіональної співпраці у «Вишеградській четвірці» залишалася не змінною для Чехії
не залежно від політичної сили, що очолювала державу. Як і Вацлав Клаус (президент Чехії 2003-2013 р.,
лідер та засновник «Громадянської демократичної партії») так і його політичний та ідеологічний
супротивник засновник популістської партії ANO2011 Андрей Бабіш (прем’єр міністр Чехії з 2017 р.)
одностайні, щодо співпраці в субрегіоні ЦЄ задля захисту національного суверенітету та національної
ідентичності чехів від фактичних чи уявних зазіхань на них західноєвропейського лобі.
Фактично при відсутності консолідації в розумінні зовнішньополітичних інтересів та інтеграційних
проєктів у чеському суспільстві, які у своїй більшості громадяни Чехії могли би визначити як національний
інтерес, або суспільний інтерес у зовнішній політиці, за який би послідовно боролась чеська політична еліта, як
представники суспільства, - на сучасному етапі ми можемо визначити тільки елементи західноєвропейської
політики, які в будь-якому разі викликають суспільний супротив. Ці «червоні лінії» європейської інтеграції
закономірно знаходять своє відображення в риториці внутрішньочеських політичних опонентів.
Таким чином, можемо визначити, що прийнятний для держав субрегіону інтеграційний проєкт,
альтернативний європейській інтеграції, може бути компромісний концепт, що у рівній мірі представляє
національні інтереси всіх учасників. В недалекому минулому ідеєю для об’єднання зовнішніх національних
політик у спільний вектор була ідея «повернення до Європи», що призвело до утворення Вишеградської
четвірки, як авангарду євроінтеграційних сил в Центральній Європі. Проте на сучасному етапі з аналізу
програм провладних політичних партій держав ЦЄ, можемо констатувати, що сьогодні спільними ідеями
для держав ЦЄ є навпроти відстоювання національного суверенітету та національної ідентичності, недовіра
до загальноєвропейських інституцій та критика зовнішньополітичних ініціатив ЄС.
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КОНЦЕПЦІЇ ВПЛИВУ ІММІГРАЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ ІНСТИТУТУ
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Інститут соціальної держави довготривало передбачав безумовну солідарність з уразливими
категоріями громадян. Але в останні два десятиліття на порядок денний вийшли нові виклики, пов’язані
з солідарністю з мігрантами, чисельність яких стрімко зростає через збільшення зон воєн, громадянських
конфліктів на планеті. Нові реалії актуалізують питання гідного життя, добробуту тих, хто провів певну
частину твого трудового життя, сплачував податки в бюджети інших державах, які залишив з тих чи
інших причин. Зі зростанням кількості як трудових мігрантів, так і біженців питання соціальних гарантій
іммігрантам набуло додаткової гостроти та контроверсійності. Це увиразнюють як поточні соціальнополітичні процеси, так і сконструйовані концепції співвідношення соціальної держави й імміграції.
Основними підходами щодо співвідношення інституту соціальної держави та імміграції є:
1) концепція «нової ліберальної дилеми» (‘New Liberal Dilemma’, ‘Progressives’ Dilemma’ [8; 9]);
2) концепція «шовінізму соціального забезпечення», «націоналізму соціальної держави» (‘Welfare
Chauvinism’, ‘Welfare State Nationalism’). Обидві теорії різною мірою, але вбачають певний негативний
вплив імміграції на соціальну державу. Схарактеризуємо їх.
Концепція «нової ліберальної дилеми» передбачає, що сильна соціальна держава базується на сильній
солідарності громадян. Однак вона є під загрозою, коли спільнота стає більш різноманітна [7, c. 352].
Наслідком цього є поступове зниження підтримки громадянами ідеї соціальної держави. Відтак
неоліберальні політики (а у країнах Європи також й соціал-демократи), як послідовні прихильники
широких соціальних прав людини, опинилися поміж наміром бути відкритими до іммігрантів та
розумінням важливості збереження сильних національних систем соціального забезпечення. Ці політики
бояться втратити електорат, а тому й опинилися перед дилемою. Вона не в останню чергу оперта на
висновки учених [4; 6], що підтримка ідей, які становлять зміст соціальної держави, є нижчою у тих
країнах, зокрема Європи, де більша частка іммігрантів.
Друга концепція («шовінізму соціального забезпечення», «націоналізму соціальної держави»)
представлена жорсткішою та м’якшою версіями. Жорсткіша версія передбачає, що соціальні виплати
мають охоплювати лише громадян держави та не стосуватися іммігрантів. Ця концепція розвиває
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уявлення про те, що люди менше готові ділитися ресурсами зі «сторонніми» («Чужими», «Іншими»,
кажучи мовою постмодерну), ніж зі «своїми». Від громадян очікується, що вони будуть протестувати
проти поширення на іммігрантів соціальних гарантій [5]. М’якшою версією цієї концепції передбачено
підтримку надання соціальних прав мігрантам, але лише після того, як вони відповідатимуть певним
критеріям, наприклад, наявність постійного місця праці, регулярна сплата податків і под. [12].
Концепція «шовінізму соціального забезпечення» використовується передусім праворадикальними
та популістськими партіями. Власне вони проблеми соціальної держави вбачають в іммігрантах,
хронічних безробітних і под. Власне праві популісти, соціальні шовіністи та низка інших радикалів ділять
населення на дві групи: ті, які «живлять» (nourishing groups) і ті, які виснажують» (debilitating groups).
Перші розбудовують добробут суспільства, а другі – «паразитують» коштом держави, не приносять
спільноті ніякої користі. Власне іммігрантів дуже упереджено прихильники концепції «шовінізму
соціального забезпечення» відносять до другої групи. Відтак, соціальна держава з таких позиції
розглядається як система з вбудованими механізмами виключення [11; 13].
Відзначимо, що поява концепції «шовінізму соціального забезпечення» не стала результатом останніх
потужних «хвиль» міграції (від 2015 року): її обґрунтування почалося ще у 1990 році. Так, Й. Ґ. Андерсен
та Т. Бьорклунд [1] на прикладі кейсів Данії та Норвегії (як одних із найуспішніших соціальних держав)
висловили позицію, що соціальні послуги держави повинні надаватися лише громадянам (підданим). На
думку прихильників цієї концепції, ресурси соціальної держави призначені винятково для тих, хто
відповідає певним критеріям (національним, культурним, етнічним, расовим і под.). Натомість іммігранти
позиційовані як такі, що безпідставно користають зі системи соціального забезпечення. Власне процес
імміграції трактується як такий, що має наслідком виснаження дефіцитних суспільних ресурсів. Схожа
риторика характеризує й шовіністично забарвлений аналіз деструктивних процесів на ринку праці
(дефіцит робочих місць, високий рівень безробіття), коли вишукуються «аргументи», щоб обґрунтувати
легітимність шовіністичних прав на ринку праці. Низка політичних партій власне й розвивають таку
риторику: грецька партія «Золотий світанок», «Альтернатива для Швеції», «Істинні фіни», Данська
народна партія, «Альтернатива для Німеччини» та ін.
На противагу шовіністичним підходам до соціальної політики, низка концепцій пропагують
соціальну інклюзію. Чи не найсильнішою є підтримка інституту соціальної держави у середовищі
егалітаристів [2; 3], які є відкритими до мігрантів [10]. І соціальна держава, і міграція позиціюються ними
як засоби протидії соціальній несправедливості. Всеосяжна соціальна держава розглядається як така, що
може успішно функціонувати, якщо буде солідарність з мігрантами, а громадяни відчуватимуть меншу
конкуренцію з мігрантами щодо соціального забезпечення [14].
Результати досліджень західних учених щодо взаємин у системі «імміграція – соціальна держава» не
дозволяють зробити однозначні висновки про деструктивний вплив міграції на добробут. Нині в
політичній науці представлені обидва підходи: 1) обґрунтування, що для більшості населення розвинених
соціальних держав одночасна підтримка й імміграції, й соціальної держави, є малоймовірною; 2)
доведення те, що значна частина населення розвинених держав вже ж схильні підтримувати й імміграцію,
й інститут соціальної держави, не вбачаючи в такому поєднанні суперечності. Наразі це питання
залишається малодослідженим і відкритим.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Проблематика емоційного вигорання буде завжди залишатися актуальною для дослідження та
виявлення нових її особливостей. Однією з найбільш стресових видів діяльності та ситуацій, в якій може
перебувати людина – війна. Для цього не потрібно проводити дослідження чи висувати наукові гіпотези,
адже війна стає не просто подією, а способом життя, який кардинально змінює не лише звички, але й
самих людей, їх цінності та ставлення до життя чи інших осіб. Людина, яка щодня прокидається у страху
за своє життя – відчуває страх, стрес, що переростають у хронічну форму.
Актуальність теми зумовлена потребою у глобальному дослідженні нових проявів та ранніх
особливостей емоційного вигорання у військовослужбовців-контрактників, що мають досвід виконання
завдань у зоні бойових дій, для пошуку швидкої та дієвої профілактики після закінчення контракту.
Події, які вже сьомий рік відбуваються в районі ООС, змушують військовослужбовців функціонувати
на межі допустимих навантажень. Надмірне виснаження призводить до психологічної травматизації та
емоційного вигорання військовослужбовців, що негативно впливає на їхню психологічну стійкість.
Відповідно, людина змінюється, морально слабшає під пильним оком ворога, а також втрачає орієнтири,
вартість власного життя та, найголовніше, жагу до нього [1].
Після участі у бойових діях військовослужбовці повертаються в мирне життя, продовжують військову
службу і, відчуваючи тиск інших видів стресу, пов’язаних з проходженням військової служби в небойових
підрозділах, часто приймають рішення про звільнення з лав Збройних Сил України. У числі факторів ризику
для збереження психічного здоров’я військовослужбовців є втрата внутрішньої мотивації військовослужбовців
до військової служби та падіння інтересу й ініціативності у службовій діяльності. Цей процес тісно пов’язаний
з явищем емоційного вигорання військовослужбовців і часто виходить за рамки однієї особистості, негативно
впливаючи на соціальне оточення та проявляючись у негативному емоційному фоні малої соціальної групи,
відчуженості, емоційній холодності, а потім – ворожості. Розвиток процесу емоційного вигорання
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військовослужбовців призводить до значної фрустрації, часто є причиною розчарування в професії, втрати
сенсу службової діяльності та як наслідок – прийнятті рішення про звільнення [2].
