
 

Матеріали  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

 (м. Київ) 

 

19-20 липня 2021 року 

 
 

 

Міжнародний Центр Науки і Досліджень 
International Center for Science and Research 

Международный Центр Науки и Исследований 



Міжнародний центр науки і досліджень 

(м. Київ) 

 

  

 

 

 

МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

19-20 липня 2021 року 

  

 

 

 

 

 

 

Київ 

МЦНіД 

2021 



2 

УДК 005   

ББК 66.3(0)  

 

 

 

 

 

Актуальні питання сучасної науки: матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференції м. Київ, 19-20 липня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. 

– 47 с.  

 

 

У даному збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки». 

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку науки на сучасному етапі 

розвитку. Розглядаються актуальні механізми та інструменти забезпечення 

перспектив наукових досліджень.  

 

 

Збірник предназначений для студентів, здобувачів наукових ступенів, 

науковців та практиків.  

 

 

Всі матеріали представлені в авторській редакції. За повноту та цілісність 

яких автори безпосередньо несуть відповідальність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦНіД 2021 

 



3 

ЗМІСТ 

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ ........................................................................................ 5 
Cтецюк С.П. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА У ЗБРОЙНИХ 

СИЛАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ......................................................... 5 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ................................................................................... 6 
Azizova К. ESSENCE AND CONTENT OF CUSTOMS POLICY ............................... 6 

Волкова М.В. ІННОВАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА ......................................................................................................... 9 

Мицик О.О. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ .................................................................................................. 10 

Пась Я.І. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОГО 

БІЗНЕСУ ....................................................................................................................... 12 

Чура С.-Г.Т. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ................................................. 15 

Штанова А.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОСУВАННЯ МЕРЕЖ 

КІНОТЕАТРІВ ............................................................................................................. 18 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ ...................................................................................... 20 
Ілюхіна К. ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ЯК СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ ДЛЯ 

УРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ КНДР ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ ......... 20 

Прокопчук В.С. ПРОСТЕЖУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПРИСУТНОСТІ У 

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТІ (1939-1945) В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

ДОКУМЕНТАХ УПА ................................................................................................. 21 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ................................................................................ 23 
Кирилаха Н.Г. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

 ....................................................................................................................................... 23 

Лукьянов Д.В. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. ........................... 24 

Шеремет В.В. СТАН ТА ЗНАЧЕННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У 

СУСПІЛЬСТВІ В ХХІ СТОЛІТТІ .............................................................................. 27 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ ..................................................................................... 30 
Шинкаренко Р.С. ПРОЦЕСИ ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ....... 30 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ............................................................................ 31 
Новосад В.А. ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ ПАТЕРНИ ЕМПАТІЙНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ........................................................................................................... 31 



4 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ................................................................................ 35 
Овсяник С.В. ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ 

НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ..................................................................................................... 35 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ...…………………………………………….37 
Карпеченкова А.О. ЩОДО РІЗНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО 

ПОКОЛІННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ...................................................................... 37 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ ..................................................................................... 39 
Береза А.О. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ........................................................ 39 

Даценко Є.І. РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ............................ 40 

Кашпур А.С. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ ............... 43 

 



5 

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ 
Cтецюк С.П., 

доктор філософії у галузі знань 08 «Право», 

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу  

проблем інформаційно-аналітичного забезпечення  

в сфері освітньої діяльності Військового інституту  

Київського національного університету ім. Т.Шевченка 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА У ЗБРОЙНИХ 

СИЛАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

У Збройних Силах Сполучених Штатів Америки (далі – ЗС США) розвиток лідерства 

визначено фундаментальною стратегічною метою, досягнення якої спрямоване на 

розвиток професійного та особистісного потенціалу керівного складу, а також ефективну 

підготовку особового складу усіх рівнів. В 2006 році у ЗС США було введено в дію 

Польовий Статут ЗС США 6-22 «Військове лідерство: компетентність, впевненість і 

гнучкість мислення» (FM 6-22 Army Leadership: Competent, Confident and Agile), який є 

фундаментальним документом, що визначає мету та принципи військового лідерства, 

його рівні і види, вимоги до військових лідерів тощо. 

Під військовим лідерством у збройних силах США розуміється процес впливу на 

людей, що здійснюється через визначення цілей і напрямків діяльності, мотивацію, 

управління діями під час виконання завдань та підвищення ефективності організації. 

Його розвиток має фундаментальне значення для ЗС США і являє собою заснований на 

армійських цінностях послідовний, цілеспрямований, прогресивний та безперервний 

процес, який спрямований перетворити військовослужбовців у компетентних, здатних до 

рішучих дій і впевнених у собі лідерів. Розвиток військового лідерства досягається за 

рахунок безперервного синтезу знань, навичок і досвіду, отриманих в процесі 

професійної підготовки та навчання в освітніх установах, під час участі у військових 

операціях та в процесі саморозвитку. 

Військове лідерство виражається у концепції, що поєднує у собі такі складові, як «БУТИ-

ЗНАТИ-ДІЯТИ» (від англ. BE-KNOW-DO). «БУТИ» асоціюється із визначенням того набору 

якостей та цінностей, які формують характер військового лідера. «ЗНАТИ» пов’язується із 

ефективними типами мислення, а також знаннями і вміннями, якими повинен володіти лідер. 

«ДІЯТИ» означає, що лідери не можуть бути ефективними, поки вони не застосують свої 

якості і знання на практиці. Дії лідера безпосередньо пов'язані з впливом, який вони мають на 

інших людей і те, що забезпечує досягнення організаційних цілей.  

У Польовому Статуті ЗС США 6-22 «Військове лідерство: компетентність, 

впевненість і гнучкість мислення» визначається, що лідером в ЗС США може бути кожен, 

хто в силу взятої на себе ролі або покладеної відповідальності надихає та впливає на 

людей для досягнення організаційних цілей. Роль лідера в мотивації полягає у розумінні 

потреб і бажань інших, узгодженні і перетворенні індивідуальних прагнень в командні 

цілі, а також здійсненні впливу на інших з метою досягнення цих цілей. Мотивація 

стимулює проявляти ініціативу, забезпечує впевненість дій та зворотній зв'язок. 
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Під час навчання, лідери мають пам’ятати: якщо підлеглі досягли в чомусь успіху, їм 

потрібно висловити похвалу, а у випадку, коли зазнали невдачі – здійснити аналіз 

ситуації, позитивно відмітити вдалі дії підлеглих, а також дати поради щодо того, як 

виправити допущені помилки та у майбутньому уникнути побідних невдач. Вплив 

змушує людей виконувати те, що необхідно для досягнення цілей організації. В збройних 

силах США вплив розуміється не тільки як віддання наказів, але й як демонстрація 

особистого прикладу, що наряду із мотивацією навчанням та наставлянням інших 

відносять до обов’язків військових лідерів. Хочуть лідери цього чи ні, але вони весь час 

подають іншим приклад для наслідування, а тому враження, які вони справляють на 

інших мають стати запорукою їх успіху у військовому колективі. Те, як інші сприймають 

лідера, залежить від багатьох факторів, починаючи від його дій і слів, закінчуючи 

поведінкою і зовнішнім виглядом, при чому як під час виконання службових обов’язків, 

так і поза ним. Подаючи особистий приклад виконання певних дій, військові лідери 

мають підтримувати прагнення в інших до такого ж порядку їх виконання. Особливої 

ваги зазначене набуває в періоди підготовки та задіяння підрозділів до військових 

навчань і бойових дій, виконання завдань за призначенням в несприятливих та 

небезпечних місцях і умовах, в нічний час та у вихідні дні. До прикладу, командири 

підрозділів ЗС США мають подавати приклад і приймати безпосередню участь у 

виконанні робіт з підготовки озброєння і військової техніки до відправки в райони 

проведення навчань чи бойових дій. 
 

Література: 
 

1. Army, US. (2006). Field Manual (FM) 6-22-Army Leadership: Competent, Confident, 

and Agile: Washington, DC: Department of the Army. 

2. Leadership, International Journal of Leadership in Education, 7(1), 3 - 36. Wren, K. 

(2013). Social Influences, London: Routledge. 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Azizova Кateryna, 

PhD in Economics, Associate Professor 

Associate Professor at the Department of Customs 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

 

ESSENCE AND CONTENT OF CUSTOMS POLICY 
 

In the current realities, the movement of the world community to the development of 

international relations and relations on the principles of integration and the creation of a common 

institutional and communication space determines the desire to ensure the most favorable 

conditions in foreign trade and its comprehensive provision. In these conditions, each of the 

countries and the world community as a whole is interested, which is confirmed in the 

consolidation of efforts of global and regional international organizations, the emergence of 
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associations of various business circles involved in foreign economic relations. For this reason, 

customs policy is part of the integration processes taking place both in the post-Soviet space and 

in the world as a whole, and goes beyond the foreign or domestic policy of the state. Taking into 

account the above provisions, we denote the subjects of customs policy. These will include 

legislative and executive bodies of the state (customs administration, legal institutions of power, 

political elites involved in the foreign economic sphere, etc.), institutes of integration 

associations (commission, department, parliament, etc.), institutes of international organizations. 

council, directorate, etc.). Objects of customs policy should include states, economic entities, 

social groups and groups of the population that are covered or influenced by customs policy. In 

the legislative field, the state customs policy is determined by the Customs Code of Ukraine [6]. 

Briefly considering the characteristics of the category "customs policy", it should be noted that 

the development of theoretical and methodological foundations of customs regulation of foreign 

trade in terms of integration processes is very important. An essential methodological aspect of 

scientific and applied research is an unambiguous approach to the categories, concepts, terms used. 

According to Article 5 of the Customs Code of Ukraine, state customs policy is a system of 

principles and activities of the state in the field of protection of customs interests and customs 

security of Ukraine, regulation of foreign trade, protection of domestic market, development of 

Ukraine's economy and its integration into the world economy. part of state economic policy. 

However, it should be noted that at the level of the Member States of the Common Economic 

Space, researchers have identified a number of definitions of customs policy. 

Summarizing the definition of customs policy, we can conclude that customs policy is a 

relationship associated with the exchange of goods. At the same time, these relations together form a 

certain system of international exchange relations established between states to ensure markets for 

sales or raw materials, stimulate the development of certain industries, establish mutually beneficial 

trade cooperation with other states, protection from external competition. Proponents of this view 

include P. V. Dzyubenko [2], I. G. Berezhnyuk [1], A. F. Lisova [4], G. N. Chmel [8] and others. 

However, we consider the above approach to the interpretation of customs policy unilateral, 

as it does not take into account modern integration processes that translate customs policy from 

the national level to the supranational - the level of integration association [3]. 

The stated point of view is supported within the limits of the uniform economic space by the 

researcher T. N. Saurenko [7]. In particular, T. N. Saurenko under customs policy in a broad 

sense understands the process of forming and ensuring the implementation of a system of 

coordinated strategic approaches to the creation, development and functioning of the Customs 

Union. In the narrow sense, there is a section of policy related to the formation and 

implementation of a system of coordinated strategic approaches and customs measures to 

regulate the movement of goods across the common customs border of the member states of the 

union. Part of the policy that will reflect the management of the Customs Union [5]. 

Also, it is necessary to identify the factors that determine the content of customs policy. 

All factors influencing the regulation of foreign economic activity, and hence customs 

policy, scientists conditionally divide into political, economic, technical and organizational [1]. 

Political factors include: 

1) the formation of centers of power, which practice in foreign trade the use of double 

standards to other market participants; 

2) strengthening regional unions and political blocs of countries focused on creating their 

own rules of foreign trade; 
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3) aggressive trade expansion of countries with developed and stable economies; 

4) the state does not have sufficient opportunities to protect its economic interests by political 

and military means. 

The economic factors that must be taken into account include: 

1) accelerating the development of globalization and regionalization of the world economy; 

2) low level of economic development of the state and its one-sided (raw material) nature; 

3) reduction of the level of economic (primarily food) security of the country, which is a 

consequence of many reasons, including errors in customs policy pursued by the state; 

4) the need to promote innovative processes in the development of mechanical engineering, 

agriculture, production on the basis of high technology; 

The technical factors that must be taken into account include a relatively low level of 

information and technical equipment of customs authorities and participants in foreign economic 

activity, which does not allow to organize electronic declaration, introduce preliminary control 

and post-control, ensure effective application of risk management system [4, 7]. 

The organizational factors include: 

1) the lack of real mechanisms to ensure compliance with the law [5]; 

2) imperfection of organizational measures, which causes the continued admission to the 

territory of the state of harmful, dangerous and low-quality products and services that lead to 

loss of public health and environmental pollution [2]. 

3) insufficiency of the regulatory framework that determines the requirements, norms and 

rules for ensuring the safety of goods and services; 

4) the global level of corruption and the expansion of organized crime. 

In conclusion, we can say that the essence of customs policy is the subject of constant 

discussion in the scientific community. 
 

Література 
 

1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання в Україні : монографія. Дніпропетровськ : 

Ранок, 2018. 234 c. 

2. Дзюбенко П. В. Митна політика України та проблема захисту інтересів 

вітчизняних виробників : навч. посібник. Київ : Підручники і посібники, 2016. 532 c. 

3. Курушина Е. В. Економічна інтеграція : підручник. Дніпропетровськ : Підручники 

і посібники, 2016. 143 c. 

4. Лісов А. Ф. Митна політика: система економічних та адміністративних засобів : 

підручник. Дніпропетровськ : Ранок, 2017. 172 c. 

5. Мартиненко В. П. Міжнародні економічні відносини : підручник. Київ : 

Підручники і посібники, 2014. 137 c. 

6. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text. 

