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НАУКОВА СПАДЩИНА  

КОСТЯНТИНА МИНОВИЧА УЗБЕКА 

 

            УЗБЕК 
           КОСТЯНТИН 

МИНОВИЧ 
 

Народився 28 лютого 1936 р. в 

с. Келлєровка Маріупольського райо-

ну Донецької області. Дитинство та 

юність Костянтина Миновича були 

нелегкими. Зростаючи в багатодітній 

сім’ї, він з ранніх років допомагав ба-

тькам у веденні господарства, догля-

дав за молодшими братом та сестрою. 

З початком Великої Вітчизняної війни 

з сім’єю їде в евакуацію до 

м. Дубовськ Ростовської області 

(1941-1942 рр.), а потім до Актюбін-

ської області у Казахстані (1942-1943 рр.). 

Після повернення додому йде до школи, проте 10 клас довелося закінчу-

вати на вечірній формі навчання, оскільки пішов працювати молотобійцем на 

підприємство. Саме тут починається його активний життєвий шлях. Показуючи 

високі результати роботи та користуючись авторитетом у колег, став комсор-

гом, а потім головою профспілки Заводу дитячих велосипедів. У 1956 р. Костя-

нтина Миновича обирають депутатом Київської районної ради м. Донецька. 

Проте наука його цікавила понад усе. Йдучи за покликом серця, він за-

кінчує математичний факультет Донецького педагогічного інституту, після 

чого йде працювати до вечірньої школи, потім до торговельного технікуму, а 

згодом до Донецького інституту радянської торгівлі (нині Донецький націо-

нальний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського). В інституті він очолює підготовче відділення. У 1987 р. за-

хищає кандидатську дисертацію з філософії «Діалектико-матеріалістичний 

аналіз систем і принципів побудови дедуктивних теорій» (науковий керівник 

Цихністров  І.З.), а в 2005 р. – докторську дисертацію «Антична математика і 
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становлення системних основ філософського раціоналізму» (науковий консу-

льтант Соловей Л.А.). З 2009 р. очолює кафедру українознавства ДонНУЕТ. 

За роки своєї роботи Костянтин Минович Узбек написав понад 

250 наукових робіт, керував підготовкою аспірантів, багато років був членом 

редколегії  фахового видання «Інтелект. Особистість. Цивілізація». Його ім’я 

в науці пов’язане з вирішенням проблем наукового обґрунтування та розроб-

лення конструктивних методів дослідження античної математики та оцінки її 

впливу на науку і філософію Середньовіччя та Нового часу. Серед найбільш 

відомих робіт варто відзначити монографії: «Фрагменти побудови античної 

науки, філософії та культури»; «Рефлексія античності в сучасній науці і філо-

софії»; «Математичний спадок Еллади»; «Науковий та філософський спадок 

Еллади»; «Розвиток раціональності в античній математиці і філософії».  

За високі досягнення в науці та освіті Узбек К.М. багаторазово відзна-

чався державними нагородами: Відмінник освіти України; Заслужений пра-

цівник освіти України; Відзнака МОН України П. Могили; Заслужений пра-

цівник вищої школи; Ветеран праці; Відзнака «Золоте перо». І це далеко не 

повний перелік. До останніх днів свого життя він не зраджував своїй актив-

ній життєвій позиції, був членом колегії журналістів України, заступником 

голови Союзу греків України, редактором наукового журналу. 

24 серпня 2014 р. серце Узбека Костянтина Миновича перестало битися.  

 

Як особистість і науковець,  

Узбек К.М. є гідним прикладом 

для колективу ДонНУЕТу.  

Ми горді тим, що працювали 

разом з ним, були його учнями 

 і соьгдні продовжуємо почату 

ним справу. Його ім’я назавжди впи-

сане в історію нашого університету! 
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СЕКЦІЯ 1 

Філософсько-культурологічні аспекти сучасного 

наукового дискурсу 

 

Повторева С.М., д-р. филос. наук, проф. 

Шадских Ю.Г., канд. филос. наук, доц. 

Национальный университет «Львовская политехника» 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ В СЕМИОТИКЕ 

КУЛЬТУРЫ Ю.М. ЛОТМАНА 

 

Выдающийся русский ученый Ю. Лотман не раз отмечал, что выделе-

ние и разграничение синхронического и диахронического в семиотических 

системах стало большим завоеванием женевской школы семиотики. Но про-

тивопоставление их и абсолютизация подобного разграничения не отвечает 

реальной картине семиотических объектов. Развивая концепцию взаимосвязи  

синхронического и диахронического в семиотических системах, Ю. Лотман 

выделяет ряд оппозиций, которые в целом составляют основу динамической 

модели таких систем: системное-внесистемное, однозначное-амбивалентное, 

ядро-периферия, описанное-неописанное, необходимое-излишнее. 

Оппозиция системного и внесистемного признается ученым приемле-

мой в связи с необходимостью абстрагироваться от некоторых особенностей 

языка и сконцентрироваться на одном синхроническом его измерении. Сис-

темное описание строится на основе выделения в описываемом объекте стру-

ктуры – то есть элементов системы и связей, инвариантных при любом изме-

нении системы. Этому состоянию противостоят внесистемные элементы, для 

которых характерна неустойчивость, нерегулярность, свойственные диахро-

ническим  параметрам языка. И этим последним аспектом, считая его мало-

важным, сторонники синхронического подхода склонны пренебрегать. 

Ю.Лотман не отрицает, что такое упрощение реального объекта приемлемо, 

если при этом «не забывать, что объект в процессе структурного описания не 

только упрощается, но и доорганизовывается, становится более жестко орга-

низованным, чем это имеет место на самом деле» [3, с.545]. Ученый обраща-

ет внимание на ряд последствий такого отвлечения, которое создает труднос-

ти при описании динамических моделей, ведь одним из главных источников 

динамики семиотических систем является втягивание внесистемных элемен-

тов в орбиту системности и при этом вытеснение системного в сферу несис-

темного. Описание несистемного, как подчеркивает Ю. Лотман, очень слож-
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ный процесс, ибо оно постоянно ускользает от аналитической мысли. Если не 

отождествлять несистемное с хаотическим, принять его за дополнение к сис-

темному, то каждый из этих аспектов обретет свое место в описании во взаи-

мной соотнесенности, и тем самым будет обеспечиваться полнота значений 

[3, с.547]. Ученый указывает на ряд видов внесистемного: внесистемное как 

несуществующее, внесистемное как иносистемное. В первом случае речь 

идет о том, что повышение меры организованности системы, создание ею 

своего метаязыка сопровождается отрывом этой системы от реальных семио-

тических систем, на описание которых она претендует. Тогда описание сис-

темного как существующего одновременно указывает на наличие внесистем-

ного как несуществующего, то есть мир внесистемного предстает как 

симметричная трансформация системы. В другом случае внесистемное, в ча-

стности, в области культуры, может принадлежать чужой культуре. Так, свой 

язык иной раз воспринимается как правильный, а чужой – неправильный, при 

этом правильность или неправильность определяется с позиций упорядочен-

ности (системности). 

Оппозиция «однозначное-амбивалентное» связана с отношением бина-

рности как одним из основных организующих механизмов структуры. Но 

между полюсами бинарности часто присутствует широкая полоса нейтрали-

зации, где структуры, сталкивающиеся между собой, находятся не в однозна-

чных, а в амбивалентных позициях. Ю. Лотман отмечает, что амбивалент-

ность как культурно-семиотический феномен впервые описана в работах 

М.Бахтина, который рассматривал ее как один из важнейших принципов постро-

ения текстов художественных произведений и привел многочисленные при-

меры данного явления [1]. Ю.Лотман иллюстрирует случаи амбивалентнос-

ти, приводя отрывки из поэзии, прозаических произведений литературы, 

кино. Включение альтернативы в текст художественного произведения сви-

детельствует о том, что перед нами именно текст, а не реальность. Ю. Лот-

ман отмечает, что современное кино активно использует этот прием, ибо в 

этом случае становится наглядной процессуальность, и нет необходимости 

делать однозначный выбор среди различных вариантов сюжета. Об амбива-

лентности свидетельствуют также ошибки и случаи противоречия самим се-

бе, встречающиеся в художественных текстах [3, с.550-553]. 

Рассмотрим также оппозицию Ю. Лотмана «ядро-периферия». Соот-

ношение ядра и периферии неоднозначно и усложняется еще и тем, что лю-

бая исторически протяженная структура, к примеру, язык, функционирует 

как описание, которое неизбежно является деформацией. Деформация при-

водит к тому, что периферия отрицается, переводится в ранг не существую-

щей. К тому же соотношение «ядро-периферия» включает такую характерис-

тику, как соотношение верха и низа, а в динамических семиотических 

системах верх и низ сменяют друг друга, в результате чего меняются их цен-

ностные позиции, статус существования и несуществования, того, что под-

лежит и не подлежит описанию [3, с.553-554]. 
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В соотношении «описанное-неописанное» важным для динамических 

процессов, происходящих в семиотических системах, является, как отмечает 

Ю.Лотман, то обстоятельство, что описание повышает степень организован-

ности и понижает уровень динамизма системы. Знаковая система функционирует 

подобно маятнику, который качается между общением на одном языке и с по-

мощью различных языков. При этом нет стопроцентного понимания между 

участниками коммуникации. В истории культуры весьма выразительной яв-

ляется тенденция индивидуализации знаковых систем, при этом сфера непе-

ресечения кодов в каждом личном наборе усложняется, и это делает сообщение, 

идущее от отправителя, социально более ценным, но и труднее понимаемым. 

Так, усложнение частных или групповых языков может привести к нарушению 

структурного равновесия, и тогда становится необходимой вторичная, общая 

для всех кодирующая система. К примеру, перед тем, как сформируется еди-

ный национальный нормативный язык, существует наличие очень разных и 

многих языков, находящихся на разных уровнях развития. Метаописания 

отвечают необходимости выделить в пестроте языковой картины элементы 

стабильности, которые потом переносятся в языковую стихию и становятся 

нормой для дальнейшего развития данной языковой системы. «Качание меж-

ду динамическим состоянием языковой неописанности и статикой самоопи-

саний и вовлекаемых в язык описаний его с внешней позиции, – отмечает Ю. 

Лотман, составляет один из законов семиотической эволюции» [3, с.554-555]. 

Оппозиция «необходимое-излишнее», выделенная ученым, связана с 

отделением необходимого, того, без чего система в ее синхронном аспекте не 

может существовать, от элементов, которые с позиции статичности воспри-

нимаются как излишние. Так, в любом культурном пространстве существует 

множество языков, которые с позиции господствующего нормативного языка 

представляются избыточными. Но то, что с позиций синхронности выступает 

как излишнее, для динамики не излишне, наоборот, является необходимым 

структурным резервом. Чем избыточнее существующие языковые образова-

ния, тем более такая языковая система способна к развитию. Исходя из этих 

рассуждений, Ю. Лотман формулирует закономерность динамики семиоти-

ческих систем: максимум избыточности языка непосредственно связан с по-

тенциалом его развития.  

Анализ приведенных оппозиций, их методологических функций в се-

миотических системах, соотношения синхронических и диахронических сто-

рон в них привел Ю. Лотмана к следующему выводу: «…Большинство реа-

льных семиотических систем располагается в структурном спектре между 

статической и динамической моделью языка, приближаясь то к одному, то к 

другому полюсу» [3, с.556]. Ученый считал наиболее приближенными к од-

ному полюсу искусственные языки простейшего типа, а к другому (динами-

ческому) – художественные языки, которые могут быть основой моделиро-

вания динамических процессов языка как таковых. В работах, специально 

посвященных семиотическим проблемам искусства, он реализовал эту идею 
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и стал одним из классиков современного литературоведения и философии 

искусства [2]. Выдающийся итальянский философ Умберто Эко, хорошо из-

вестный своими семиотическими трудами, подчеркивал, что Ю. Лотман внес 

существенный вклад в изучение культуры как в синхронном, так и в диах-

ронном аспектах, «преобразуя ее в самостоятельную семиотику» [4, с.516]. 
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БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
В наше динамичное и противоречивое время, в эпоху социальных ката-

клизмов и назревающих природных катастроф люди Земли все внимательнее 

вглядываются в собственный облик, осмысливают прошлое, стремятся по-

нять перспективы будущего. Люди рационального мышления, ученые и фи-

лософы полагают, что будущий век несет в себе противоречивые возможнос-

ти: как взлета, так и упадка. Мы вступаем в многомерный мир и возникает 

новая модель мировой цивилизации. Теоретики постпригожинской формации 

утверждают о вхождении человечества в зону бифуркации, зону разлома и 

поворота истории в непредсказуемом направлении. Впереди развилка исто-

рии, которая требует выбора дальнейшего пути [1, 183-190]. 

Для Украины верный взгляд в обозримое будущее особенно значим. 

Чтобы найти свое место в стремительно изменяющейся человеческой Все-

ленной, нам надо выйти из экономического кризиса, утвердить политичес-

кую стабильность, развеять демографические сумерки, обеспечить целост-

ность страны и духовное единение народа. Украина не может идти по пути 

слепого копирования ни Запада, ни Востока. Наша культура самодостаточна. 

Нам нельзя забывать сложной и величественной  отечественной истории. Мы 

смотрим в лицо новому историческому времени. 

Мир устремлен к новому глобальному порядку. Будущее: манит и пу-

гает. Прошлое уже свершилось. Его можно интерпретировать, переосмысли-

вать. Но то, что было, не изменишь. А будущее – открытая страница: прош-

лые годы, дела нынешние – создают лишь те рамки, в которых поколения 
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наступившего ХХІ в. впишут свои строки. Как узнать, что нас ждет? Как за-

глянуть за пелену времени? Может надо отказаться от попыток заглянуть 

вперед? Видимо, такая позиция недостойна человека.  

В наше время нельзя закрыть глаза на стремительно наступающее бу-

дущее. С легкой руки О. Тоффлера стало расхожим понятие «футурошок» 

[2]. Это меткое и четкое понятие. Ритмика истории динамично меняется, 

смена поколений машин обгоняет смену поколений людей. Сменяются и мо-

дифицируются привычные представления людей. На общее состояние чело-

веческого мира накладывается наша отечественная конкретно-историческая 

ситуация. Это не прибавляет эйфории, не умножает радости нужна спокой-

ная выдержка, холодное раздумье и душевный пыл для того, чтобы обосно-

вать прогноз обозримому завтра.  

В настоящее время в философской литературе уделяется пристальное 

внимание теоретическому осмыслению проектов будущего, оно в сущест-

венной степени зависит от творческой активности человека, от консолидации 

деятельности передовых социальных сил для достижения жизненно необхо-

димых целей человечества. Перед обществом стоит задача выбора стратеги-

ческого направления развития цивилизации и создания «инструментов 

управления будущим». Каково это будущее нашего общества?  

Сценариями будущего нашей цивилизации связаны с трансгуманисти-

ческой эволюцией, преобразованиями человеческой телесности и социума, 

радикальным продлением жизни (вплоть до кибернетического бессмертия). 

Все это вызывают в научном сообществе различные оценки, служат предме-

том оживленных дискуссий. Острая постановка вопросов о путях преодоле-

ния антропологического кризиса, выхода нашей цивилизации из потребите-

льского тупика, изменения гибельной траектории ее развития является в 

высшей степени актуальной, безотлагательно требует объединения социаль-

ных сил, концентрации творческих усилий для их осмысления и для создания 

средств их решения. 

Сейчас будущее нашей цивилизации зависит от решения междисцип-

линарных и трансдисциплинарных проблем, выдвигаемых конвергентным 

развитием NBICS (нано-, био-, информационных, когнитивных, социальных 

технологий и соответствующих областей научного знания). Глубокий анализ 

NBICS позволит определить основные пути формирования новой цивилиза-

ции, сформулировать её стратегические цели и определить тактические зада-

чи решения проблем социума [3, 142]. 

На пути к решению этой сверхзадачи, вне всякого сомнения, могут 

быть успешно решены многие частные жизненно важные задачи для нашей 

страны и для всего человечества. В этом отношении история не раз демон-

стрировала великую роль сверхзадачи, отвечавшей духу времени. Философс-

кое осмысление феномена НБИКС цивилизации – важнейшая предпосылка 

создания общей теории современного общественного прогресса, который от-

крывает возможность создания нового типа производства, которая обеспечит 
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расцвет человека и человечества, интеллекта и Разума, гармонию общества и 

среды проживания. 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ:  

М. ШЕЛЕР И К. ЯСПЕРС  
 

Проблема человека – одна из основополагающих в философском мыш-

лении, философском дискурсе.  

Основоположник философской антропологии М. Шелер определяет 

данную структурную часть философии как фундаментальную науку о сущнос-

ти человека, основных законах и направлениях его биологического, психичес-

кого, социального и духовного развития, возможностях и действительностях, 

принципах взаимоотношений с окружающим миром. Ее главная составляю-

щая – история самосознания – являет собой комплекс идеально-типических 

способов, которыми мыслит и чувствует человек, рассматривает себя вклю-

ченным в порядок бытия. Таковых М. Шелер выделяет пять. Первый – рели-

гиозная вера. Для западного мира – это христианская антропология. Второй – 

изобретение древних греков – «человек разумный». Анаксагор, Платон и Ари-

стотель первыми принципиально разграничивают человека и животное, фор-

мулируют идею человека и создают предпосылку для христианской антропо-

логии образа и подобия. Посредством специфического и эксклюзивного 

начала – разума, логоса – человек возвышается над всем миром. Этот разум 

признается частью божественного разума, который однажды порождает мир и 

далее поддерживает его в смысле вечного образования и движения. Таким об-

разом, онтологически божественный и человеческий разумы, логосы – суть 

одно. Исходя из этого, человек может, во-первых, познавать все сущее: Бога, 

природу, социум, собственное «Я»; во-вторых, познавать адекватно, таким, 

каково оно есть в действительности; в-третьих, познавать и деятельно форми-

ровать, жить в гармонии и совершенстве. Третий тип, или способ, – натурали-

стическое учение, «человек умелый». Здесь человек предстает лишь особым 

видом животного, у которого более развит мозг. Он использует знаки, орудия 

и определяется влечениями. Представители данного учения выделяют три из-

начальные силы: продолжение рода, влечения роста и власти, влечения, слу-
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жащие питанию. Четвертый тип – декаданс. Человек – тупик эволюции. Он не 

развивается биологически, в социальном же плане создает лишь суррогаты 

жизни: государство, право, науку, культуру и так далее. Эволюция человека и 

общества закончена. Наконец, пятый тип – идея сверхчеловека, согласно кото-

рой уничтожение Бога означает суверенитет и предельную ответственность 

человека. В традиции декаданса М. Шелер констатирует, что современный че-

ловек является тупиком биологической эволюции. Однако он может и должен 

«деифицировать» себя. Это путь к Богу и Богочеловеку.  

Человек – пластичное создание. Его нельзя определить, исходя из од-

ного образа. Он заключает неограниченное количество возможностей разви-

тия: от западного идеала «героя» до восточного идеала «мудреца». В основе 

его мира лежит идея абсолютно сущего, которое существует посредством се-

бя самого и от которого зависит все иное сущее. Человек всегда сознательно 

или бессознательно направлен на сферу этого абсолютно сущего. Согласно 

М. Шелеру, оно принадлежит к сущности человека и вместе с самосознани-

ем, сознанием мира, языком и совестью образует одну неразрывную структу-

ру, которая, в свою очередь, определяет содержание духовного центра чело-

века, личности. Это сфера абсолютного бытия и добра. Выбор человека 

состоит в том, иметь ли хорошую и разумную или плохую и противную ра-

зуму сферу абсолютного. Принцип, который делает человека собственно че-

ловеком, личностью, находится вне внешне-витальной и внутренне-

психической фактуры. Он не сводится к естественной эволюции. Это высшая 

основа всего сущего, манифестацией которой и является жизнь. Идея челове-

ка – это идея духа, обожения, реализации идеи Бога через любовь и познание.  