У зв’язку з цим вивчення психологічних ресурсів профілактики емоційного вигорання
військовослужбовців набуває актуальності та потребує подальшого вивчення задля розробки корекційної
програми, спрямованої на формування психологічних умов запобігання та подолання цієї проблеми [1].
Психологи та науковці намагаються не лише поставити запитання «Як захистити військовослужбовця
від вигорання?», «Як зарадити тому, через що він пройшов та що може зробити соціум для кращого
психологічного стану контрактника?», але й шукають способи практичного вирішення на ранніх стадіях
із ранніми особливостями.
Професійна діяльність військовослужбовців належить до максимально стресогенних і емоційно
напружених. Вона насичена різноманітними екстремальними ситуаціями, під час яких відсутній час для
прийняття раціональних рішень і їх реалізації. Під впливом сильних подразників, домінують негативні
емоції, підвищується відповідальність і необхідність застосування психологічних факторів, що впливають
на ефективність подолання стресу та емоційного виснаження. Така діяльність потребує збереження та
відновлення психічних адаптаційних резервів організму, що обумовлює розвиток професійно-важливих і
особистісних якостей, нервово-психологічної стійкості для безпечного та якісного виконання оперативнослужбових завдань. Тривалі значні перевантаження без достатніх умов повного відновлення сил,
вимагають максимальної напруги психофізіологічних резервів організму [3].
Існує велика кількість профілактичних методик, адже завдяки досвіду західних колег ми маємо сотні
методологій для лікування та профілактики емоційного вигорання. Але які із них найбільш вдало будуть
підходити для конкретного військового? Вважаємо, що індивідуальні методи роботи із пацієнтом є
найбільшою ймовірністю вдалої реабілітації.
Насамперед потрібно вплинути на робочу обстановку, гармонізувати особистісну структуру
військовослужбовців з адекватним навантаженням в діяльності. Цього можна досягти кількома
взаємопов’язаними шляхами:
1. Оптимізація умов та обсягу праці. Військові звикли працювати без упину і не завжди відчувають
фізичного перенавантаження. Тому головне тут – визначення адекватності навантаження.
2. Правильне співвідношення часу на виконання якісної роботи як складник таймменеджменту.
3. Створення в колективі сприятливого клімату, що знизить рівень стресу.
4. Соціальна та психологічна адаптація, що відповідає за моніторинг комунікаційних здібностей та
психологічну врівноваженність кожного працівника.
5. Спеціальне харчування, яке повноцінно наповнене вітамінним комплексом, що в свою чергу
досить вагомо впливає на емоційний стан.
6. Залучення спеціального військового психолога, який на постійній основі буде надавати
психологічну допомогу на місцях дислокації.
7. Проведення вільного часу частково за межами дислокації.
8. Запровадити частіші ротації, а ніж ті, що існують наразі.
9. Проведення розважальних заходів для військовослужбовців.
10. Створення всіх побутових умов для військовослужбовців [1].
Кожен з даних пунктів стає етапом готовності військовослужбовця до подолання вигорання та
пошуку нових зацікавлень, сенсу й бажання жити. Для військовослужбовця під час реабілітації важливо
розвинути антистресові вміння, здобути та аналізувати навички прояву власних емоцій на основі
критичного аналізу ситуацій, у яких військовослужбовець опинився. Також варто навчитися військовому
вивільняти усі емоції у творче русло, спорт чи інше хобі, що зможе розслабити його та надати задоволення
у процесі. Завдяки вмінню контролювати та оцінювати власні емоції профілактика емоційного вигорання
буде проходити швидше й ефективніше.
У повсякденній життєдіяльності військовослужбовців виникає необхідність здійснювати
психологічну профілактику щодо розвитку негативних психічних станів військовослужбовців через вміле
управління військовим колективом, активне лідерство та розвиток внутрішньої мотивації підлеглих. Саме
внутрішня мотивація є активуючою, спрямовуючою силою, бере участь у формуванні емоційної сфери
людини, впливає на внутрішній стан, ставлення до життя в цілому [2].
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Ранні виявлення ознак емоційного вигорання та їх рання профілактика допоможуть зберегти
ментальне здоров’я військовослужбовця, а також розвинути у ньому антистресові вміння оцінювати
ситуацію відсторонено.
З допомогою досвідченого спеціаліста та курсу профілактики емоційного вигорання буде легше
допомогти військовослужбовцю контрактної служби подолати перші особливості вигорання,
призупинити стресову ситуацію.
Підбиваючи підсумки, варто сказати, що емоційне вигорання військовослужбовців-контрактників,
що мають досвід виконання завдань у зоні АТО/ООС, є небезпечним для життя самих суб’єктів, адже
вони постійно перебувають під напруженням власних думок, а також висновків соціуму.
З метою
попередження появи симптомів емоційного вигорання необхідно розвивати антистресові вміння, навички
прояву емоцій на основі критичного аналізу ситуації, що стане аспектом збереження психологічного та
психічного здоров’я військовослужбовця. Однією з проблем психологічного забезпечення в умовах
затяжної гібридної війни в Україні є пошук шляхів запобігання шляхів запобігання психогенним втратам
серед особового складу Збройних Сил України, в тому числі через підвищення внутрішньої мотивації до
військової служби, пошук особистісних сенсів професійної діяльності військовослужбовців.
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ФАЗИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Домашнє насильство - це систематично повторювані акти фізичного, економічного, психологічного,
сексуального впливу на близьких людей, які вчиняються проти їх волі з метою отримання влади і
контролю над ними.
Проблемі сімейного насилля присвячені роботих як закордонних, так і вітчизняних дослідників, зокрема
Савчук О.М, Л Л.Уолкера, І.Г. Малкіної-Пих, Т.Уінча, П.Лесгафта, О.В. Эмельянової, Е.О. Лазебнової,
М.В. Леві, Г.А. Петрової, С. Л. Соловьової, Н. В. Тарабріоїа, О. Д. Шинкаренко.
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що саме домашнє насильство характеризується тим, що
набуває генералізований характер, коли факти жорстокого поводження є регулярними, і систематичними,
охоплюють різноманітні сфери взаємовідносин насильника і жертви, характеризуються циклічністю процесу.
Мета: у зв'язку з вищезазначеним сучасні дослідники говорять про те, що пережите насильство може
розглядатися як травматичний досвід, наслідки якого зачіпають світовідчуття жінки, її мотиваційну,
емоційну, когнітивну сферу і поведінку.
Таким чином, проблема виникнення і динаміки насильства є актуальною і привертає увагу фахівців у
зв'язку з необхідністю розробки методологічного підходу до проблеми надання допомоги постраждалим
жінкам і створення превентивних заходів.
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Більше половини жінок вважають, що їхні чоловіки хоча б час від часу «принижують або намагаються їх
принизити, образити,«поставити на місце» (57%), ображають в нецензурних виразах (51%), вдаються до
принизливої критики (« погана дружина » , «поганий характер», «погана господиня», «дурна» та ін.) (53%), із
загального числа жінок, які піддавалися домашньому насильству 58%, відчували фізичну агресію з боку близьких
їм чоловіків - нинішнього або колишнього чоловіка, нареченого або коханця (Горшкова, Шуригіна, 2003).
Вперше дана теорія з'явилася у відомій книзі «Побита жінка» американської дослідниці і фахівця з
проблеми сімейного насильства Л. Уокер, яка в ході практичної роботи з постраждалими виявила
циклічність інцидентів насильства (Walker; 1979).
Фаза напруги. Перша фаза характеризується окремими спалахами образ, які можуть бути
вербальними і / або емоційними. При цьому вони дещо відрізняються за інтенсивністю від звичних і
очікуваних від партнера. Жінки зазвичай можуть реагувати спокійно, намагаючись розрядити обстановку,
або можуть намагатися захистити своє становище в сім'ї або в цих відносинах за допомогою відповідної
реакції. У той же самий час обидва партнери можуть спробувати виправдати поведінку кривдника,
шукаючи пояснення його зривів в стресах через роботу, гроші і т.д.
Часто жінки вірять в те, що їх адаптивна поведінка допоможе контролювати спалахи насильства або
хоча б обмежити їх протяжність і локалізувати поширення. Іноді це допомагає виграти час, приборкати
агресію за допомогою стратегій конформізму. Але це всього лише тимчасова відстрочка. Тривалість за
часом цієї фази зростання напруги широко варіюється для різних відносин. Для одних проміжки між
фактичними випадками насильства можуть бути дні і тижні, а для інших - роки.
Фаза інциденту гострого насильства. Ця фаза відрізняється найбільш інтенсивної розрядкою,
основними руйнуваннями і крайніми емоційними виплесками в їх самій негативній формі, а також
усвідомленням того, що ці ситуації не можуть бути спрогнозовані або контрольовані. Напади гніву
настільки сильні і деструктивні, що кривдник вже не може заперечувати їх існування, а жінка не може не
визнавати, що вони мають на неї сильний вплив. Жінки зазвичай відчувають заздалегідь наближення такої
ситуації, і з її наближенням почуття страху і депресія у них різко зростають. Жертва може навіть
намагатися прискорити акт насильства, каталізувати його наступ для зняття напруги, що росте, оскільки
вона точно не знає, коли він збирається виплеснути на неї свій гнів, а витримувати емоційне напруження
не може. Однак зазвичай гострий момент насильства у формі агресивного акта здійснюється тільки тому,
що сам чоловік вибирає насильницький спосіб з'ясування відносин. Це найкоротша фаза, яка може
тривати від двох до двадцяти чотирьох годин. Після цього зазвичай настає деяке протверезіння з боку
кривдника і заперечення ним серйозності інциденту або ж мінімізація всього, що сталося.