7. Сауренко Т. Н. Митна політика як інструмент забезпечення ефективного 

економічного взаємодії держав : монографія. Київ : Підручники і посібники, 2014. 96 c. 

8. Чмель Г. Н. Мала митна енциклопедія : підручник. Київ : Ранок, 2017. 476 c. 

 

 



9 

Волкова М.В., 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

ІННОВАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Забезпечення стабільної позиції підприємства на ринку залежить насамперед від того, в 

якій мірі вироблені продукти чи послуги задовольняють цільову аудиторію. Підприємству 

необхідно систематично працювати над аналізом ринкових можливостей, відбором цільових 

ринків, розробкою комплексу маркетингу та втіленням в життя маркетингових заходів. 

Життєвий цикл продуктів скорочується, тому важливим є підтримувати постійний 

інтерес споживачів. Суспільство вимагає нові, вдосконалені та унікальні товари та 

послуги, з покращеними характеристиками та властивостями, а також адаптовані під 

сучасні реалії канали збуту. 

Кожна компанія постійно бореться за свою конкурентну позицію шляхом завойовування 

аудиторії новинками та інноваціями. Саме інноваційна маркетингова діяльність наразі є 

ключовим пріоритетним напрямом у функціонування сучасний організацій. 

На думку Гризовської Л.О. маркетинг інновацій необхідно розглядати як діяльність, 

що спрямована на пошук нових сфер діяльності, розробку абсолютно нового товару та 

введення у виробництво нових інноваційних товарів [1]. Маркетингова інноваційна 

діяльність передбачає проведення досліджень, які дадуть змогу зрозуміти які продукти 

треба вдосконалювати, або створювати кардинально нові. 

Сутність інноваційної маркетингової діяльності полягає у системному вдосконаленні 

підходів до вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища, комплексу маркетингу 

підприємства, технологій виробництва, за допомогою яких можна виробляти інноваційний 

продукт, маркетингових комунікацій, через які відбувається діалог зі споживачами. 

Сучасні маркетологи роблять все більший упор на інтернет-технології, роль яких за 

останнє десятиліття зросла у багатократному розмірі. Відтепер віртуальні мережі стали 

одним з найнеобхідніших інструментів розвитку будь- якої організації. 

Щоденне зростання кількості користувачів мереж закономірно призвело до міграції 

бізнесу у Інтернет-середовище. Цільові аудиторії найрізноманітніших поглядів, віку, 

статі, соціальних статусів та вподобань тепер доступні онлайн [2]. Проте досі не кожна 

організація змогла адаптуватися до зміни середовища активності споживачів.  Не в 

кожній організації стратегічне значення має інноваційна маркетингова діяльність. Тим не 

менш саме вона є рушієм поступу сучасного бізнесу у кожній сфері діяльності. 

Інтернет-маркетинг – це частина електронної комерції, що направлена на просування 

товару через онлайн мережі та пошук нових ринків збуту. Інтернет-маркетинг реалізує 

завдання маркетингу у інтернет середовищі. 

На думку Ус М. інтернет-маркетинг представляє собою новий вид маркетингу, що 

передбачає використання традиційних та інноваційних інструментів і технологій для 
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визначення і задоволення потреб та запитів споживачів [3].  

Так як інноваційна маркетингова діяльність направлена також на підвищення 

прибутку, шляхом вдосконалення продукції та її збуту, ріст продажу є логічним 

показником ефективності реалізованих заходів. 

Порівняно з традиційним маркетингом, інтернет-маркетинг ефективніше та швидше 

впливає на споживача. Поєднання обох напрямів забезпечує підприємству успішний 

розвиток та дозволяє бути на хвилі останніх тенденцій. 
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
Ринок страхових послуг в Україні почав формуватися саме на ринкових засадах після 

здобуття Україною незалежності та усунення монополії держави, тобто з появою перших 
недержавних страхових компаній.  

Не дивлячись на те, що недержавним страховим компанія було важко формувати 
ринок самостійно, адже вони не мали такого важеля на економіку та формування ринку, 
як, наприклад, державні компанії, недержавні компанії все ж таки змогли пробитися та 
довести, що ринок страхових послуг досить перспективний.  

Ринок страхових послуг почав розвиватися, адже став дуже потужним інструментом 
розвитку всієї економіки в цілому. Страхові послуги допомагали функціонувати 
підприємствам та намагалися захищати інтереси громадян. 

Хоча компанії, що надають страхові послуги і вважалися перспективними, все ж таки 
були фактори, що стримували їх розвиток. Це і недостатня законодавча підтримка: як 
відсутність необхідних законів для роботи страхових компаній, так і погано організована 
система контролю дотримування цих законів. З іншої сторони – неналагоджена робота 
самих страхових компаній. Вони не вели необхідну звітність, яка б підтвердила їх 
добросовісність та доходність. З цієї причини споживачі страхових послуг не могли 
довіряти страховим компаніям, адже вони не мали жодного підтвердження, жодних 
гарантій виконання своїх обов’язків. І також в цієї ж причини інвестори не наважувалися 
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вкладати гроші у страхові компанії, адже також не мали ніяких гарантій повернення своїх 
грошей без фінансової звітності. 

Також необхідно зазначити, що рівень платоспроможного попиту на страхові послуги 
був не дуже високий, адже населення в принципі було не дуже платоспроможним. 

Навіть самі страхові компанії мали не великий капітал. Це до речі ще одна проблема. 
Їх капітал зростав дуже повільно. Та ще і в умовах безладу зі сторони контролюючих 
органів та законодавства. 

Ще одна проблема, яка зупиняє розвиток ринку страхових послуг – це відсутність 
кваліфікованих кадрів. А навіть при їх наявності, на жаль, управлінці майже завжди не 
зацікавлені у рості фірми, бо вони не отримують з цього ніякого прибутку. До того ж, 
рішення на найвищому рівні приймаються скоріше власником, а не управлінцем. Але ще 
раз наголошую, що кваліфікованих кадрів на ринку страхових послуг не вистачає! Знайти 
менеджера, який буде управляти фірмою – не проблема, проблема – знайти страховика, 
який буде на цій фірмі працювати. 

Проблема, яку я вважаю головною – це низька інформованість про ринок страхових 
послуг. Ця проблема має два аспекти: 

1) Через відсутність певних рейтингів страхових послуг, відсутність доступної 
аналітики ринку, змін середовища, відсутність відкритого списку недобросовісних 
страхувальників самим страховим компаніям важко працювати та швидко 
підлаштовуватися під ринкові зміни та постійно виникаючі та змінні потреби. 

2) І другий аспект цієї проблеми полягає в тому, що наше суспільство дуже низько 
інформоване про наявність страхових послуг. Якщо подивитися на результати 
соціологічного опитування Центру Разумкова, то можна побачити такі цифри: 76,5% 
громадян не знають навіщо потрібно страхування відповідальності перед третіми особами 
та що воно взагалі дає! Можна подивитися на інші цифри: автомобільне страхування про 
яке точно майже всі знають підтримує лише 40,4% опитуваних. Це говорить про дуже 
низький рівень обізнаності споживачами про страхові послуги та їх необхідність! 

Виникає ось яка ситуація: громадяни не довіряють страховим компанія. За даними 
соціологічних досліджень Центру Разумкова недержавним страховим компаніям довіряє 
лише 10,7% громадян, державним трохи більше – 17,5%. До того ж, споживачі не бачать 
необхідності у страхування, бо по-перше, не розуміють, що воно їм дасть через низьку 
інформованість, по-друге, не впевнені у власному майбутньому через нестабільну 
ситуацію в Україні, що також негативно впливає на діяльність страхових компаній. 

На мою думку, перша проблема, яку потрібно вирішувати страховим компаніям, щоб 
вони могли розвиватися – це підвищувати обізнаність споживачів. Люди не можуть 
купити те, про що вони або взагалі не знають, або не розуміють, як воно працює та які 
вигоди може дати. Тобто необхідно створювати культуру страхування.  

Після того, як вирішення першої проблеми буде зрушене з місця необхідно 
добиватися впровадження певних законів, які б підтримували б діяльність страхових 
компаній. Зараз в Україні йде мова про впровадження обов’язкового медичного 
страхування і це чудова можливість для страхових компаній. 

Також необхідно впровадити чітку звітність, яка буде наявною у відкритому доступі. 
Щоб підвищити довіру і споживачів, і інвесторів. А також зробити діяльність страхових 
компаній прозорою – це зменшить кількість недобросовісних страхувальників.  

Я ще пропоную створити кодекс честі страхувальника, щоб вони – як адвокати, мали 
дотримуватися його, або втратити право на ведення своєї діяльності.  
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ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОГО 

БІЗНЕСУ 

 
Інструменти управління розвитком банківського бізнесу – це засоби певної форми 

інформації, які підтверджують грошові чи інші права або зобов’язання та мають 
юридичне оформлення і використовуються банком для організації його ефективного 
функціонування, а також отримання прибутку. Вони виконують функцію передачі 
інформації, а їх основним завданням є допомога у забезпеченні розвитку банку. У процесі 
дослідження визначено групи інструментів управління розвитком банківського бізнесу: 

1) платіжні; 
2) фінансові; 
3) правові. 
Платіжні інструменти – це засоби платежу, які виконують функцію передачі інформації, 

що містить відомості про деталі переказу та платежу грошових коштів. Основними 
елементами даного інструменту є: зобов’язання, яке потрібно виконати; платник – сторона, 
яка здійснює платіж; отримувач – сторона, яка отримує платіж; вид платежу; банки, які 
списують необхідну суму з рахунку платника і зараховують її на рахунок отримувача. 

При здійсненні платежів використовують такі інструменти як: 
1. Платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому 

законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для 
ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою 
оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також 
здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [2, с. 24].  

2. Платіжне доручення – це розрахунковий документ, який містить доручення 
платника банку здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на 
рахунок отримувача [1]. Здійснюючи переказ коштів банк отримує комісійні 
відрахування за надані послуги, чим збільшує свої процентні доходи. 

3. Вексель – це цінний папір, який засвідчує грошове зобов’язання векселедавця або 
його наказ третій особі сплатити після настання терміну платежу визначену суму 
власнику векселя (векселедержателю) [3]. Використання банком векселів сприяє 

http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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розвитку банківських операцій з використанням векселів, які поділяються на кредитні, 
гарантійні та комісійні. Вексельні кредити забезпечують важливу частку доходів банку. 
Гарантійні та комісійні операції підвищують зручність вексельних розрахунків клієнтів 
банку, а також є джерелом доходів з невеликим ризиком. 

4. Рахунок – це вид банківського облікування, який відкривається банками юридичним 
i фізичним особам на договірній основі для зберігання грошових коштів і здійснення 
розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства [4, с. 73]. 
Відкриття банками рахунків для юридичних та фізичних осіб сприяє збереженню та 
розширенню клієнтів. Банк стає центром обслуговування клієнтів на тривалий термін, а 
також формуються нові джерела надходжень ресурсів для видачі кредитів. 

Загалом, здійснення платіжних операцій підвищує роль банків на фінансовому ринку 
як розрахункових центрів і посередників, які здійснюють платежі та перекази коштів. З 
розширенням спектру платіжних операцій банки нарощують свої комісійні доходи і тим 
самим сприяють зростанню прибутку та власному розвитку. 

Фінансові інструменти управління розвитком банківського бізнесу – це різні активи і 
пасиви банку, які обертаються на фінансовому ринку і є законними вимогами їх 
власників на отримання грошового доходу у майбутньому і за допомогою яких 
реалізуються банківські операції. До фінансових інструментів управління розвитком 
банківського бізнесу належать: 

1. Кредитний договір – це цивільно-правовий документ, який визначає взаємні 
юридичні права і зобов'язання, економічну відповідальність між банком та клієнтом ) з 
отримання останнім фінансових ресурсів на умовах повернення, платності, строковості 
для цільового використання. Надання кредитів є однією із найважливіших функцій 
банку, оскільки кредит є основним джерелом його доходів, які дають змогу збільшувати 
фінансові ресурси, розширювати та розвивати банківський бізнес 

2. Договір депозиту – це договір, за яким одна сторона (банк), яка прийняла від або 
для другої сторони (вкладника) грошову суму (вклад), які можуть бути у готівковій та 
безготівковій формі, а також як у національній так і в іноземній валюті, які розміщуються 
клієнтами на особистих рахунках у банку на договірній основі та на визначений термін, 
виплачуються вкладнику відповідно умов договору та чинного законодавства. Депозити 
є основним джерелом формування ресурсної бази банку. 

3. Цінні папери – це свідоцтва, які засвідчують про участь їх власників у капіталі 
підприємства або наданні позики. Цінні папери є формою фінансового капіталу, оскільки 
їх власники отримують дохід. Хоча цінні папери купуються та продаються на ринку, вони 
не мають реальної вартості і цей капітал часто є фіктивним. 

4. Банківська гарантія – це зобов’язання банку здійснити платіж в межах зазначеної 
суми за свого клієнта у випадку невиконання ним умов договору. Однією з найбільших 
переваг даного інструменту є те, що банківська гарантія може обслуговувати 
зовнішньоторговельні операції. Надаючи банківську гарантію банки отримують 
комісійні доходи, хоча відсоткова ставка зазвичай менша ніж по кредитних операціях. 

5. Процентна ставка – це сума у відсотковому вираженні, яка сплачується за 
використання коштів, або за здійснення банківських операцій. Це основний інструмент, 
який формує та збільшує прибутковість від ведення банківського бізнесу. 

6. Норма резервування банку– це установлене Правлінням Національного банку 
України процентне співвідношення між сумою обов'язкових резервів та загальною 
сумою банківських пасивів, до яких застосовуються резервні вимоги. Для покриття 
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збитків банківського бізнесу банки створюють спеціальні резервні фонди та загальні 
резерви для покриття збитків які можуть виникати у діяльності банку. 