Человек способен к трем видам знания. Все они взаимосвязаны и слу-

жат преобразованию сущего. Первый вид знания – ради достижений и гос-

подства – дает человеку власть над природой, обществом и историей. Это 

поиск законов развития мира, пространственно-временной связи всего суще-

го. Второй вид – сущностное знание – одновременно связано и противостоит 

первому виду. Установка на подчинение и господство здесь сменяется любо-

вью, нацеленной на поиск идей-первофеноменов мира. Это «окна в абсолют-

ное», формирование нравственных ценностей и идеалов. Третий вид – мета-

физическое и священное знание. Это уже метаантропология. Человек есть 

микротеос и микрокосм. Он активно собирает себя в личность. Согласно не-

мецкому философу, личность – это «монархически упорядоченная структура 

духовных актов, которая представляет собой уникальную индивидуальную 

самоконцентрацию единого бесконечного духа, в котором коренится сущно-

стная структура объективного мира [1, с.13]», «индивидуальное уникальное 

самососредоточение божественного духа [1, с.34]». Человек-личность – сози-

датель, соратник Бога.  

По мнению К. Ясперса, каждая философская позиция связана с трансцен-

денцией. В противном случае она не является собственно философской. Фило-

софии всегда противостоит нефилософия, неверие. Мыслитель выделяет три ви-
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да нефилософии-неверия: демонологию, обожествление человека и нигилизм.  

Демонология предстает, во-первых, как часть мифического мировоззре-

ния; во-вторых, как образное выражение непостигаемой тайны сущего; в-третьих, 

как объективно существующая сила, дьявольская или человеческая воля, на-

правленная на собственную самость; в-четвертых, как иррациональное начало. 

Ее опасность состоит в стирании граней между трансцендентным и имманен-

тным. Имманентное (созидание и разрушение, любовь и ненависть, страсть, 

власть, красота) определяется как трансцендентное. В демонологии все им-

манентно, однако, это более чем имманентность, это имманентная трансцен-

дентность. В сферу бытия включается не только рационально и иррациона-

льно постигаемая реальность, но и могучая темная сила. Человек стремится к 

трансцендентному. По этой причине он и помещает свою жизнедеятельность 

в систему мифа. Одержимость демоном (единение или борьба) возвышает и 

приобщает к тайне. Демонология всегда снимает этический конфликт добра 

и зла, отдает приоритет линии эстетизации зла.  

Одним из видов демонологического мировоззрения является обожеств-

ление человека. Обращение к демону здесь заменяется обращением к челове-

ку, желанием его обожествить. Человек склонен видеть совершенный идеал. 

По замечанию К. Ясперса, обожествление человека не обходится без инстан-

ции, по отношению к которой абсолютное послушание, а не относительное – 

институтам или законам, мыслится как послушание Богу. Правитель, полко-

водец, выдающийся в определенном деле виртуоз, святой – наиболее распро-

страненные образы такой власти. Их воспринимают или как Бога, или как 

единственного вещателя Бога.  

Если демонология и обожествление человека заменяют веру, то ниги-

лизм выступает без маскировки – как открытое отсутствие веры. Он все ста-

вит под вопрос, все отрицает и все разрешает. Новым ориентиром выступает 

чуждое смыслу природное естество. Отрицая Бога, нигилизм утверждает во-

лю к жизни и волю к власти. Происходит своеобразная переоценка ценнос-

тей. Основой бунта становится сама идея, сущность Бога. Если Бог есть лю-

бовь, добро, истина, справедливость, красота, то мир и человек должны быть 

другими. Следовательно, Бог либо не всемогущ, либо не соответствует этой 

сущностной характеристике. Философ пишет: «На протяжении всей истории 

мы слышим отчаянные обвинения человеком Бога. Не Богу, а злому демону 

обязан этот мир своим существованием. И эти обвинения исчезают в нигили-

зме; ведь отсутствует предмет обвинения, не существует ни Бога, ни злых 

демонов, все есть так, как оно есть, – нет ничего, кроме этого ничтожества и 

дьявольского наваждения человеческого бытия [2, с.488]».  

Данные три вида нефилософии-неверия обосновывают статус Сверхче-

ловека, Человекобога. В противовес им К. Ясперс различает идеал и идею 

человека. Идеала не существует, но существует идея. В лучшем случае идеал 

– лишь путевой знак, схема идеи. Он означает завершенность и совершенст-

во. Человек же незавершен и несовершенен. Идея (образ благородного, гар-
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монично развитого, мудрого человека) побуждает к постоянному развитию. 

Ценность находится в конкретном, единичном человеке. Немецкий философ 

принципиально запрещает рассматривать человека как формируемый по од-

ной мерке и взаимозаменяемый материал. Сущностное равенство – это ра-

венство ценности, которая объективируется не человеческим, а божествен-

ным началом. Это равенство ценности единичного как вечной души, 

притязания и приговора, определения будущего места – Рая или Ада.  

 
Литература:  

1. Шелер М. Избранные произведения / М. Шелер ; [пер. с нем. А. Денежкин]. – 

М. : Издательство «Гнозис», 1994. – 420 с.  

2. Ясперс К. Философская вера / К. Ясперс // Ясперс К. Смысл и назначение 

истории ; [пер. с нем. М. Левина]. – 2-е изд. – М. : Республика, 1994. – С. 419-508.  

 

 

Ратников В.С., д-р. филос. наук, проф. 

Винницкий национальный технический университет 

 

Р. РОРТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И НАСТАВЛЕНИИ  

(ОБРАЗОВАНИЕ – ПОЗНАНИЕ – ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

1. Совершенствование системы образования – одна из актуальных про-

блем современности в социокультурной сфере. Опыт философских рефлек-

сий, как полагал и К.М. Узбек, может сыграть далеко не последнюю роль на 

пути указанного совершенствования. 

2. В современных рефлексиях об образовании и при построении его но-

вых, неклассических моделей нередко используют опыт философии, особен-

но той, которая порывает с классической моделью образования. Последняя, 

во-первых, базируется на репрезентативистской (в смысле Декарта – Локка) 

модели познания и, во-вторых, утверждает различие между фактом и ценнос-

тью [См.: 1, с.268]. 

3. Известный американский философ Р.Рорти много внимания уделял и 

современным проблемам образования. При этом он использовал опыт герме-

невтики, вводя её понятия примерно так, как их использовал Гадамер, заме-

нивший научное и философское «познание» понятием «образование» 

(Bildung). В своей знаменитой «Философии и зеркале природы» Рорти писал 

об этом так: «Так как «образование» звучит немного скучно, a Bildung – 

слишком иностранно, я предпочту термин «наставление» (edification) в каче-

стве названия для проекта нахождения нового, лучшего, более интересного 

способа разговора. Попытка наставлять (себя или других) может заключаться в 

герменевтической деятельности по установлению связей между нашей собст-

венной культурой и некоторой экзотической культурой или другим историче-

ским периодом, или между нашей собственной дисциплиной и другой дисци-

плиной» [1, с.266]. Его версия «образовательной» (назидательной – edifying) 
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философии обращена к осмыслению, исследованию человеческой культуры и 

социума как метастабильных целостностей, исторически преходящих и не-

устойчивых, вечно пребывающих в процессе самообразования. Такой исто-

рицистский подход, акцентирующий осмысление и исследование, скорее, на 

«частном» и конкретном, нежели на абстрактно-общем и универсально-

закономерном, даёт человеку, считает Рорти, комплексное, динамичное и 

вполне утилитарное понятие о его связи с миром. В этом контексте трактует-

ся и образование – в тесной связи с социальными, психологическими и куль-

турными закономерностями языковой деятельности. Такой лингвистический 

аспект у него нацелен на решение определённых проблем коммуникации, на 

сравнение различных «словарей» и «жанров» знания. 

Этот американский философ, существенно повлиявший на современ-

ную философию и потративший немало усилий на слом старых непродукти-

вных традиций в образовании, среди своих интеллектуальных учителей осо-

бо выделял другого своего соотечественника – Джона Дьюи, творчество 

которого во многом связано с вопросами образования в обществе, где ценят 

свободу и демократию. В частности, Рорти не раз подчёркивал мысль Дьюи о 

том, что демократия – это не только механизм принятия решений большинс-

твом и защиты прав меньшинства, но и процесс социокультурного образова-

ния, воспитывающий в обществе понимание социальной ответственности. 

Следуя Дьюи, Рорти развивал его версию прагматизма, резко критикуя при 

этом традиционную концепцию репрезентации («отражения»).  

Как полагал Рорти, современный прагматизм, в противоположность 

традиционной «систематической философии», преследует цель не «отраже-

ние», не пассивно-созерцательное познание мира, а практическое освоение и 

преобразование действительности в соответствии с обстоятельствами конк-

ретно-исторической ситуации, потребностями включённого в неё субъекта с 

«полным набором» свобод, демократических прав и т.д. И потому образова-

ние как наставление должно ориентироваться на эти ценности. 
 

Литература: 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ  

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКОГО ДИСКУРСУ 

 

Внаслідок стрімкого розвитку природничих та гуманітарних наук сучас-

на людина стає щораз більше інтелектуально розвинутою. Проте, використо-

вуючи методи та підходи наук, які опираються на раціональному пізнанні, 
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людина не може збагнути цілість життя. Навіть якщо було б знайдено відпо-

віді на всі наукові питання, це не дало б змоги розв’язати нагальні загально-

людські життєві проблеми. Об’єктивні знання, які людина отримує емпірич-

ним шляхом, не дають відповіді на питання про сенс життя, історії і світу 

взагалі. Ці питання неминуче постають перед кожною людиною, змушуючи її 

вийти за межі звичайного розумового пізнання, перед нею постає питання про 

трансценденцію. Саме філософсько-богословський дискурс дозволяє торкну-

тися нового іншого виміру, допомагає сформувати цілісний образ дійсності. 

Філософія як наука вивчає речі світу через останні причини, за допомо-

гою людського розуму. Богослов’я (теологія) – це наука, що також вивчає їх 

за допомогою не тільки розуму, але й віри (Божого Об’явлення). Деякі вчені 

вважають, що ніби філософія вища від теології, яку на жаль, не визнають за 

наукове вчення. Тоді, як саме богослов’я дає правдиву альтернативу буття, 

яку не можливо знайти у філософії, яка опирається на гіпотези. Філософ до-

ходить до Бога при кінці свого дослідження, а в богослова Він завжди на по-

чатку свого мислення. У кожної людини за повчанням богослов’я, хочемо ми 

того чи ні, є чотири останні, кінцеві речі: смерть, суд, небо і пекло, тобто Бо-

жа нагорода і вічне життя з Ним, або Божа кара і вічні муки. 

Однією з важливих галузей філософії була й залишається онтологія, 

яка розглядає буття у найширшому обсязі. У навчанні і вихованні, з точки 

зору онтології, слід дати відповідь на питання: чому я є, ким я є, від кого я є, 

для чого я є, якою є мета мого життя? Підсвідомо розуміємо, що ми не похо-

димо самі від себе, а від інших: батьків, дідів, поколінь. Не витримує критики 

твердження, що людина походить від мавпи. Бо це не узгоджується зі Святим 

Письмом, автором, якого є Сам Бог, який все знає, може, ніколи не помиля-

ється і не зрадить людини ні за яких обставинах, на відміну від людини, ро-

зум якої обмежений. Ще стародавній грецький мислитель Сократ вважав, що 

не може нижче, нерозумне – породити вище, розумне. Не випадково античні 

греки називали Бога – Розумом, який є вічним буттям, найдосконалішим 

життям, актом самим у собі, творцем руху, вищим всякого існуючого руху, та 

існує поза простором і часом. 

Зауважимо, що наше віровизнання розпочинається від Бога, оскільки 

Він є «Перший і Останній» (Іс. 44, 6), Початок і Кінець усього, Найвищий і 

Найдосконаліший, Найкращий і Найбільший. Бог Сам створив всесвіт добро-

вільно, просто без жодної допомоги і дає людям можливість вільно співпра-

цювати у виконанні Його задумів. Він є самою Правдою, Його слова не мо-

жуть обманути. Любов є самим буттям Бога, могутність якого виявляється у 

тому, щоб із нічого зробити все, що побажаєш, дати світло віри тим, хто Його 

не знає, опікується всім: від найменших речей до подій світу та історії. 

Отож, як хтось хоче бути справжнім науковцем і оволодіти педагогіч-

ними засобами вповні, той мусить визнати існування Бога, який є Особою, 

Премудрістю та Добротою, Джерелом усього живого, бо життя – це іманент-

ний, відцентрований рух. Тільки єдиний Бог може вкласти у створіння цей 
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динамізм, Він є найдосконалішим життям, актом самим у собі і, як такий, не 

має в собі якогось руху. Будучи творцем руху, Бог є вищим будь-якого існу-

ючого руху, живе поза часом та простором. Створивши людину за Своїм об-

разом і подобою, Він вимагає від неї підпорядкування Його засадам, пізнава-

ти Його самого. На жаль, нині люди, хизуючись великим прогресом науки, не 

переймаються найважливішим – пізнанням Творця, усіх Його законів і речей. 

Часто велике знання туземного життя зневажає науку про Його Творця. 

Люди свідомо віддають перевагу матеріального над духовним, забуваючи 

Господнє Застереження: «Шукайте найперше Царства Божого, а все решту 

вам додасться» (Мт. 6, 33). Проте собі на шкоду людина шукає щастя поза 

Богом – у власних пристрастях, спокусах та амбіціях, не прославляє повсяк-

час Його любов, могутність, велич та доброту, не живе у вдячності Йому, не 

відхиляє все те, що відвертає її від Нього – Господа і Дателя нашого життя, 

не довіряє Богу в усіх обставинах життя, не хоче розуміти, що все минає, а 

Бог не змінюється, що Боже буття є Правдою і Любов’ю. Тому людина по-

винна керуватися Божим Законом, шанувати Його, ближнього і самого себе, 

жертвуватися Господу, служити Йому. 

Господь не потребує людської допомоги і людських послуг. Він не має 

потреби ні в чому. Служіння людини Богу полягає у співпраці з Богом у Його 

творчому діянні, яке сама людина покликана довершити. Отже, у взаємній 

співпраці з Богом звершувати усе творіння, виявляючи при цьому свою Лю-

бов до Нього, як відповідь на Божу Любов, полягає саме покликання людини. 

Ось чому сенсом людського існування на землі є Бога пізнати, Його по-

любити та Йому служити. У цьому і полягає реалізація покликання людини, яка 

з моменту народження входить у світ із Божої волі, тобто їй дарується життя. 

Будучи вільною, вона здатна обирати спосіб свого існування – жити з Богом, 

Йому служити, або Його відкинути. Цей Божий дар виражає велике значення 

людського покликання, а саме, покликання до життя, до життя з Богом, яке не 

минає навіть після смерті. Бог закликає кожну людину, яка приходить у світ, до 

життя вічного. Людина повинна пам’ятати, що вона живе у «подарованому» їй 

світі, а тому, насамперед, має намагатися збагнути цю істину, оберігати приро-

дну цінність цього світу, постійно осмислювати його походження від Бога, 

зв’язувати дочасну долю особи, в тому числі й долю її світу із Божим світом, 

підтримувати все, що в ньому живе, особливо допомагати розвиватися слабшо-

му створінню. Людина не може виправдатися перед Богом на підставі своїх до-

сягнень та успіхів, тим більше, якщо здобула їх нечесним шляхом. 

Ідея Бога повинна бути панівною в людській свідомості, в її душі. «Бог 

– любов» (1 Ів.4, 8). Тільки любов’ю, як вічним життям, будується світ. Усе 

збудоване не на любові розпадається, руйнується. Саме у християнській вірі, 

в поєднанні з Богом як вищою реальністю, формується світоглядна основа 

кожного з нас, бо тільки людина, яка вірить у Бога, яка у своєму особистому 

житті керується Божими заповідями і саме на них будує свої стосунки з ін-

шими людьми, як і свою працю, – спроможна на жертву. Тільки релігійна 
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людина, вихована на Євангельських цінностях, служить Богові, а, отже, буде 

служити і ближньому. Люди, далекі від морально-етичних засад життя, ніколи 

не зможуть бути добрими представниками спільноти чи народу. Чи всі здатні 

бути політиками, якщо не вміють своєї політики узгодити з Богом; чи вони 

здатні бути добрими економістами, якщо не несуть звіту перед Господом зі 

своїх власних провин? На нашу думку, всі ми переконані в одному – якщо не 

настане духовного, релігійного відродження нашого суспільства, то нам ніщо 

не допоможе, оскільки всі ці ділянки мають своє значення, свій зміст і свою 

вартість тільки тоді, коли їх будуть виконувати люди, переконані у тому, що 

Бог існує, переконані, що Бог нас любить, переконані, що Бог нас веде, що 

Він завжди з нами, щоб підтримати. 

Таким чином, людина – це розумна і вільна особа, і цим відрізняється 

від інших істот, що живуть на Землі. Вона пізнає правду про себе, про світ, 

про Бога – і ці знання, ця пізнана правда є підставою її вільного вибору. Тва-

ринами керують інстинкти. Людина теж може їм повністю підпорядковува-

тися, може пливти на хвилях своїх пристрастей, прагнень, почуттів, але, так 

живучи, не пробуджується ще як людина. Лише коли намагається зрозуміти, 

ким є, що становить її велич, а також велич інших людей; коли пізнає це осо-

бливе добро, яким є світ взагалі і світ осіб зокрема, і коли намагається керу-

ватися цією істиною про добро в житті – тільки тоді діє мірою того, ким є: 

мірою своєї розумної свободи. Навіть якщо помиляється, але сумлінно шукає 

правду, – не втрачає індивідуальності й гідності. 

Совість – це, власне, голос такого розуму, що відповідає істині про добро, 

що є в цьому сенсі узгодженим з моральним правом. Совість – це одне з найпопу-

лярніших понять, що пов’язане з мораллю, але багатозначне. Ми говоримо 

про сумлінну працю; відчуваємо докори совісті; говоримо про байдужого до 

чужої біди, що йому бракує совісті, – тобто розглядаємо совість як інстанцію, кот-

ра нам дозволяє, і навіть наказує – протиставлятися визнаним авторитетам; 

боремося за свободу совісті, а віруючі – трактують совість як голос Божий, 

якого людина завжди повинна слухатися. Вона є святилищем у душі людини, в 

якому вона сама перебуває наодинці з Богом, що промовляє в глибинах її душі. 

Якщо ж подивитися на світ в цілому, то побачимо, що в центрі історії 

доволі часто стоїть людина, а не Господь, тіло, а не Дух. Особливістю катас-

троф ХХ століття було те, що вони були породжені не стільки проблемами, 

скільки способами їх вирішення, не так природними катаклізмами поза люд-

ським контролем, як людськими ідеями перебудови світу. 

Людина, як Боготвірний феномен повинна мати глибинне прагнення до 

світла й істини, осягати яке їй допомагає наука Христа. Людський Дух має 

оновитися, відтак людство врятує себе від деградації і деструкції. 

Сьогодні про богослов’я говорять чимало, передусім в контексті його визнан-

ня в Україні та необхідності для суспільства. Все частіше замислюються над його 

функцією та місцем в Церкві, державі, освіті. І, очевидно, не виникає сумнівів 

про потребу суспільства в богослов’ї. Про це свідчить хоч би той факт, що 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

26 

2002 року в Україні спеціальність «Богослов’я» (або «Теологія») визнано науко-

вою дисципліною і включено до переліку предметів, затверджених МОН України. 