Фаза «медовий місяць». Під час цієї фази чоловік може перетворитися і стати дуже люблячим,
демонструвати незвичайну доброту і каяття у скоєному. Він може виглядати чудовим батьком і чоловіком,
пропонувати будь-яку допомогу і обіцяти ніколи більше не вчиняти насильства, або, навпаки, звинуватити
жінку в тому, що це вона спровокувала насильство, «довела його до зриву». Але він обіцяє, що це більше
ніколи не повториться! У цей період жінка може відчувати себе дуже щасливою: вона любить цю людину,
вірить в те, що він може змінитися. Але механізми насильства продовжують працювати. Чоловік все-таки
здобув «перемогу» над жінкою, і тепер він хоче закріпити свій «успіх», зачинити пастку і утримати її в цих
відносинах. Цілком ймовірно, що в цей же самий час чоловік може продовжувати застосовувати інші форми
насильства, такі як економічний контроль, емоційні образи, для того щоб підтримувати своє почуття
контролю навіть під час цієї фази. З іншого боку, для жінки «медовий місяць» немов є ремінісценцією
безхмарних відносин, що існували колись, нагадуванням про той щасливий час.
Особливістю кризового стану жінки, яка пережила насильство, є домінуюче почуття страху, який
буває різним. Деякі жінки бояться, як вони вважають, незаперечної могутності свого партнера, його влади
приймати за свою жертву всі рішення, нікуди її не відпустити.
У той же час жінка, що зазнала насильства, зовсім не обов'язково втрачає почуття любові і співчуття
до партнера. Любов, жалість можуть вплинути на рішення залишитися в сім'ї. Якщо ж вона вважатиме за
потрібне перервати взаємини, то, пам'ятаючи про минулі почуття, буде переживати втрату, згадуючи той
час, коли партнери любили і добре ставилися один до одного.
Характерними для багатьох жінок є почуття сорому, збентеження і приниження. Дуже часто вони
відчувають негативні емоції, коли намагаються осмислити те, що відбувається і ідентифікувати себе як
постраждалу від домашнього насильства.
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Підсумовуючи вище викладене, необхідно розуміти, незважаючи на певний психологічний супротив
жінки залишити свого насильника та зберегти сім’ю, що насильство, що відбулося одного разу,
імовірніше за все, триватиме з поступовим посиленням - напруга в сім'ї буде знову зростати і дедалі
частіші зриви будуть свідчити про настання вже добре знайомої першої фази насильства.
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ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗУ МАРУСІ ЧУРАЙ У ПОВІСТІ М. ЧЕМЕРИСА
«ЗАСВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ»
Цілісне бачення літературного процесу початку XXI ст. допомагають сформувати новітні
літературознавчі студії. Об’єктивну роль щодо осягнення розвоїв творчості цього періоду відіграє
історична проза.
Внутрішній світ персонажів чарує психологічною глибиною, майстерністю авторського задуму
тощо, виформовуючи актуальність роботи: осмислити ґендерну проблематику образу Марусі Чурай у
повісті М. Чемериса «Засвіт встали козаченьки».
У феміністичних працях В. Агеєвої , Т. Гундарової, Г. Полякової , С. Павличко та ін. осмислюється
ґендерна проблематика жіночих та чоловічих образів.
Повість – один із різновидів епічного роду, сутність якого в найширшому значенні визначена
етимологією: це те, що оповідається, завершена і досить широка оповідь про ту чи іншу подію або особу [2].
Літературознавці демонструють, що образотворення української історичної повісті 20– 30-х рр. XX ст.
вибудовується за традиційною схемою: «У центрі твору стоїть головний герой, який її формує. Усі інші
персонажі подані через певне ставлення до нього – позитивне або негативне, або ж до ідеї, яку він
уособлює [1, с. 20-23 ].
Головна героїня повісті «Засвіт встали козаченьки» В. Чемериса Маруся Чурай ілюструє тип
поведінки людини, яка сповідує народну мораль. У характері дівчини сплелося «жіноче начало» з
«чоловічим», бо чуттєвість та поетичність душі перегукується з любов’ю до особистої свободи, силою
волі, готовність до боротьби тощо.
Маруся як справжній козак гордиться перемогою Богдана Хмельницького під Жовтими Водами та
вважає, що тільки силою можна знищити пригноблювачів.
«Жіночність» Марусі пульсує через пісенну канву: «Як весняна вода пробиває греблі й загати і
заливає все окіл, так і її пісні. Не стримаєш їх, не вгамуєш. І коли скрутно й очі повні сліз, і коли легко й
очі повні веселощів – все одно пісні народжуються» [2, с. 57 ].
В. Чемерис розкрив емоційний характер дівчини, її здатність закохуватися, загалом проявляти
почуття любові. На фоні мальовничого пейзажу – у човні на Ворсклі – вона «сумно-журно» співала,
сумуючи за коханим.
Окрім того, Маруся демонструє поетичні вміння, характеризуючи себе як натура творча. Незчулась
героїня, як і народилися перші два рядки нової пісні: «Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі» .
Маруся одержима коханням, яке є сенсом її життя, бо Гриця з походу чекала, виглядала. Дня не
минало, щоб не думала про нього, не побивалася за ним.
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Здатність Марусі знаходити в собі душевні резерви вичерпала звістка Івана Іскри, що Гриць уже
заручився з Ганною. Нанизування окличних речень дало змогу передати її важкий емоційний стан:
«Неправда! Не вірю! Гриць же мені заприсягався!» [1, с.58 ].
Нехтування загальноприйнятими моральними нормами викликало протест у дівчини, бо усе:
ревнощі, ображене самолюбство, зрадливі клятви Гриця, згадка про нещасливе кохання, про нездійсненні
мрії – усе завирувало й заклекотіло в душі і, не знаходячи виходу, пекло її сухим і болючим вогнем.
В. Чемерис потрактував жорстокий акт помсти Марусі, пояснюючи це не станом афекту дівчини.
Героїня покладається на моральні засади, акцентуючи на тому, що іншим молодим людям наука буде,
адже мають вірність у коханні берегти.
Отож, вважаємо, що асоціативно-психологічні аспекти відтворення почуттів гідності головної героїні
повісті «Засвіт встали козаченьки» В. Чемериса додають образу уособлення вічної жіночності.
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АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Процес перекладу, що здійснюється в рамках міжмовної комунікації, може бути представлений у
вигляді умовної схеми. Всі елементи, пов'язані з текстом оригіналу, позначені кружками, а елементи, що
відносяться до тексту перекладу, - квадратиками. На початку процесу міжмовної комунікації знаходиться
Джерело інформації (І), тобто автор оригіналу. Користуючись вихідною мовою, одиниці якого прямо або
побічно відображають реальну дійсність.
Джерело створює мовленнєвий твір на іноземній мові, що виступає в якості оригіналу в процесі
міжмовної комунікації та містить певну інформацію. Дії Джерела являють собою ряд мовних актів на ІМ,
вони призначені для Рецептора (ІР), що володіє тим же мовою, що має спільний з Джерелом культурноісторичний і лінгвістичний досвід і враховує обстановку, в якій відбувається даний мовленнєвий процес.
Все це дозволяє витягувати зі створеного Джерела тексту інформацію або розуміти зміст тексту [1, c. 17].
Продовжує процес міжмовної комунікації Перекладач. Перекладачеві належить в ньому дуже
важлива і складна роль. Перекладач бере участь в якості Рецептора в мовному акті Джерела на ІМ і
створює текст на іншій мові - мові перекладу, призначений вже для іншого Рецептора, що володіє мовою
перекладу і орієнтується на інший попередній досвід і обстановку мови. Зрозуміло, що перекладач
створює не просто текст на мові перекладу, а текст, який повинен буде використовуватися в якості
перекладу по відношенню до даного оригіналу, тобто бути його повноправною і повноцінною заміною[3,
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c. 107]. Ці відносини смислової і структурної подібності оригіналу і перекладу з'єднують вихідний і
кінцевий тексти. І, нарешті, рецептор отримує з тексту перекладу інформацію (повідомлення) і тим самим
завершує як мовний акт на мові перекладу, так і весь процес міжмовної комунікації[3, c. 108].
Перекладач як учасник складного виду мовного процесу одночасно виконує кілька комунікативних
функцій. По-перше, він виступає в якості Рецептора оригіналу, тобто бере участь в акті мовного
спілкування на іноземній мові. По-друге, він виступає в якості творця тексту на мові перекладу, тобто
бере участь в акті мовного спілкування на мові перекладу. По-третє, ми відзначали, що перекладач
створює не просто текст на мові перекладу, а текст перекладу, тобто текст, який у функціональному,
змістовному і структурному відношенні виступає як повноправну заміни оригіналу[2, c. 45]. А це означає,
що перекладач об'єднує мовні акти, учасником яких він є. Він аналізує відрізки мовлення в оригіналі і
одиниці, з яких ці відрізки складаються, відшукує еквівалентні одиниці в мові перекладу, будує з них
еквівалентні мовні твори, зіставляє їх з вихідними, вибирає остаточний варіант перекладу. Вибираючи
мовленнєвий твір на ПЯ як переклад певної одиниці оригіналу, перекладач тим самим стверджує
комунікативне рівність двох відрізків тексту на різних мовах. Таким чином, процес перекладу і його
результат цілком залежать від комунікативних можливостей перекладача, його знань і умінь.
Як і при спілкуванні за допомогою однієї мови, в процесі перекладу міжмовна комунікація
здійснюється шляхом об'єднання в акті спілкування двох форм повідомлення, які розглядаються
комунікантами як комунікативно рівноцінні. Однак при цьому є і дуже суттєва відмінність. У процесі
«одномовного» спілкування інваріантність переданого і прийнятого повідомлення забезпечується тим,
що обидва комуніканта користуються однією і тією ж мовною системою, з однаковим набором одиниць
з більш-менш стійким значенням, яке вони однаково інтерпретують[4, c. 76].
Отже, найважливіше завдання теорії перекладу полягає у виявленні мовних та екстралінгвістичних
факторів, які роблять можливим ототожнення змісту повідомлень на різних мовах. Спільність змісту
(смислова близькість) текстів оригіналу і перекладу називається еквівалентністю перекладу (оригіналу).
Вивчення реальних відносин між змістом оригіналу та перекладу дозволяє встановити межі цієї
спільності, тобто максимально можливу смислове близькість різномовних текстів, а також визначити
мінімальну близькість до оригіналу, при якій даний текст може бути визнаний еквівалентним перекладом.