Для ефективного функціонування інструментів розвитку банківського бізнесу необхідні 
правила, які б регулювали права та обов’язки всіх учасників здійснення операції чи платежу. 
Саме такі правила формуються правовими інструментами управління розвитком 
банківського бізнесу, які містять у собі способи та прийоми впливу суб’єктів управління на 
об’єкти управління, в основі яких лежить юридично оформлений “авторитет” керівництва. 

Правові інструменти управління розвитком банківського бізнесу регулюють 
функціонування платіжних та фінансових інструментів банком. Вони регламентуються 
такими правовими актами як Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон 
України “Про банки і банківську діяльність”, іншими актами законодавства України та 
підзаконними нормативно-правовими актами України. 

До основних правових інструментів управління розвитком банківського бізнесу належать: 
1. Статут банку – це сукупність правил, що регулюють організацію та порядок 

діяльності банку, його взаємовідносини із зацікавленими сторонами, права та обов’язки 
керівних органів. 

2. Накази керівника – це документи, які видаються посадовими особами банку в 
межах їх компетенції, які мають обов’язкову юридичну силу щодо працівників, яким 
адресовано розпорядження.  

3. Інструкції – це документи, у яких сформовано правила, що регулюють обов’язки сторін 
діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов’язків. 

4. Листи-розпорядження – це основні документи, що забезпечують розпорядчу 
діяльність банку. 

Вказані правові інструменти управління розвитком банківського бізнесу, а саме 
статут банку, накази керівника, інструкції та листи розпорядження є основним 
елементами управління організаційною структурою банку, оскільки забезпечують 
злагоджену роботу банку на всіх рівнях, а також регулюють обов’язки усіх учасників 
здійснення банківської діяльності.  

Оскільки банк є виробником специфічного продукту, йому необхідні відповідні 
інструменти для здійснення операцій. Інструменти управління розвитком банківського 
бізнесу покликані забезпечувати та сприяти виконанню цілей банку, а саме досягненню 
прибутку через залучення клієнтів, розширення сфери збуту своїх послуг, просування 
банківського продукту, завоювання ринку, знаходження та утримання власних позицій та 
частки ринку. Засобами для досягнення поставлених цілей є запропоновані інструменти. 
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Процес функціонування українських підприємств супроводжується появою та 

суттєвим впливом значної кількості факторів, без своєчасної й адекватної реакції на які 

виживання неможливе. Система економічної безпеки в умовах кожного підприємства 

повинна бути орієнтованою на виявлення, ідентифікацію та відстеження зміни впливу 

основних факторів не лише внутрішнього, але й зовнішнього середовища [9]. За таких 

умов зростає актуальність застосування холістичного управління економічною безпекою 

підприємства (ХУЕБП) [3, с. 46]. Основу такого виду управління складає тлумачення 

базових в безпеці понять як то «безпека», «небезпека», «виклик», «ризик», «загроза». 

Застосування поняття «безпека» характеризується глибокими історичними коренями. 

Якщо ж взяти до уваги сучасний етап, то безпека виступає міждисциплінарною 

категорією, адже складно знайти сферу людської діяльності, де б вона не 

застосовувалася. О. Трескунов доводить, що безпека «… окремого суб’єкта 

господарювання являє собою стан його захищеності від будь-яких загроз, який можна 

досягнути лише за умови певної діяльності» [8, с. 114]. Без цитування інших визначень 

можна стверджувати, що стосовно суб’єкта господарювання у статиці безпека є умовою 

його існування та розвитку, а в динаміці – передбачає здійснення певних заходів, тобто 

формування безпечних умов, які характеризуються відсутністю, або ж контрольованим 

перебігом виникнення й впливом зовнішніх та внутрішніх викликів, ризиків та загроз, з 

метою збереження підприємства як соціально-економічної системи.   

Протилежність безпеки визначається таким терміном як «небезпека». Протилежність 

цих понять чітко прослідковується у публікації Н. Різника, де він доводить, що «… якщо 

безпека є найбільш сприятливим станом об’єкта дослідження, то небезпека – найбільш 

несприятливим, кризовим» [5, с. 122]. Окрім розуміння взаємозв’язку в межах пари 

«безпека-небезпека» важливим є виявлення причин виникнення небезпеки. Подальші 

дослідження дозволили виявити, що більшість безпекознавців схиляють до думки, що 

причинами збільшення небезпеки, із відповідним зниженням рівня безпеки, виступають 

виклики, ризики та загрози, які порушують рівновагу системи і за своєю природою можуть 

бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Логічність міркувань підштовхує до висновку, що 

забезпечення необхідного рівня безпеки, який уможливлює існування та  розвиток системи, 

потребує здійснення певних заходів для протидії тим обставинам, що збільшують рівень 

небезпеки, тобто об’єктом дій суб’єктів безпеки повинні бути виклики, ризики та загрози. 

Проведене узагальнення дало змогу виявити той факт, що більшість науковців 

дотримуються узгодженої позиції щодо сутності такого поняття як «виклик». З однієї 

сторони вони пов’язують його із небезпекою, але з іншої – констатують, що його поява в 

тактичному вимірі не впливаю на рівень безпеки, а лише в стратегічному може спричинити 

зростання небезпеки. Так, ця теза знаходить підтвердження у публікації О. Сєргуніна, де 

виклик визначено як «… сукупність обставин, не обов’язково загрожуючого характеру, але, 
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безумовно, таких, що вимагають реакції» [7, с. 127]. Узагальнюючи можна стверджувати, 

що виявлення викликів, які не можна відстежити за результатами аналізу фінансової 

звітності, потребує формування відповідної на порядок складнішої системи інформаційно-

аналітичного забезпечення із відповідною орієнтацією на відстеження зміни у зовнішньому 

середовищі та внутрішньогосподарських процесах. Йдеться не про виявлення ступеня 

негативного впливу певних суб’єктів на рівень економічної безпеки підприємства (ЕБП), а 

на зміну їх стану та характеру поведінки, що може вказувати на формування виклику, який 

в подальшому трансформується у ризик, або ж загрозу.       

Ризик як чергова складова формуванні теоретичних основ застосування ХУЕБП 

характеризується суттєвою відмінністю в поглядах науковців щодо його сутності. Значна 

частина науковці в процесі трактування ризику ототожнюють його із невизначеністю, або 

ж подають як спосіб її подолання. Так, О. Ястремський тлумачить ризик як такий, що «… 

виникає коли існує невизначеність, відсутність вичерпної інформації про умови прийняття 

рішень» [11, с. 16]. Інша група науковців ризик ототожнюють із загрозою або ж 

небезпекою. Для прикладу, Ю. Воропаєв тлумачить ризик як «… загрозу втрат на 

підприємстві» [2, с. 29]. Як і стосовно попереднього підходу можна говорити про його 

часткову хибність, адже таке ототожнення не забезпечує необхідний рівень конкретизації 

в положеннях застосування ХУЕБП. Оскільки термін «небезпека» нами уже був 

розглянутий вище, то можна стверджувати, що ризик скоріше може призвести до зростання 

небезпеки, але не може вважатися таким, що є рівним за значенням до поняття «безпеки». 

У парі «безпека-небезпека» ризик є одним із факторів що порушує рівновагу. Третій підхід 

доволі чітко сформований у публікації Л. Романенко та А. Коротеєва і передбачає 

визначення ризику як «… події, що може відбуватися або ні. У разі настання такої події 

можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток), нульовий і позитивний 

(виграш, вигода, прибуток)» [6, c. 125]. З позиції забезпечення ЕБП такий підхід пояснює 

той факт, що кожне прийняття управлінського рішення супроводжується появою ризику, 

результати якого можуть бути відмінними, а для досягнення позитивного, який дозволить 

досягнути цілей без зниження рівня безпеки, або ж призведе до її збільшення, потрібним є 

формування відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення із, у відповідності до 

базових засад холізму, цілісним сприйняттям  рівня ЕБП та можливої зміни у зовнішньому 

середовищі та внутрішньогосподарських процесах. 

Якщо стосовно ризику йдеться про можливість різного впливу на рівень безпеки, то при 

розгляді поняття «загроза» вказується на суто негативний результат. Фактично можна 

виділити два ключові підходи в трактуванні загрози стосовно ЕБП. Перший передбачає 

ототожнення загрози із небезпекою, зокрема шляхом визначення її сутності як «… 

безпосередня небезпека нанесення збитків, посягання на цінності та інтереси, що 

охороняється правом власності; висловлений в будь-якій формі намір фізичного, 

матеріального чи іншого збитку особі, суспільству, державі» [4, с. 45]. Аналогічно як і при 

розгляді ризику, не можна погодитися із ототожненням базових понять, зокрема у цьому 

випадку загрози і небезпеки. Інший підхід є найбільш поширеним, але відмінність полягає 

у ступені впливу загрози на рівень ЕБП. Так, І. Ансофф доводить, що загрозою можна 

вважати «будь-які процеси або явища, що перешкоджають рухові підприємства чи 

організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей» [1, с. 59], коли В. Ячменьова 

обґрунтовує необхідність визначення загрози як «… вплив з великою інтенсивністю 

певного чинника або їх сукупності, що може призвести до виникнення змін негативного 
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характеру в діяльності підприємства, які можуть бути незворотними або усунення яких 

потребує значних коштів, часу та ресурсів» [11, с. 18]. На нашу думку обидві позиції є 

вірними, що пов’язано із: природою виникнення та посилення впливу певної загрози на 

ЕБП; виникненням загрози як результат відсутності реакції суб’єктів безпеки на існування 

та розвиток іншої загрози; здатністю системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

виявляти загрози. Узагальнюючи можна стверджувати, що загроза, поруч із ризиком, являє 

собою форму небезпеки, поява якої спричинена змінами у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі і без належної уваги зі сторони суб’єктів безпеки у формі реалізації захисних 

заходів може спричинити зниження рівня безпеки до критичного рівня, тобто викликати 

руйнування підприємства як соціально-економічної системи. 

Проведене теоретичне дослідження доводить важливість чіткого окреслення 

параметрів досягнення безпеки, а також визначення сукупності найважливіших викликів, 

ризиків та загроз з метою подальшого формування механізмів реалізації захисних заходів 

в межах холістичного управління ЕБП.   
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОСУВАННЯ МЕРЕЖ 

КІНОТЕАТРІВ 

 
Комунікаційна політика та просування у науковому дискурсі протягом багатьох років є 

об’єктом дослідження, адже інструменти все частіше оновлюються, а також з’являються 

нові данні щодо їх застосування. Починаючи з середини ХХ ст описаний комунікаційний 

мікс Ф. Котлером заклав базис, який дає змогу продовжувати науковий аналіз 

впровадження інструментів просування провідним зарубіжним та українським вченим. 

Просування розглядали такі науковці як  Ж.-Ж. Ламбен, Г. Амстронг, В.Вонг, Д. Сондерс, 

Є. Ромат,  О. Сохацька, Т. Дубовик.  

Специфіка ринку мереж кінотеатрів обумовлена особливостями в усьому маркетинговому 

міксі. Найбільш актуальною у просуванні мереж кінотеатрів є ведення комунікаційної 

політики в умовах локдаунів – повного призупинення діяльності. Кіноіндустрія умовно 

складається з виробників кіно, дистриб’юторів та кінопрокатників є одним із сфер бізнесу, 

що зазнала найбільшого впливу від Covid-19. Показ фільмів є послугою, а тому фізична 

присутність глядача основоположний компонент в діяльності кінотеатру.  

Тому дослідження спрямоване на аналіз ефективності політики просування під час 

першого, чотиримісячного локдауну в період з 12 березня по 2 липня 2020 року.  

Динаміка кількості підписників на сторінки мереж кінотеатрів в Instagram за період 

призупинення їх функціонування  
 

Мережа 

кінотеатрів 

К-ть підписників 

12.03.2020 

К-ть підписників 

2.07.2020 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення, % 

Kinoland 12291 11649 -642 -5,2 

Cinema city 6841 5952 -889 -13,0 

Oскар 8026 7227 -799 -10,0 

Multiplex 164278 175655 +11371 6,9 

Планета кіно 76949 77586 +637 0,8 

Wizoria 40645 38449 -2196 -5,4 
 

Якісний аналіз соціальних медіа кінотеатрів України показує, що під час 

призупинення роботи на час локдауну вони не комунікували з підписниками онлайн. 

Натомість, аналіз даних свідчить про те, що мережі, що активний постинг у Facebook та 

Instagram відкрив перед деякими мережами нові можливості. Комунікації інформували 

про доставку попкорну та продаж сертифікатів. Оскільки під час карантину збільшився 

час середнього використання мережі користувачем, а контенту стало ще більше, адже усі 

бізнеси, що продовжували працювати робили все можливе задля уваги користувачів, то 

охоплення аудиторії у сторінок кінотеатрів зменшилося.  

Така поведінка у соцмережах брендів може бути зумовлена скороченням бюджетів на 

маркетинг, а також високою конкуренцією контенту, адже велика кількість користувачів 



19 

розпочала генерувати дуже велику кількість контенту, виходити у прямі ефіри, медійні 

особистості та бренди підвищили до небувалих рівнів конкуренцію за увагу своїх 

підписників та залучення нових. 

На нашу думку, кінотеатри мали б, навпаки, скористатися можливістю і стати для 

своїх підписників віртуальною спільнотою прихильників фільмів. Щоб залишатися на 

зв’язку та забезпечити високу відвідуваність у перші місяці після відкриття кінотеатрів 

вони мали б продовжувати регулярний постинг, а також рекламні таргетовані кампанії. 