Богослов’я – це наука, яка опирається на Божому Об’явленні, пояснює, 

інтерпретує його, наближує до розуміння сучасної людини. Об’явлення дане 

нам за допомогою слів, знаків, релігійних подій, які були доступні людині й ма-

ли певний сенс. Об’явлення Боже є вираженням любові Бога до людини і за-

кликом до любові, яка визволяє і вдосконалює людину, відкриває перед нею 

шлях повної особової досконалості. Об’явлення є відповіддю на істотні потреби 

людини як особи, які можна віднести до трьох основних прагнень кожної люд-

ської особи: прагнення до правди, пошук добра, реалізація повної досконалості.  

Отже, богослов’я не є замкненою у собі дисципліною. Вона відкрита до 

світу, до його проблем, зокрема до проблем кожної людини незалежно від 

віку та соціального положення. Метою вивчення даної дисципліни є не лише 

отримання певних теоретичних знань (студенти ознайомлюються з основни-

ми правдами християнської віри, моральним вченням і багатою духовною 

спадщиною християнства). Богословська освіта включає теорію і практику, 

які тісно між собою пов’язані. Виклад дисципліни повинен бути максимально 

наближений до практичного життя людини в його суспільному й особистому 

вимірах. Богослов’я допомагає людині визначити своє місце і покликання у 

світі, сформувати зрілу, відповідальну і творчу особистість. 

Богослов’я є повноцінною науковою дисципліною, пов’язаною з інши-

ми природничими і гуманітарними дисциплінами. Сьогодні співрозмовника-

ми богослов’я щораз частіше стають гуманітарні та соціальні науки, приро-

дознавство, технічні науки. Наприклад, прискорений розвиток медицини 

ставить важкі питання богословській антропології. Неможливо уявити собі 

плідної праці психолога без знання основних правд християнської віри і мо-

рального вчення Ісуса Христа. Адже саме християнство подає нам цілісний 

образ людини і вказує шляхи конструктивного розв’язання проблем та осо-

бистого вдосконалення. Вивчення права і економіки мусить базуватися на 

знанні Божих законів і фундаментальних принципів суспільного життя, які 

подає християнство. Тому богослов’я повинно зайняти одне з чільних місць у 

навчальному процесі. 
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ІСТИНА ЯК АТРИБУТ БОЖЕСТВЕННОГО ОДКРОВЕННЯ 

 

Існує легенда про те, що давньогрецький філософ Сократ оголосив іс-

тину вищою метою, цінністю пізнання. З того часу, власне, бере початок думка 

про те, що класичні філософія та наука ґрунтуються на вірі в існування істи-

ни, можливості її розкриття та осягнення. Варто зауважити, що віра (як атри-

бут божественного, а не буденного) історично була тісно пов’язана з істиною 

вищим сакральним змістом. Доказом чого є етимологія слова «істина» у різ-

них древніх мовах, зокрема: латинське слово «істина», – veritas, – має безпо-

середнє відношення до ритуалу. Veritas – це слово, правдивість, істинність 

якого легітимована і засвідчена ритуалом, слово, яке визначає долю людини і 

її роду, слово, передане людям богами через посередника. Veritas – це те, у 

що можна було тільки вірити (порівняємо українське віра і латинське 

«Verus» – істинний). Звідси і похідні слова – Veridicus – істинний, правдивий, 

а також – віщий; veratrix – віщунка; verax – сповіщає істину, пророкує. Існує 

думка, що в пізнішій латині veritas стає юридичним поняттям, відбувається 

зближення істини і закону [2]. Можна, однак, говорити про первину єдність 

істини і закону, що цілком природно в рамках ритуалу, який, у даному випа-

дку, відтворює істину закону, переданого людям богами (щось подібне мож-

на спостерігати і стосовно сакрального змісту слова «право», яке, як відомо, 

походить від «Правь», крони дерева життя, місця, де живуть боги у давньос-

лов’янській міфічній картині світу). 

Давньоєврейською мовою слово «істина» звучить як: «אמת» (емет), во-

но складається з трьох букв «א» (алеф) – представляє першу букву єврейсько-

го алфавіту, «מ» (мем) – середню і «ת» (тав) – останню букву, тобто слово 

 ,є послідовністю від першої букви до середущої і далі до останньої «אמת»

звідси грецьку трансформацію цього слова можна зобразити словосполучен-

ням: «Альфа і Омега», що, як відомо, є алегоричною інтерпретацією імені 

Бога. Взятий нами етимологічний аналіз слова «אמת» стосується, переважно, 

кабалістичної філософської традиції, де слово «істина» (אמת) – це «печатка 

Бога», при чому кожна буква у цій «печатці» має свій винятковий містичний 

смисл. Існують і інші тлумачення цього слова, як, до речі, й інші слова, які 

відображають слово «істина» у івриті. 

Грецьке слово «Ἀλήθεια» (Галетейя) має особливе значення у нашому 

аналізі, хоча би тому, що воно було взято із рідної для Сократа мови. 

Етимологія слова «ἀλήθεια» не має значної кількості тлумачень. У 

будь-якому з варіантів виділяється корінь «-λαθ-» і префікс «α-». Корінь «-

λαθ-» зустрічається в дієслівних формах, що означають сокровенне, прихову-

ване, забуття або обман. Префікс «а-» трактується двояко: або «а-» 

privativum, або «а-» sociativum, – платонівський варіант етимології «ἄλη» + 
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«θεία» – «божественний стрибок» – розглядається у сучасній філософії як ще 

одне переконання, що не має під собою достатніх підстав, тобто є легендою, 

але саме в ньому, безперечно, можна прослідкувати зв’язок сокровенного і 

божественного [1]. М. Гайдеггер у своєму творі «Вчення Платона про істину» 

(Platons Lehre von der Wahrheit) говорить про істину як деяке «розкрите», 

«неприховане» знання. 

Отже, з наведеного вище аналізу слова «істина» в древніх мовах може-

мо вийти на традиційне сприйняття істини у європейській культурі, з якого 

мала би початися наука – це принцип «християнського одкровення», він мо-

же розглядатися як алхімічне поєднання значень, втілених у латинській, єв-

рейській та грецькій мовах і навіть трішечки більше. Так, в Новому заповіті, 

у сакраментальному діалозі Ісуса і Пілата зв’язок істини з Богом відображе-

ний як щось очевидне: «Говорить до Нього Пілат: – Так Ти Цар? Ісус відпо-

вів: – Сам ти кажеш, що Я – Цар. Я на те народився і на те прийшов у світ, 

щоб свідчити про істину; всякий, хто від істини, той слухається голосу Мого. 

Говорить до Нього Пілат: – Що є істина?» (Євангеліє від Іоанна 18: 37-38). 

«Ісус відповів йому: – Я є Шлях, і Істина, і Життя; ніхто не приходить до От-

ця, як тільки через Мене» (Євангеліє від Іоанна 14: 6).  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ 

У СУЧАСНИХ ФУТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Зростання темпів соціального і особливо технологічного розвитку, за-

гострення глобальних проблем, які загрожують існуванню людства, актуалі-

зують побудову та оцінку різного роду наукових прогнозів. Особливе місце в 

зв'язку з цим належить футурології або дослідженню майбутнього. Побудова 

адекватних прогнозів, які мають відношення до найрізноманітніших галузей, 

вимагає не тільки глибоких знань відповідної предметної області, а й нестан-

дартного мислення, а також використання інноваційних дослідницьких мето-

дів і підходів.  

Цим обумовлена необхідність переосмислення вже існуючих футуро-

логічних концепцій, створення нових парадигм пізнання майбутнього і виро-

блення системних уявлень, що відбивають соціальну реальність у всьому різ-

номанітті її рівнів, форм і тенденцій розвитку. Соціально-філософська 
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рефлексія над процесом пізнання майбутнього покликана в даному випадку 

підвищити рівень і якість прогнозних моделей. 

Сучасний етап історії людства можна охарактеризувати також як епоху 

глибокої ціннісно-смислової кризи, як період світоглядних пошуків. Очевид-

но, що світоглядні пріоритети суттєво впливають на образи майбутнього, ха-

рактерні для деякого соціуму або дослідника. Тому виявлення взаємозв'язку 

світоглядних установок авторів сучасних футурологічних концепцій, з одно-

го боку, і своєрідності запропонованих ними прогнозів, з іншого боку, вида-

ється нам досить актуальним і значущим.  

На наш погляд, світоглядні підстави футурологічного пізнання можуть 

бути виявлені: 

 по-перше, за допомогою аналізу уявлень суб'єкта футурологічного 

пізнання про загальний хід історії людства; 

 по-друге, за допомогою прояснення соціокультурних, перш за все, 

ціннісних пріоритетів цього суб'єкта; 

 по-третє, на шляху уточнення його гносеологічних установок [1, c. 142]. 

Аналіз особливостей методології сучасного прогнозування, виявлення 

її сильних і слабких сторін, необхідність її вдосконалення є надзвичайно ак-

туальними. Про це свідчить зокрема наявність великої кількості помилкових 

прогнозів, які не справдилися, що відносяться до самих різних галузей соціаль-

ного, економічного і політичного життя.  

Чимало нездійснених прогнозів знає також історія нашої країни. Необ-

хідність вивчення методологічних основ сучасних досліджень майбутнього 

обумовлена також тим, що в останні десятиліття значно збагатився методо-

логічний і методичний інструментарій футурології і прогностики. Так, на-

приклад, спочатку на Заході, а потім і в Україні широкого поширення набули 

форсайтні дослідження. Все це, безсумнівно, вимагає поглибленого соціаль-

но-філософського аналізу теорії і практики футурології і прогностики. 

Сучасна футурологія являє собою великий комплекс різнорідних під-

ходів, як наукового, так і ненаукового характеру, спрямованих на формуван-

ня образів майбутнього людства в цілому, а також окремих його підсистем і 

сторін життя. У вузькому сенсі слова футурологія (наукова футурологія) яв-

ляє собою безліч методів і методик, спрямованих на побудову наукового 

прогнозу, а також сукупність теоретичних і прикладних знань, що відбива-

ють істотні риси можливого майбутнього людства. Теоретичний напрямок 

футурології вирішує питання, пов'язані з методологією прогнозування, ви-

вчає його понятійний апарат, здійснює рефлексію над прикладним напрямом, 

який направлено на вирішення конкретних завдань економічного, соціально-

го, політичного прогнозування [3, c. 12]. 

Футурологічна концепція являє собою теоретичну модель, на базі якої 

здійснюються футурологічні дослідження і будуються футурологічні прогно-

зи. Ця модель, заснована на філософських, загальнонаукових та частковонау-

кових методах дослідження, використовує теоретичні поняття з різних облас-
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тей наукового знання, апелює до вже існуючих соціальних теорій, формулює 

закономірності і вказує на тенденції, що визначають характер і напрям тран-

сформації соціуму [4, c. 81]. 

Можемо виділити наступні періоди в розвитку футурології: а) період 

формування уявлень про майбутнє в рамках художньої літератури, релігії та 

інших ненаукових форм пізнання, в тому числі утопічні, антиутопічні і нау-

ково-фантастичні оповідання про майбутнє; б) період застосування в футу-

рології філософської та загальнонаукової методології або етап політичного і 

соціального прогнозування в рамках авторських робіт, створення футуроло-

гічних концепцій типу постіндустріального суспільства, «суспільство мрії» 

та ін. в) період сучасної футурології почався в п'ятдесяті роки XX століття: 

етап застосування наукових методик прогнозування майбутнього, придатних 

для «поточного виробництва», а також форсайтних досліджень. 

Філософський рівень методології сучасної футурології тісно пов'язаний 

з її світоглядними підставами. Він включає в себе вихідні положення сучас-

них соціально-економічних, культурологічних та історіософських концепцій. 

Такими положеннями є: стадіальний розвиток суспільства, циклічне розумін-

ня історії, матеріалістичне розуміння історії, концепція зіткнення культур, 

формаційний і цивілізаційний підходи до вивчення суспільства, соціальна 

синергетика. 

Загальний рівень методології представлений такими методами як екст-

раполяція, аналогія, математичне моделювання, дерева релевантності, мозко-

вий штурм. 

Частковонауковий рівень сформувався в основному в рамках прогнозу-

вання і включає в себе цілий комплекс методів, зокрема форсайт і сценування. 

Технологічний рівень представлений величезною кількістю різних ме-

тодик: експертна оцінка, SWOT-аналізи, інтерполяції, комбінації різних ста-

тистичних методів. 

Форсайтні проекти, що розробляються консалтинговими компаніями і 

транснаціональними корпораціями, різко відрізняються від робіт урядів і 

фабрик думок. Їх відмінності полягають, в першу чергу, в тому, що цільова 

аудиторія цих форсайтів – представники бізнесу, має принципово інші за-

вдання та інші інструменти їх вирішення. Їм не цікаві питання геополітики, 

міграційних потоків, розвитку технологій, але критично важливі проблеми 

митних і торговельних режимів, еволюції цільової аудиторії і нові перспек-

тивні товари та бізнес-рішення. В цілому, корпоративні та бізнес-форсайти 

мають наступні особливості: написані в геоекономічній логіці, орієнтовані 

на конкретні питання і конкретні пропозиції розвитку бізнесу, без зайвого 

пієтету відносяться до «мейнстріму» технологічного розвитку і глобалізації, 

відсутність необхідності у надмірній політкоректності дозволяє доводити 

висновки і міркування до логічного кінця, розвиток технологій само по собі 

є вторинним по відношенню до ділового середовища, споживчого ринку і 

т.п. питань [2, c. 48]. 
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Світоглядні основи теоретичних і прикладних футурологічних дослі-

джень детерміновані соціокультурною приналежністю автора прогнозу, його 

ідеологічними установками і включають в себе ідеї технологічного, культур-

ного, політичного, економічного детермінізму; установки на прогресизм або 

антипрогресизм; глобалізм і антиглобалізм. Футурологічні концепції за своїм 

змістом можуть бути охарактеризовані як оптимістичні і песимістичні; вони 

мають прозахідний чи євразійський характер, їм властиві монокультураліст-

ські або мультикультуралістські установки. Засадничими світоглядними ос-

новами сучасних футурологічних концепцій є холістичне тлумачення суспі-

льства або соціальний атомізм. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ 

 

Використання в освіті комп'ютерних мереж дозволить з часом створити 

єдиний світовий освітній простір, відкритий для будь-якого громадянина на-

шої планети. За сучасними уявленнями, він об'єднає в собі такі складові: 

1) різноманіття освітніх установ різного типу; 

2) різноманіття комп'ютерних мереж освітніх установ, підключених до 

Інтернет; 

3) єдину базу даних і єдину базу знань; 

4) стандартизовані інструментальні засоби розробки навчально-

методичних матеріалів; 

5) електронні бібліотеки, каталоги і засоби пошуку першоджерел; 

6) узгоджені на міжнародному рівні освітні стандарти та освітні програми. 

До основних принципів відкритої освіти відносяться: 
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• надання будь-якому члену суспільства права на досягнення і підтвер-

дження будь-якого освітнього цензу, що засвідчується відповідним докумен-

том при єдиному обмеженні, пов'язаному з вимогою дотримання прийнятих 

освітніх стандартів; 

• прийом громадянина до вищого навчального закладу для освоєння 

освітньої програми, що його цікавить, без будь-яких обмежень, в тому числі 

за віком, приналежності до країни, академічної успішності на попередніх 

етапах навчання, унікальності спеціальності, часу початку навчання і т. п.; 

• надання кожному студенту можливості навчання за індивідуальним 

планом, який передбачає необхідний для нього набір навчальних дисциплін, 

зручну для нього послідовність і доступний для нього темп їх освоєння, ба-

жану для нього загальну тривалість навчання; 

• забезпечення умов, при яких той, хто навчається, може перебувати 

практично в будь-якому місці планети та освоювати будь-яку освітню про-

граму, за винятком тих, які пов'язані з придбанням будь-яких унікальних на-

вичок (наприклад, навичок проведення хірургічних операцій); 

• надання будь-якому члену суспільства умов для неперервної освіти, 

підвищення кваліфікації на регулярній основі, отримання додаткової кваліфі-

кації, перепідготовки і т. п. 

Основною метою відкритої освіти є вільний розвиток індивідуума, 

який забезпечує, з одного боку, оволодіння комплексом потрібних йому 

знань, умінь і навичок, придбання необхідного йому трудового потенціалу, а 

з іншого боку, його комфортне існування в суспільстві. 

До умов, які забезпечують реалізацію зазначених принципів, відносяться 

такі: 

1) можливість здобуття вищої, післявузівської та додаткової освіти не в 

одному, а в декількох навчальних закладах; 

2) можливість отримання будь-якої (природно, несекретної) навчальної 

інформації будь-яким студентом; 

3) можливість використання для отримання навчальної інформації 

будь-яким студентом будь-яких доступних йому сучасних інформаційних 

технологій. 

Виконання першої умови пов'язано з явищем, яке отримало назву ака-

демічна мобільність. Під цим розуміється інтенсивний обмін між освітніми 

установами різних країн студентами, аспірантами, стажистами, викладачами. 

Важливим кроком на цьому шляху стало підписання в 1999 році в 

м. Болонья (Італія) декларації, спрямованої на створення єдиного "європей-

ського простору освіти", забезпечення європейської системи вищої освіти 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг, сприяння 

громадянам Європи в їх працевлаштуванні. Документ отримав назву Болон-

ської декларації. 

Країни, що підписали декларацію, домовилися, діючи спільно, забезпе-

чити у десятирічний термін умови для функціонування на своїх територіях 
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систем кредитів, порівнянності академічних ступенів і багатоступінчастого 

навчання. 

Під кредитом розуміється залік з навчальної дисципліни, виставлений 

студенту у будь-якому навчальному закладі і результат якого визнається в 

іншому навчальному закладі. Назва терміна підкреслює не тільки його приз-

начення (залік результатів навчання, а й відображає взаємну довіру між вуза-

ми учасницями угоди. 

Основною метою прийняття системи кредитів є сприяння мобільності 

студентів. Ця система повинна: 

• по відношенню до студентів: 

- гарантувати академічне визнання періодів їх навчання за кордоном; 

- при навчанні за кордоном забезпечувати їм доступ до всіх форм на-

вчання і участі в академічному житті приймаючого вузу на тих же правах, що 

й місцеві студенти; 

- надавати їм можливість залишатися в приймаючому навчальному за-

кладі аж до отримання бажаного освітнього ступеня або продовжити навчан-

ня в третьому вузі, а не повертатися до свого ВНЗ після закінчення обумов-

леного для навчання за кордоном періоду навчання; 

• по відношенню до навчальних закладів: 

- надавати можливість вивчення і порівняння освітніх програм різних 

вузів; 

- ініціювати в вузах роботу по вдосконаленню структури і змісту на-

вчальних планів, встановлення оптимального поєднання їх базової і варіати-

вної складових, обліку тенденцій інтернаціоналізації освіти при збереженні в 

навчальних планах національних особливостей; 

- дозволяти визнавати не тільки результати вивчення окремих дисцип-

лін (періодів навчання), а й освітні ступені та дипломи про освіту в цілому; 

- служити інструментом для прийняття рішень при переведеннях сту-

дентів з вузу до вузу не тільки в процесі міжнародних обмінів, а й у межах 

однієї країни. 

Кредит – умовна залікова одиниця, яка свідчить про проходження сту-

дентом деякої (наприклад, 1/18-ї) частини навчальної дисципліни. 

Академічній мобільності учнів сприяє використання сучасних світових 

інформаційних освітніх ресурсів. До їх числа відносяться: світові освітні ме-

режі, пошукові системи, освітні веб-сайти, зарубіжні освітні системи, освітні 

портали провідних університетів світу і їхні віртуальні представництва. 