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АБРЕВІАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ
НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА
Дослідження базових характеристик словотвору будь-якої фахової мови було б неможливим без
вивчення специфіки термінотворчого процесу окремих груп термінів. Абревіація як спосіб
термінотворення вперше зацікавила науковців в 70-х роках ХХ століття. Цій темі присвячено, зокрема,
праці таких лінгвістів, як: Д.І. Алексеев, Г. Белльманн, А. Грейле, О.Д. Краєв, Д. Коблер-Трілль та ін.
Загальноприйнятою є дефініція терміна абревіатура, що вживається на позначення процесу творення
семантичного дублета лексеми, який є коротшим за формою ніж сама лексична одиниця [1, с. 20].
Терміни-абревіатури є семантично місткими і виступають, так званим ˮпродуктом вторинної номінації
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вихідної форми слова або словосполученняˮ [2, с. 12]. Найбільш ймовірною причиною виникнення
абревіацій науковці вважають графічну економію та економію часу [2, с. 20-21].
Німецькій фаховій мові архітектури та будівництва (далі НФМАБ) притаманні абревіації, що містять
три та більше складових компонентів. Загальна кількість абревіацій НФМАБ становить ˗ 258
термінологічних одиниць (або 4,2% всіх термінів та терміносполук НФМАБ). Вибірку здійснено на
матеріалі розробленого нами словника [3]. Ми послуговувалися й іншими лексикографічними джерелами
[4; 5] та онлайн-платформами, які найчастіше використовують архітектори та зодчі (наприклад, BauNetz
Media, BKI - Das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern та ін.).
За структурною будовою диференціюють п'ять типів абревіацій: ініціальні (акроніми), складові,
поєднання скорочених та цілих лексем, мішані, неініціальні [6, с. 90]. Континуальний розвиток
архітектури та будівництва репрезентовано і у фаховій мові, адже нами було зафіксовано всі п'ять груп
термінів-абревіатур НФМАБ.
Перша група (ініціальні абревіації або акроніми) ˗ абревіатури, що утворилися шляхом складання
початкових літер [6, с. 90]. До цієї групи відносимо 189 абревіацій. Серед них: EPDM - Ethylen-PropylenTerpolymer-Kautschuk, MIK - die maximale Immissions-Konzentration, NEH - Niedrigenergiehaus та ін. У цій
групі необхідно виділити ініціальні абревіації, утворення яких безпосередньо пов'язане з використанням
такої службової частини мови, як ˗ прийменник (наприклад, ZBfN - Zentrales Büro für Neuererwesen), а
також - артикль (наприклад, BdA - der DDR Bund der Architekten der DDR). Акронімами є і терміниабревіатури, що були запозичені з інших мов, зокрема, з германських та романських мов. Наприклад,
WCHUTEMAS (рос. ВХУТЕМАС ˗ Вищі художньо-технічні майстерні), NCS (анг. NCS - Natural Color
System - Система природних кольорів), CIAM (фр. Congrès Internationaux d'Architecture Moderne ˗
Міжнародний конгрес сучасної архітектури).
До складових абревіацій, творення яких відбувається через скорочення слова до однієї фонеми чи
фонестеми, належать, наприклад, StB - Stahlbeton, Zirk - Zirkulationsleitung, He - Hettal та ін. Можливі
також абревіації з опусканням голосної, наприклад, Typro - Typenprojektierung. Всього у НФМАБ
представлено 21 термінологічну одиницю цієї групи.
Третя група поєднує в собі елементи ініціальної та складової абревіації. Ця група репрезентована 8
термінами-абревіатурами: EnEV - Energieeinsparverordnung (склад + ініціал + ініціал), M-HFHHolzR Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hoch feuerhemmende Bauteile in Holzbauweise
(ініціал + ініціал + ініціал + склад + ініціал), M-IndBauRL - Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz
im Industriebau (ініціал + склад + склад + ініціал + ініціал). Крім того, зафіксовано 3 терміни-абревіатури,
що є поєднанням скорочених та цілих лексем (наприклад, Ü-Zeichen - Übereinstimmungszeichen).
П'ята група (неініціальна) вміщує терміни-абревіатури, які є транскрипцією чи транслітерацією
іншомовних термінів. Кількість термінів-абревіацій цієї групи складає 37 одиниць, таких як: OLED organic light-emitting diode - organische Leuchtdiode, OSB - Oriented Strand Boards - Grobspanplatte та ін.
У процесі комунікації між фахівцями та нефахівцями у галузі архітектури та будівництва використання
абревіацій може зумовлювати певні труднощі, а інколи бути причиною технічних помилок. Однак абревіація
є не тільки продуктивною складовою словотвору НФМАБ, а ще й джерелом творення нових слів, яке не
поступається своїм місцем у термінотворчому процесі класичним джерелам словотвору ˗ запозиченням та
метафоризації.
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ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ ФУНКЦІЯ ПОРІВНЯНЬ У ЗБІРЦІ М. КОСТОМАРОВА
«УКРАЇНСЬКІ БАЛАДИ»
«Українські балади» – дебютна збірка М. Костомарова, яка побачила світ 1839 р. в Харкові, місті, де
він здобув університетську освіту, де відбулося становлення його наукових інтересів як історика.
За спостереженням М. Коцюбинської, у збірці «Українські балади» «зібрано різні твори, серед них є
такі, що ні жанрово, на стилістично не мають нічого спільного з баладами. “Баладаˮ – тут узагальнююча
назва, відповідна основним тенденціям романтизму. З баладами їх ріднить увага до народного повір’я,
сюжетність, елементи фантастики» [2, с. 20]. У тематичному плані В. Смілянська зауважила, що ранні
поезії М. Костомарова «відтворюють коло його інтересів – Україна й античний світ», виокремивши при
цьому «обдарування епіка» [1, с. 9]. Дослідниця робить висновок про те, що поезії М. Костомарова,
написані до заслання (а це ще збірка «Вітка» (1840) та громадянська поезія 1840 рр.), «естетичними
засадами і тематикою схожі з тими, що визначають і поезію його друга А. Метлинського, як і
Л. Боровиковського та Є. Гребінки. Поступово зменшується інтерес до наспівних фольклорних
стилізацій, зростає вага філософської та громадсько-політичної тематики» [1, с. 10].
У центрі дослідницьких інтересів сучасних літературознавців – драматургія М. Костомарова як
вершина його творчості [4; 5]. Ювілейний дискурс обумовлює увагу до його багатогранної діяльності
(див. розділ «Постать Миколи Костомарова в українському суспiльно-iсторичному та культурному
контекстах» у збірнику наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (Вип. 4. Харків, 2017)).
Важливим складником поетичного світу раннього М. Костомарова є увага до художніх засобів. Тому
метою дослідження є аналіз особливостей ідейно-художньої функції порівнянь у збірці «Українські балади».
Як правило, порівняння виконують зображувально-виражально-оцінну функцію [3, с. 246]. У прозі
«порівняння допомагають подавати пейзажні, портретні зображення, характеристики персонажів,
психічних станів тощо [3, с. 246], такі ж особливості притаманні ліро-епічним творам, у яких яскраво
виражене оповідне / розповідне начало.
В описах М. Костомаров часто вдається до порівнянь. Зокрема в зображенні місцевості: «панський
замок – попелище» [1, с. 41] («Максим Перебийніс»); зірочка «простяглася стрілкою по небу» [1, с. 50]
(«Зірочка»); «по степу-долині…» [1, с. 55] («Співець»).
У образотворенні письменник використовує не тільки традиційний опис («хлопець наш / Сидів із дряпаною
твар’ю / У запечку, як стара баба» [1, с. 42] («Чорний кіт»); «І хороша так, як рожа» [1, с. 51] («Великодня ніч»);
«по степу-долині» [2, с. 55] («Співець»); «свистун-вітер» [1, с. 55] («Співець»)), а й наснажений психологізмом
(«Диман [демон]-чарівниця!» [1, с. 41] («Максим Перебийніс»); «Бо вже моя мила холодна як крига!» [1, с. 46]
(«Поцілунок»); «Вона собі, як черничка, / Одну церкву знала» [1, с. 52] («Великодня ніч»); «Сидить, як
ізмерзлий, із ранку до ночі, / Облив слізоньками понурії очі» [1, с. 55] («Співець»); «Один сиротина, як в полі
билина!» [1, с. 55] («Співець»); «Покотились слізки із очей рікою!» [1, с. 55] («Співець»); «А стара на печі чортом
вовкує» [1, с. 57] («Отруї»); «А коник смутний шкандиба, / Склонив головоньку, опустив гривоньку, / Ступою
поперся з двора» [1, с. 59] («Кінь»); «панич-неборак» [2, с. 59] («Кінь»)).
Виразна романтична поетика проступає і в психологізації («А в їх країні – як на гробовищі» [1, с. 41]
(«Максим Перебийніс»); «І запустів наш край, як гробовище!» [1, с. 48] («Дід-пасішник»); «рідная мова,
як свічка, сконає!» [1, с. 55] («Співець»)), і в гіперболізації зображеного («Паскудить мир, як ниву сатана»
[1, с. 40] («Максим Перебийніс»); «І розіллється вража кров річками» [1, с. 40] («Максим Перебийніс»);
«Наче ціле стадо личман по ний гонить» [1, с. 44] («Стежки»); «Наче скажені рвонулись козаки» [1, с. 47]
(«Щира правда»)). Такий підхід письменника забезпечує читацький інтерес, розвиток уяви реципієнта.
Як бачимо, переважає метафоричний характер порівнянь.
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В експозиції історичної балади «Максим Перебийніс» М. Костомаров вдається до заперечного порівняння:
То не зараза та, що з пекла вигаса
І по світу зі смертію гуляє,
Паскудить мир, як ниву сатана,
І білий світ тугою засіває, –
То наш Максим, неприятелям страх,
Завзятіший вкраїнський гайдамака,
Розносить лихо по чужих кутках:
Не милує ні жида, ні поляка [1, с. 40].