Крім того, на нашу думку, мережі кінотеатрів мають скористатися можливістю онлайн-

кінотеатрів та створити у кооперації з дистриб’юторами або з вже існуючими 

платформами, новий продукт – власну стрімінгову платформу, яка б змогла залучити 

більше клієнтів, забезпечуючи бізнес і у сезони перерви у роботі.  
 

Література: 
 

1. Дубовик Т.В. Інтернет-маркетингові комунікації: монографія ТВ Дубовик - К.: 

КНТЕУ, 2014 

2. Котлер Ф., Амстронг Г., Вонг В., Сондерс Д., - основи маркетингу, 5-е європейське 

видання – 2013 рік – 751 с.  

3. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентирванный на рынок / пер. с англ. под ред. 

В.Б. Колчанова / Ж.Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с 

4. Ромат Е.В. Реклама. 5-е изд. – СПб: Питер, 2002. – 544с 

5. Режим доступу: https://www.instagram.com/butterfly_cinema/  

6. Режим доступу: https://www.facebook.com/Butterfly.Cinema/  

7. Режим доступу: https://www.instagram.com/cinema_citi/  

8. Режим доступу: https://www.facebook.com/cinemaciti.ua  

9. Режим доступу: https://www.facebook.com/kinoman.ua  

10. Режим доступу: https://www.instagram.com/kinoman.cosmo/  

11. Режим доступу: https://www.facebook.com/kinolandcom  

12. Режим доступу: https://www.instagram.com/kinoland_kh/  

13. Режим доступу: https://www.instagram.com/liniakino_kyiv/  

14. Режим доступу: https://www.facebook.com/LiniaKino.Kyiv 

15. Режим доступу: https://www.instagram.com/kinotema.ua/ 

16. Режим доступу: https://www.facebook.com/kinotemaUA  

17. Режим доступу: https://www.facebook.com/uamultiplex  

18. Режим доступу: https://www.instagram.com/multiplex_official/  

19. Режим доступу: https://www.facebook.com/oskar.kiev.ua  

20. Режим доступу: https://www.instagram.com/oskar_cinema/  

21. Режим доступу: https://www.instagram.com/wizoria.ua/  

22. Режим доступу: https://www.facebook.com/wizoria.ua  

23. Режим доступу: https://www.facebook.com/planetakino  

24. Режим доступу: https://www.instagram.com/planetakino/ 

25. Сохацька Олена Миколаївна, Легкий Олег Андрійович ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ВІД ПОСТАНОВКИ МЕТИ ДО 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ. Marketing and Digital technologies Volume 1, No 2, 2017.  

 

 

https://www.instagram.com/butterfly_cinema/
https://www.facebook.com/Butterfly.Cinema/
https://www.instagram.com/cinema_citi/
https://www.facebook.com/cinemaciti.ua
https://www.facebook.com/kinoman.ua
https://www.instagram.com/kinoman.cosmo/
https://www.facebook.com/kinolandcom
https://www.instagram.com/kinoland_kh/
https://www.instagram.com/liniakino_kyiv/
https://www.facebook.com/LiniaKino.Kyiv
https://www.instagram.com/kinotema.ua/
https://www.facebook.com/kinotemaUA
https://www.facebook.com/uamultiplex
https://www.instagram.com/multiplex_official/
https://www.facebook.com/oskar.kiev.ua
https://www.instagram.com/oskar_cinema/
https://www.instagram.com/wizoria.ua/
https://www.facebook.com/wizoria.ua
https://www.facebook.com/planetakino
https://www.instagram.com/planetakino/


20 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ  
Ілюхіна Катерина, 

магістр історії  

Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка 
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ДЛЯ УРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ  

КНДР ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ 

 
Оскільки одним з факторів впливу на безпеку в Північно-Східному регіоні є політика 

Північної Кореї, важливим є питання урегулювання відносин між країнами, що беруть 

участь в програмі ядерного роззброєння: США, РФ,  КНДР та Республікою Кореєю . Після 

припинення військових дій на Корейському півострові , що завершились не мирним 

договором, але перемир’ям у Панминчжоні, пропри тимчасові локальні конфлікти , статус 

невтручання був відносно сталим з часів завершення Корейської війни [1, 518; 5,16]. 

Посилення  тиску США на КНДР спостерігається з часу приходу до влади Д.Трампа, 

що використовувалось як засіб впливу на Республіку Корею, одночасно посилення 

напруги у відносинах з США відбувається після  порушення зі сторони  КНДР положень 

резолюції ООН 2017 р. Заяви Ким Чен Ина про бомбардування о.Гуам знаходять відгук 

у загрозах Д. Трампа про зустрічний напад та інші заяви, висловлені публічно на 

міжнародних форумах, що мали здебільшого ультимативний характер,  відображаючи  

відсутність спроб урегулювання конфлікту, що загрожувало не тільки регіональній, а й 

світовій безпеці. Висновками переговорів між республіками Корейського півострова у 

2018 р., що були зумовлені також передбачуваною участю Північної  Кореї у XXIII 

Олімпійських іграх, стали домовленості про спільне зменшення ядерних потенціалів, 

урегулювання геополітичної обстановки на Корейському півострові, що вплинуло на 

зміцнення відносин  між республіками.  

Переговори, що відбулися в січні 2018 р. між Пд. Кореєю та КНДР, стали тимчасовим 

засобом мирного врегулювання конфлікту. Вихід команд обох держав Корейського 

півострова  на церемонії відкриття Ігор під єдиним прапором , виступ у змаганнях з хокею 

спільною жіночою командою, стало символом тимчасової єдності двох держав, 

роз’єднаних 38-ою паралеллю [2] . У результаті, Північна Корея завершила свою 

наймасштабнішу участь в Зимових Олімпійських іграх з рекордною кількістю 

спортсменів,  прес-службою у 21 особи та делегацією з 27 високопосадовців, крім того 

вперше виступивши і на Паралімпійських Іграх. Таким чином, Олімпійські ігри у 

Пхенчхані-2018 заклали, хоч і ненадовго, наріжний камінь миру для півостріві [4]. Однак, 

після зникнення олімпійської атмосфери, результат  попередніх переговорів 

знівелювався,  залишаючи попередній стан речей. Дипломатичні намагання КНДР 

висловити вимоги до США і Південної  Кореї, відображались у незначних поступках зі 

сторони КНДР. Ймовірність того, що дух олімпізму призведе до серйозних зрушень у 

політиці [2]  Пхеньяна, виходячи з висловлювань лідерів Пн. Кореї,  зменшувалась.  
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Попри досвід 2018 р., використання Ігор Олімпіад в Токіо, як каталізатора прогресу 

взаємовідносин між обома державами стало неможливим. Через відмову Пн. Кореї від 

участі у квітні 2021 р., що стала першою, після бойкоту Ігор у Сеулі 1988, через  недовіру 

до системи забезпечення охорони здоров’я у Токіо в умовах пандемії, поновлення  

взаємодії між державами під олімпійським гаслом на Корейському півострові на тлі 

зупинених транскордонних переговорів не відбулось [6].  

Водночас, між Південною Кореєю та Японією присутній дипломатичний конфлікт 

через представлення групи нейтральних островів (Ліанкурські скелі) на карті 

проходження факелів Токіо-2020, яку було закликано виправити  речником  НОК КНДР, 

стверджуючи, що включення островів на карту може перетворитись на провокацію, що 

«порушує суверенітет корейської нації [3] . 

Таким чином, можна стверджувати, що хоч політика Пн. Кореї  після Ігор 2018р. 

відображалась у зменшенні готовності йти на переговори, проте проведення масштабної 

спортивної події у Південній Кореї тимчасово об’днало дві держави. 
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Проблема польсько-українського протистояння в роки Другої світової війни у наш 

час є однією із найбільш дискусійних як серед українських, так і серед польських 

науковців, оскільки вона значним чином впливає на формування сучасного стану 

відносин між Польщею та Україною. 
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Інтерес до вищезгаданого конфлікту посилюється ще й тим, що в його ескалації помітною 

є присутність так званої «третьої сили», про яку, зокрема, зауважують В. Трофимович, 

І. Ільюшин, Я. Дашкевич та ін. [5, c. 193]. 

Під поняттям «третя сила» в контексті даної проблематики ми розуміємо присутність 

в польсько-українському конфлікті 1939-1945 рр. двох провідних держав тогочасної 

політичної карти світу – СРСР та Третього Райху.  

Оскільки СРСР був супротивником самостійності українців та зважаючи на те, що 

радянський вплив на вищезгадане етнічне протистояння можна простежити 

документально, актуальним буде аналіз одного із організаційних документів українських 

повстанців (УПА), а саме звіту «Про положення в більшовицькому запіллі з другої 

половини травня 1944 року» [3]. 

Цей документ окреслює політичне становище на Волині навесні 1944 р., коли відбувся 

перехід німецько-радянського фронту [1, с. 213]. Та крім цього, звіт містить інформацію, яка 

безпосередньо засвідчує те, що польсько-українське протистояння 1939-1945 рр. було не 

лише конфліктом між поляками та українцями, а й предметом зацікавленості з боку 

радянського керівництва. 

Зокрема, у зазначеному вище звіті українських повстанців, датованому 18 червня 

1944 р. читаємо наступне: «… більшовики почали генеральний наступ на відділи УПА з 

початку квітня 1944 року…» [3]. Вже з початку документа бачимо, що більшовики, 

наступаючи на упівців, не лишалися осторонь подій, котрі відбувалися на Волині в 1944 р. 

Та найбільше в даному документі привертає увагу пункт під назвою «Поляки в 

більшовицькому запіллі», у якому зазначається, що поляки входили до складу 

радянських партизанських груп, зокрема, до складу «групи Колпака» [3]. Крім того, в 

документі акцентується увага на те, що активно проти українського населення загалом та 

відділів УПА зокрема виступала та частина радянської партизанки, яка разом із Ковпаком 

не вирушила до німецького запілля, а лишилася на Волині в Людвіпольському і 

Березенському районі неподалік річки Случ [3]. 

Далі в звіті вказується, що в квітні того-таки 1944 р. вищезгадана польська група 

здійснила спробу повернути полякам довоєнні кордони, встановивши «граничні стовпи 

з польськими орлами на старій польській границі» [3]. 

Події, котрі відбулися після цього, демонструють безпосереднє втручання в польсько-

український конфлікт більшовиків, адже відділи НКВС знищили цю частину польської 

партизанки на території її розміщення у Людвіпольському та Березенському районах [3]. 

Слід звернути увагу також і на те, що цих поляків було повішено на встановлених ними 

ж кордонних стовпах, що, вочевидь, було зроблено для того, щоб продемонструвати 

незгоду радянської влади із тим, як окреслила кордони польська партизанка. 

Таким чином, проаналізувавши звіт УПА «Про положення в більшовицькому запіллі 

з другої половини травня 1944 року» можна документально, спираючись на подану в 

цьому організаційному документі інформацію, простежити присутність в польсько-

українському конфлікті 1939-1945 рр. радянської сторони, яка була однією із «третіх сил» 

цього трагічного етнічного протистояння та мала свої загарбницькі інтереси в його 

ескалації, оскільки в плани радянського керівництва, метою якого було встановлення 

комуністичного режиму на території Польщі та України, не входило здобуття цими 

державами самостійності, якої так прагнули два народи. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 
 

Сучасний вчитель має інтенсивно впроваджувати в освітній процес активні методи 

навчання, які забезпечують можливості розкриття творчої особистості, розвитку 

ініціативи учнів, активізації їхньої пізнавальної активності. Автори [1] пропонують 

використовувати у професійній підготовці майбутніх педагогів, зокрема вчителів 

інформатики, ідею педагогіки співробітництва, яка сприяє підвищенню мотивації до 

навчання, покращенню ефективності освітнього процесу й забезпечує суттєве зростання 

якості фахової підготовки майбутніх педагогів. 

У роботі [2] розглянуті м’які компетентності, як елемент лідерства та складову 

успішності вчителя в професійному житті, до яких відносять: здатність спілкуватися 

рідною та іноземними мовами; інноваційність; інформаційно-комунікаційну 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 

здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурну 

компетентність; підприємливість та фінансову грамотність. 

Формуванню комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики 

засобами творчих робіт присвячено дослідження [3], в якому автори акцентують увагу на 
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тому, що комунікативна компетентність розвиває нові можливості особистісного зростання 

педагогів та спонукає до використання набутих знань у подальшій професійній діяльності. 

На наш погляд, одним із засобів розвитку комунікативних здібностей майбутнього 

вчителя інформатики під час вивчення курсу «Вступ до спеціальності» є використання 

кейс-методу [4]. Наприклад, під час вивчення теми «Майстерність педагогічного 

спілкування» студенти поглиблюють знання з проблеми педагогічного спілкування, 

ознайомлюються з методами розв’язування конфлікту у педагогічних ситуаціях, що сприяє 

формуванню культури комунікації та навичок педагогічного спілкування. На семінарських 

заняття пропонуються такі завдання у вигляді навчальних конкретних ситуацій: провести 

оцінювання власної поведінки в конфліктній ситуації та запропонувати варіанти її 

вирішення; розробити алгоритм аналізу конфліктної ситуації; підготувати доповідь на 

будь-яку цікаву тему та виступити перед аудиторією (необхідно передати особистісне 

ставлення, дотримуючись лексичної і граматичної культури мовлення).  

Отже, курс «Вступ до спеціальності» сприяє розвитку педагогічного мовлення 

вчителя інформатики, яке є інструментом його професійно-педагогічної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. 
 