Зокрема, освітній портал навчального закладу, що входить в систему 

відкритої освіти, є веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єд-

нання різноманітних ресурсів і сервісів і націлений на виконання засобами 

Інтернет наступних функцій: 

• освітня та просвітницька діяльність; 

• пропаганда відкритої освіти; 

• розміщення рейтингів навчальних закладів, що надають послуги з ві-
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дкритої освіти; 

• розміщення рейтингів спеціальностей в залежності від попиту на рин-

ку праці; 

• збір і зберігання інформаційних освітніх ресурсів; 

• організація розробок нових інформаційних освітніх ресурсів; 

• надання інформації і засобів спілкування відповідним фахівцям; 

• сприяння охороні авторських прав розробників інформаційних освіт-

ніх ресурсів і т. п. 

Технології взаємодії учнів з віртуальними представництвами припус-

кають використання таких складових, як: 

• електронна бібліотека; 

• спілкування в режимі on-line або off-line; 

• телеконференції; 

• консультації та робота в ЧАТі груп учнів; 

• спілкування студентів один з одним; 

• оголошення адміністрації на сервері представництва; 

• протоколи спілкування учнів з системою або адміністрацією та ін. 
Система відкритої освіти повинна з'явитися соціальним інструментом, 

який здатний надавати будь-якій людині потрібні особисто їй набори освітніх 
послуг, дозволяти їй вчитися неперервно, отримувати фундаментальну нау-
кову і додаткову освіту. 
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Матковський О. М., провідний концертмейстер 
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

 
ВПЛИВ НАРОДНОЇ МУЗИКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
 
Народна творчість становить основу духовної культури етносу. Народ-

на пісня (у сольному чи хоровому виконанні), народний танець, гра на на-
родному музичному інструменті – форми впливу на свідомість та світогляд 
молоді. Народно-музикальна творчість, народнопісенне надбання нашого на-
роду високо пошановувані в світі – і в аспекті звуко-виконавському, і в сло-
весно-образному плані. Використання естетичного потенціалу культурно-
мистецької спадщини з виховною метою зумовлене потребами часу та поту-
жними можливостями нашої музикальної культури. 

Мета дослідження – окреслити засоби та способи естетичного розвитку 

студентів негуманітарних ВНЗ. 
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Уявлення про світ не можна формувати лише на підставі набуття раціо-

нального  досвіду. Емоційно-чуттєвий компонент – необхідний і надто важли-

вий складник світогляду індивіда. З поміж усіх різновидів духовно-

інтелектуального, емоційної діяльності особливо значущою є народна твор-

чість. Специфіка народномузикальної культури полягає в багатовіковому від-

шліфуванні звуко-виконавських комплексів і практичної перевірки позитивно-

го впливу народної творчості на емоції, почуття, фізичний та психічний стан 

людини. Народна музика не позначена в жодному випадку негативною коно-

тацією. Отже, позитивний впливовий ефект народної музики – факт реальний і 

незаперечний. Окрім того, народна мелодія, разом із словесно-образною сис-

темою постає як закодована інформація, що сприймається, засвоюється, раціо-

нально-чуттєво трансформується етноіндивідами на підсвідомому рівні. Від-

так народномузикальне мистецтво здатне максимально за мінімальний час 

активізувати національний складник психоемоційного поля людини. Тому, 

крім співпереживання, народна музика володіє здатністю позитивно налашто-

вувати, викликати піднесення, формувати почуття замилування. Все це зреш-

тою зумовлює досягнення естетичної насолоди слухача, виконавця, що надто 

суттєво у плані плекання  національно-свідомого громадянина України. 

З метою виховання любові до народної творчості, також з метою 

пропагування народного мистецтва доцільно подбати про ознайомлення 

студентської молоді з основами народномузикальної культури – як на за-

няттях гуманітарного циклу (відповідно до тем навчального плану), так і в 

позааудиторний час  (у процесі організації дозвілля). Творчі зустрічі з ми-

тцями, відвідування концертів, участь у хоровій діяльності – можливі фор-

ми і  способи розширення світогляду молоді,  прищеплення любові до на-

родного мистецтва. У результаті здійснюватиметься формування 

національно-свідомого громадянина, патріота Батьківщини – на базі дове-

ршених зразків етнічної культури наших предків. 

Народне музикальне мистецтво представлене виконавською практи-

кою баяністів, кобзарів та лірників, народними танцями, народними ігра-

ми, народним театром. Ознайомлення з народномистецькою культурою 

розглядаємо як органічний складник формування національно свідомої 

особистості фахівця негуманітарного профілю.  

Отже, естетичне виховання – обов'язковий складник педагогічного 

процесу у ВНЗ негуманітарного типу. Естетичне виховання безпосередньо 

пов'язане з емоційно-духовною, емоційно-оцінною сферою життєдіяльнос-

ті. Здатність до естетичного сприйняття, естетичного співпереживання 

можна сформувати при безпосередньому ознайомленні з народномистець-

ким музикальним надбанням. Обов'язок педагога – навчити студентів  ро-

зуміти, цінувати, розбиратися в народному музикальному мистецтві, також 

спонукати молодь до  виконавської діяльності в стилі народної творчості.  
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ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ  

ОСВІТИ І СТИЛЮ ЖИТТЯ 
 

Викладені в даній роботі тези в основному відомі і належать таким вда-

тним особам, як Мітіо Каку, Реймонду Курцвейлу, Стівену Хокінгу, Юдковс-

кі, Стіву Омохундро, Роджеру Пенроузу та іншим. Вважається, що вказані 

вчені є свого роду гуру серед футурологів. Автори, можливо, погоджуються з 

деякими тезам не на 100%, однак ми думаємо, що знати і аналізувати, що ду-

мають Мітіо Каку та інші гуру, дуже корисно. Ми сподіваємося привернути 

увагу ширших кіл і сподіваємося, що це не пізно. 

Ми обговоримо деякі тенденції розвитку освітнього простору і освітніх 

послуг, а також явище «сингулярності», яке пов’язано із проблемою штучно-

го інтелекту і з бурхливим розвитком ІТ-технологій. Очевидно, що питання 

освіти і ІТ-технологій пов’язані. 

В освітньому просторі нас очікують такі зміни. Через загальну доступ-

ність інтернету і пришвидшення технічного прогресу дистанційна освіта на-

буватиме все ширшого поширення. Доступність в інтернеті будь-якої інфор-

мації і перенесення акценту в освіті із знань на творчість, креативність, 

розвиток уяви, розвиток лідерських якостей приведе до того, що протягом 

найближчих років студенти і школярі з дозволу викладачів будуть шукати 

відповіді на екзаменаційні питання в інтернеті, і це їм буде дозволено. Сту-

денту і школяреві слід не накопичувати інформацію, а розвивати креатив-

ність, творчу уяву,  лідерські якості,  нестандартне мислення. 

Викладачі в традиційному розумінні цього слова будуть не потрібні. 

Студенти будуть мати можливість слухати лекції і отримувати відповіді че-

рез інтернет від найкращих спеціалістів. Google сподівається найближчим 

часом створити сервіс, який самостійно (штучний інтелект) буде формулюва-

ти відповіді на запитання, а не відсилати на інші сайти. 

Майбутнє за онлайн-курсами. Університети як фізичні об’єкти припи-

нять існування, вони перетворяться на віртуальні вузи. Викладачі і студенти 

будуть спілкуватися дистанційно. На лекції будуть ходити тільки ті студенти, 
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які не змогли себе самостійно мотивувати, але ми думаємо, що традиційних 

занять точно не буде. Хто не зможе мотивувати себе самостійно, тому і лекції 

не допоможуть.  

Дипломи на все життя перестануть існувати, так як через прискорений 

розвиток всіх сфер життя навчання стане постійним і неперервним. Склад 

викладачів буде весь час змінюватися через зміну актуальних курсів. Таке 

поняття, як професія викладач перестане існувати, принаймні у вищій школі. 

У всякому разі таких стане набагато менше.  

Найближчим часом можливості позасистемної освіти стануть безмеж-

ними. Це явище прискорить загибель традиційних вузів. Вже зараз в деяких 

напрямках позасистемна освіта користується більшою популярністю, ніж 

традиційна, викликає більшу зацікавленість, ніж традиційна, надає послуги 

якісніші, ніж традиційна. Через відсутність зарегульованості таке позасисте-

мне навчання буде нарощувати свої конкурентні переваги. 

Он-лайн курси будуть наділені штучним інтелектом. Вони самі зможуть 

підбирати потрібний матеріал, спосіб пояснення і відповіді на запитання. 

Діюча система освіти безнадійно застаріла. Вона готує випускників для 

ринку праці, якого вже не існує. 

В інших  сферах життя нас очікує технологічний вибух, який Курцвейл 

називає «сингулярністю». Причиною такого вибуху є розвиток обчислюваль-

ної техніки. 

«Сигулярність» настільки змінить наше життя і настільки швидко, що 

ми не зрозуміємо, що відбулося. Зникне грань між живою і неживою матері-

єю, між людським і штучним інтелектом, зникне дефіцит ресурсів, зникнуть 

хвороби, люди зможуть вирощувати і замінювати органи людського організ-

му, настане безсмертя. 

Причиною таких змін є штучний інтелект і супутні відкриття та досяг-

нення. Хоч на даний момент ще жоден комп’ютер, жодна програма не змогли 

пройти тест Тьюрінга, і хоч серед вчених є скептики, як Роджер Пенроуз, 

Сьорль, проте більшість впевнені, що всі питання про можливість створення 

штучного інтелекту будуть зняті в найближчі 20-30 років. 

Підстави для цього є. Десятки відомих фірм з усього світу (Google, 

DARPA та ін.) працюють над цією проблемою. Ще десятки так званих стелс 

– компаній працюють не публічно. На комп’ютерах вже емулюється мислен-

ня, комп’ютери вже виграють у людей в шахи і інші популярні ігри. Для цьо-

го використовують багатошарові нейронні сітки, генетичне програмування. 

Такі програми можуть самі себе вдосконалювати, самонавчатися. Вже зараз 

комп’ютери в он-лайн режимі можуть розпізнавати зображення із випадко-

вих роликів YouTube, перекладати з голосу текст майже безпомилково. 

Іншими словами, штучний інтелект несе неймовірні блага. Той, хто пе-

ршим оволодіє ним, отримає все. Суперінтелект буде в мільйони разів поту-

жніший за людський, тому на його винайдення зосереджені неймовірні фі-

нансові і людські ресурси. 
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Результати створення суперінтелекту перевершать всі наші сподівання, 

прогнози і очікування. Машини і біологічні об’єкти стануть одним цілим. 

Зміниться стиль життя. Перерветься тканина історії, так як історію буде тво-

рити штучний суперінтелект. Це буде справді «кінець історії». Швидкість 

технічного прогресу перевершить людські можливості управляти ним, про-

гнозувати наслідки, цим займеться суперінтелект. Суперінтелект змінить сам 

інтелект людини, змінить  біологічну суть людини, от в чому різниця «сингу-

лярності» від звичайних НТР, змінюється людина, а не тільки технічні засо-

би. Це буде справжній «футурошок», справжнє «зіткнення з майбутнім». 

Однак є багато небезпек. Суперінтелект – це зброя і загроза, сильніша 

за будь-яку бомбу, і для нього немає запобіжників. Він може приймати рі-

шення без огляду на питання моралі, совісті та інші людські цінності. Він на-

вчиться планувати, обманювати, красти, шантажувати. Він зможе самовдос-

коналюватися і самоусвідомлювати. В свою чергу, ці якості приведуть до 

виникнення самомотивації. Подолання запобіжників, якщо такі і будуть при-

думані і закладені в програми, може сприйматися суперінтелектом як найси-

льніший  мотиватор. 

Перший суперінтелект підкорить собі весь світ. Немає ніякої гарантії, 

що штучний інтелект не буде розглядати людей як витратний матеріал. Мож-

ливо він просто не буде звертати увагу на людей, буде сприймати їх, як комах. 

Краще завершувати наші тези знову на мажорній ноті. 

Курцвейла не бентежать загрози і перепони на шляху до штучного інте-

лекту, так як він надає перевагу конструюванню від зворотного і сподівається 

повністю змоделювати людський мозок на машинному рівні. На думку Курц-

вейла, такий штучний інтелект буде і моральним, і чемним, і не агресивним. 

Сьорль зауважує, що хоч є програми, які виграють у людей в шахи і в 

інші інтелектуальні ігри, однак вони не розуміють, що вони зробили. Інтелект 

повинен розуміти. Якщо штучний «інтелект» не розуміє, то він і не інтелект. 

Разом з тим, більшість футурологів і комп’ютерників переконані, що в 

найближчі 20-30 років настане «сингулярність». Штучний інтелект буде 

створено. 

 

 

Ярмосюк А.П., студ. гр.ТКДН-15 
Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг  

 

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІНІ ПОГЛЯДИ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

Гуманістичні, демократичні та просвітницькі ідеї Григорія Савича Ско-

вороди (1722-1794) вплинули на розвиток передової філософії та суспільно-

політичної думки України, а його поетична спадщина заклала підвалини кла-

сичної української літератури. Соціальна філософія Сковороди стала верши-
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ною розвитку просвітництва та гуманістичних традицій Києво-Могилянської 

академії ХVII-XVIII століть, учнем якої він був. Сковорода – один із визнач-

них гуманістів свого часу. Він був широко обізнаний з творами стародавніх і 

сучасних філософів. Його гуманістичні ідеали викладені в поетичних збірках 

«Сад божественных песней» та «Басні Харковськія», підручниках із поетики 

та етики. 

Мета доповіді: визначити своєрідні сутнісні ознаки Сковоридинської 

соціальної філософії, центральним об'єктом якої є людина. 

Філософська концепція Сковороди грунтується на тезі про існування 

трьох світів: макрокосму – всесвіту, який є вічним; мікрокосму – людини; 

«символічного» світу Біблії. Практичний досвід, який Сковорода вважав 

джерелом усіх знань, привів до критики релігійних догматів; він піддав сум-

ніву окремі положення Біблії, хоча й шукав у ній духовне начало [1]. 

Людина, сенс її життя та діяльності – центральний зміст творчості Ско-

вороди. Цю проблему можна розглядати як першу в історії української філо-

софської думки концепцію соціальної філософії, оскільки безпосереднім 

об'єктом досліджень є саме людина в прояві її волі, духу, покликання, «сер-

ця», прагнень, діяльності, праці. За словами самого мислителя, коли людина 

має піднесений настрій, спокійні думки, мирне серце, то і все стає світлим, 

щасливим, блаженним: «Се є фiлософiя». 

У контексті соціальної філософії виділяються кілька важливих аспек-

тів, які характеризують соціологічні погляди мислителя. Однак розуміння їх 

тісно пов'язане з його загальними філософськими поглядами. 

Соціальні аспекти життєдіяльності Григорій Сковорода розкриває у 

своїх етичних, педагогічних поглядах, вченні про вроджену природу праці та 

соціальний ідеал – «гірський Єрусалим». Центральним елементом соціальної 

проблематики є проблема людського щастя. Сковорода – проповідник розу-

много способу життя, він засуджує нагромадження багатства, прагнення до 

фізичних насолод, бо життя заради мети «співати, пити і їсти не є діло», бо це 

не робить людину щасливою [2].  

Праця необхідна людині як умова існування, однак сутність істинного 

людини, на думку Сковороди, полягає «не в зовнішній своїй плоті і крові, але 

думка і серце його – то справжній чоловік є». Істинну людину відрізняє її 

внутрішня духовна сутність – «Бог». Божественне начало споконвіку прита-

манне людині, вона причетна до «царства божого», закладеного в ній самій. 

Тому саме пізнання в собі божественної суті як вищої істини становить сенс 

життя і досягнення справжнього людського щастя. Можливість здійснення 

цієї мети мислитель вбачає у процесі самопізнання, що розглядається ним як 

спосіб, що представляє можливість людині відчути свою вищу «божествен-

ну» сутність, бо щастя, мир, рай, Бог «всередині тебе є». Самопізнання – це 

перманентний процес руху людини до вищої істини від стадій чуттєвого 

сприйняття явищ зовнішнього світу, коли вона орієнтується на земні цінності 

(«плоть» і «прах»), але й не знаходить у цьому щастя, бо «бранний кумир» 
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стає тісним, обмеженим, породжує розчарування, духовну кризу. Вихід мож-

ливий у принципі: «Пізнай самого себе» [2].  

Самопізнання полягає в необхідності усвідомлення полярності світу, йо-

го «дихотомічності», роздвоєності на видиме – невидиме, матеріальне – духо-

вне, гідне – недостойне тощо. У таких ситуаціях людина завжди знаходиться в 

стані гострої драматичної напруги; вона поставлена перед вибором, котрий 

визначає відповідні шляхи подальшої діяльності між високим і ницим, благо-

родним і негідним, між добром і злом, блаженством і стражданням тощо. 

Філософ, розглядаючи двоєдину природу людини, вважав, що вона на-

роджується з певними, так би мовити, «запрограмованими» задатками (здіб-

ностями, нахилами) до того чи іншого виду діяльності. Бог як універсальне 

уособлення трьох світів («Бог, природа и Минерва есть то же») укорінений і 

в людині. В процесі самопізнання вона відкриває в собі вище начало, котре 

єднає її з Богом і робить богорівною насамперед завдяки усвідомленню свого 

власного покликання, адекватно оцінює свої природні задатки й реалізує їх у 

відповідних формах діяльності. Тоді вона досягає щастя [3]. 

Мислителя завжди хвилювали проблема соціальної нерівності людей, 

пошуки шляхів до людського щастя. На його думку, цей шлях лежить через 

самопізнання та працю. Людина повинна займатися у житті тим, що найбі-

льше відповідає її нахилам. Він уважав, що у суспільстві існує «сто вродже-

них задатків, сто «покликань», але всі вони почесні, однаково корисні, тому 

пізнання людиною своєї вродженої сутності робить його щасливим і рівним 

серед людей, бо кожен вид діяльності користується повагою. Для цього лю-

дина має бути незалежною, уникати визискування і слави. Діяльність без по-

кликання не тільки мало корисна, але навіть і шкідлива для суспільства. Ці 

переконання зумовили викриття духовенства, старшини, всіх, хто принижу-

вав і гнобив народ. Практичний досвід, який Сковорода вважав джерелом 

усіх знань, привів його до критики релігійних догматів; він піддав сумніву 

окремі положення Біблії, хоча й шукав у ній духовне начало.  

«Сродна праця» є однією з найважливіших категорій у системі філо-

софських і соціологічних поглядів Сковороди в розумінні людини, її діяльно-

сті та сенсу життя. Вона дає можливість розкрити розуміння Сковородою ін-

дивідуального та загального блага і щастя, систему виховання, своєрідність 

його інтерпретації соціальної рівності й нерівності між людьми тощо. 

Вчення Сковороди про «сродну» (споріднену) працю розкриває джере-

ла «сродності» – призначення, покликання людини до конкретного виду дія-

льності, їх закладає природа-Бог з моменту народження людини. Тому все 

«сродне» є природним у людині. Отже, вченням про «сродну працю» Сково-

рода намагається пояснити деякі процеси суспільного поділу праці. Проте 

вразливою стороною його концепції є факт заздалегідь «передвизначених» 

сфер діяльності в суспільстві. В суспільстві найчастіше не «сродність», а со-

ціальний статус людини зумовлює можливості вибору нею відповідної праці, 

навіть коли вона «несродна» для неї. Адже представники вищих класів ніко-
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ли не займались селянською чи ремісничою справою і, навпаки, соціальні 

умови нижчих верств, якими б «сродностями» до інтелектуальної праці вони 

не були наділені, стояли на перешкоді їх просуванню вгору [3].  