Багатою на порівняння є поетичний твір «Дід-пасішник», сюжетною основою якої є розповідь-спогад про
історичну минувшину. Наприклад, «всі слухають, буцім оніміли!» [1, с. 48]; «Латинщина-попівна / ввійшла до
нас» [1, с. 48]; «Було колись: Петро наш ім’янитий / Хмельницького волення доповняв / І, як той звір, увесь в
крові облитий, / З поганцями Вкраїну рабовав» [1, с. 49]; «Було колись: Павло наш не злякався: / Перед царем як
гетьман різво став / І думку ту повідать не вбоявся, / Що, як дитя, у мислі годував [1, с. 49].
«Дід-пасішник» привертає увагу також інтертекстуальними зв’язками з піснею І. Мазепи «Ой горебіда чайці-небозі…», що сформована алегоричним образом чайки як України; ця ж закономірність
проступає і в цитованій строфі, у формуванні поетичної думки тут використано сполучникове порівняння:
Було колись: як чайка луговая,
Що при дорозі вивела дітей
(Жнива прийшли, вона кружком літає:
Кигиче, мов прохається в людей),
Вперед і взад, все тілько лихо бачить, –
І вдень, і вніч Вкраїна наша плачеть [1, с. 49].
Однак у наступній строфі образ гетьмана І. Мазепи піддано осуду відповідно до офіційної ідеології
Російської імперії.
Отже, в ранній збірці «Українські балади» М. Костомаров активно використовує порівняння для
зображення місцевості, в образотворенні, часто наснажуючи психологізацією чи гіперболізуючи в дусі
романтичної поетики. Цей вид тропу виконує зображувально-виражально-оцінну функцію. Порівняння
мають переважно метафоричний характер.
В експозиції історичної балади «Максим Перебийніс» письменник використав заперечне порівняння.
Розвиток поетичної думки у творі «Дід-пасішник» значною мірою забезпечується використанням порівнянь.
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READING AS A PART OF LEARNING ENGLISH AS
THE SECOND LANGUAGE
Nowadays, we have a huge variety of methods and resources that can help us with learning foreign languages.
Some teachers prefer not to use that many reading materials during their lessons since students get more involved
when they do different exercises and discuss topics relative to their lessons. Undoubtedly, reading is a crucial part
of learning process and learners cannot just omit it. And fortunately, there are various ways that can be used for
practicing reading skills.
To begin with, it is worth mentioning that in order to become proficient in any language a person should
master four basic skills:
1) Reading;
2) Listening;
3) Writing;
4) Speaking.
These skills perfectly work in pairs. Because when you’re reading or listening, you’re consuming a language;
and when you’re writing or speaking, you’re producing a language [1]. But every skill is extremely important
since all of them are the cornerstone of learning system.
Even though reading is not considered to be the most difficult part of learning process, it can be quite challenging
for learners of different age because it involves a combination of many skills and cognitive abilities. Moreover, people
tend to read less and less nowadays. According to the work published by the National Literacy Trust in the run-up to
World Book Day, in 2019 just 26% of under-18s spent some time each day reading. This is the lowest daily level
recorded since the charity first surveyed children’s reading habits in 2005 [2]. In addition to this, International Literacy
Association claims that 14% of US adults — 32 million Americans — cannot read at all.
Why do people spend less time on reading today? Firstly, there are a lot of other ways of entertaining oneself
and reading inferiors in popularity. Secondly, it is time-consuming and people prefer faster and easier approach to
all the things in life.
However, everyone knows that reading is a vital skill for every human being. Besides the fact that it is good
for our brains, reading is necessary for career success in any English-speaking country, since everything from
email communication to signing important documents will require this skill. Furthermore, reading is a great way
to boost your vocabulary because when you are reading any kind of literature in the original you can see how new
words are used in context.
Finally, practicing reading English can be a fascinating experience in today’s world. English learners are not
limited to the classical literature any more. Today young learners may choose various comic books and magazines,
dual-language and electronic books. Moreover, there is a possibility to listen to an audio version of the book the
person is reading, which is an amazing way to practice pronunciation skills as well.
In conclusion, reading is definitely a vital part of the process of learning foreign languages. With the help of
modern innovations, it has become also very conveniently to practice this skill in daily life. But most of all,
nowadays everyone can choose what to read and enjoy the process.
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АРХЕТИПНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ОЛЕГА ЛИШЕГИ
Герметичний поетичний дискурс Олега Лишеги синтезує східну та західну культурософії з
естетичністю української присутності, посутньо продукуючи підґрунтя для зчитування подвійності
знакової системи. Подібно до вчення даосизму митець означує власну поезію «шляхом», маючи на увазі
не стільки найвищу дійсність, як щось подібне до постійного руху задля споглядання (не тільки
реальності), яка одночасно є доступною і втаємниченою. Інша наближеність до китайської філософії у
поетичному дискурсі Лишеги – ідея дикості – спонтанність та природність речей:
«Ліс – як ріка, замулюється.. де колись була яма – тепер пересохлий брід,
Він – як мала дитина, його страшно лишати вдома самого – зі страху
Поріже собі вени, покалічиться сокирою – все довкола помінялося..»[4, с. 51].
Письмо природи для Лишеги є способом проблематизації часу в протиставлення родового /
індивідуального; час є не тільки гостро відчутим особистісним моментом, у якому розкривається істина
минущості, а й вічністю, в якій триває життя як таке, змінюючи лише форми вияву [1, с. 48].
Лишега знаходить дуже вдале символічне представлення формотворчих та спонтанних тенденцій
через образ Канону (традиційна сукупність законів, норм і правил в царинах життєдіяльності людини) та
Риби (із відповідними непередбачуваними й могутніми ударами). Поет говорить про баталії між Каноном
і Рибою, адже вони символізують непримиренні опозиції між конвенційним і спонтанним способом
творення. Та в той же час вказує на плідність таких баталій, оскільки завдяки «волоку» Канону
виганяється Риба «з-під корча». Певні конвенції активізують прояв життєвих стихій [5, с. 17].
Коди в О.Лишеги (лотманівські «системи семіотичного усвідомлення тексту») чітко можна розділити
на декілька підтипів: музичні, кінематографічні, скульптурні і театральні.
Найпоширенішими у поезії виступають перші два види, що пояснюється сюжетно-образною та
ритмічною специфікою малих форм; театральний підтип домінує в прозі та драматургії (найочевидніше
в книзі «Друже Лі Бо, брате Ду Фу»), за принципами скульптури побудовано есеї у книзі «Поцілунок Елли
Фіцджеральд».
Для доказу останнього візьмімо цитату: «Коли б’єш сокирою – заносиш її, то переступаєш у просторі
за обрій, а час зупиняється.. аж поки не бахне..» [4,с. 74]. Скульптура для митця – це символ ночі, з якої
він вишукує світло; сокира – символ сонця, і кожен удар – це не щоразу новий світлий ранок, а
опромінення темряви, задля кращого її розуміння, задля розуміння сутності речей, які вона приховує.
Створення скульптури для Лишеги – це заглиблення самого в себе з набагато інтимнішої точки відчуття.
Це акт чуттєвого поцілунку. Поета відрізняє тут незначний, але вирішальний нюанс – це поцілунок
самому собі, як метод усвідомлення власних рецепторів сприйняття.
Апеляція до назви «Поцілунок Елли Фіцджеральд» є ключем декодування смислів окремих поезій та
концепції загалом. Відомо, що Елла Фіцджеральд – «перша леді джазу», у контексті «пісні 212» її ім’я (знаксимвол) не просто вказівка на музичну інтермедіальність, а символ-зв’язка, елемент цілісності сюжету:
«В таку ніч
Відкриваються найбільші оперні театри –
Для тих, хто в морі, для тих, хто не спить
Елла Фітцджеральд
Мажеться глиною голубою..» [2, с. 10].
Одночасно із ритмічною музичністю і безпосереднім оперуванням знаком-символом О. Лишега
застосовує візуалізацію картини (прийоми кінематографу), що характерно для усіх його текстів, адже їм
притаманна широка сюжетність, щось подібне до прози в поезії. «Монтаж» здійснено за допомогою
строфічної організації, еквівалентів речень чи простих номінацій із пунктуаційним виділенням
авторським знаком (дві крапки), що послідовно нашаровує образи:
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«Мініатюрна полірована труна,
Торкнувсь клавіші – агресивне шипіння,
Мигання, світіння..
І перед тим, як заспіває популярний давньогрецький хор,
Стрімко з гори злітає чорна цятка» [4, с.18].
Саме через символ письменник відсилає нас до міфології історії Всесвіту, до власного розуміння
первозданності.
Інші часто вживані символи (архетипи): риба, дерево, вогонь, вода, глина.
Розглянемо функціонування символу риби в контексті:
«Короп – той навпаки, зануриться в глибини,
Втече на саме дно,
Та короп і служить для того,
Щоб колись бути пійманим, раніш чи пізніше…
Але ж ти людина – тебе не впіймає ніхто..
Коропи – ті не такі..» [2, с.9].
Риба Лишеги живе в своєму вакуумі, у підводному світі, який має свої глибини, і в нього вона і тікає.
Лишега розуміє рибу, проте це розуміння не означає жодної асиміляції з нею, тобто розуміння природи
Іншого не означає уподібнення до його природи.
Протилежне сприйняття приховано в символіці вогню (одного з провідних елементів східної та української
культур). У творчості письменника – це символ життя, руху, оновлення. Це символ умиротворення і спокою.
Вогонь нібито пеленає митця, щоб йому було тепло і надійно, це його захист і опора.
«Аж аж раптом десь тепер – сниться мені сон: хтось, не знаю хто – а може й сам вогонь – підійшов і
пече мені руку – десь трохи вище зап’ястя.. Кажу «пече» - бо так би мало бути.. Насправді зовсім не відчуваю
болю.. Лагідний дотик, і звідти приємна хвиля піднімається вгору рукою і по всьому тілі..» [3, с. 75].
Вогонь уподібнює до себе, щоб Лишега усвідомив істинну його силу, а потім поет прокидається вже
з розумінням суті. Саме в сні, у час, коли підсвідоме випливає нагору, якраз і відбувається акт злиття, і
просинаючись, ти народжуєшся з новими уявленнями про вогонь, який до тепер ще пік тебе, але зараз ти
розумієш, що він зовсім не ворог, тобі, бездомному, як і він сам.