Підготовка фахівця, що відповідає сучасним вимогам, можлива лише на основі 

поєднання професійного становлення, заснованого на оволодінні знаннями, вміннями, 

навичками особистісного розвитку. Це передбачає самореалізацію і здатність до 

творчості через всебічний розвиток індивідуальних схильностей і здібностей. Вищий 

рівень розвитку здатності до проектування власної діяльності в різних соціально-

культурних ситуаціях отримав назву "проектної культури". 
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Сучасне декоративно-прикладне мистецтво - особливий вид проектування, при якому 

об'єкту, крім його основного призначення, надаються якості краси, підвищеної 

функціональності, чіткої соціальної орієнтації.  

Формування проектної культури стає провідним завданням, що відповідає сучасним 

вимогам, що пред'являються до професіоналів цієї сфери діяльності, де особливого 

значення набуває вивчення проектної культурі як основного виду психічної діяльності 

майбутнього митця. 

Підготовка фахівця, що відповідає сучасним вимогам, можлива лише за допомогою 

інтеграції професійного становлення, заснованого на оволодінні професійними знаннями 

і вміннями, розвиток творчої і практичної спрямованості особистості, що впливають на 

формування проектної культури. 

Проектна культура, так звана "третя культура", реальна проектність, як цінність і 

зміст багатьох видів діяльності людини, і як особливий тип його мислення. Культура як 

система цінностей орієнтує людину на осягнення законів краси і гармонії об'єктів 

культурної спадщини, на дослідне освоення професійних таємниць за допомогою 

декодування композиційно-структурних класичних творів, на самовдосконалення себе 

як професіонала. Проектна культура проявляється в умінні вирішувати проблеми в 

умовах невизначеності завдань і варіативності результатів. 

Декоративно-прикладне мистецтво є одним з умов для ефективної реалізації процесу 

формування проектної культури. Поняття про проектну культуру спирається на уявлення 

про проектування як універсальному і автономному, інтелектуальному і соціально-

культурному відношеннях, які е показови для сучасної стадії науково-технічного прогресу 

і загальної інтелектуальної культури. З цією метою нами була дана типологічна 

характеристика проектування, а також розглянута динаміка появи нових видів проектної 

діяльності, що практикуються сьогодні: ергономічне, соціальне, екологічне проектування. 

У декоративно-прикладному мистецтві проектування реалізується завдяки цілком 

традиційним формам художній самосвідомості, де художність розглядається як вищий 

тип доцільності. Краса реалізується - як показник корисності проектних рішень, а їх 

вираження у вигляді художніх концептів, програм, артоб'ектів як одна з перших і 

найбільш важливих проектних процедур. Для художника декоративно-прикладного 

мистецтва проектувати - означає втручатися у взаємозв'язок способу життя та предметної 

среди. Формування проектної культури в такому розумінні принципово неможливо без 

ціннісно-смислового самовизначення суб'єктів педагогічного процесу в гуманістичній 

парадигмі. Формування проектної культури, поряд з традиційним навчанням, грає саму 

істотну роль в процесі утворення особистості, ії становлення. 

Звертаючись до механізмів формування проектної культури, зазначимо, що на думку 

А.Т. Ашерова[1]  вони включають в себе всі галузі педагогічної діяльності: науково-

дослідну, проектувальну, виховну, освітню, управлінську - їх складному взаємозв'язку. У 

загальному вигляді під проектною культурою студента-художника декоративно-

прикладного мистецтва як активного суб'єкта освітнього процесу ми розуміємо культуру, 

що представляє собою систему перетворень світоглядних і професійних поглядів на 

картину світу, які виражені творчістю в художніх образах з метою досягнення вищих 

способів організації буття. Проектна культура сприяє реалізації ідей декоративно-

прикладної творчості у всій системі освіти. Майбутній художник повинен володіти 
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проектною культурою, що включає володіння різноманітними засобами вираження 

думки; розуміти сьогоднішню соціально-культурну ситуацію; відчувати тенденції 

розвитку сучасної художньої культури; орієнтуватися в питаннях екології, технології, 

організації виробництва, матеріалознавства, тектоніки організації форми. Він повинен 

володіти необхідним досвідом, повинен творити і проходити свій шлях не в сліпу, а 

володіючи знанням і комплексом необхідних закономірностей. Необхідність цілісного 

осмислення безперервної проектно-художньої підготовки як складної, інтегративної і 

освітньої системи, що дозволяє розробляти адекватні сучасній ситуації форми і методи 

включення молоді в соціальну дійсність, надають особливої актуальності.  

Таким чином, проектну культуру можна визначити як, реальність, цінність і зміст 

багатьох діяльностей і як особливий тип і як культуру мислення. 

На думку І.О. Кузнецової  процес цей супроводжується не тільки професійно-

діяльнісними характеристиками, але активізується і внутришніми духовними потребами 

суб'єкта, так з'являється, особистісний сенс високих спонукань, що віддзеркалюється на 

формуванні професійної культури. В інноваційних технологіях зовнішні педагогічні 

умови опосередковують активність суб'єкта як носія культури в разі суб'єктної взаємодіі 

учасників (творіння в творчості). Введення в програми вузівської освіти 

пропевдевтичного курсу декоративно-прикладного мистецтва, дисципліни інтегрує 

раціональні та ірраціональні начала, сприяє дослідженню діалогових функцій концепту і 

структури  як феномена гармонійної єдності твору. 

Пропевдевтика - це комплекс дисциплін, які готують студентів до освоення професії. 

Необхідно розвинути уяву, фантазію, художньо-образне мислення, почуття композиції, 

лінії, кольору, відчути основні закони гармонії і вивчити техніку роботи з матеріалом. 

Тому в поняття пропевдевтики ми  включаємо не тільки вправи по композиції, але і 

малюнок, і живопис і скульптуру (пластичне мистецтво). 

Пропевдевтика (грец. Propaideio - предваряю) займає особливе місце на початковому 

етапі навчання. Будучи своєрідним профільним предметом - "введення в науку" - вона 

сприяє засвоєнню знань і навичок площинний, об'ємної і об'ємно-просторової структури, 

композиційних законів і засобів, прийомів і засобів формоутворення. Вона оперує 

ефективними комплексними категоріями художньо-проектної творчості і є його базовим 

засобом, через моделювання форм. 

За своєю суттю -  наука про композиційних засадах художнього проектування і на 

формальних елементах вводить в курс естетичної організації, необхідної для успішної 

проектної діяльності. Мета і завдання пропедевтики - активізувати творчий потенціал 

проектувальника, розвиваючи його образно-емоційне сприйняття, культуру і чуття, і 

служити творчим інструментарієм для вирішення проектних завдань. Композиція є засіб, 

мова і метод художнього проектування. 

Розвиваючи і навчаючі на початкових шаблях освіти і прищеплюючи композиційне 

мислення, в подальшому творчому проектуванні вона впливає на проектувальника на 

рівні підсвідомості, забезпечуючи проектну культуру об'єктів. Таким чином, структурне 

декодування теоретичного матеріалу, зароджуючись, як інтелектуальний базис процесу 

формування проектної культури художника декоративно-прикладного мистецтва 

набуває статусу пізнання канонічних основ культури.  
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СТАН ТА ЗНАЧЕННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У 

СУСПІЛЬСТВІ В ХХІ СТОЛІТТІ 
 

Ми живемо у сучасному світі в епоху модернізації та новітніх технологій. Однак, для 

комфортного життя суспільства та розвитку постатей конкурентоспроможних на ринку 

праці, що першочергове займає місце ораторське мистецтво, під яким розуміється не 

лише майстерність публічного виступу й майстерне володіння словом. 

Головною вимогою для володіння ораторським мистецтвом є володіння професійною 

педагогічною комунікацією, вміле застосування засобів спілкування (паралінгвістичних, 

граматичних, вербальних, стилістичних), логічно правильна подача інформації, доречне 

використання мовних і художніх засобів, переконливість та аргументованість. 

Дана тема уявляється нам надзвичайно актуальною, оскільки ораторське мистецтво 

нині здебільшого полягає у розумінні ораторських технік та методів протистояння їм й 

оволодінні ними.  

Наша дослідницька увага зосереджена на людей різних професій та вікових рамках, 

які допоможуть визначити та сформулювати стан та розвиток ораторської майстерності 

в Україні.  
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Над проблемою ораторська майстерність працювало чимало дослідників, зокрема 

теоретичні витоки предмета їхнього наукового пошуку лежать у працях античних 

філософів: обстоювали думку щодо майстерності переконування, яка індентифікувалася з 

майстернісю оратора (Лісій, Горгій, Сократ, Ісократ, Демосфен, Аристотель); також до 

уміння переконувати приєднували вміння захоплювати промовою надавати слухачеві 

насолоду (Цицерон, Катон, Квінтиліан) і багатьох інших мислителів, які розуміли, саме у 

риторичному словнику поняття «ораторська майстерність » тлумачиться як володіння 

живим усним словом – засобом багатоманітного і різноспрямованого впливу на слухачів. 

Ораторська майстерність промовця ґрунтується на глибокому знанні матеріалу промови, 

на засвоєнні досвіду найкращих ораторів минулого і сучасності, на досконалому володінні 

літературною мовою, на знанні позамовних аспектів ораторської майстерності [2]. 

Метою нашого дослідження: окреслити й проаналізувати стан ораторської 

майстерності. Мету розкриває низка завдань: виявлення причин їх виникнення та 

схарактеризувати стратегії підвищення рівня комунікативного простору у професійній 

сфері між комунікатором та реципієнтом.  

Однією з головних вимог у сучасному професійному світі (це переважна більшість 

професій, що передбачають безпосереднє спілкування із людьми) є досконале володіння 

ораторським мистецтвом. Вміння правильно вибудовувати професійну комунікацію для 

досягнення поставленої мети й ефективності у професійній діяльності формують, у свою 

чергу, мовну компетенцію як складову професійної компетентності. [1, с. 156–164.] 

Класик давньоантичної риторики М.–Т. Цицерон стверджував, що «… виконання – 

єдиний володар слова. Без нього і найкращий оратор нікуди не годиться, натомість 

посередній, який на ньому розуміється, часто може перевершити найкращого» [4]. 

Оратор не тільки творець у своїй діяльності, але й виконавець промови. Запорукою 

ефективного виступу є володіння ритором технікою ораторської майстерності: уміння 

керувати динамікою голосу, інтонацією, темпоритмом мовлення, адекватне використання 

пауз, доцільне застосування жестів, міміки, загалом – уміння триматися за трибуною. 

У відповідності до поставленої мети було проаналізовано соціум, зокрема було 

проведено анкетування серед верств населення України з різних частин міст України. 

Вибірка опитуваних становила 30 осіб з різними віковими та професійними сферами. 

Питання, які виносились на анкетування стосувались:  

 під час розмови з реципієнтом(співрозмовником) частіше звертають увагу: 

вербальне (словесне повідомлення) – 17%, невербальне(жести, міміку, погляд) – 26%, не 

звертаю увагу на такі дрібниці – 17%, підкреслюю під час розмови вербальну та 

невербальну комунікацію – 40%;  

 більшість респондентів відповіли, що їм подобаються люди, які говорять 

красномовство становлять – 77 %;  

 використовуєте ви у професійному спілкуванні тропи(іронію, порівняння, 

гіперболу, метафору, літоту, гіперболу) та риторичні фігури(звертання, запитання, 

заперечення, оклик): так – 83 %, ні – 17%; 

 кожна людина повинна знати\вивчати основи ораторської майстерності, за умови 

коли її професійна діяльність немає зв’язку із освітнім середовищем: так – 47%, ні – 30%, 

не замислювався(–лась) над цим питанням – 23%;  
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Також, у результаті дослідження було з’ясовано, як кожен з учасників відноситься до 

поняття «ораторська майстерність», надані такі відповіді: «Вміння гарно маніпулювати 

людьми», «Дар потрясати душі», «Вишукана мова, побудована на ораторських 

прийомах» «Висока ступінь майстерності публічного виступу» та ін. На наступне 

питання респонденти сформулювали портрет оратора, наприклад, «Оратор повинен 

вміти імпровізувати, закохувати людей в свої репліки, бути щирим та яскравим», «Каже 

все по суті. Мати тверді цінності, бути вже сформованою особистістю. Його вчинки 

відповідають його словам. Філантроп. Інтелігент», «Красномовним, має глибоко–

філософські погляд на ті чи інші питання».  

Емпіричне дослідження засвідчило, що суспільство у різних сферах своєї професійної 

діяльності не зорієнтовані на формування власне ораторських умінь, уважаючи їх лише 

проявами таланту. Утім, якщо особистості й притаманний природний ораторський хист, то 

реалізує він його значною мірою інтуїтивно, а не організовано й контрольовано, а отже – 

непрофесійно. 

Зараз досить багато запроваджуються та реалізовуються курси та майстер-класи по 

ораторській майстерності, які є не досить ефективними та мало значущими для 

населення. Необізнаність та неосвіченість людей, які не мають змоги самостійно вивчати 

та досліджувати теоретико – практичну інформацію про ораторство. Тому що на курсах 

не достатньо дають теоретичних основ або подають інформацію не лаконічно, 

непривабливо й непереконливо.  

Безумовно, задоволення такого соціального запиту більшою мірою повинна 

здійснювати система освіти, ніж інші соціальні інститути. Для кожної людини, яка 

знаходиться у професійному світі(це переважна більшість професій, що передбачає 

безпосереднє спілкування із людьми) є досконале володіння ораторським мистецтвом.  