Філософія «серця», вчення про сродну працю, мала дещо утопічний ха-

рактер у час поневолення українського козацтва. Бо кріпацтво і «сродна» 

праця не сумісні. Сковорода бачив, що у суспільстві панують пригноблення 

людини, несправедливість, що керівною, рушійною силою людських вчинків 

є матеріальний інтерес. 

Отже, в історії розвитку соціологічної думки Григорій Сковорода висту-

пив як новатор, котрий в іншому ракурсі побачив і спробував розкрити сут-

ність людини, справедливого суспільства, де праця за «сродністю», за покли-

канням робить людину щасливою, і досягнення цього блага створює основи 

блага загального – суспільного, бо щасливим є той, хто «спряг сродную себе 

частую должность с общей». Проте Григорій Сковорода розглядає людину по-

за системою соціальних зв’язків. Соціальний контекст впливу на людину, на 

процеси формування, розвитку та діяльності її випадають із його поля зору. 

Людина аналізується поза історичним простором і часом, що звичайно є недо-

ліком, але ж люди не народжуються мудрими чи злими, щедрими чи скупими і 

не завжди можуть вибрати «сродну» працю в силу соціальних обставин. 

Попри все Сковоридинська «філософія серця», ідеї гуманізму залиша-

ються важливими і сьогодні, бо проблеми людини та її щастя – завжди актуа-

льні в суспільстві, на якому б етапі свого розвитку воно та не перебувало. 
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ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА ПРО ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ СВІТУ 

 

Естетика вчення про чуттєве емоційне сприйняття дійсності, про діяль-

ність, в основі якої лежить уявлення про красу та її результати, відіграє знач-

ну роль у житті людини та суспільства. Ця філософська наука, що тісно по-

в'язана з гуманітарними науками і має певний зв'язок з економічними й 

технічними науками, виступає теоретичною основою для мистецьких наук: 
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історії та теорії мистецтва, технічної естетики, естетики побуту та поведінки.  

Мета: охарактеризувати предмет, принципи, структуру естетики як ці-

лісної системи знання, визначити місце естетики в системі гуманітарних наук 

та її роль у житті людства. 

Естетика пов'язана з усіма гуманітарними науками, особливо тісно вона 

поєднується з етикою. Моральний аспект є складовою частиною естетичних 

відносин. Естетика пов'язана також із психологією. Естетичне сприйняття дій-

сності має чуттєво-емоційний характер, а емоції і почуття вивчає психологія. 

Крім того, естетика тісно взаємодіє з педагогікою, соціологією, логікою та ін. 

Як і будь-яка наука, естетика виконує в суспільстві певні функції. Во-

ни, звичайно, збігаються з головними функціями, що притаманні всім філо-

софсько-суспільним, гуманітарним наукам. До цих функцій відносять перш 

за все функцію виховну, яка пов’язана з формуванням наукового мислення 

людини, прагненням наукового пізнання світу, з розвитком її наукової куль-

тури. Реалізація виховної функції естетики забезпечує виконання більш кон-

кретних функцій: світоглядної, пізнавальної, інформативної, нормативної, 

комунікативної. Вони виконуються тільки в комплексі, тому їх виокремлення 

умовне, відносне і потрібне тільки для того, щоб конкретизувати можливості 

науки та багатогранність її ролі в суспільстві. 

Разом з іншими науками важливим для естетики є й виконання описо-

вої функції, функції розробки та накопичення естетичних знань і ціннісно- 

орієнтуючої функції.  

Естетику можна розглядати як цілісну систему наукового знання яка міс-

тить три основні розділи: 1) про природу естетичного об'єкта та види естетичної 

цінності (продукти виробництва, явища природи, суспільства і мистецтва); 2) 

про природу естетичної свідомості та її форми (естетичне почуття, ідеали, сма-

ки, теорії та ін.); 3) про природу естетичної діяльності та її види (художнє конс-

труювання, або дизайн, художня творчість, естетичне виховання та ін). 

Естетика як система має і свій категоріальний апарат: естетичні катего-

рії, естетичні поняття та естетичні закони. Естетичні категорії – це вузлові 

пункти в історії освоєння людиною дійсності «за законами краси». В них 

збережені основні типи естетичних відносин «я» людини до навколишнього 

світу, узагальнені характерні естетичні властивості предметного світу. 

Естетичні категорії поділяють на парні і непарні. Парні категорії: прек-

расне та потворне, трагічне та комічне, низьке та піднесене (високе); непарні, 

наприклад, такі як: зміст, форма, художній образ, художній метод, естетична 

свідомість, естетична діяльність, естетична культура тощо. До естетики як 

науки належать і такі поняття, які відображають окремі риси естетичних ка-

тегорій, вони характеризують відтінки естетичних властивостей. Наприклад, 

категорія «прекрасне» – поняття гармонійного, красивого, чарівного та ін., 

категорія «потворне» – поняття некрасивого, брутального, бридкого тощо. 

Усі категорії та поняття естетики тісно зв'язані, між собою, між ними існує 

логічний зв'язок та підпорядкування. 
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Естетика як система містить, крім естетичних категорій та понять, ще й 

естетичні закони. Естетичні закони – це естетичні відношення між естетичними 

явищами. Вони розкривають зв'язки, тенденції, суперечності, які існують між 

естетичними явищами. Естетичні закони – це закони естетичної діяльності, за-

кони мистецтва як форми суспільної свідомості, закони художньої творчості, 

закони художнього процесу, закони художнього сприйняття, закони естетично-

го виховання та ін. Таким чином, естетика – це системне знання, що охоплює 

певні закони, категорії, поняття, дослідження яких і розкриває її зміст. 

Естетика відіграє значну роль у суспільному житті, це розкривається че-

рез функції, які вона виконує в суспільстві. До найважливіших функцій естети-

ки належать світоглядна, пізнавальна, формуюча (виховна), методологічна та ін. 

Естетика є світоглядною основою для творчої діяльності митців. Худо-

жник може інтуїтивно використовувати закони естетики, не усвідомивши їх у 

теоретичній формі, а познайомившись з ними під час художнього процесу, з 

досвіду попередників та сучасників. Але таке усвідомлення іноді не дає мож-

ливості глибоко і безпомилково вирішити творчі завдання. Кожен майстер має 

свою художню концепцію світу, своє світосприйняття. І він, бажаючи чи, на-

впаки, не бажаючи, передає своє ставлення до світу у своїх творах. Світогляд 

не тільки керує талантом і майстерністю, а й сам формується під їх впливом у 

процесі творчості. При цьому найбільший вплив на творчість має той бік сві-

тогляду, який розкривається в естетичній системі, свідомо або несвідомо реа-

лізується у художніх образах. Естетичні принципи, на які спирається той чи 

інший митець у своїй творчій діяльності, не байдужі людині, бо свої твори ху-

дожники завжди створюють для неї. Естетика спрямовує розвиток мистецтва ( 

в цьому полягає її велике значення), надає знання митцям, сприяє свідомому 

ставленню до художньої творчості. Але не тільки художнику потрібна естети-

ка, вона необхідна і суспільству (читачу, глядачу, слухачу), яке сприймає мис-

тецтво; естетика несе знання людям, знайомить їх з основними властивостями 

і законами розвитку естетичних явищ, з різними естетичними концепціями 

тощо. У цьому і полягає пізнавальна функція естетики. Отже, естетика вихо-

вує особистість, її смак. Вона розвиває її естетичну свідомість, допомагає по-

справжньому сприймати мистецтво. Крім того, сприяючи формуванню певних 

естетичних поглядів, ідеалів, уявлень, естетика формує ціннісні уявлення, 

якими люди можуть користуватися у своїй практичній діяльності. Таким чи-

ном, вона відіграє виховну роль у житті суспільства. 

Узагальнюючи результати дослідження естетичних явищ, які дає, на-

приклад, мистецтвознавство, естетика, в свою чергу, впливає на його розвиток, 

розкриваючи головні принципи пізнання естетичних об'єктів та визначаючи 

шляхи їх дослідження. Отже, естетика виконує і методологічну функцію. 

Знання естетики потрібне не тільки митцям, а й представникам усіх ін-

ших професій, оскільки пізнання та перетворення світу вони також здійсню-

ють за законами краси. 

Естетика заслуговує на увагу людини, адже вона дає знання, як поводи-
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тися у світі (етикет), як одягатися зі смаком, як красиво і зручно організувати 

своє робоче місце (дизайн); сприяє розвитку духовного світу особистості і 

допомагає використовувати на практиці естетичне знання. 

Фахівцям, у тому числі й майбутнім економістам, фінансистам, інженерам 

тощо, надзвичайно важливим є вивчення естетики, бо вона формує їх естетичну 

свідомість, розвиває їх уявлення, фантазію, інші естетичні ознаки мислення, до-

помагає спілкуватися з людьми, естетично, толерантно поводитися тощо. 

Естетика – наука про споглядальне або творче відношення людини до 

дійсності, наука, що вивчає специфічний досвід освоєння навколишної дійс-

ності, у процесі чого суб'єкт відчуває, переживає стан духовно-чуттєвої ей-

форії, піднесення, радості, відчуває свою органічну причетність до Універсу-

му, свою сутність як духовної істоти.  

Наука естетика надає людині знання, формує творчі якості, потребу 

сприймати красу і отримувати від неї насолоду, бажання спілкуватися з мис-

тецтвом і розуміти його. Естетику не можна уявити без зв’язку з такою нау-

кою, як культурологія, система знань якої дозволяє пізнати, як формуються 

та трансформуються естетичні та, зокрема, художні цінності в різних типах 

культур, в умовах різних культурних парадигм. 

Звичайно, кожна філософська, соціальна, гуманітарна наука заглиблю-

ється у власний предмет дослідження, але при цьому вона надає всім іншим 

наукам цього напряму матеріал, що використовується для більш глибокого 

його аналізу. Тому естетика не тільки запозичує досягнення інших наук, а й 

надає їм власні знання, які потрібні для їхнього подальшого розвитку. 

Висновки. Естетика – філософська наука, що вивчає природу естетичної 

свідомості, наука про прекрасне. Це цілісна система наукового знання, яка ви-

вчає естетичну діяльність суб'єкта та її результати, зокрема в сфері мистецтва. 

Їй належить значна роль у формуванні духовного світу людини. Наука естетика 

надає людині знання, формує творчі якості, потребу сприймати красу і отриму-

вати від неї насолоду, бажання спілкуватися з мистецтвом і розуміти його. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МУЗИКИ ТА РОДУ ЗАНЯТТЯ 

 
Музика робить наше життя кращим та яскравішим. Сумна чи весела, кла-

сична або сучасна музика прекрасна, і з цим не посперечаєшся. На сьогодніш-

ній день встановлюється взаємозв’язок між музикою та родом заняття. За улю-

бленою музикою можна розпізнати найпоширеніші заняття, які підходять вам. 

Мета роботи полягає у визначенні взаємозв’язку між музикою, яку слу-

хає людина, та її родом заняття. 

Досягнення поставленої мети реалізовується за допомогою таких завдань: 

- виявлення пріоритетних музичних напрямів; 

- дослідження залежності між музичним пріоритетом та віком;  

- визначення залежності між музичним пріоритетом та видом діяльності 

(роботи). 

Здавна вчені знали про вплив музики на людину та проводили всілякі 

дослідження згідно цього, адже музика заспокоювала та зцілювала. 

Початок дослідження впливу музики пов’язують з Піфагором, який 

ввів такий термін, як музична медицина. Ще в єгипетських папірусах були 

знайдені згадки про те, як оздоровлювали музикою. 

Особливу увагу музиці надав вже в ХХ столітті американський вчений 

Дон Кемпбелл. Він досліджував лише класичну музику. 

За останні десятиліття проведені сотні експериментів, опубліковані ти-

сячі статей про вплив музики на людину. Наприклад, вчені з Університету 

Юта встановили, що вплив музики допомагає знизити тривогу та зменшити 

біль. Вчені з Гонконгу виявили, що заняття музикою поліпшує пам’ять. У 

1950-х роках в США проводились дослідження про вплив музики на покуп-

ців, в результаті якого було виявлено, що спокійна музика створює затишну 

атмосферу, яка дозволяє більше уваги приділити покупкам, ніж при швидкій 

та енергійній музиці, яка прискорює покупців при виборі товару. 

Беручи за основу світовий досвід та з метою визначення взаємозв’язку 

музики та роду заняття населення у місті Кривий Ріг було проведено соціоло-

гічне опитування. 

Респондентам ставились наступні питання: 

1. Яку музику ви слухаєте? 

2. Ким ви працюєте? 

3. Яке ваше хобі? 

Опитування охопило 30 людей. 

Гендерний склад аудиторії становив: 57% - жінки і 43% - чоловіки. 

Віковий склад аудиторії становив: 15 – 25 років – 27%, 25 - 35 років – 

30%, 35 – 45 років – 23%, 45 років і більше – 20%. 
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Провівши опитування і більш детально розібравши питання взає-

мозв’язку музики та роду заняття, можна сказати, що музичні уподобання 

людей різні. Вони слухають різні жанри або напрями  музики. Вони слухають 

саме ту музику, яка їх розслаблює, заспокоює та піднімає настрій. 

В результаті досліджень було виявлено, що основними видами музики 

були рок, поп, джаз, класична музика та реп. 

Серед вказаних напрямів музики вікова аудиторія надавала превагу: 

15 – 25 років – поп, 25 – 35 років – реп та рок, 35 – 45 років – блюз, джаз, 

45 років і більше –класична музика. 

Також можна виділити напрямки музики та її зв'язок з професією: фарма-

цевт – класична музика, вчитель – джаз, журналіст та дизайнер – рок, далеко-

бійник – шансон або ж реп і т. д. 

Зіставляючи напрям музики та рід заняття можна навести певні психо-

логічні особливості людей та побачити взаємозв’язок між характером їх ро-

боти та музикою, що подобається. 

 Блюз. Переважно слухають творчі та спокійні особистості, які мають 

наступні хобі: малювання, інтелектуальні ігри (судоку, пазли, кросворди), гра 

на музичних інструментах. 

 Джаз. Переважно слухають комунікабельні, творчі особистості, які мають 

наступні хобі: шахи, написання віршів. 

 Класична музика. Переважно слухають інтроверти, тобто спокійні, пунк-

туальні та замкнуті в собі особистості, які мають наступні хобі: колекціону-

вання, вивчення іноземних мов, малювання, астрономія, кераміка. 

 Реп. Переважно слухають легкі у спілкуванні особистості, які мають  

наступні хобі: написання віршів, заняття танцями. 

 Інді і фолк. Переважно слухають ніжні, чутливі, творчі особистості, які 

мають  наступні хобі: фотографія, подорожі, гра на музичних інструментах, 

вишивання, в’язання, фен-шуй, йога. 

 Рок і треш-метал. Переважно слухають впевнені в собі особистості, деякі 

з них проявляють агресивність та жорстокість. Можливі хобі: музика, гра на 

музичних інструментах, спів, заняття спортом, написання творів та віршів. 

 Поп. Переважно слухають нетворчі особистості, але відкриті та товарись-

кі. Можливі хобі: танці, заняття спортом, проведення вільного часу з друзями. 

Проте необхідно завжди враховувати ситуативну складову. Хоч вона і 

має рідкий прояв, вона все ж таки має місце. Бувають такі години, коли лю-

дина хоче послухати ліричну та спокійну музику, або ж навпаки, якусь шви-

дку та веселу музику. Музика здатна змінювати деякі погляди на речі, фор-

мувати стиль одягу, а можливо, і все життя… 

Різна музика має різний вплив на людину, адже деякі мелодії чи слова 

при прослуховуванні музики можуть вибудовувати асоціативний ряд певних 

подій чи моментів, ситуацій життя. Музика допомагає людині бачити та ро-

зуміти навколишню дійсність, красу природи, майстерність поезії, театру, 

живопису, історії. 
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Отже, кожна людина індивідуальна, вона по-своєму сприймає навко-

лишній світ, людей, мистецтво. Можна з упевненістю сказати, що люди, які 

мають однаковий музичний смак, мають спільні риси характеру. Одним з 

прикладів цього э представлене дослідження. Характер нашої роботи формує 

в нас певні смаки, уподобання, що виявляється в першу чергу в музичних 

особливостях. Така закономірність властива і віковим групам, проходячи пе-

вну соціалізацію люди опиняються в схожих ситуаціях, переживають одна-

кові почуття. Це виробляє в них спільні культурні уподобання. Така особли-

вість може бути корисною при врахуванні соціологічного портрету людини 

за віковим чи професійним показником, сприятиме покращенню її адаптації, 

соціалізації та вливанню в колектив.  
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР  

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦЯ 

 

На сьогодні є достатні підстави говорити про глибоку системну кризу, 

яка вразила українське суспільство. В цих умовах актуальною стала проблема 

пошуку нових підходів до гуманізації управління в освітній, політичній, еко-

номічній, соціальній, науковій, духовній та інших системах. Одним з напрямів 

вирішення проблеми є розвиток креативності в системі підготовки фахівців. 

Мета доповіді: розглянути креативність як рису особистості, яка вияв-

ляється у гнучкості та конструктивності реагування на організаційні пробле-

ми, здатності приймати нестандартні рішення в ситуаціях невизначеності й 

неповної інформації, з якими стикається сучасний фахівець. 

У сучасному світі творча особистість стає досить вагомою для суспіль-

ства на всіх етапах його розвитку. Від людини потребують якостей, котрі б 

дозволяли творчо і продуктивно підходити до будь-яких навіть незначних 

змін. Потрібно адекватно реагувати на ці зміни, для цього особистість по-

винна активізувати свій творчий потенціал. З цього, виникає протиріччя між  
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традиційною системою освіти і нагальною потребою суспільства у креатив-

ній системі розвитку особистості. 

Ще не так давно креативність вважалась однією з необхідних якостей 

творчих працівників: учених, художників, композиторів, дизайнерів, журна-

лістів тощо. Сьогодні креативність стає одним з обов’язкових атрибутів ус-

пішного фахівця. 

В інформаційному суспільстві фахівець повинен  швидко сприймати 

будь-яку форму мовлення, осмислювати необхідну інформацію, продукувати 

монологи, вести діалоги, керувати системою мовленнєвих комунікацій у ме-

жах своєї компетенції тощо. Професійна комунікативна компетенція форму-

ється на основі комунікативної компетенції і передбачає насамперед наяв-

ність професійних знань, а також загальної гуманітарної культури людини, її 

вміння орієнтуватися в навколишньому світі та вміння спілкуватися у проце-

сі професійної діяльності за офіційних чи неофіційних обставин.  

Креативність студента є однією з найважливіших умов становлення 

майбутнього фахівця. Для прояву і розвитку креативності кожної особистос-

ті, а також для  досягнення високих і якісних результатів трудової діяльності 

перед нашим суспільством ставиться задача цілеспрямованого формування 

особистості, здатної до свідомої творчої участі в перетворювальній діяльнос-

ті суспільства. Ця задача повинна здійснюватися системою цілеспрямованого 

навчання та виховання, впливу на конкретну особистість, використання осо-

бистісно-орієнтованого підходу. 

Систематична робота з розвитку творчих здібностей дає наступні ре-

зультати: студенти стають допитливими, активними, які вміють вчитися, 

справжніми мрійниками і фантазерами, людьми, здатними бачити чудо у 

звичних речах. Власна творчість студентів допомагає міцніше засвоювати й 

запам'ятовувати теоретичні відомості. Легше вирішується проблема мотива-

ції, студенти самі виявляють бажання творити.  

Особливості мислення при креативності: �  

 швидкість як здатність за одиницю часу вирішувати певну кількість 

професійних задач; �  

 гнучкість як уміння перебудовуватись і відмовлятись від шаблонних схем;  

 прогностичність як уміння передбачити розвиток подій за певних умов;  

 оригінальність як здатність генерувати нестандартні ідеї; � 

 точність як здатність надавати завершеної форми результатам мислення.  