Символ для Олега Лишеги є провідним художнім прийомом, у якому він, водночас, приховує і
викриває свій авторський міф, свою ментальність, насамперед, намагаючись усвідомити їх. Тому його
текст ніколи не є якимось констатуванням чи висновком з попереднього досвіду, це завжди пошук,
імпровізований погляд в минуле, де і ховається Начало творця.
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ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ПРОБЛЕМИ ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ У ПРАВІ
Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна
інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної
системи [1, с.107].
Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових чи світлових сигналів,
електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово «інформатика» походить від латинського
information, що означає виклад, роз’яснення факту, події.
Отже, інформація – це продукт взаємодії даних та методів, який розглядається в контексті цієї взаємодії.
Найбільш важливими властивостями інформації є: об’єктивність та суб'єктивність, повнота, достовірність,
адекватність, доступність, актуальність, точність, цінність.
Комп’ютер оброблює інформацію лише в чисельному вигляді. Вся відео, символьна, звукова,
графічна інформація перетворюється у числа. Інформація подається в двійковій системі числення
інформації [2, c.115].
Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час
інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою певних методів.
Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Основними операціями є:
- збір даних – накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення;
- формалізація даних – приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
- фільтрація даних – усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;
- сортування даних – впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;
- архівація даних – збереження даних у зручній та доступній формі;
- захист даних – комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних;
- транспортування даних – прийом та передача даних між віддаленими користувачами
інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача – клієнтом;
- перетворення даних – перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або
зміна типу носія.
Основні види інформації розрізняють за формами її представлення, кодування та збереження [3, с. 56].
Це – графічна, звукова, текстова, числова, відеоінформація.
Інформаційна система – взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для
зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.
Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного
технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами,
є технічної базою та інструментом інформаційної системи.
У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:
- зародження даних – формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій,
властивості об'єктів і суб’єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.
- накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б
швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень,
втрати, деформування цілісності та ін.
- обробка даних – процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові
види даних: узагальнюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати
подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д. [4, c.47].
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- відображення даних – подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення
на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують
побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів [4, c.47-48].
Отже, під інформацією розуміємо документовані або публічно оголошені відомості про події та
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Враховуючи
це їй притаманні наступні ознаки: це відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі;
у навколишньому природному середовищі; це дані, які можуть зберігатися в будь-якій формі й вигляді;
це відомості, які є документованими або публічно оголошеними; є об'єктом цивільних прав і належить до
категорії нематеріальних благ.
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ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЙНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» У
КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Відсутність сталого підходу до кримінально-правового розуміння дефініції «корупційне кримінальне
правопорушення», правової природи цього визначення та наявністю вимог правозастосовної практики
щодо правильного застосування закону про кримінальну відповідальність у сфері корупційних
кримінальних правопорушень, зумовило законодавця здійснювати законодавчі зміни в інституті
корупційних кримінальних правопорушень.
Якщо взяти до уваги історичний аспект нормативного закріплення корупційного кримінального
правопорушення, відповідно до положень Кримінального Кодексу України та проаналізувати їх, дійдемо
висновку, що серед двадцяти розділів Особливої частини Кримінального Кодексу не існує розділу
«Корупційне кримінальні правопорушення», або «Корупційні злочини». Натомість, законодавець
застосував нетиповий підхід – нормативне визначення корупційних кримінальних правопорушень у
примітці до статті 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» у розділі ІХ
«Звільнення від кримінальної відповідальності» Загальної частини КК України. Але ж цим це зумовлено?
Вказане, обумовлене тим, що саме в цій статті вперше згадується про термін «корупційний злочин» (у
зв’язку з вирішенням питань про звільнення особи від кримінальної відповідальності), а отже, з позиції
законодавчої техніки існує потреба у більш чіткому, ширшому закріпленні дефініції «корупційне
кримінальне правопорушення», саме у межах зазначеної кримінально-правової норми.
З приводу доцільності чи недоцільності закріплення у законодавстві України поняття корупції
М.І. Мельник зазначав, що у законі такого визначення не повинно бути, тому що корупція – це складне
соціальне, економічне, правове, політичне явище, а за явище відповідальність наставати не може.
Відповідальність повинна наставати за певні прояви корупції, корупційну поведінку.
Імплементація визначення «корупційне кримінальне правопорушення» у національне законодавство
України здебільшого є очікуваним та обґрунтованим кроком вперед у боротьбі з корупцією, та її проявами
на теренах нашої держави. Зазначене, сприяє формуванню розуміння кримінально-правової природи
корупційного кримінального правопорушення та його сутності. Оскільки, ми знаємо, спочатку необхідно
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чітко виокремити нагальну проблему, щоб потім зрозуміти, як саме необхідно її вирішити, так само й з
корупційними кримінальними правопорушеннями. У відповідності до примітки статті 45 КК України
зазначено, які саме кримінальні правопорушення, слід вважати корупційними кримінальними
правопорушеннями, згідно з вичерпним переліком. Далі, зважаючи на зазначений перелік, виокремлюємо ті
спільні риси, загальні ознаки, які притаманні усім корупційним кримінальним правопорушенням, тобто
аналізуємо саме сутність корупційних кримінальних правопорушень, тобто те, що саме дає їм називатися
такими: «корупційними». А отже, маючи наявний перелік корупційних кримінальних правопорушень та
уявляючи вже їх спільні риси – ознаки, зазначене, формує уявлення про кримінально-правову правову
природу корупційного кримінального правопорушення, та надалі, на підставі сформованого розуміння
кримінально-правової природи корупційних кримінальних правопорушень, це є підґрунтям задля
формування нульової толерантності до корупції та її корупційних проявів.
Сучасний законотворчий процес містить недоліки, зокрема, щодо термінологічного та класифікаційного
характеру у кримінально-правовому розумінні корупційних правопорушень. Наразі, в Україні обрано курс
на криміналізацію корупції в приватному секторі з виокремленням самостійних складів злочинів. Чи можна
у сфері корупційних кримінальних правопорушень визнати цю проблему головною та найбільш актуальною,
є дискусійним питанням. Проте, лише за допомогою застосування комплексного підходу до вирішення
проблеми, ми будемо мати правову державу без її корупційних проявів.
Таким чином, вживання в юридичній науці і практиці дефініції «корупційне кримінальне
правопорушення», яка є узагальнюючою для певної категорії єдиних за своєю суттю кримінальних
правопорушень, на мою думку, є не лише обґрунтованим кроком вперед у законотворчості з правової
точки зору, а й доцільним з точки зору юридичної науки і практики.
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І.О. МАЛИНОВСЬКИЙ ПРО ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
На українських землях в складі Великого князівства Литовського продовжувало бути чинним і
звичаєве право, і законодавство Київської Русі, включаючи Руську Правду, а також суд і судочинство.
Великі князі литовські, творці цієї держави, в своїх стосунках до людності руських земель, каже І.
Малиновський, неухильно керувалися одним загальним правилом: вони «старини» не порушували й
«новини не заводили» [1, c. 36-84, 85-121, 122-184].
Тюремне ув’язнення в Литовсько-руській державі до Статутів застосовувалось так само, як воно мало
місце в Київській Русі. Згідно з постановами Судебника Казимира, «паробка» за крадіжку вперше слід
було «сказнити и пробити», тобто висікти і ув’язнити в тюрму (арт. 19). Цей же Судебник приписує
обвинуваченого в наїзді «всадить в казнь» до приїзду господаря. В привілеї Волинській землі
забороняється старості князів, панів і земян «у казнь и у вежу сажати».
Литовські Статути знали тюремне ув’язнення («везенье»), перш за все, каже І. Малиновський, як захід
попереджувальний, що заміняв поруки. «Отповедник», обвинувачений в «пофалке», або «отповеди горлом або
пожогою», тобто у погрозі вбивством або підпалом, віддається на поруки, а якщо немає поручителя, то
піддається тюремному ув’язненню (1566, арт. 11 розд. XI; 1588, арт. 40 розд. XI). Тюрма застосовувалася також
і як попереднє (до суду) місце ув’язнення (1588, арт. 3 розд. XIV). При цьому ув’язнений в тюрму по
обвинуваченню в тяжкому злочині, за який передбачалася смертна кара, не міг бути в жодному разі звільненим
до суду. Навпаки, ув’язнений по обвинуваченню в інших злочинах, за які смертна кара не передбачалася, або у
справі про стягнення боргу, міг бути відданим на поруки (1588, арт. 32 розд. IV, арт. 55 розд. XI). Тюремному
ув’язненню піддавались також засуджені до смертної кари до приведення вироку до виконання (1588, арт. 31
розд. IV). Наостанок, тюремне ув’язнення застосовувалось як міра карна [2, c. 366-367].
Тюрма зазвичай призначалася за порівняно не тяжкі злочини. Наприклад, за неповагу до судового вироку,
постановленого господарем, за образу возного, за злочини проти особи, вчинені на суді тощо. Найменший
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розмір покарання – 6 тижнів або 12 тижнів. Проте, в Статуті 1588 р. призначена 3-тижнева тюрма за образу дією
(1588, арт. 1, 11, 14, 24 розд. XI та інші). Найвищий розмір покарання – 1 рік 6 тижнів за привілейовані випадки
вбивств, наприклад, за вбивство дитини, за вбивство «в зваде» тощо. Тюрма, також зазвичай, поєднувалася з
грошовими штрафами. Наприклад, за образу посланця господарського винуватий повинен «полгода на замку
нашому у Вильни верхнем седети, а того посланца албо возного совито навезати водлуг стану его повинен» (1588,
арт. 24 розд. I); за тяжке каліцтво – 100 коп грошей і ½ року ув’язнення в тюрмі (1588, арт. 27 розд. XI) [2, c. 367].
Були тюрми приватні та державні. Державні тюрми знаходились при судах. Були тюрми підземні, як
в древності «погреба», або «порубы». Але були і надземні. Третій Литовський Статут приписує головним
обласним правителям: «мают воеводове старостове везде в замках и в дворах наших судовых казати
побудувати вежы моцные и глуюбокие по шести сажон в земли», и при тому інші, не в землі лежачі
в’язниці перш за все із замиканням добрим і «моцнымъ» (1588, арт. 31 розд. IV, арт. 29 розд. XI).