На основі отриманих результатів дослідження ми можемо запропонувати тактику 

удосконалення ораторського майстерності особистості: по–перше, потрібно читати та 

використовувати у своїй професійній діяльності більше якісної та корисної наукової 

літератури; по–друге, означимо тренування. Відомий тренер з формування ораторської 

майстерності Іцхак Пінтосевіч радить щодня упродовж місяця знаходити можливість 

виступити перед аудиторією бодай з найменшою промовою (наприклад, реплікою) [3]. 

по–третє формування мовленнєвої виразності(правильність, чистота, ясність, красота, 

доречність і відповідність предмета) для майбутнього повідомлення, тобто використання 

лексичного та стилістичного розмаїття мови. [5, c. 231–243 с.] 

Отже, усі наведені рекомендації не вичерпують попиту на підвищення рівня мовної 

компетенції, сформулювати якості професійного оратора та ефективно реалізувати себе 

в житті як конкурентоспроможний фахівець Але, на наш погляд, постійне й усвідомлене 

їх застосування обов’язково дасть позитивний результат. 

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому вивченні та 

виробленні конкретних пропозицій щодо підвищення теоретико–практичної обізнаності 

у сфері ораторської майстерності особистості, які несуть в собі методи та прийоми 

переконування та ораторських технік. 
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ПРОЦЕСИ ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

У процесі вивчення політико-інституційних взаємодій потрібне уточнення 

термінологічної бази дослідження. Погодимося з науковцем М.В. Яковлєвим, що з 

одного боку, наявність різних підходів до дослідження інституційної взаємодії свідчить 

про зацікавленість учених у цій галузі[1,69], адже ці процеси є одними з ключових в 

сучасній політичній науці. З іншого боку, відсутність усталеної термінологічної бази 

може ускладнювати не лише порівняння різних теоретико-методолічних дослідницьких 

підходів але й проведення самостійних наукових розвідок [1,69]. 

Тематику політико-інституційної взаємодії вивчали такі іноземні дослідники як 

П.Бігельбауер, Дж.Гаранд, Л.Гроссбек, Д.Дейлі, Д.П.Доловіц, М.Де Йонг Д.Марш, В.Мамаду, 

П.Мей, C.Ніколсон-Кротті, Д.Пітерсон та такі вітчизняні науковці як І.Г.Алєксєєнко, 

І.В.Іщенко, Н.В.Жабінець, Л.І.Лясота, В.Й Климончук, М.В. Яковлєв та інші. 

Погодимося з вченим І.Г. Алєксєєнко що логіка боротьби між політичними силами 

зумовлює необхідність розподілу влади на три гілки через необхідність керування 

багатовимірним та технологічно ускладненим суспільством. Крім того, політична 

боротьба в сучасних умовах визначає боротьбу за найменші переваги у повноваженнях. 

Поділ влади на три галузі в державі обумовлюється необхідністю:  

1) чіткого визначення функцій, компетенції та відповідальності основних державних органів;  

2) забезпечення можливості контролювати державними органами один одного на 

конституційній основі;  

3) ефективної боротьби зі зловживаннями владою[2,5]. 

Тож ключовим поняттям у процесі політико-інституційної взаємодії є система 

стримувань та противаг, адже вивчення процесів взаємодії інститутів та політичних 

акторів можливе лише на прикладах демократичних країн, де система стримувань та 

противаг дійсно працює та не дає узурпувати владу жодній з гілок влади.  
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Як пише В.А.Савельєв cистема стримувань та противаг полягає в тому, що права і 

повноваження органів однієї гілки влади визначаються й контролюються іншими 

гілками. Розподіл влади не виключає, а передбачає їх кооперацію у вирішенні 

найважливіших завдань, які постають перед державою та суспільством [3,123]. 

Повністю погоджуємося з науковцем Н.А. Сахаровим який вказує, що загострення 

відносин між законодавчою та виконавчою владою здатне послабити й навіть 

паралізувати управління країною. Функціональне навантаження розподілу влади в 

сучасних умовах визначає в межах форми правління правила взаємодії основних 

політичних інститутів, які так чи інакше пов’язані з органами держави. Тому в сучасних 

конституціях принцип розподілу влади втілюється у ретельному визначенні основних 

повноважень найбільш впливових органів управління суспільством. Парламент, згідно з 

класичними державознавчими поглядами є представницьким органом, який обирається 

населенням країни – носієм законодавчої влади, невід’ємний основою демократичного 

державного ладу. [4,77]. 

Ця теза підтверджує гіпотезу про те, що тільки демократичні країни можуть бути 

прикладом для вивчення процесів політико-інституційної взаємодії. 
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ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ ПАТЕРНИ ЕМПАТІЙНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

Проблема емпатії особистості не є новою і є чимало наукових досліджень як і 

вітчизняних, так і в зарубіжних вчених (С. Борисенко, А. Бодальов, В. Бойко тощо). 

Дослідження останніх років засвідчують взаємозв’язок між емпатійністю, емоційним 

вигоранням, тривожністю, депресивністю тощо. Оскільки всі ці показники є 

компонентами афективної сфери особистості, їх активізація в індивіда засвідчує міцну 

емоційну взаємодію з оточуючими.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674269
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674269
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Дослідження значної кількості параметрів та характеристик щодо виявлення 

взаємозв'язку тривожних та депресивних патернів в емпатійних індивідів дозволяє в 

перспективі отримати розмаїту картину їх взаємодії. Провідним етапом нашого 

емпіричного дослідження було проведення кореляційного аналізу за Пірсоном. Для 

кращого та структурованого аналізу результатів дослідження ми провели кореляційний 

аналіз окремо для оптантів зі стажем роботи 5-7 років та осіб, стаж роботи яких 15-18 

років. У процесі дослідження використовувались такі методики: шкала депресії А. Бека, 

методика дослідження рівня емпатійних здібностей В. Бойко, шкала тривожності 

Ч. Спілбергера, 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттела (форма С), 

методика діагностики рівня емоційного вигорання В. Бойко. Отже, проаналізуємо 

детальніше виявлені взаємозв'язки та їх провідні характеристики. 

Зокрема, встановлено, що показник рівня емоційного вигорання та рівень емпатії 

перебуває у позитивному взаємозв'язку (r= 0,57, р<0,000). Це вказує на те, що особистості з 

високим рівнем емпатійності схильні до емоційного вигорання. Тобто симптомокомплекс 

емоційного вигорання формується у таких людей швидше. Також виявлено, що при 

емоційному вигоранні в осіб з досвідом простежується високий рівень нейротизму, 

тривожності, фрустрації, страхів, низький рівень комунікабельності. Це може вказувати на 

інтернальність в міжособистісній та професійних сферах. Отже, у працівників медичної 

сфери, які працюють 15-18 років встановлено сформований симптомокомплекс емоційного 

вигорання за всіма параметрами, а саме: змагальності, незалежності та комунікабельності. 

Тобто людина в якої спостерігається емоційне вигорання знижуються показники 

змагальності, адже індивід вже не вірить в себе, свої сили, власний потенціал. 

Окрім цього виявлено прямий кореляційний зв'язок фактора С (емоційна стійкість) з 

шкалою «раціональний канал емпатії» (r=0,163, р<0,01). Цей взаємозв'язок вказує на те, 

що особистість є стабільною та практичною у своїх діях та поведінці. Водночас людина 

схильна пояснювати свої емоційні вияви виключно з логічної, раціональної позиції. 

Такий взаємозв'язок вказує на те, що досвідчені медики не схильні пасувати перед 

важкими ситуаціями, а здатні цілеспрямовано їх долати при цьому емоційно не 

виснажуючись, заощаджуючи власні ресурси. 

Шкала «раціональний канал емпатії» також перебуває в оберненому взаємозв'язку з 

фактором Q3 (рівень самоконтролю) (r=-0,182, р<0,01). Досвідчені медики намагаючись 

все пояснювати та трактувати лише логікою та розумом, тим самим підвищують рівень 

власного самоконтролю, намагаються все контролювати, дбають про власну репутацію в 

суспільстві та на робочому місці зокрема. Раціональний канал емпатії дозволяє 

характеризувати та розуміти психологічний стан іншого, однак при цьому не змінюючи 

власні переживання. Тобто це дозволяє не втрати своє «емоційне обличчя» в соціумі, що 

могло б нести загрозу репутації.  

Шкала «особистісна тривожність» та шкала «емоційно-моральна дезорієнтація» є у 

прямому кореляційному взаємозв'язку (r=0,250, р<0,01). Тобто переважання кризи в 

стосунках, недовіра оточуючим, що підсилюється наявним високим рівнем тривожності. Для 

працівника медицини ці властивості негативно позначаються у діяльності. Зважаючи на те, 

що особистісна тривожність є в більшості випадків не вмотивованою по відношенню до 

великого кола суб’єктів, що є свого роду вже установкою особистості при виникненні загроз 

будь-якої складності. Це формує та загострює негативні думки, переживання особистості. 
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Ще одним є позитивним взаємозв'язок шкали «висока депресія» та шкали 

«деперсоналізація» (r=0,103, р<0,01). Коли індивід переживає виснаження на всіх стадіях та 

сферах життя, то відповідно це призводить до вияву цинічного подекуди жорсткого 

ставлення до оточуючих. Найяскравішим виявом є прагнення уникнути будь-якого соціально 

контакту, заглибитись в себе, відокремити себе від травматичної ситуації, оточення тощо. 

Звертаючись до описових даних таких оптантів в нашому дослідженні фактично відсутні.  

Шкала «реактивна тривожність» перебуває у прямому кореляційному зв'язку з 

шкалою «емоційний канал емпатії» (r=0,203, р<0,05). Цей взаємозв'язок вказує на те, що 

медики зі стажем роботи 15-18 років переживаючи конкретну ситуацію схильні емоційно 

на неї відреагувати при цьому це виключно ситуативна характеристика вияву. Тобто за 

допомогою емоційного каналу емпатії людина здатна ввійти в емоційний резонанс з 

оточуючими і тим самим співпереживати, а це підсилюється за допомогою активізації 

реактивної тривожності, яка виявляється у емоційно насичених ситуаціях.  

Фактор L перебуває у прямому кореляційному взаємозв'язку з шкалою «середній 

рівень депресії» (r=-0,158, р<0,05). Такий взаємозв'язок засвідчує те, що особистість 

перебуваючи в пригніченому стані, поганому настрої, емоційній дезорієнтації буде 

вороже ставитись до оточуючих, вишукуючи в них недоліки. В цій ситуації людина 

занурена у власний внутрішній світ, свої переживання стають первинними тощо.  

Шкала «емоційно-моральна дезорієнтація» перебуває в оберненому кореляційному 

зв'язку з шкалами Q4 (релаксація) (r=-0,103, р<0,01) та фактором Е (незалежність) (r=-0,149, 

р<0,01). У цих взаємозв’язках спостерігається тенденція до загострення когнітивних 

процесів в особистості, думок про стосунки з людьми, розвиток байдужого ставлення до 

світу, всього навколишнього. Такі тенденції загострюють та провокують конфліктну 

поведінку, що засвідчує прагнення особистості до суперечок, з’ясування стосунків. Це 

може вказувати на несвідоме прагнення бути підпорядкованим комусь емоційно 

сильнішому або ж намагання не нести відповідальність за своє життя, бажання зняти всі 

соціально-психологічні тягарі тощо. Оскільки емоційно-моральна дезорієнтація належить 

до 2 стадії розвитку професійного вигорання, то відповідно особистість намагається 

відгородитися від всіх загроз та неприємностей, що несуть негатив у життя.  

Натомість в респондентів, які працюють 5-7 років виявлено наступні кореляційні 

взаємозв'язки. Шкала «реактивна тривожність» перебуває у прямому кореляційному 

зв'язку з шкалою «інтуїтивний канал емпатії» (r=0,349, р<0,01). Інтуїція виступає 

індивідуально-типологічною властивістю особистості, яка є природною здібністю, 

здатністю передбачити чи припустити можливі варіації ситуацій. Зважаю, що медики у 

своїй діяльності не можуть вдаватися до творчих та інтуїтивних шляхів вирішення 

ситуацій, однак саме інтуїція може бути цією антиципаційною здатністю, яка допоможе 

врятувати життя чи застерегти у потрібний момент. Загалом виявлений кореляційний 

зв'язок є доволі закономірним та оправданих, оскільки особистість схильна діяти 

відповідно до того в якій вона ситуації, при цьому опираючись на прогностичні функції. 

Ситуативна тривожність виникає при потребі, однак може перерости в особистісну. 

Натомість інтуїтивний канал дозволяє індивіду діяти в умовах дефіциту інформації, але 

звертаючись до попереднього досвіду, інформації з підсвідомості. 

Водночас шкала «особистісна тривожність» прямо корелює з шкалою «здатність до 

емпатії» (r=0,227, р<0,01). В умовах вияву особистісної тривожності, неспокою така 
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властивість як емпатія сприяє створенню атмосфери відкритості та довіри. Однак це 

залежить від особистісно-професійних умов життя індивіда. Тому коли в житті індивіда 

виникає особистісний дискомфорт, стрес, напруга, він буде робити все можливе аби 

подолати негативні стани чи травмуючу ситуацію, діючи за принципом «за себе до 

кінця». Незаперечним залишається той факт, що вияв особистісної тривожності активізує 

механізми емпатії, саме вони і взаємодоповнюють один одного та бережуть психічне 

здоров'я особистості.  

Фактор G (вираженість власного Я) перебуває у оберненому кореляційному зв'язку з 

шкалою «тривожність і депресія» (r=-0,137, р<0,05). Цей взаємозв'язок засвідчує те, що 

особистість, яка є самодостатньою, цілеспрямованою, здатною брати відповідальність за 

своє життя та вчинки, яка дотримується норм та правил поведінки, володіє власними 

принципами та ціннісними орієнтирами не буде схильна до тривожно-депресивних 

симптомів та проявів, адже вона є гармонійною та ресурсною для себе та інших.  