Успішність професійної діяльності обумовлюють такі особистісні якості: 

 упевненість у собі;  

 бажання та інтерес займатися професійною діяльністю; �  

 оптимальне поєднання ризикованості і відповідальності; 

 нестандартність мислення; �  

 інтуїція; �  

 ініціативність; �  

 підприємливість; �  
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 комунікабельність; �  

 емоційна урівноваженість; �  

 висока професійна компетентність.  

Аналіз факторів успіху дозволяє говорити про присутність серед них у 

явній чи неявній формі креативності, яка стає важливим чинником модерні-

зації освіти у напрямку її гуманізації. 

Бути креативним фахівцем – це вимога часу, оскільки на передній план у 

його діяльності виступає творчий підхід до справи та гуманне ставлення до лю-

дей. Так може працювати будь-яка особа з нормальним інтелектом, якщо до неї 

звертатись не як до суб’єкта навчальної діяльності, а як до особистості, що пра-

гне до самовизначення і самореалізації в подальшій професійній діяльності. 

Дійсно, важко уявити ефективного менеджера, який не вміє приймати 

рішення швидко і на високому професійному рівні. Креативні якості індивіда 

стійкі і забезпечують творчий стиль його мовленнєвої поведінки, продуктив-

ність та унікальність способів і результатів діяльності, а також готовність до 

творчих конструктивних перетворень у різних сферах життєдіяльності. Ці 

якості формуються в процесі всього розвитку особистості шляхом непере-

рвного вдосконалення творчих навичок.  

Креативні якості залежать від індивідуальних особливостей кожної 

особистості і від специфіки галузі, у якій вона працює. Люди з добре розви-

неними здібностями до формування і сприйняття ідей винаходять набагато 

більше способів вирішення проблеми за короткий час. Вони володіють висо-

кою гнучкістю мислення і можуть легко переходити від одного варіанта роз-

в'язання проблеми до другого, нового, якщо проблема і її умови нові і вима-

гають відповідного до себе підходу. Креативні особистості можуть 

створювати нові й універсальні пропозиції та ідеї, ламати усталені підходи, 

«атакуючи» проблему з нової позиції, і винаходити унікальні ідеї. 

Отже, спілкування у професійній сфері вимагає спеціальних знань і на-

вичок, необхідних для досягнення прагматичного впливу й успіху в профе-

сійній комунікації. Розвиток професійної мовно-комунікативної компетенції 

відбувається відповідно до здатності людини навчатися, її предметних знань 

та попереднього досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, по-

в'язаного з навчанням і спеціалізацією. 

Формування професійної мовно-комунікативної компетенції передбачає: 

 глибокі професійні знання і оволодіння понятійно-категоріальним 

апаратом певної професійної сфери та відповідною системою термінів; 

 досконале володіння сучасною українською літературною мовою; 

 вміле професійне використання мовних стилів і жанрів відповідно до 

місця, часу, обставин, статусно-рольових характеристик партнера (партнерів); 

 знання етикетних мовних формул і вміння ними користуватися у 

професійному спілкуванні; 

 уміння працювати з різними типами текстів; 

 орієнтування у потоці різнотемної та різнотипної інформації україн-
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ською мовою на різних каналах її передавання; 

 вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та використову-

вати інформацію профільного спрямування; 

 володіння інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою якого 

є необхідність миттєвої відповідної реакції на повідомлення чи інформацію, 

що знаходиться в контексті попередніх повідомлень; 

 володіння основами риторичних знань і вмінь; 

 уміння оцінювати комунікативну ситуацію швидко і на високому 

професійному рівні приймати рішення та планувати комунікативні дії. 

Можна зробити такий висновок, що професійна мовно-комунікативна 

компетенція особистості є показником сформованості системи професійних 

знань, комунікативних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій. Вона відіграє 

важливу роль і є основним показником розвитку сучасного фахівця, але креа-

тивність є тим феноменом, що спонукає використовувати ці знання для фор-

мування нового мислення. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

У наш час досить важливу роль у житті людей відіграє спілкування з 

представниками різних національностей, а для цього необхідно володіти мі-

жкультурною комунікативною компетентністю. 

Для володіння міжкультурною компетентністю необхідними є знання 

особливостей невербальної комунікації, основними компонентами якої є такі: 

візуальний контакт (окулістика); вираз обличчя (міміка), постава, жести тіла 

(кінесика); дистанція між співрозмовниками (проксеміка); темп та час (хро-

неміка); дотики (таксика) та інше.  
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Доцільно зауважити, що невербальна комунікація залежить від типу 

культури. Звичайно, існують жести, експресивні сигнали які майже однакові 

в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання головою). 

Водночас є досить багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише 

однією нацією. Неважко уявити, які труднощі можуть виникнути під час спі-

лкування у мешканця Західної Європи з представником Японії – країни, порі-
вняно недавно відкритої для європейців, яка й досі залишається для них тає-

мничою і незбагненною. 

 Орієнтація на соціальний статус чітко простежується у специфічному 

японському невербальному привітанні - поклоні, в якому той, хто зустрічає, 

«згинається навпіл», «застигає» на місці та опускає голову. Потім він крадь-

кома кидає погляд, щоб одночасно з гостем розігнутися. За час поклону варто 
оцінити свого співрозмовника. 

Уклін на 15 градусів. Це найбільший неформальний уклін. Він викори-

стовується для повсякденного вітання, наприклад, якщо ви поспішаєте на ро-

боту і бачите якогось знайомого або якщо ви зіткнетеся на вулиці зі своїм 

другом. Яким би не був неформальним ваш уклін, не вклонитися у відповідь, 
якщо вам хтось кланяється, вважається неймовірно неввічливим.  

Уклін на 30 градусів. Це найбільш поширений тип поклонів для зустрі-

чі з клієнтами або висловлення подяки. У Японії такі поклони можна часто 

побачити в діловій обстановці, проте вони не використовуються під час офі-

ційних заходів. Це прирівнюється до привітання клієнта у вашому магазині 

або запрошення когось у ваш будинок. 
 Уклін на 45 градусів. Це найбільш формальний тип поклону. Це озна-

чає вираз глибокої вдячності, шанобливого привітання, офіційного вибачен-

ня, благання тощо. 

Під час поклону чоловіки притискають руки до тіла, в той час як жінки 

складають руки разом спереду  [1]. 
Також існує багато різних привітань у різних культурах, наприклад, ес-

кімоси з річки Коппер вітають чужоземців ударом кулака по голові чи по 

плечу. Полінезійці обіймаються і потирають один одному спини.  

Дистанція у процесі спілкування також має культурологічне значення. 

Наприклад, американці зазвичай не ображаються, якщо іноземці занадто бли-

зько наближаються до них у процесі спілкування. У той час як на думку анг-
лійців, американці стоять занадто близько, говорять голосно і не дивляться 

співрозмовникові в очі. Німці тримають двері при розмові закритими, тоді як 

американці, навпаки, відчиненими, оскільки людина, яка стоїть на порозі з 

погляду німця перебуває в приміщенні, а з погляду американця - назовні.  

Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт 

очей, основний засіб візуального спілкування. Якщо людина, яка опанувала 

культуру спілкування, хоче досягнути взаєморозуміння з іншими, вона ди-

виться їм в очі, тобто пам’ятає про значення візуального контакту. Здавна ві-

домо, що поглядом можна позитивно або негативно вплинути на іншу людину. 

Етнографи навіть ділять нації на «контактні» та «неконтактні». До «контакт-
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них» відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, арабів. У їх 

спілкуванні погляд має велике значення. Представниками «неконтактних» ку-

льтур вважаються народи Скандинавії, Японії, Індії, Пакистану, де не прийня-

то прямо розглядати людину [2]. 

Жести можуть у різних культурах частково збігатися; в одній культурі 

вони можуть бути моносемічними, а в іншій полісемічними. Так «піднятий 

вгору великий палець» в українській культурі означає «все чудово». Цей жест 

є моносемічним. Цей самий жест у Греції використовується як неввічливе 

прохання перервати розмову («замовкнути»). До комунікативного дисонансу 

можуть призвести перш за все полісемічні жести, значення яких зумовлене 

національними особливостями та культурними традиціями певного етно-

су. Різним народам притаманна різна частота, інтенсивність жестикуляції. 

Спостерігаючи за спілкуванням людей під час кругосвітньої подорожі, 

англійський психолог М. Аргайл встановив, що в середньому упродовж годин-

ної розмови фін вдається до жестикуляції один раз, італієць – 80, француз – 120, 

а мексиканець – 180 [3]. 

У різних культурах існують певні традиції щодо розміщення тіла у 

просторі. Якщо в Японії соціальну та культурну значущість має покірлива 

поза і не заведено сидіти, заклавши ногу на ногу, чи схрестивши їх, то у 

США в певних комунікативних ситуаціях не є осудливим покласти ноги на 

стіл перед співбесідником [4]. 

Таким чином, володіння невербальними засобами комунікації та знан-

ня їх особливостей у різних культурах сприяє розвитку міжкультурної ком-

петентності індивіда у сучасному глобалізованому світі. Опанування іншо-

мовною вербальною системою спілкування, тобто іноземною мовою, 

повинне доповнюватись опануванням навичок невербального спілкування 

для того, щоб сприяти більш ефективній та безконфліктній комунікації між 

представниками різних країн.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. 

 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціально-

го, економічного розвитку суспільства і держави. Із здобуттям Україною не-

залежності, з’явилася необхідність у трансформації системи вищої освіти, 

наближення її стандартів до європейських норм. Тому проблема освіти хви-

лює кожного з нас, адже нам не байдуже наше майбутнє і майбутнє наших 

дітей. Чим якіснішою буде освіта, тим більш розвиненим стане наше суспіль-

ство. Ще з давніх часів цьому питанню приділялась значна увага. Сьогодні 

освіта в Україні має високий рівень, проте щоб утримувати цей показник не-

обхідно постійно удосконалюватись. 

Початок формування освітньої системи має давню історію. Літературні 

й археологічні джерела засвідчують про існування у східних слов’ян писем-

ності ще до прийняття християнства. Так болгарський письменник Хоробрий 

у праці «О письменах» говорить про те, що до запровадження абетки Кирила 

і Мефодія користувалися на письмі «чергами й резами» (піктографічні зна-

ки). З часом освітня система удосконалювалась, відкривались вищи навчаль-

ні заклади, колегіуми, розширювались напрямки підготовки кадрів тощо. То-

му, проголосивши незалежність у 1991 році, Україна мала гарну базу та 

давню історію розвитку освітньої системи [1]. 

Сьогодні до структури освіти України входить: дошкільна освіта, зага-

льна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, аспірантура, до-

кторантура. Проте саме вища освіта перебуває в полі пильної уваги усього су-

спільства. Метою її модернізації є всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, зда-

тних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуаль-

ного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [2]. 

Одним із важливих кроків до інтеграції української освітньої системи у 

вищих навчальних закладах до європейської, стало запровадження Болонсь-

кого процесу. В межах цього було введено двоступеневу освіту, кредитно-

трансферну систему ECTS, ЗНО, ухвалено Закону України «Про вищу осві-

ту» та ін. Проте, поряд із успіхами, необхідно відзначити і низку проблем: 

психологічна неготовність вступників та суспільства загалом до різкого пе-

реходу на прийом винятково за сертифікатами та позбавлення вступника мо-

жливості обирати кращу оцінку за результатами тестування, вступних випро-

бувань або випускних екзаменів довузівської підготовки [3]. Це можна 
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розцінювати і як порушення прав людини. Тому аналізуючи суспільні обго-

ворення проблем та пропозицій модернізації вищої освітньої системи можна 

виокремити такі пропозиції: 

 запропонована система тестування спонукає перехід системи освіти 

до схоластичного навчання, що ґрунтується на зазубрюванні, муштрі, «начо-

тництві». Як наслідок, до вищих навчальних закладів насамперед будуть за-

раховані ті, хто успішно відтворюють завчене, а не люди з творчим мислен-

ням, тобто розумніші; 

 з урахуванням стану освіти в українському селі поспішне огульне 

запровадження зовнішнього тестування фактично позбавляє сільських дітей 

можливості скласти успішно тести, а відтак і вступити до ВНЗ. Це при тому, 

що сьогодні відомо: в Україні понад 80% провідних академіків, докторів на-

ук, професорів народилися й виросли саме в селі; 

 зовнішнє тестування в освітню систему України впроваджується не 

як важливий елемент якості освіти, а як захід боротьби з корупцією при 

вступі до ВНЗ, що є хибним; 

 можливе врахування при конкурсному відборі абітурієнтів балів у 

атестатах призведе до корупції у загальноосвітній школі через боротьбу за 

високий середній бал атестату або з окремих предметів; 

 можливі проблеми у формуванні контингенту студентів заочної (ве-

чірньої) форми навчання, на яку переважно вступають особи, які закінчили 

школу в попередні роки і у яких виникатимуть певні труднощі щодо незале-

жного оцінювання знань; 

 реальні труднощі можуть виникнути у талановитих випускників, які 

досягли високих успіхів у навчанні (учасники міжнародних, переможці 

ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо), що може призвес-

ти до різкого збільшення відтоку молоді для здобуття вищої освіти за кордоном; 

 зберігається не прогнозована кількість осіб, які отримають оцінки 

нижче від середнього рівня (1-3 бали), що негативно позначиться на якості 

набору на непопулярні напрями підготовки, спеціальності [4]. 

Отже, з метою максимального використання позитивного потенціалу 

сучасних глобальних тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних 

наслідків необхідною є реалізація низки заходів, зокрема: посилення децент-

ралізації системи вищої освіти, реальна автономізація ВНЗ (включно з еко-

номічною діяльністю), розвиток приватного сектора галузі вищої освіти з од-

ночасним запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, 

базованої на незалежних агенціях оцінювання якості; поступова реструктури-

зація й оптимізація державного замовлення на підготовку спеціалістів за уча-

сті роботодавців з метою приведення державного замовлення у відповідність 

до реальних потреб державного і приватного секторів національної економі-

ки; розвиток системи освіти протягом життя; подальший розвиток експорт-

ного потенціалу вітчизняної вищої освіти з метою отримання економічних 

результатів, прискорення модернізації освіти та посилення впливу і престижу 
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України у світі; активне впровадження у програми вищої освіти підприємни-

цької складової, передусім у плані оволодіння студентами практичними на-

вичками. Окремої і найпильнішої уваги потребує питання національного ви-

ховання. Наша освіта має бути гуманістичною і спрямованою на формування 

конкретної людини – громадянина України, який би пишався тим, що живе у 

незалежній, національній та високоосвіченій державі! 
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AN ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PUBLIC EXPENDITURE ON 

EDUCATION IN UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM 

 

Education is one of the fundamental factors of economic development of 

every country.  It secures economic and social progress, raises people’s 

productivity and creativity, promotes entrepreneurship and technological 

advances.  Education has high economic value and hence, a considerable part of 

the community’s wealth must be invested for the same. Investment in education 

leads to the formation of human capital, comparable to physical capital and social 

capital, and that makes a significant contribution to economic growth [2].  

This paper analyses the dynamic of government spending on education both in 

UK and Ukraine. It’s important to compare such highly-developed country like UK 

with a developing country like Ukraine in order to stimulate efficiency of the latter.   

The relationship between government expenditure, education and economic 

growth is outlined in a number of scientific studies. The major contribution to the 

issue on the relationship between education and economic growth was first made 

by Adam Smith, followed by Marshall, Schultz, Bowman and others. This issue 

also belongs to the sphere of scientific interests of such prominent Ukrainian 

scientists as S. Juriy, V. Fedosov, L. Safonova etc. 

Government Spending or expenditure includes all government consumption, 

investment, and transfer payments or any money spent by the government. Any 

form of government-funded operations, including health, social services, 

unemployment packages, government pay-outs to banks and national defence, can 
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effect government spending [1].  Public education expenditure includes spending 

by local/municipal, regional and national governments (excluding household 

contributions) on educational institutions (both public and private), education 

administration, and subsidies for private entities (students/households and other 

privates entities).  

Spending money on education can enhance the country’s GDP. In such case 

the government wants to develop the country by investing in people’s potential. 

When the average amount of investment on education was increased compared to 

before, the economic growth rate increased GDP 2 to 3 percent, government must 

spend on education as the correlation between education and GDP is 

recognized [3]. 

Public spending on education in the UK grew rapidly during the 2000s. It 

increased consistently from the late 1990s to reach 5.6% in 2009-10 and 2010-11. 

It became the fastest growth over any decade since the mid-1970s. Over the decade 

between 1999-2000 and 2009-10, it grew by 5.1% per year in real terms. As a 

result, it rose from 4.5% of national income in 1999-2000 to reach a high point of 

6.4% in 2009-10. Education and training expenditure was 5.9% of GDP in 2009-

10. Real terms cuts to 2014-15 took it below 5%[4]. 

The following table shows overall educational spending in the United 

Kingdom for the 2010 - 2015 years.  

Figure 1. UK educational spending (2010-2015) 

 

5,90% 5,80%
5,34% 5,23% 5,15%

4,66%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
 

As it is represented, the level of educational spending fell down by 1.24% in 

total over the six years, showing negative dynamic. Having grown historically 

quickly during the 2000s, it is now set to fall historically fast during the early 

2010s. It means that the government switches from public funding to private 

contribution, with the sharp increase in tuition fees. 

Although the vast majority of Ukrainian population has higher education, 

Ukraine’s education system requires an overhaul since it does not meet the needs 

of society, socio-economic development and global trends. UNESCO provides 

data of Ukraine Public spending on education from 1970 to 2012. The average 

value for Ukraine during that period was 5.52 percent. 
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Figure 2. Ukraine education spending (2010-2015) 
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Given the formal ratios, the level of education funding in Ukraine is quiet 

high. However, in spite of the fact that Art.61 of the Law of Ukraine “On 

education” defines budget allocations for education in the amount not less than 

10% of the national income, it has never been applied in twenty-four years of 

independence [5]. Over the last two decades, Ukrainian system of education has 

profoundly lacked financing which indicates a low position of Ukraine in 

comparison with such developed country like Great Britain. 

 Thus, the cost of education per pupil in Ukraine is more than 20 times less 

than in the UK. The latest Aviva School Sums index reveals that families are paying 

more than £1,600 per child per year, an increase of 11pc over a five-year period.  

In general, financing education in Ukraine does not meet the purpose of its 

existence due to only line-item budgeting and lack of budgeting aimed at the result. 

It requires significant changes, acceleration of education reforms and positive 

experience of developed countries like UK. 
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ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ:  

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ДОСВІД  

 

Важливу цінність для сучасної Україні має історичний досвід діяльнос-

ті Української Центральної Ради (УЦР), яка відіграла значну роль у віднов-

ленні української національної ідеї та української нації.  

Залежно від домінуючих у державотворчому процесі ідей, добу 

Центральної Ради, можна поділити на два періоди: автономістичний (бере-

зень 1917 р. — січень 1918 р.) та самостійницький (січень — квітень 1918 р.). 

На першому етапі висувалася вимога широкої національно-територіальної ав-

тономії України у складі Російської демократичної федеративної республіки. 

На думку М.Грушевського, широка автономія - це «право жити за своїм за-

коном, самим собі становити закони…», є «середньою між програмою прос-

того культурно-національного самоозначення народностей і повною полі-

тичною незалежністю».  

Головною тенденцією другого етапу діяльності ЦР став відхід від авто-

номістської позиції та усвідомлення необхідності самостійницького курсу. 