Ув’язнення в надземних тюрмах вважалося більш легким покаранням («льжайшее везенье»), навпаки,
ув’язнення «на дне у веже», тобто в підземеллі, вважалось більш тяжким покаранням (1588, арт. 9 розд. I,
арт. 32 розд. IV, арт. 35 розд XI) [2, c. 367].
Подавали (за термінологією Статутів) засудженого до ув’язнення суд, який приймав таке рішення
(«и отошлетъ на везенье до замъку або двору нашого судового» – 1588, арт. 32 розд. IV), воєводи, старости
(1588, арт. 31 розд. IV), а також потерпіла сторона (1588, арт. 31 розд. IV), але при потребі, очевидно, через
вижа чи возного, оскільки закон передбачав плату, зокрема, вижу і возному «по грошу» на милю за виїзд
на «увязанье… с техъ людей въ которые увязывати будетъ» (1588, арт. 10 розд. IV), а після ув’язнення
плату «от вязней отъ вшелякого везенья потуремного, поланцужного або поколодного» – від в’язня, на
смерть засудженого, від шляхтича – дванадцять грошей, а з простої людини – шість грошей. Коли ж
в’язень судом виправдовувався або засуджувався на смерть, це потюремне мала плати сторона, за скаргою
якої він був засуджений, бо воно платилося один раз, коли в’язень остаточно виходив на волю або йшов
на смерть (1588, арт. 15 розд. IV) [3, c. 90, 104].
Уряд, отримавши в’язня від сторони, що його подала, вже від цього місця повинен був в’язня тримати «за
своею сторожею» і наглядом добрим, «такъ, якобы до справы неутекъ», а сторона неосілому в’язню мала давати
на страви на день по чотири «пенези» (1588, арт. 15, 31 розд. IV). Сторожа мала бути коло всякого в’язня.
Сторожа (у панських, приватних тюрмах – М. М.) мала бути не від того, за чиєю скаргою засудженого
ув’язнили, а від того пана, чийого ув’язнений був слуга, боярин або підданий. А якщо ув’язнений людина
«лєзна» неосіла, така, яка під цим паном хати не мала, то сторона, що скаржилаяся, мала давати на його
утримання по чотири «пенези» на день. (1588, арт. 15 розд. IV). Коли ж пан або його урядник відмовляли
стороні у прийняття в’язня, сторона повинна була доправити його до суду, який мав вирішити його
подальшу долю («съ него спрведѣливость чинена быти маетъ). Коли ж всупереч судового рішення через
неприйняття в ув’язнення пан своєю владою в’язня упустить, то за судовим декретом повинен здійснити
передбачені законом виплати з рухомого майна в’язня, а якщо такого майна недостатньо, і в’язень не
заслуговував смерті, – віддати стороні на відробку (на выробъ») (1588, арт. 15 розд. IV) [3, c. 104-105].
Закон приписував, щоби суди не кожного ними приреченого «до вежи в землю сажати», а лише згідно вчинку
та виступу, як цього вимагає Статут, лише у випадках, коли в артикулі Статуту якому в’язню яка вежа належна. І
Ув’язнений, якому згідно з його виступом належна менш сувора вежа («лжейшая»), мав бути посаджений саме в
таку вежу. При цьому право безперешкодно наглядати («догледати») за належним утриманням в’язнів
надавалось потерпілій стороні («стороне болячой»), а за кожен раз перешкоджання цьому передбачалась сплата
стороні по суду встановленої законом «вини». Будь-кому, в тому числі воєводам, старостам судовим тощо,
незалежно від того, хто мав у своєму розпорядженні в’язницю, закон забороняв під страхом виплати потерпілому
по суду сорока кіп грошей, робити послаблення в’язню («фолькгу у везеньи чинилъ»), «на дно» посадженому, та
допускати, щоб йому сидіти вище, аніж на «дні», або комини у вежі будувати. Навіть якщо за домовленістю («зъ
еднанья») хтось добровільно погоджувався певний строк перебувати в ув’язненні, уряд гродський без дозволу
сторони не вправі був робити йому послаблення аж до закінчення призначеного судом строку ув’язнення. З
іншого боку, ув’язненому сидіти у вежі на дні уряд, під загрозою сплати «вини», не вправі був робити
послаблення, навіть якщо б супротивна сторона звільняла його [3, c. 126].
За утримання «вязня» в тюрмі одинаково в усьому Великому князівстві Литовському, як зазначалося,
стягувалися мита: «потюремное», «поланцюжное» і «поколодне» не більше – від шляхтича як сорок вісім
грошей литовських, а від боярина путного і людини простої – двадцять чотири гроші литовських.
Стягувалися ці мита одним разом, коли востаннє в’язень або на смерть йшов, або «на вольность съ
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везенья». Якщо тюремний сиділець виходив на волю, то він сам платив: якщо ж його з тюрми вели на
страту, то платила «жалобная сторона», тобто його обвинувач (1588, арт. 31 розд. IV) [2, c. 367].
Сторожею ув’язнених були тюремні наглядачі. У першому Статуті за втечу ув’язненого внаслідок
недбалого ставлення з боку тюремного наглядача передбачалося задоволення приватного позивача або
розшук утікача (арт. 13 розд. I). Третя редакція Статуту, зауважував І. Малиновський, приписувала, щоби
тюремний наглядач абсолютно чітко виконував судовий вирок над відданим в ув’язнення, а також
передбачала, що за будь-яке послаблення до ув’язненого тюремні наглядачі піддавалися сплаті штрафу
на користь приватного позивача (1588, арт. 32 розд. IV). Також згідно з третьою редакцією Статуту в разі
втечі ув’язненого тюремний наглядач уже мав принести очищувальну присягу такого змісту: «же тое
утеченье стало се без рады ведомости и фолькги его и не за опатрностью або недбальстью»; а після її
принесення мав заплатити стороні «за голову и за раны шкоды» [4, c. 86-87].
В’язня-втікача, ув’язненого при будь-якому уряді, мали розшукувати протягом дванадцяти тижнів й
доставити стороні до суду насамперед ті, кому такий в’язень у його відомстві за дорученням воєвод,
судових старост тощо був поданий до ув’язнення, а допомогу в цьому їм повинні були надавати місцеві
уряди, де це мало робитися, в тому числі шляхом рушення («взрушитнесе маютъ»). Право розшуку
втікача належало й потерпілому. Спійманого в’язня мали в замку «аж до расправы» «маетъ моць врядъ
оковами и ланцухами у везенью другомъ где головниквъ несажаютъ». А неосілі в’язні-втікачі та втеча
вдруге каралися виволанням (1588, арт. 32 розд. IV).
Сувора відповідальність передбачалася й щодо осіб, які б в’язня свавільно з ув’язнення звільнили, на
вулиці або на дорозі насильно відбили присудженого на смерть чи ката при цьому вбили (1588, арт. 31
розд.IV), помічників, які перешкоджали впіймати втікача (1588, арт. 32 розд. IV) [3, c. 125-127].
Загалом же приписи артикулів 31 («О опатръоности везенья на врядахъ нашихъ и о бранью
потуремного отъ вязней») та 32 («О нечиненью фолькги у везенью») Литовського Статуту 1588 р. І.
Малиновський вважав першими пенітеніціарними законами на теренах України [18, c. 25]. А враховуючи
зміст цих приписів та інших, пов’язаних з ними положень цього Статуту, можна добавити, що й
пенетенціарної справи на теренах Україні в цілому.
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РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
У КРАЇНАХ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Досить часто в діяльності підприємств, установ, організацій виникають проблеми, пов'язані з
необхідністю залучення працівників до матеріальної відповідальності. Від того, наскільки грамотно з
юридичної точки зору враховані всі обставини заподіяння шкоди роботодавцю, визначений точний розмір
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такої шкоди, а також межі відповідальності працівника, залежить в кінцевому підсумку можливість
притягнення працівника до відповідальності.
Основним законопроектом врегулювання поліцейської діяльності країн Європейського Союзу є
Європейський кодекс поліцейської етики, так розділ VI встановлює загальні засади відповідальності
поліції і контроль за нею, які країни, що входять до складу ЄС, повинні враховувати у національних
законопроектах. Даний розділ закріплює наступні норми: поліція повинна відповідати перед державою,
громадянами та їх представниками. Вона повинна бути об'єктом ефективного зовнішнього контролю.
Контроль держави над поліцією повинен бути розподілений між законодавчою, виконавчою та судовою
гілками влади. Органи державної влади повинні розробити ефективні і неупереджені процедури
оскарження дій поліції. Слід заохочувати створення механізмів відповідальності, заснованих на контактах
і взаєморозуміннях між населенням і поліцією. У державах-членах повинні бути вироблені деонтологічні
кодекси поліції, а відповідні органи повинні стежити за їх дотриманням [1].
Традиційно взаємна матеріальна (майнова) відповідальність працівників і роботодавців в
мінімальному обсязі регулювалася нормами трудового права. Тут здавна превалювали правила і
конструкції громадянського (договірного і деліктного) права. Або ці питання спеціально регулювалися в
цивільному законодавстві (наприклад, майнова відповідальність працівників в зобов'язальному кодексі
Швейцарії), або цивільно-правові норми і конструкції застосовувалися за аналогією до трудових відносин.
У деяких країнах (Австрія, Швеція, Бельгія) прийняті нормативні акти, що корегують цивільноправовий підхід до відшкодування матеріального збитку, заподіяного працівником майну роботодавця.
Цивільно-правовий принцип повного відшкодування завданих збитків та, зокрема, відшкодування в
повному обсязі шкоди, завданої майну фізичної або юридичної особи, в ряді випадків замінений
обмеженою відповідальністю працівника за матеріальну шкоду, заподіяну роботодавцю [2].