Цікавим є взаємозв'язок шкали «легка депресія» та «незадоволеність собою», який за 

своєю суттю є оберненим (r=-0,138, р<0,00). Тобто індивід, який схильний відчувати 

легку депресію, сум, тривогу тощо водночас не почуватиметься незадоволеною собою. 

Це пов'язане з переживанням в житті людини різних ситуацій, які на перший погляд 

розглядаються як травматичні та загрозливі, а насправді вони є тим ресурсом або 

допоміжним засобом, який допомагає в активізації психічної стійкості індивіда.  

Водночас шкала «середня депресія» прямо корелює з шкалою «емоційний дефіцит» 

(r=0,149, р<0,01). На фоні загострення протікання депресивних станів може виникнути 

виснаження, що характеризується емоційним дефіцитом, емоційною дискредитацією, 

нечутливістю, фактичним автоматизмом у вияві, що звичайно, негативно впливає на 

виконання професійних обов'язків.  

Шкала «ідентифікація в емпатії» та фактор В (кмітливість) перебувають у прямому 

кореляційному зв'язку (r=0,312, р<0,001). Ідентифікація як особистісний механізм є 

важливою основою для вияву емпатії та інших психологічних патернів, оскільки дозволяє 

розвинути вміння розуміти інших людей, поставити себе на місце співрозмовника.  

Отже, виявлено провідні кореляти у представників медичної сфери з різним 

професійним стажем. Респонденти, які працюють 15-18 років характеризуються більшою 

емоційною стійкістю, а оптанти зі стажем роботи 5-7 років – емпатійністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ 

НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
 

Протягом останніх десятиліть дефініція «сленг» викликає все більше зацікавленості 

сучасної філології. Над даною тематикою працювали вчені-лінгвісти, такі як: Т. Шіппан, 

С.Соколовська, І. Гальперін, Г. Генне, Г. Мозер, М. Горке, Г. Еманн та продовжують 

працювати інші наукові діячі. 

Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну, оригінальну, 

невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан характеризує сленґ як «специфічний 

спосіб спілкування певної групи, який виражається високим рівнем експресивності та 

невимушеності, які доходять інколи до вульгаризму», «сленг – це феномен живої і рухливої 

мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства» [4]. 

В сучасній німецькій мові лексична система молодіжного сленгу є відкритою, а 

кастова система не є дійсною. Це є особливістю, що знаходить своє відображення в 

тематичній специфіці сленгу.  

Найважливішою особливістю молодіжної мовної культури є широке розповсюдження 

сленгу, який виникає як протест проти словесних штампів, одноманітності повсякденної 

мови, і, зрештою, просто прагненням до елітарності в тексті, бажання сказати гостре слівце, 

виділитися, бути оригінальним, що властиво молоді у всі часи [1]. 

Щодо розвитку сленгу в сучасній німецькій мові, варто також зазначити, що тут 

значний вплив мають високий рівень розвитку в суспільстві та соціальні відносини. Нові 

молодіжні слова часто зустрічаються в музичній культурі. Зазвичай це групи, що пишуть 

тексти, використовуючи діалекти. 

За свідченням І.Пастух, сімдесят відсотків запозичень німецької мови становлять 

англіцизми. В сучасних умовах глобалізації та комунікації англійська набула статусу мови 

міжнародного спілкування, тож закономірно, що її вплив є надзвичайно великим. Йдеться 

як про безпосереднє запозичення, так і про морфологічну асиміляцію. Англо-

американський вплив позначився настільки, що англійські слова навіть стали витісняти з 

обігу німецької мови слова, запозичені із сусідського французького. Наприклад, 

вживається Style замість Stil, Set замість Ensemble. Але то не є свідченням переваги, 

скажімо, англійської мови, культури над німецькою чи будь-якою іншою. Відбувається 

закономірний процес збагачення лексики новими значеннями, інтеграції неологізмів у 

мову. “Англо-американізми, розвиваючи лексичний фонд німецької мови, переплітаються 

із внутрішніми особливостями словникового складу і піддаються морфологічній асиміляції 

у мові, тобто іноземне слово підлаштовується під правила німецького правопису” [2].  
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Досить цікавим лінгвістичним феноменом є сленг, а його діалектний характер 

являється однією з своєрідних рис. Територіальна диференціація займає важливу 

позицію в німецькій мові через її своєрідний історичний розвиток. Тому для створення 

іронічного ефекту в оточенні молоді зазвичай використовуються діалектні вкраплення. 

Як правило, це стає результатом того, що в німецькій розмовній мові чіткіше виражені 

місцеві особливості ніж в англійській та українській мовах. 

Так само варто звернути увагу на ще одну особливість німецького сленгу. Великий 

вплив на сучасний німецький сленг і мову загалом має англомовна комп’ютерна та 

програмна продукція і розвиток web-комунікацій[3]. Популяризація англійської мови в 

музичній культурі та кіноіндустрії також має значний вплив на вживання сленгової 

лексики. У цілому, запозичення з англійської мови поповнюють лексику сучасної 

німецької мови і тим самим збагачують її словниковий запас. Наприклад, в сленгу 

німецької мови існують такі англіцизми: Lucky (від англ. “luck”) – людина, якій завжди 

щастить, worken (від англ. “to work”) – працювати та інші. 

Отже, дослідження особливостей молодіжного сленгу в сучасній німецькій мові є 

надзвичайно актуальним, оскільки це сприяє кращому розумінню національних 

особливостей менталітету серед німецької молоді та розвитку комунікативної компетенції.  
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ЩОДО РІЗНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО 

ПОКОЛІННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Сучасний світ вносить свої корективи в повсякденне життя людства, останні події 

пов’язані з виникненням коронавірусої хвороби та карантинними заходами для боротьби з 

нею призвели до перебудови цілих сфер життєдіяльності людства. Значна частина 

державних установ та приватних компаній перейшли на дистанційну форму роботи. І не 

дивлячись на всі проблеми пов’язані з даним підходом, він все таки виявився ефективним. 

Проблема дистанційної роботи в першу чергу виникає у більш старіших поколінь, 

натомість покоління Z по своїй природі є найбільш пристосованим до даного часу.  

Саме покоління Z або іншими словами «мережеве покоління» зростаючи мало всі 

переваги ХХІ сторіччя, а саме, вільний доступ до будь якої інформації, технічні засоби для 

постійного перебування в режимі он лайн, добре розвинута, в порівняні з минулим, соціальна 

та економічна база світу. Без перебільшення, можна сказати, що й у більш старіших поколінь 

є можливість користуватись тими самими  перевагами що й покоління Z, проте головна 

різниця криється в тому, що представники інших поколінь, вже давно сформовані як 

індивіди при зовсім інших обставинах, і наразі вони вимушені пристосовуватись до 

вимог часу, натомість як представники мережевого покоління увесь час знаходяться в 

звичних для них умовах. 

В сучасній науковій літературі дане питання є вкрай актуальним, і деякі автори 

розглядають проблематику мережевого покоління з різних точок зору, так наприклад: 

Умрик М.А. в своїй праці «Актуальність дистанційного навчання студентів мережевого 

покоління» говорить про певні особливості представників мережевого покоління та їх 

відмінності від поколінь Y та Х.[1] 

В роботі Герасименко О.О. «Менеджмент персоналу покоління : потреба в нових hr-

технологіях» зазначається, що в науковій літературі тривають дискусії стосовно 

трактування поколінь. Погоджуємось з підходами дослідників, які ідентифікацію поколінь 

пов’язують не лише з виокремленням вікових груп людей, що народилися у певному 

календарному діапазоні, а й враховують спільність їх проживання на певній території та 

перебування під впливом суспільно значущих подій — технікотехнологічних, політичних, 

соціальних. Звідси слідує, що представники одного покоління мають схожість у 

поведінкових практиках, ціннісних орієнтаціях, ментальних схемах.[2] 

 В свою чергу Смокова Г. І.  В праці «Цифрове покоління: механізми соціалізації та 

життєві цінності» говорить проте, що «цифрові іммігранти» (тобто викладачі) повинні 



38 

навчитися говорити зі студентами мережевого покоління однією мовою та змінити 

методологію з традиційної на інноваційну з використанням комп’ютерних технологій та 

соціальних мереж.[3] А в роботі Колот А. М., Герасименко О. О. «Покоління Z і 

соціально-трудова платформа «Праця 4.0»: імперативи взаємодії» йдеться про природну 

схильність покоління Z до інформаційно-комунікаційних технологій та скоріше 

позитивне, аніж негативне сприйняття представниками цього покоління практики 

переміщення робочих місць за межі країни дає можливість ефективного здійснення 

адміністративно господарської діяльності у віддаленому режимі.[4] 

Ще одна праця із зазначеної тематики належить  Махній М. М. ««Мережеве покоління»: від 

комунікаційних ризиків до безпечної кіберсоціалізації» де говориться що процес розвитку 

«омережевленого» суспільства вимагає нагального вирішення глобальної проблеми, пов’язаної 

з формуванням підростаючого покоління, як активного соціального суб’єкта здатного до 

безпечної життєдіяльності в інтернет-просторі. Хоч поінформовані діти і підлітки певною 

мірою усвідомлюють можливі проблеми, з якими вони можуть зіткнутися в кіберпросторі, 

зробити їх перебування у всесвітній мережі більш безпечним – важливе завдання для їхніх 

батьків, громадських організацій, фахівців психолого-педагогічної сфери.[5] 

Отже можемо сказати, що дане питання є актуальним на сьогодні і в сучасній науковій 

літературі є певні наопрацювання з даної проблематики, проте досі відсутня узагальнююча 

праця з питання мережевого покоління та його  соціалізації в сучасному світі 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Одним з найважливіших питань ефективного розвитку місцевого самоврядування є 

забезпечення планування ресурсів у сфері земельних відносин. Процеси децентралізації, 

що відбуваються в Україні, супроводжуються розширенням прав та відповідальності 

органів місцевого самоврядування (далі -ОТГ). Зокрема, у контексті утворення 

об’єднаних територіальних громад відповідні сільські та селищні ради повинні 

розробити стратегічні плани їх розвитку [1, c.13].  

22 липня 2020 року Президентом України було підписано Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання 

земель», який вносить зміни до Земельного кодексу України й інших законодавчих актів 

стосовно планування використання земель. Даний законодавчий акт  набирає чинності з 

24 липня 2021 року [2].  

Новий Закон визначає, що саме комплексний план просторового розвитку земель 

визначає категорію земель і вид цільового призначення. А отже, й новий класифікатор видів 

цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій 

та співвідношення між ними має бути затверджено урядом до початку дії нового закону.  

О.М. Ковтун вважає, що прийняття Закону є прогресивним кроком на шляху 

інноваційного аграрного розвитку територіальних громад, які отримали можливість 

планувати використання земель у межах їхньої території через розробку й затвердження 

комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади [3, c. 174]. 

В свою чергу на думку, О. І. Ущаповської, необхідність впровадження єдиної 

правової форми планування земель ОТГ, вбачається під час розробки й закріплення на 

законодавчому рівні єдиного акту, відповідно до якого має забезпечуватись 

функціональне використання та охорона земель усіх форм власності на землю на основі 

просторового планування територій у межах об’єднаних територіальних громад [4, c. 69].  

У зв’язку із запровадженням в Україні «ринку землі», ОТГ необхідно раціонально та 

якісно розпоряджатися своїми землями, тому для цього в громадах з’являться земельні 

радники, які в свою чергу вважаються достатньо ефективним інструментом, для 

підвищення правової спроможності громад. 

Норми Закону дозволять самостійну зміну цільового призначення та 

сільськогосподарських земель на землі інші категорії (на землі промисловості, житлової, 

комерційної забудови тощо). Відповідно, були внесені зміни під час визначення категорії 

земель житлової та громадської забудови, зокрема виключається застереження про 

необхідність розташування таких земель виключно в межах населених пунктів. Можлива 
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така ситуація, що під час формування нових земельних ділянок житлової та громадської 

забудови за межами населених пунктів вони будуть збільшуватись шляхом 

сільськогосподарських угідь [5, c.365].  
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У контексті трансформації як світової, так і національної економіки успіх 

підприємств залежить від того, наскільки правильно вони будуть орієнтуватися в 

ситуації, що склалася в умовах невизначеності, як вони зможуть прогнозувати та 

враховувати появу негативних факторів, що призводять до втрат. Для того, щоб компанія 

успішно досягла своєї мети, підприємець повинен чітко уявляти, що він робить. У той же 

час господарське середовище стає все більш ринковим та вносить у підприємницьку 

діяльність додаткові елементи невизначеності, розширює зони ризикових ситуацій, тому 

в цих умовах виникають неясність і невпевненість в отриманні очікуваного результату, 

внаслідок чого зростає ступінь підприємницького ризику.  

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/fail/3.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/20.11.20/%20ActualLawIssues20_40.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/20.11.20/%20ActualLawIssues20_40.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/14.pdf
http://www.lsej.org.ua/4_2021/91.pdf


41 

Вивчаючи наукові розробки та дослідження в галузі ризику, слід зазначити, що 

категорія «ризик» має досить тривалу етимологію, однак наприкінці ХІХ століття різні 

аспекти ризику стали досліджуватися більш докладно. 

О. А. Вишневська має окреме наукове бачення щодо визначення поняття «ризик», 

вона каже про те, що «... ризик – це сукупність факторів, видів діяльності чи процесів, які 

можуть спричинити матеріальні та інші втрати, збитки» [1]. 

Відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на 

основі власного комерційного ризику [2]. Науково-практичний коментар данної статті зазначає, 

що цей принцип співпадає з такою ознакою підприємницької діяльності, як ризиковий характер, 

і передбачає покладання всього тягаря несприятливих наслідків підприємницької діяльності 

безпосередньо на підприємця. Тому, у ст. 52 Цивільного кодексу України зазначено, що фізична 

особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, 

усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення [3]. А 

стаття 96 цього ж Кодексу встановлює відповідальність юридичних осіб за зобов’язаннями, що 

виникають із підприємницької діяльності. 

Слід зазначити, що деякі види ризику можуть бути спричинені як зовнішніми, так і 

внутрішніми факторами [4, с. 55].  

Найважливішими зовнішніми факторами ризику, що склалися в Україні в даний час, 

є: стихійність природних процесів та явищ, стихійні лиха та екологічна ситуація, яка 

передбачає виникнення техногенних аварій; можливі зміни в економіці та їх потенційний 

вплив на рівень цін і зайнятості, наприклад, рівень інфляції; зниження загального рівня 

життя населення, збільшення безробіття, страйки, мінливі потреби, кримінальна 

ситуація. До внутрішніх факторів ризику належать: аварія; виробничі фактори, які 

визначаються специфікою галузевої приналежності підприємства, використовуваного 

обладнання, організації та політики в галузі управління, якістю та рівнем маркетингового 

використання; рівень персоналу та відносини; Фінансовий стан підприємства визначає як 

можливості фінансування розвитку підприємства, так і погашення довгострокових та 

короткострокових зобов’язань [5, с. 48]. 

Свобода економічної діяльності суб'єкта права реалізується в двох основних формах: 

підприємницької діяльності, що прямо здійснюється «на свій ризик» самостійно й 

активно, а також у вигляді права розпорядження своїм майном для здійснення діяльності, 

що приносить доход. 

Елемент ризику може бути пов'язаний як з договірними відносинами, так і з прямо 

передбаченими законом певними зобов'язальними конструкціями. 

До групи ризику підприємницької діяльності відносяться: 

- безпосередньо ризик підприємницької діяльності (ст.42 ГК); 

- ризик збитків учасників-вкладників, пов'язаних з діяльністю командитного 

товариства (ст.133 ЦК); 

- ризик збитків учасників товариства з обмеженою відповідальністю, пов'язаних з 

діяльністю ТОВ (ст. 140 ЦК); 

- ризик збитків акціонерів, пов'язаних з діяльністю АТ (ст. 152 ЦК). 

Ризик збитків, пов'язаних з діяльністю підприємницьких товариств, несуть їхні учасники 

в товариствах з обмеженою відповідальністю, акціонери в акціонерних товариствах, члени у 

виробничих кооперативах, учасники-вкладники в командитних товариствах.  
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Підприємець виявляє готовність йти на ризик в умовах невизначеності, оскільки поряд з 

ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. І. Шум Петер у книзі «Теорія 

економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного 

циклу» пише про те, що якщо ризики не враховуються в господарському плані, вони стають 

джерелом, з одного боку, збитків, а з іншого - прибутків. Можна вибрати рішення, що містять 

менше ризику, але при цьому менше буде і отримуватися прибуток [6]. 

Варто зазначити, що ризик є невід'ємною частиною підприємницької діяльності, і 

тому підприємець не повинен уникати його, а належним чином оцінювати ступінь ризику 

та мати можливість керувати ним таким чином, щоб забезпечити його рівень, 

прийнятний для підприємця, оскільки наявність фактору ризику є стимулом для 

підприємців економити гроші та ресурси, змушує їх ретельно аналізувати прибутковість 

проектів, розробляти кошториси інвестиційних витрат, наймати відповідних працівників 

тощо [7, с. 66]. З точки зору окремого члена суспільства - власника, менеджера, простого 

працівника - його ризиковані дії за несприятливого збігу обставин, що загрожують 

великими втратами або навіть повним крахом, є дуже негативним явищем. Особливо це 

стосується великих промислових компаній, які залучають тисячі робітників у ризиковані 

ситуації, більшість з яких зовсім не готові ризикувати. 

Обізнаність, досвід, кваліфікація та особливості бізнесу підприємця відіграють 

важливу роль у прийнятті рішення, пов'язаного з ризиком. Підприємець готовий 

приймати ризиковані рішення, якщо він впевнений у професіоналізмі підрядників, а 

готовність ризикувати визначається результатами реалізації попередніх рішень, 

прийнятих на тих самих умовах. Попередні помилки в подібній ситуації диктують вибір 

більш обережної стратегії. Принципове рішення про здійснення ризикованого проекту 

залежить від того, як підприємець приймає це рішення, від своїх уподобань між 

очікуваною прибутковістю коштів, вкладених у цей проект, та їх довірою, що, в свою 

чергу, є, звичайно, і ризикованою, і ймовірністю заробітку доходу. 

 Слід зазначити, що зменшення розміру та рівня ризику полягає не лише у виборі та 

застосуванні методів управління ризиками, а й у впровадженні прогнозування, організації, 

регулювання, координації, стимулювання та контролю. Через призму досліджень можна 

визначити основні шляхи зменшення ризику, а саме: залучення компетентних партнерів та 

консультантів до розробки проєкту; глибока передпроєктна обробка супутніх проблем; 

прогнозування тенденцій розвитку кон’юнктури ринку, попиту на товари чи послуги; 

розподіл ризику між учасниками проєкту, його співвиконавцями; страхування ризиків; 

резервні кошти для покриття непередбачених витрат. 

Приймаючи рішення, пов'язані з ризиком, трейдер повинен враховувати як об'єктивні, 

так і суб'єктивні фактори. Особа, що приймає рішення про ризик, повинна мати такі 

характеристики, як оригінальне мислення, агресивність, незалежність тощо. Більше того, 

для того, щоб організувати прибутковий бізнес у сучасних умовах, підприємець повинен 

мати відповідну професійну підготовку, а також необхідні знання в галузі економіки, 

політики, психології, юриспруденції, організації виробництва, а також мати можливість 

співпрацювати з науковцями, маркетологи та власники капіталу. Обмежувальними 

випадками прийняття рішень щодо ризику є перестрахування та авантюризм. При 

перестрахуванні ризик зводиться до нуля, авантюризм призводить до максимально 

можливого ризику. Перестрахування може призвести до авантюризму - поки 
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запланований результат не буде досягнутий через надмірний ризик. Законний ризик 

майже завжди вигідний та підвищує ефективність підприємницької діяльності [5, с. 65]. 

Отже, ризик є універсальною категорією та застосовується до всіх видів діяльності, 

але має особливе значення в діяльності підприємств, оскільки в ринкових відносинах 

процеси виробництва, споживання та торгівлі продуктами спрямовують підприємців на 

відповідну поведінку в умовах невизначеності та ризику, а тому, правильні рішення 

винагороджують підприємця прибутком та застерігають від невдалого банкрутства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, ВЧИНЕНИХ 

НЕПОВНОЛІТНІМИ 
 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 22 листопада 2018 року [1], в Україні з 1 липня 2020 року 

запроваджено інститут кримінальних проступків. 



44 

Кримінальний проступок – це один із видів кримінального правопорушення, діяння 

(дія чи бездіяльність), передбачене Кримінальним кодексом України, за вчинення якого 

призначають основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше ніж три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі (ч. 2 ст. 12 КК України) [2].  

До кримінальних проступків належать некваліфіковані крадіжки, шахрайства, 

незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство й інші 

правопорушення, які становлять майже половину всіх зареєстрованих фактів [3,  с. 5]. Як 

свідчать результати досліджень, близько третини всіх кримінальних проступків 

вчинюються неповнолітніми або за їх участі.  

Досудове розслідування кримінальних проступків, вчинених неповнолітніми, 

здійснюється у формі дізнання у порядку, передбаченому КПК України. Серед слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться під час розслідування кримінальних проступків, 

вчинених неповнолітніми, важливе значення має допит. Показання, зафіксовані під час 

допиту у формі протоколу та додатків до нього, має важливе значення для доказування у 

кримінальному провадженні. 

Глава 20 КПК України регламентує засади проведення слідчих (розшукових) дій [3]. 

Однак, допит неповнолітніх як окремої категорії учасників кримінального провадження, 

характеризується рядом особливостей, потребує врахування їхнього психічного стану, 

застосування спеціальних  тактичних прийомів.  

Згідно з п. 12 ст. 3 КПК України, неповнолітньою є малолітня особа, а також дитина 

віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Малолітньою особою вважають дитину до 

досягнення нею віку чотирнадцяти років [4]. 

Особливості допиту неповнолітніх висвітлено в ст. 224, 226, 227 та інших статтях 

КПК України. Під час допиту неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених слід також 

керуватися § 1 глави 38 КПК України.  

Тактика допиту неповнолітніх пов’язана з реалізацією відповідних завдань на 

визначених стадіях. Загалом послідовність стадій проведення допиту може бути 

визначена як: підготовка до проведення; проведення; фіксація ходу та результатів; оцінка 

отриманих результатів.  

Перед початком допиту, неодмінно має бути з’ясовано якомога повнішу інформацію 

про неповнолітнього, що стосується його особистісних даних, відносин у сім’ї та за 

місцем навчання, зв’язків, інтересів.  

До початку проведення допиту всім учасникам роз’яснюють їхні права й обов’язки, 

зокрема, законному представнику, педагогу, психологу або лікарю роз’яснюють їхні права 

бути присутніми під час допиту, а також заперечувати проти запитань і ставити запитання.  

Особам, які не досягли віку 16-ти років, роз’яснюється обов’язок про необхідність 

давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. 

На «робочій» стадії – безпосереднього проведення допиту – відбувається основний 

інформаційний обмін між її учасниками у формі вільної розповіді шляхом постановки 

різних запитань (нагадуючих, контрольних, деталізуючих). Питання до неповнолітнього не 

мають наштовхувати на відповідь, повинні бути побудовані з огляду на вік, рівень розвитку 

неповнолітнього, його психічний стан. Тактичні прийоми, що застосовують під час допиту 

неповнолітніх, спрямовані переважно на встановлення психологічного контакту.  
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Важливим для налагодження психологічного контакту є вияв людяного ставлення до 

співрозмовника, демонстрування доброзичливості й неупередженості, розуміння проблем, 

що бентежать неповнолітнього. Не слід негативно оцінювати деякі риси неповнолітнього, 

уживати висловлювання, що принижують його гідність. Необхідно ґрунтовно вивчати 

особистість неповнолітнього, обставини його життя, ставлення до предмета допиту й осіб, 

яких можуть стосуватися його показання, відповідний психологічний стан.  

Безумовну перевагу надають тактичним прийомам переконання особи, спонукання її 

до давання правдивих показань. Наприклад, слід акцентувати на дотриманні прав і 

свобод допитуваної особи, урахуванні її інтересів. Під час проведення допиту можна 

демонструвати поінформованість про обставини життя допитуваного, засвідчувати їх 

розуміння. Доцільно роз’яснити, що залучені особи (законні представники, педагог та 

інші) можуть допомогти вирішити певну проблемну ситуацію. Варто зауважити про 

забезпечення таємниці досудового розслідування, нерозголошення отриманих даних.  

Робоча стадія проведення допиту відбувається у визначених законом межах: допит 

малолітньої або неповнолітньої особи не може тривати без перерви понад одну годину, а 

загалом – понад дві години на добу (ч. 2 ст. 226 КПК України).  

Наступна стадія – фіксація ходу та результатів допиту. КПК України визначає, що хід 

і результати проведення процесуальної дії фіксують у протоколі, а результати фіксування 

процесуальної дії за допомогою технічних засобів є додатками до протоколу (ст. 104, 105 

КПК України).  

Відповідно до положень кримінального процесуального законодавства України, 

передбачено розширення можливостей застосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження. У ч. 3 ст. 104 КПК України закріплено: «якщо за допомогою 

технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного 

протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У 

такому разі в протоколі зазначають, що показання зафіксовані на носії інформації, який 

додається до нього» [3]. 

Крім того, під час допиту неповнолітніх доцільно застосовувати аудіо-, відеозапис, 

результати якого є додатком до протоколу допиту (ч. 2 ст. 105 КПК України), що надає 

можливість точніше зафіксувати не лише показання, а й емоційний стан особи 

допитуваного, його невербальні реакції.  

Оцінка отриманих показань неповнолітнього та встановлення їх значущості для 

досудового розслідування, досягнення завдань кримінального провадження є 

завершальною стадією проведення допиту. Оцінці підлягають отримані показання, інша 

вербальна й невербальна інформація, а також власне протокол слідчої (розшукової) дії, 

додатки до нього. Таку інформацію використовують з метою аналізу слідчої ситуації, 

планування проведення подальших слідчих (розшукових) дій, висунення версій, 

подальшого розслідування вчинених кримінальних проступків.  

Тактика допиту неповнолітніх залежить і від інших важливих обставин: віку 

допитуваного (дитячий вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік; підлітковий вік; 

старший шкільний вік); його процесуального статусу (свідок, потерпілий, 

підозрюваний); соціальної позиції та бажання співпрацювати з правоохоронними 

органами, зацікавленості в досягненні завдань кримінального провадження.  
 

 



46 

Література 
 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII. Верховна Рада України. : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text 

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

3. Досудове розслідування кримінальних проступків [Текст] : метод. рек. / 

[С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець  та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2019. 160 с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. 

№ 4651-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

 
 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

Українською, англійською та російською мовами 

 

 

 

 

Матеріали VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

 

(м. Київ, 19-20 липня 2021 року) 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до видання 23.07.2021 р. 
 