Тривале переважання в Україні автономістських настроїв над самостійниць-

кими, що знайшло своє відображення у трьох Універсалах Центральної Ради, 

пояснюється багатьма чинниками, зокрема, ідея самостійності не набула по-

пулярності у масах; віра лідерів ЦР у непорушність федеративних зв’язків з 

Росією, українська політична еліта сподівалася, що оновлена демократична 

Росія справедливо вирішить національне питання. Певну роль відігравали 

міжнародна ситуація, налагоджені російсько-українські економічні зв´язки, 

домінування неукраїнського населення у містах тощо. Так, В.Винниченко у 

свій час вказував, що всякий сепаратизм, відокремлювання себе від револю-

ційної Росії здавалось смішним, абсурдним, безглуздим. Для чого? Де ми 

знайдемо більше того, що тепер матимемо в Росії? [1, с. 42]. 

Лише після того як віра у можливості створення федералістської Росії 

була остаточно втрачена внаслідок шовіністичної політики щодо України 

Тимчасовим урядом Росії, а потім і політикою радянської Росії Центральна 

Рада зміцнила свої позиції. Її цілі трансформувались від автономно-

федералістських до ідеї відокремлення від Росії, самостійницької концепції 

про що засвідчив ІV Універсал. Він проголосив Українську Народну Респуб-
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ліку самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою українського 

народу; парламентською унітарною державою з демократичним режимом. 

Аналізуючи Універсали, ідеологію та погляди лідерів ЦР простежується 

відданість соціалістичним ідеям, що переконували у важливості народоправс-

тва і демократії на противагу імперії та централізму. Так, М. Грушевський ви-

словлюючись за соціалістичний вибір України, зазначав: «Боронячи україн-

ську державність, будуємо міцну твердиню, до якої не буде приступу 

поліцейсько-бюрократичної реакції. Укріплюючи авторитет соціалістичної 

ЦР, її соціалістичного міністерства, хочемо зробити Україну твердою краї-

ною соціалізму. Будуємо республіку не для буржуазії, а для трудящих мас 

України» [2, с. 166]. Українські соціалістичні партії схилялися до європейсь-

кої соціал-демократії, відстоювали демократичні свободи для всіх, відкидали 

революційний терор і ідею диктатури пролетаріату. Універсали свідчать про 

бажання ЦР здійснити демократичну перебудову суспільного і державного 

ладу України мирними засобами. 

Водночас, замість вирішення соціально-економічних проблем урядовці 

втрачали багато часу у суперечках з головних питань революційних перетво-

рень, державного будівництва, національної стратегії українства. Кожна з 

партій мала власні погляди щодо механізмів створення федерації і пропону-

вала свої варіанти її функціонування, різні уявлення щодо визначення моделі 

національно-державного будівництва України – автономна Україна у складі 

демократичної федеративної Росії чи незалежна Україна; парламент європей-

ського зразка, ради робітничих, селянських і солдатських депутатів чи «тру-

довий принцип» організації влади; військово-політичний союз з Радянською 

Росією чи альянс із країнами Антанти т.і. [3, с. 11].  

Практично всі українські партії поділяли думку про необхідність реор-

ганізації земельної справи. Питання полягало у тому, як це зробити: помірко-

ваними заходами з урахуванням інтересів великих землевласників чи радика-

льним шляхом конфіскації великої земельної власності, до якого схилялась 

більшість безземельного і малоземельного селянства. В результаті, ЦР зволі-

кала з вирішенням аграрного питання. 

Не було в української політичної еліти й стратегічного бачення і єдності 

щодо ролі військового будівництва. Так, М. Грушевський і В. Винниченко вва-

жали армію злом. Зокрема, В. Винниченко зазначав «не своєї армії нам, соціал-

демократам і всім щирим демократам, треба, а знищення всяких постійних ар-

мій» [4, с. 465]. Скоро стане зрозумілим, що боротьба за відродження державно-

сті не могла бути успішною без формування національних збройних сил.  

Усі демократичні права та свободи, проголошенні ІІІ Універсалом, були 

підтверджені IV Універсалом. 13 січня 1918 р. ухвалено закон про 8-годинний 

робочий день; 18 січня - земельний закон, за яким скасовувалась приватна вла-

сність на землю, яка без викупу мала передаватися селянам. Проте втілити ці 

положення Раді не вдалося. Активно наступала більшовицька армія. 

Різні верстви українського суспільства підтримали і УЦР, і національ-
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но-визвольну ідею, і процес українського державотворення. На Центральну 

Раду покладали великі надії солдати, селяни, робітники, вони бачили її захис-

ником своїх інтересів. Проте з часом авторитет ЦР серед населення України 

падає, адже лідери ЦР не запропонували, адекватних сподіванням основної 

маси населення, соціальних програм, вона так і не змогла вирішити економіч-

но-соціальні проблеми, це викликало загальне незадоволення у суспільстві та 

зумовлювало визрівання політичної кризи. Центральна Рада не змогла створи-

ти ефективний державний апарат, щоб навести порядок і контролювати ситуа-

цію на місцях. Селянство, яке виступило головною рушійною силою револю-

ції, не було задоволено вирішенням аграрного питання (яке постало через 8 

місяців після її утворення), а від позиції селянства залежала доля будь-якої 

влади. У заможних селян і землевласників націоналізація їх володінь виклика-

ла невдоволення, всі засуджували ЦР за союз з Німеччиною. На відміну від 

гасел більшовиків, Центральна Рада національне питання ставила попереду 

соціальних питань, останні вирішувала повільно. Неспроможність поєднати 

національні і соціально-економічні завдання відвернули від неї широкі верст-

ви населення. ЦР політикою федерації з Москвою змарнувала вісім місяців.  

Разом з тим, проіснувавши всього 13,5 місяців з березня 1917 р. до квіт-

ня 1918 р., Центральна Рада заклала могутні підвалини державного будівницт-

ва: вона поновила державницьку свідомість, очолила відродження національ-

ної, суверенної, соборної держави, пройшла еволюцію у прагненнях від 

автономії — до незалежності, налагодила дипломатичні відносини з іншими 

державами, її незалежність визнали європейські країни, домоглася визнання 

прав українського народу на свою державу, культуру, мову. У закріпленні і 

розвитку українського державотворення велику роль відіграла Конституція 

1918 р., яка мала назву «Статут про державний устрій, права і вільності 

УНР». Згідно Конституції УНР мала стати парламентською демократичною 

республікою з трьома незалежними гілками влади. Проголошення незалеж-

ності і прийняття Конституції розпочало відокремлення України від тоталі-

таризму, імперського мислення. Державно-правові акти УНР стали фундаме-

нтом для розбудови подальших державотворчих концепцій української нації. 

Не дивлячись на те, що мета Центральної Ради – формування українсь-

кої самостійної держави не була реалізована, вона не зникла, а продовжувала 

існувати у суспільстві у латентному стані. При виникненні сприятливих 

об’єктивних умов і оформленні політичних сил, які її репрезентували, вона 

буде досягнута. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1991-2013 РР.) 

 
Запорука сталого розвитку будь-якої сучасної держави полягає в еко-

номічному потенціалі, який забезпечується не лише корисними копалинами, 

розгалуженою інфраструктурою, а й людськими ресурсами. Кількість насе-

лення та його розвиток багато в чому визначають розвиток держави. Україна 

за останні 22 роки втратила майже шість мільйонів населення, зменшення 

чисельності громадян відбулося не лише внаслідок смертності та екологічних 

проблем. Серйозним фактором впливу на демографічні показники стала тру-

дова міграція з України. Особливо відчутним став відплив населення з облас-

тей, де значно менше промислових об’єктів, що забезпечують існування цілої 

низки суміжних галузей, даючи робочі місця. Але це погляд із суто економі-

чної точки зору, з історичного погляду сьогодні ми спостерігаємо четверту 

хвилю міграції з України, яка має свої особливості та накладає відбиток на 

суспільство й державу в цілому. В Україні склалася ситуація «подвійного» 

впливу трудової міграції. З одного боку, країну залишили економічно активні 

громадяни, змушені шукати кращої долі в інших державах, з іншого боку, 

витрати на соціальну сферу державні органи можуть мінімізувати. Додатко-

вою тезою до вищезазначеного є фактор скорочення показника безробіття, 

оскільки частина населення знаходиться за кордоном та не претендує на ро-

бочі місця, зменшуючи таким чином конкуренцію на ринку праці. В політич-

ному контексті трудова міграція з України на ХХ – ХХІ ст. є не лише соціа-

льною проблемою, а й демонструє гостропроблемний характер життя 

окремих регіонів держави.  

Після набуття Україною незалежності одним зі здобутків демократизації 

суспільного життя стало зняття обмежень на перетин державного кордону, за-

безпечення вільного пересування громадян. Якщо в попередній період у відокре-

мленій від світу «залізною завісою» країні закордонні поїздки були привілеєм 

небагатьох обраних, то в 1990-ті роки вони стали доступними пересічним грома-

дянам. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у 1986 р., на поча-

тку перебудови, кількість поїздок за рубіж в особистих справах не перевищувала 

43 тис. У 1991 р. вона досягла 2327 тис., тобто збільшилася в 54 рази [1, с. 78-79].  

Значна частина з них обумовлювалася не туризмом, відпочинком чи від-

відинами родичів і знайомих, а здійснювалася з метою отримання доходу. Еко-
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номічні труднощі перехідного періоду, безробіття та неповна зайнятість, низькі 

доходи трудящих та затримки з виплатою зарплатні та пенсії примусили бага-

тьох людей шукати заробітку за кордоном. За даними державної статистики, 

обсяги офіційно зареєстрованої трудової міграції постійно зростали: у 1996 р. 

вони становили 12 тис., у 1998 р. – 24 тис., а у 2002 р. – 41 тис. осіб [2, с. 26-27]. 

За даними Державного комітету статистики України, станом на 2011 р. 

за кордоном працевлаштувалися 4,1 млн. громадян [3, с. 111-112]. За підраху-

нками недержавних організацій, ця цифра значно більша – 7 млн. громадян, із 

яких 1,5 млн. громадян, із яких 1,5 млн. припадає а країни Євросоюзу [4]. 

У географічному плані трудові міграції здійснюються до найближчих 

країн. Серед трудових мігрантів близько половини (48,1%) працювали в Ро-

сійській Федерації й майже стільки ж – у країнах Європейського Союзу, пе-

реважно в Італії (13,4%), Чеській Республіці (11,9%), Польщі (8%), Угорщині 

(3,2%), Іспанії (2,7%) та Португалії (2,6%). Переважна більшість мігрантів-

чоловіків виїздила на заробітки до Росії, тоді як жінки становили більшість 

мігрантів в Італії й близько половини – у Польщі та Португалії [5, с. 107-108].  

Простежуються істотні відмінності рівнів міграційної активності насе-

лення від регіону проживання. Найактивнішу участь у зовнішніх трудових 

міграціях беруть мешканці західного регіону країни, які становлять 57,4 % 

від загальної чисельності трудових мігрантів. На заробітках за кордоном пе-

ребуває 12,9% працездатного населення західних областей, що пояснюється 

географічним межуванням із кількома європейськими країнами й високим 

ступенем насичення ринку праці в цьому регіоні. Натомість найменш залуче-

ні до міграційних процесів жителі північного регіону, частка яких серед тру-

дових мігрантів – 5,7%, що становить 1,7% працездатного населення цих об-

ластей [6, с. 31]. За даними згаданого обстеження, освітній рівень трудових 

мігрантів значно нижчий, ніж усього зайнятого населення. Більшість із них 

(59%) мали повну загальну середню освіту, і лише 13,9% осіб – мігранти із 

повною вищою освітою, тоді як серед зайнятого населення в Україні цей по-

казник становить 23,2% [7, с. 42].   

Найпоширенішими видами економічної діяльності трудових мігрантів є 

будівництво (51,6%) та робота домашньої прислуги (16,3%). Розподіл мігран-

тів за професійними групами відображає надзвичайно низьку частку профе-

сіоналів, фахівців, технічних службовців (лише 6%) та значну частку пред-

ставників робітничих професій, із яких майже третину становлять 

найпростіші професії. Низький професійно-кваліфікаційний рівень робіт, що 

виконувались трудовими мігрантами за кордоном, свідчить про дуже низьку 

ефективність використання їхнього трудового потенціалу, адже багато з них 

в Україні працювали на значно вищих посадах і виконували набагато склад-

нішу роботу [8, с. 103-104]. 

Загальний аналіз кількісних показників, напрямків та структури трудо-

вої міграції жителів України дозволяє зробити висновок про постійне зрос-

тання кількості трудових мігрантів. Варто також констатувати відсутність 
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єдиного підходу в країні до визначення кількісних показників трудової міг-

рації. З аналізу наявної історіографії видно, що сьогодні є нагальна потреба у 

створенні якісних методик для вивчення трудової міграції. Існує серйозна 

проблема з базами даних трудових мігрантів, та, як наслідок, джерела для 

вивчення цього процесу часто надають різні показники.  

В соціополітичному контексті трудова міграція населення України не є 

новим явищем. Але на сучасному етапі розвитку її масштаби набувають за-

грозливого характеру. Чисельність населення нашої держави постійно змен-

шується, за прогнозами ООН, у 2050 р. кількість громадян України станови-

тиме 35 млн. Скорочення відбувається ще й на фоні «старіння» населення 

країни. Ці два фактори значною мірою послаблюють економічний потенціал 

держави і, як наслідок, можуть призвести до виникнення соціальної напру-

женості та формування нових хвиль трудової міграції.  

В Україні склалася ситуація, коли хвиля трудових мігрантів 1990-х ро-

ків стала передумовою виникнення нового потоку, який складається перева-

жно з молоді, народженої в останнє десятиліття ХХ ст. Отже, у середньост-

роковій перспективі на фоні старіння населення спостерігається ще й виїзд за 

кордон найбільш економічно активного шару суспільства, який мав би забез-

печувати економічне зростання держави.  
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ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946–1947 рр. НА ПЕРЕСЕЛЕНСЬКУ ПОЛІТИКУ 

РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УРСР 

 

Міграційні процеси в 4-ві роки ХХ ст. мали складний багатоплановий 

характер, здійснювалися державою і охоплювали різні категорії людей: пере-
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селенці (на території, які відійшли до Радянського Союзу відповідно до між-

народних угод), демобілізовані військовослужбовці, репатріанти, реемігран-

ти, військовополонені. Всі вони були заручниками урядової цілеспрямованої 

політики задля вирішення економічних завдань та контролю над соціальними 

та національними настроями густонаселених регіонів держави. Окрім цього, 

знову почала діяти система організованого набору робітників для ефективно-

го вирішення кадрових питань індустріалізації.  

Основний потік переселенців спрямовувався в південні та східні регіо-

ни УРСР. Внаслідок війни та тимчасової окупаці в колгоспах південних об-

ластей різко скоротилась кількість наявного працездатного населення, поря-

вняно з 1940 р. Це послабило освоєння орних земель, оскільки значно 

збільшилось навантаження на одного працездатного – 7–11 га, а в деяких ра-

йонах навіть 14–16 [1]. Для порівняння: в районах Полісся середнє наванта-

ження на одного працездатного було відносно невеликим – 3–3,7 га [2]. По-

ряд з цим, постає гостра необхідність поповнення трудовими ресурсами 

півострову Крим, який внаслідок депортацій 1944 р. практично знелюднився 

[3]. 12 серпня 1944 р. Державний Комітет Оборони (ДКО) видає Постанову 

№ 6372с «Про переселення колгоспників в райони Криму» [4]. Лише у 

1944 р. до Криму було переселено 13 966 родин із різних областей РРФСР та 

УРСР. На долю Української Радянської Республіки припадало 3 000 колгосп-

ників з Вінницької, Житомирської, Київської, Кам’янець-Подільської, Сум-

ської, Чернігівської та Полтавської областей [5]. 

Відродження потребувала і вкрай зруйнована промислова міць сходу 

УРСР, що підтверджувалось жовтневою постановою ДКО 1943 р. «Про пер-

шочергові заходи для відбудови вугільної промисловості Донбасу». Згідно з 

нею на відбудову Донбасу планувалося мобілізувати 125 000 осіб з інших об-

ластей УРСР та сусідніх республік. З 1945 р. методи мобілізації трудових ре-

сурсів поступаються організованому добровільному набору населення для 

праці на шахтах Донбасу. Однак і надалі, як стверджують дослідники цієї 

проблематики, методи здійснення оргнабору мало чим відрізнялися від тру-

дових мобілізацій періоду війни [6]. 

Отже, середина 40–х рр. ХХ ст. відзначилася значною кількістю пере-

селенців, а, відтак, і прийняттям відповідних постанов, що регулювали їх рух 

та благоустрій. Так, Постановою РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 31 липня 

1945 р. за № 1195 «Про звільнення від обов’язкових поставок сільскогоспо-

дарських продуктів, від грошових податків і платежів обов’язкового оклад-

ного страхування господарств, переселенних з Польщі» всі переселенці, а та-

кож організовані з переселенських господарств колгоспи звільнялися від 

сплати всіх видів податків на дворічний термін. Якщо переселенці складали 

більше 50 % всіх членів колгоспів, такі господарства теж звільнялися від всіх 

виплат терміном на два роки [7]. Переселенцям надавались і інші пільги: без-

коштовний проїзд до місця вселення, перевезення майна, одноразова матері-

альна допомога, житлолі будинки разом із господарськими будівлями, лояль-
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ні кредити на будівництво будинків та придбання худоби, а також продово-

льча позика.  

Зазвичай буденні труднощі переселенців на нових місцях як матеріаль-

ного, так і морально-психологічного характеру не покривалися визначеними 

пільгами та перекреслювали омріяні сподівання на краще життя. Більшість 

підприємств, шахт та будівництв Донбасу не могли забезпечити переселенців 

хоча б стерпними житловими умовами. У переважній більшості на них чека-

ло койко-місце в гуртожитку з обмеженою кількістю побутового інвентаря. 

Переселенці-колгоспники часто були вимушені мешкати в одній кімнаті ра-

зом з іншими родинами, а подекуди навіть у землянках. Будівництво домівок 

для них відбувалось повільними темпами, пільги надавалися із запізненнями, 

а нерідко і у спотвореному вигляді. Це породжувало масштабні зворотні по-

токи. З 2 492 осіб, які прибули із західних областей УРСР для роботи на ком-

бінатах «Сталінвугілля» і «Артемвугілля» у 1946 р., залишились працювати 

лише 553 [8]. Масово поверталися додому і селяни. Крім важких умов про-

живання, вони наштовхнулися на бездушність та погорду поведінку багатьох 

керівників колгоспів та сільрад, як правило членів КП(б)У. Прості люди, ме-

шканці сіл, хоч і розуміли трагізм ситуації депортованих та переселенців, 

всеж певний час сприймали їх як сторонніх. Крім зазначених причин, слід 

назвати відчуття страху, безперспективність, розкиданість малими групами 

по колгоспах, важкі кліматичні умови, брак прісної води і фуражу для худо-

би, недоброзичливе ставлення частини людей тощо. Тим часом ситуація по-

гіршувалася несприятливими умовами 1946 р., коли літо за попередні 

50 років було найбільш посушливим, що призвело до справжньої трагедії – 

голоду 1946–1947 рр. Виснаженим надмірними хлібозаготівлями колгоспам 

та радгоспам нічим було оплатити трудодні, вони не могли забезпечити хар-

чуванням своїх робітників, не кажучи вже про прибулих. Виконавчі комітети 

районих рад приймали рішення про додаткові заходи з надання допомоги ха-

рчуванням населенню районів, що потерпіло через неврожайний рік. Перед-

бачалася організація пунктів щоденного одноразового харчування по сільра-

дам районів, а також розширення райспоживспілкою мережі їдалень з 

мінімальною нормою продуктів. Однак державна продовольча допомога не 

врятувала від дистрофії колгоспників, а тим паче переселенців, які часто не 

мали домівок, городу, худоби.  