Натомість, ст. 40 Закону Литовської Республіки «Про діяльність поліції» зазначає, що посадова особа
поліції несе особисту відповідальність за свої дії, рішення і їх наслідки. Посадова особа поліції, яка
порушила вимоги закону при виконанні покладених на неї обов'язків, в установленому законодавством
порядку залучається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної
відповідальності в залежності від характеру порушення. Виконання явно злочинного, незаконного наказу
або вказівки не звільняє посадову особу поліції від відповідальності.
Збиток, заподіяний громадянинові незаконними службовими діями посадової особи поліції,
відшкодовується державою повністю, незалежно від провини посадової особи поліції, в порядку,
встановленому для відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідства,
прокуратури і суду. Посадова особа поліції, відповідно до наданих їй законодавством повноважень, не несе
відповідальності за збитки в разі, якщо цим не були перевищені межі законності затримання злочинця [3].
В даний час в Словенії основними документами, регулюючими функціонування поліції, є: Закон «Про
поліцію» 1998 року, а також закон «Про внутрішні справи».
Проаналізувавши різне законодавство країн Європейського Союзу щодо матеріальної
відповідальності працівників поліції, можна зробити наступний висновок.
Матеріальна відповідальність працівників поліції у деяких країнах ЄС має своє закріплення у Законах
«Про поліцію», а у інших країнах таке закріплення відсутнє. Проте такий вид відповідальності для
працівників правоохоронної діяльності все ж таки існує та регламентується іншими нормативно-правовими
актами, такими як цивільний кодекс, адміністративний кодекс і застосовується матеріальна відповідальність
до поліцейських на загальних засадах, які передбачаються відповідними нормативно-правовими актами.
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ОЗНАКИ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
Питання визначення ознак системи принципів кримінально-виконавчого права є майже не висвітленим
вітчизняними науковцями, які провадять теоретичні дослідження в сфері виконання й відбування
кримінальних покарань. Враховуючи це з’ясування таких ключових критеріїв системи принципів
кримінально-виконавчого права як її ознаки її змістової конструкції потребують окремого розгляду.
О.В. Сумачев до ознак системності в галузі кримінального права відносить: неадитивність (принципова
незвідність властивостей системи до суми властивостей складових її складників); залежність кожного
елемента системи від його місця, функцій усередині цілого; структурованість (система може бути описана
тільки через її структуру); взаємозалежність системи і середовища, в якому вона відіграє провідну роль;
ієрархічність, яка припускає, що кожна система є підсистемою і складається з підсистем [1, с. 51].
Екстраполюючи зазначені висновки щодо ознак системності на наявну систему принципів кримінальновиконавчого права вважаємо за доцільне визначити характерні ознаки, які належать цій системі.
Ознака неадитивності як елемент системи являє собою фактично невід’ємну її складову. Як зазначає Б.Г.
Юдін зазначає, що адитивність і неадитивність - це взаємопов'язані поняття наукового дискурсу, що
виражають типи співвідношень між цілим і його складовими частинами, тобто між частиною і цілим.
Ставлення адитивності часто висловлюють у вигляді: «Ціле дорівнює сумі частин»; ставлення неадитивності:
«Ціле більше суми частин» (суперадитивність), «Ціле менше суми частин» (субадитивність). Автор
підкреслює, що адитивність є характерною для матеріальних об’єктів та зазначає, що маса фізичної системи
дорівнює сумі мас частин системи. Проте, вказує науковець, таке явище як суспільство, характеризується
цілою низкою особливостей, які неможливо пояснити виходячи з властивостей окремих індивідів [2]. На наше
переконання для системи принципів кримінально-виконавчого права характерною є саме ознака адитивності,
а не навпаки. Одним з ключових аспектів існування системи кримінально-виконавчого права є застосування
інтеграційного підходу до визначення сутності принципів кримінально-виконавчого права у вигляді
поєднання природно-правової та позитивістської концепцій. Це, відповідно, передбачає врахування всіх
наявних в теорії уявлень про змістовну складову засад цієї галузі права. Цей аспект у свою чергу дозволяє
визначити систему принципів, яка у повній мірі відповідатиме сучасним соціальним та юридичним уявленням
про засадничу систематику цієї галузі права. Отже визначена на підставі інтеграційного підходу система
принципів кримінально-виконавчого права повною мірою відображатиме собою конструкцію, що будується
на відповідних її елементах та не виходить за їх межі. Таким чином, як вважаємо, саме адитивність є однією з
ознак системи принципів кримінально-виконавчого права.
Наступною ознакою, яка також є актуальною для визначення системи принципів кримінальновиконавчого права є залежність кожного елемента системи від його місця. Дійсно належність принципів
до кожної з груп, що визначають систему принципів передбачає його певну фіксованість та умовну
залежність. Вважаємо що у цьому аспекті недоцільно вести мову про певний імператив конекції засади із
відповідною групою принципів. Загаданий вище інтеграційний підхід передбачає не лише кореляційний
взаємозв’язок груп принципів однієї системи, а й взаємозв’язок принципів різних груп між собою. В
цьому аспекті, на наше переконання, показовою може бути дихотомія загальноправових принципів в
групах галузевих та міжгалузевих принципах тощо та зворотній синтезуючий процес формування
загально-правового (загально-соціального) принципу на основі результатів реалізації похідних галузевих
засад. Таким чином вважаємо, що «адикція» принципів до відповідної групи не є аксіоматичною, тому
для системи принципів кримінально-виконавчого права характерною є саме ознака умовної групової
залежності принципів. Оскільки тут мова йде про внутрішньо-групову структурну залежність елементів,
то доцільно цю ознаку визначити як умовну структурну адиктивність.
Черговою ознакою системи принципів кримінально-виконавчого права є їх структурованість.
Визначення системи принципів кримінально-виконавчого права крізь призму її структурної реалізації є
фактором виокремлення відповідних груп, які включають в себе правові засади за відповідними ознаками.
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При цьому слід наголосити, що структурна реалізація системи принципів кримінально-виконавчого права
є сталою моделлю до сприйняття системи принципів цієї галузі права як єдиного та цілісного комплексу
груп принципів, які покладено в основу функціонування всієї системи кримінально-виконавчого права.
Окремою ознакою системи принципів кримінально-виконавчого права є взаємозалежність цієї системи
і середовища, в якому вона відіграє провідну роль. Вище ми висловлювали авторську позицію щодо умовної
залежності принципів від відповідних груп. Проте цей фактор не спрацьовує у випадку визначення ознаки
взаємозалежності системи принципів від відповідного середовища. За цих умов система принципів
кримінально-виконавчого права є цілком «адиктивна» від сфери суспільних відносин в основу, яких вона
вбудована як один з ключових її елементів. Таким чином принципи кримінально-виконавчого є
характерними для внутрішньодержавної системи виконання й відбування кримінальних покарань та
фактично не існують за її межами. Проте з цього правила є одне виключення. Тут слід наголосити, що така
група принципів як загальноправові є комплексом засад, який є характерним та визначальним для будь-якої
галузі права та може існувати відособлено та поза межами галузі права. При цьому використана група
загальноправових принципів в межах окремої галузі права може корегуватись в умовах кореляції зі зміною
внутрішньодержавного вектору відповідної політики та/або суспільного ставлення чи сприйняття щодо
сутнісних характеристик окремої сфери відносин. Враховуючи вказане цей критерій системи принципів
кримінально-виконавчого права слід визначити як ознаку внутрішньогалузевої залежності.
Ієрархічність як ознака системи принципів кримінально-виконавчого права є критерієм, що відображає
структурну будову системи засад. Відповідно до ієрархічності їх послідовність визначена шляхом дедукції,
тобто від загального до окремого. Саме дедуктивність, як вважаємо, в цьому сенсі демонструє коректне
сприйняття ієрархічності як обов’язкової ознаки системи кримінально-виконавчого права. Проте серед
науковців наявність цієї ознаки принципів не завжди сприймається схвально. Так О.П. Кучинська досліджуючи
цей аспект в теорії кримінального процесу зазначає, що будь-які спроби виділити той чи інший принцип або
групу принципів у якості головних, домінуючих або визначальних у порівнянні з іншими елементами системи
не мають під собою достатнього підґрунтя. Допустивши можливість нерівнозначності принципів кримінального провадження, невідворотно слід визнати, що, по-перше, одні принципи мають більш «принциповий»
характер, аніж інші, а по-друге, що до єдиної системи однойменних елементів (кримінальних процесуальних
принципів) об’єднані різні за змістом явища. Однак процесуальне положення, яке має ціннісну вагу, нижчу за
інші, не може входити до системи рівновеликих структур [3, с. 148]. В цьому сенсі О.П. Кучинська цілком
солідаризується з Ю.М. Грошевим, який вважав розглядувану класифікацію формальною, «оскільки такий їх
поділ штучно виокремлює конституційні принципи як головні, основні, а інші — другорядні. Принципи тому і
є найбільш узагальненими нормами, що вони однаковою мірою важливі, незалежно від правового вираження
та діапазону їх дії, тісно пов’язані між собою та мають однакову юридичну силу» [4, с. 53].
На наше переконання такі висновки поважних науковців щодо ознаки ієрархічності принципів права
обумовлені буквальним сприйняттям ознаки ієрархічності та визначення її щодо структури принципів як
певного імперативного критерію, за яким система принципів сприймається за схемою «провідний –
другорядний». На наш погляд ознака ієрархічності є номінальною під час визначення системи принципів
кримінально-виконавчого права, а отже критерії від загального та окремого визначають лише макет
подальшої конструкції системи принципів. У фактичному, тобто прикладному сенсі, ієрархічність не має
сприйматись як догма, що фіксує чітко визначену пріоритетність певної групи принципів як основи для
кримінально-виконавчої регуляції. За цих умов визначення принципів як відповідної основи правовідносин
відбувається без обов’язкового окреслення групової належності, оскільки прикладний фактор існування
принципів передбачає одночасне комплексне їх застосування. Тому у цьому аспекті, ознака ієрархічності є
шаблонним фактором, яка позбавлена фактичного змісту. Таким чином за прикладним аспектом існування
принципи кримінально-виконавчого права є рівнозначними, однак за їх походженням вони не завжди є
рівнозначними. Це правило є характерним для правових механізмів, які передбачають одночасне
застосування як загально-правових принципів так й принципів окремих інститутів галузевого права.
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