Зважаючи на недорід та господарську необлаштованість переселенців, 

Радянський Уряд запровадив додаткову пільгу для прибулих з Польщі, які 

були переселені відповідно до угоди мід Урядами УРСР і Польської Респуб-

ліки від 9 вересня 1944 р. Як вже зазначалося, переселенці звільнялися від 

грошових податків та поставок сільськогосподарських продуктів державі 

протягом двох років. Отже, мали користуватися згаданими пільгами в 1945 і 

1946 роках. Між тим, уряд звільнив переселенців від грошових податків та 

сільхозпоставок ще на два роки – 1947 і 1948 [9]. Втім навіть надані чотири 

пільгові роки, в умовах післявоєнної розрухи та голоду, не допомогли пере-
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селенцям господарчо влаштуватися на рівні з місцевими колгоспниками. Від-

тік переселенців тривав. 

Уряд вживав термінових заходів задля припинення масових самовіль-

них від’їздів переселених: здійснювались перевірки їх господарчого облаш-

тування, проводились матеріальні стягнення за використані державою кошти 

на переселення тощо. Однак рішучих кроків урядової допомоги голодуючим 

не було, навпаки, плани переселень залишались на тому ж рівні, а подекуди 

навіть збільшувались. Передбачалось, що відновлена колгоспна система по-

винна забезпечити робочою силою й підприємтсва та будови промислових 

регіонів УРСР. З цією метою була розгорнута масова пропагандистська робо-

та серед колгоспників та селян одноосібників про роль Донбасу в обороні та 

розвитку країни, про необхідність відновлення зруйнованих шахт та про те, 

як добре жити та працювати на шахтах Донбасу [10]. 

В цей час, 30 вересня 1946 р. було прийнято Постанову РМ СРСР «Про 

заходи з покращення підготовки трудових резервів і збільшенню кількості 

робітників, підготовлених в ремісничих, залізничних училищах та школах 

ФЗН», якою збільшувався вік майбутніх учнів до 17 (для ремісничих учи-

лищ) та 18–19 (школ ФЗН) років. З початку 1947 р., коли вже почали фіксу-

вати випадки голодних смертей, вимоги до проведення подальших мобіліза-

цій населення та молоді до шкіл ФЗН було переглянуто знову. До шкіл ФЗН 

все частіше спрямовувались хворі, а то й зовсім непридатні для навчання та 

праці хлопці [11]. Незважаючи на голод, що охопив країну оргнабір для вугі-

льної, нафтової, чорної та кольорової металургії, для будівництва електрос-

танцій, підприємств важко індустрії, паливних підприємств залишався 

обов’язковим для виконання. Власне у цьому випадку, бажання влади спів-

пали з бажаннями селян. В цей час активізується рух населення з сіл до міст і 

промислових центрів, які краще забезпечувалися харчами під час голоду, хо-

ча й по картках. Проте при цьому знову зберігалася велика плинність насе-

лення через невирішення болючих матеріально-побутових умов. 

Отже, посуха та голод 1946–1947 рр. призвели до зниження і так неви-

сокого життєвого рівня переселенців. Через призму загострення продоволь-

чої проблеми, людьми більш гостро сприймались інші побутові труднощі, 

тому саме під час голоду зростає самовільне залишення переселенцями місць 

вселення, що ставило під загрозу виконання планів відбудови та відновлення 

народного господарства. Домінування виробничих інтересів над людськими, 

вимагало від уряду УРСР посилення методів регуляції міграційних процесів.  
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ПЛАКАТ – КАК ПЕРЕДОВАЯ ФОРМА  

АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ БОЛЬШЕВИЗМА 

 

Начало ХХI века знаменовалось множеством перемен. Человечество 

начало разрабатывать реакцию холодного синтеза, реально говорить о коло-

низации Марса, но одновременно с этим продолжает вести войны, демон-

стрировать агрессию. Технологический прорыв, служа нашему прогрессу, 

одновременно стал использоваться и для войны друг с другом. При этом ха-

рактер самого противостояния существенно изменился, склонившись в сто-

рону не сколько физического уничтожения, сколько информационной борь-

бы. Мы постоянно видим и слышим разные версии событий, оценки. Все это 

неотъемлемый элемент так называемых «гибридных войн». Становиться ва-

жным, не уничтожить человека, а заручиться его поддержкой, сделать из не-

го идейного союзника. Украина в этом плане стала ареной экспериментов. 

Сегодня мы ярко видим пример этого противостояния. Ищем причины и ва-

рианты его решения. Но мы забываем о истории и протекании похожих со-

бытий около 100 лет назад – период «национально-освободительной борьбы 

1917–1920 гг.». Большевицкая агрессия на УНР, сценарий разворачивания 

событий, а самое главное формы и методы агитации и пропаганды – практи-

чески идентичны современным процессам на Востоке Украины. Все новое, 

оказывается, хорошо забытое старое.  

Целью работы является анализ социально-экономических, политичес-

ких аспектов жизни украинского общества начала ХХІ века и рассмотрение 

плаката как передовой формы агитации и пропаганды большевизма в период 

его прихода и становления на территории Украины (1917–1921 гг.). 

Достижение поставленной цели реализуется по средствам решения 

следующих задач: определения места плаката в большевицкой пропаганде; 
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изучения психологических методов, используемых при составлении плака-

тов; обращение внимания на маркетинговые подходы в разработке плакатов; 

выявления целей, что планировалось достичь в результате агитации; иссле-

дование эволюции мысли в плакатной агитации. 

Реклама является неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Сегодня без нее трудно представить телевидение, интернет, газеты, журналы, 

улицы. Она сопровождает нас с утра и до вечера, являясь важным источни-

ком получения информации. В ней нуждаются как производственные сферы, 

так и политика, искусство, образование. Реклама входит в жизнь человека в 

древности и сопровождает его на протяжении всех последующих эпох, выпо-

лняя задачи информирования, образования, социализации. В XXI в., научно-

технический прогресс превратил рекламу в нечто более, чем краткое изложе-

ние информации, реклама стала искусством, направлением культуры, фор-

мирующим не только потребительские, но и культурные, и политические по-

требности человека. Но в начале ХХ века, технологии не были настолько 

развиты, и представителям экономики и политики приходилось использовать 

самые элементарные способы воздействия на людей – плакаты. Плакат – это 

отличное сочетание разнообразных форм влияния на человека. Он активно 

используется и в наши дни. В начале ХХ в. плакаты стали главным информа-

ционным оружием большевиков. Соединив в них визуальные и психологиче-

ские методы воздействия на людей, они сумели выиграть информационную 

битву, а вслед за ней и вооруженную борьбу. Советский художник Дмитрий 

Моор говорил: «Плакат – это разящий удар, направленный на голову классо-

вого врага, это возбудитель активности масс, и ему должно быть оказано 

надлежащее внимание» [1]. 

Итак, какими же были плакаты во время прихода к власти большеви-

ков, к чему они призывали народ и как действовали эти плакаты на людей на 

подсознательном уровне? 

Начнем с прихода к власти большевиков. На данном этапе они исполь-

зовали болезненные социальные темы и получили мощнейший инструмент 

психологического воздействия на массы, который не имело царское правите-

льство. Рассмотрим самый частый пример – изображения В. Ленина. Его об-

раз всегда располагался в центре, а сам лидер изображался улыбающимся, 

дабы расположить к себе человека смотрящего на плакат. Человек на том 

портрете не внушает ничего плохого, а наоборот – дает надежду на лучшую 

жизнь. Цвета плаката: белый и красный [2]. 

Красный цвет – это цвет лидерства, символ силы и энергии. Неудиви-

тельно, что художники выбрали именно красный цвет, так как он обращает 

на себя внимание и на подсознательном уровне стимулирует мозг к размыш-

лениям. Известно, что красный цвет – это цвет борьбы и победы. Мы можем 

заметить, что красного цвета достаточно много на всех плакатах.  

Белый цвет представляет собой равенство, справедливость и единство. 

И если мы опять же вернемся к позициям большевиков, то вспомним, что они 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

69 

призывали народ именно к равенству, ликвидации разделения на классы. Ле-

нин говорил: «Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два 

главных разряда паразитов…» [3]. 

Текст на плакате всегда краток и понятен. Это отлично способствует 

запоминанию и отложению информации в памяти человека. По словам, на-

писанным на плакате, мы понимаем, что в них крестьянам обещают новую и 

лучшую жизнь: борьбу с интеллигенцией и классовостью, новую экономиче-

скую политику, образование, быстрое построение коммунизма и социализма. 

При этом вся вина за происходящее, в пределах государства, перекла-

дывалась на вражеские большевикам социальные категории – интеллиген-

цию, средний класс. Проводя реформы 20-30 годов ХХ века, власть всячески 

пыталась установить полный экономический контроль и переложить вину за 

все неудачи на оппозицию. К примеру на плакатах, посвященных НЕПу, ин-

дустриализации, коллективизации мы видим трактор, который символизиру-

ет мощную коммунистическую систему, которая беспощадно давит предпри-

ятия и хозяйства интеллигенции и кулаков. Эта зажиточная часть населения 

состояла из ростовщиков, скупщиков и торговцев, изображается в виде упи-

танных мужчин, что символизирует их достаток. В этом случае красный цвет 

мы можем расшифровать как могущество, волю к победе и лидерство. Текст 

сопровождался выделением ключевых фраз разными цветами. Последствием 

коллективизации был голод 1932–1933 гг. [4]. 

Но наиболее содержательными были плакаты антирелигиозной темати-

ки. Религия стала основной проблемой утвердившихся при власти большеви-

ков. В связи с этим, власть начинает политику искоренения религии. Ленин 

называл религию – «опиумом для народа». Ожидаемой была и информаци-

онная пропаганда Москвы. На плакатах мы часто видим образ старой жен-

щины, что тащит маленькую девочку в церковь против ее воли. Женщина 

изображена седой и в черном наряде, что уже отпугивает зрителя, и он уже 

понимает, что эта женщина несет зло, также на подсознательном уровне он 

уже относится и к церкви. А маленькая девочка ассоциируется с чем-то бес-

помощным и сразу вызывает жалость и расположение к себе [5]. 

Таким образом, мы видим, что большевики оказывали влияние на народ 

с помощью использования наболевших тем. На подсознательном же уровне, 

невидимом для самих крестьян, они использовали цвета, мотивирующие мозг 

к действию; персонажей, располагающих к себе, лозунги, обещающие измене-

ние жизни к лучшему. Строя агитационную компанию на принципах сопоста-

вления, очернения конкурентов, веры в светлую жизнь, большевики делали 

это с высоким уровнем убедительности. Их плакаты символизировали надеж-

ность, стабильность, силу и мощь, что является неотъемлемой частью любой 

пропаганды. И реальность не играла ни какого значения. Мозг получал инфо-

рмационную пищу, которая постоянно обновлялась. Мышление людей заби-

валось фразами, игрой цветов, символами, обещаниями, что заставляло их ве-

рить в мифическое будущее и не замечать жестокой реальности их жизни. 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

70 

Литература: 

1. Советский агитационный плакат // Сайт «Блогер» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://blogernet.com/?p=398 

2. Реклама в современном обществе // Сайт А. Назайкина [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nazaykin.ru/AD/adv.htm 

3. Кудин П.А. Психология восприятия и искусство плаката / П.А Кудин, Б.Ф. Ло-

мов, А.А. Митькин. – Москва, «Плакат», 1987. – 208 с. 

4. Плакаты СССР (1917-1941 гг.) // Сайт Галерея [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/#more 

5. Галстян Р. Особенности воздействия плаката на зрителя / Р. Галстян // Сайт 

Студенческий научный форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mirstudentov.com/a/opium.html 

 

 

Чаплик М.М., канд. іст. наук, доц. 

Донецький державний університет управління, м. Маріуполь 

 

ПРОБЛЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ  

В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

 
Злочинність як соціальне явище виникає від початку існування людст-

ва. Ще в Біблії ми знаходимо свідчення про перше вбивство в історії, згідно з 

теологічною теорією походження людини, коли Каїн вбив свого брата Авеля. 

Про перше вбивство, яке відбулося в історії людства згідно з теорією еволю-

ціонізму ми не можемо знати, однак те, що такий вид злочину мав місце, у 

нас немає сумнівів. У додержавних утвореннях – праобщинах (первісних 

стадах), родових общинах, сусідських общинах, племенах та племінних сою-

зах правила поведінки регулювалися за допомогою звичаїв. У державних 

утвореннях правила поведінки регулюються, в першу чергу, за допомогою 

законів, а також релігії та моралі. Власне із появою законів і виникає таке 

поняття як злочин. Однак це не означає, що до появи законів не існувало 

вчинків, які нині кваліфікуються як злочини. У додержавних утвореннях такі 

вчинки також існували та були неприпустимими і вважалися табу. За пору-

шення таких табу призначалося покарання. 

Отже, існування злочину привело й до появи покарання за злочин. Сам 

феномен покарання був пов'язаний із багатьма чинниками: починаючи від 

культури та релігії певної держави або суспільства до форми правління та 

економічної формації у ній. 

У додержавних утвореннях було поширеним явище кровної помсти. При 

цьому кровна помста, як вид покарання, й до сьогоднішнього дня існує у пев-

них патріархальних суспільствах. Кровна помста мала місце й у державних 

утвореннях у вигляді принципу таліону. Зокрема цей принцип зустрічається в 

законах вавилонського царя Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) та звучить як «око 

за око, зуб за зуб». Тобто, якщо хтось вбив чи покалічив когось, то його потрі-

бно було вбити чи покалічити. Теж саме стосувалося й майнових злочинів, на-
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приклад, якщо хтось вкрав худобу, то повинен був віддати худобу. 

Як правило в історії простежувалася тенденція, за якої чим жорстокі-

шою була влада у державі, тим жорстокішим було покарання за злочин у ній. 

Якщо ми поглянемо на східні деспотії, наприклад, на Китай в епоху Шан Яна 

(IV ст. до н. е.) та порівняємо його з Афінською державою доби Солона (VI 

ст. до н. е.), то покарання за один і той же злочин в них будуть різними. 

Теж саме ми можемо сказати й про тоталітарні режими ХХ ст., напри-

клад, у СРСР та Німеччині в порівнянні з країнами Західного світу – США чи 

Швецією, ми також бачимо відчутну різницю у питанні покарання. 

Крім того, покарання як соціальний феномен постійно змінювалося з 

плином часу та перебігом історії людства. Останні декілька століть у питанні 

покарання чітко спостерігається вплив гуманізму, ідеї якого зародилися ще у 

ХIV-XV ст. Сутність гуманного підходу до покарання полягала у зменшенні 

його показовості та жорстокості. Французький філософ М. Фуко першим зве-

рнув увагу на той факт, що у середні віки покарання зводилося до публічної 

страти, якій передували публічні тортури, та з часом покарання еволюціону-

вало у прихований від суспільства процес. При цьому головним інструмен-

том покарання стало позбавлення волі, а в’язниця перетворилася на ключове 

місце, де відбувається покарання [1]. 

Іншим аспектом покарання в історико-філософському контексті є пос-

тупова відмова від смертної кари як виду покарання. На перше місце у суспі-

льній думці вийшла неприпустимість позбавлення людського життя, який би 

злочин ця людина не вчинила. У цьому питанні Західний світ послідовно сто-

їть на принципі відмови від смертної кари. На даний момент лише США є 

єдиною країною Заходу, де застосовується смертна кара. Серед усіх країн 

Європейського континенту смертна кара існує лише в одній Білорусі. На від-

міну від Європи більшість країн Азії застосовують смертну кару у якості по-

карання. Серед країн Африки є такі, де смертна кара скасована, смертна кара 

не скасована, але не застосовується, та такі країни, в яких смертна кара вико-

нується. У країнах Латинської Америки смертна кара або скасована, або іс-

нує в умовах військового часу. Водночас скасування смертної кари підіймає 

іншу проблему, а саме – проблему довічного позбавлення волі. 

Ще один аспект, який пов'язаний із покаранням, постає перед сучасним 

людством. Воно усвідомлює неефективність позбавлення волі як виду пока-

рання та намагається шукати йому альтернативи. Якщо поглянути на пробле-

му покарання через призму виправлення злочинця, то в’язниця чи колонія є не 

найкращім місцем, яке сприяє виправленню. Водночас при всій неефективнос-

ті в’язниці, ефективнішого за позбавлення волі інструменту покарання людст-

во поки що не винайшло. При цьому в окремих випадках альтернативні види 

покарання є ефективними, але їх застосування повинно бути суто індивідуаль-

ними. Отже, альтернативні види покарання є доцільними, але вони не можуть 

у повній мірі замінити собою такий вид покарання як позбавлення волі. 

Окремо стоїть питання майнового статусу злочинця при застосуванні 
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покарання. Майновий статус завжди впливав на покарання і це знайшло ві-

дображення в усіх законах на протязі історії людства. На даний момент сві-

тове законодавство стверджує про рівність всіх перед законом, однак наспра-

вді не завжди і не в усіх державах цього принципу неухильно дотримуються. 

В багатьох країнах, як і раніше, чим впливовіший та заможніший злочинець, 

тим лояльніше покарання. 

Таким чином, проблема кримінального покарання в історико-

філософському контексті зазнала як суттєвих змін, так і зберегла певні риси, 

які залишилися незмінними протягом всієї історії людства. 
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РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДОНБАСУ  

У 1950-1960-ті рр. 

 

Період так званої хрущовської «відлиги» був часом пожвавлення ху-

дожнього життя, відродження альтернативних «соцреалізмові» стильових 

пошуків в українському образотворчому мистецтві. Художнє життя Донецько-

го регіону як його складової мало свою специфіку, що потребує висвітлення. У 

рамках дослідження культурних процесів Донбасу це питання вивчалося іс-

ториками С.Л. Андросовою (на матеріалі 1920-1930-х рр.), О.В. Стяжкіною (у 

межах 1960-1990-х рр.), авторкою пропонованої розвідки. Джерельну базу 

складають архівні документи, що вводяться до наукового обігу вперше. 

Становлення образотворчого мистецтва в Донбасі розпочалося у 1920-

ті роки і було в значній мірі результатом радянської політики. Відсутність 

сталої традиції була вагомим фактором на користь успішного сприйняття ми-

тцями нав’язуваних державою ідеологізованих канонів в культурі.  

У 1953-1964 роки були здійснені важливі кроки організаційного стано-

влення художнього життя регіону. На початку ж 1950-х рр. призначення тво-

рів скульптури, живопису, робіт оформлювального характеру перш за все бу-

ло практичним, вони мали прикрасити вулиці, площі, будівлі, приміщення 

регіону, який відбудовувався після війни й активно розбудовувався.  

Виконання завдань щодо художнього оформлення інфраструктури міст 

і сіл покладалося на обласні відділення українського художнього товариства 

«Укоопхудожник», яке за характером діяльності було скоріш ремісничою, 

ніж творчою організацією (зокрема, в середині 1950-х рр. на творчі види ро-

біт для Сталінського відділення товариства було заплановано 5% від загаль-

ного держбюджетого фінансування його діяльності, однак й така мала частка 
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бюджету не була використана).  

Спілка художників України (СХУ), як організація, покликана викону-

вати творчі завдання, на початок 1950-х рр. була представлена в Донбасі мі-

ськими відділеннями і за чисельністю не перевищувала двох десятків осіб в 

областях регіону. Отже, художнє життя Донбасу в аспекті творчого процесу в 

першій половині 1950-х рр. було розвинуте досить слабко. 

Сказане пояснює те, чому місцеві партійні діячі і чиновники управлінь 

культури приділяли значно меншої уваги розвитку образотворчого мистецтва 

в регіоні, ніж літературній і музично-театральній сфері. Водночас, торкаю-

чись питання ідеологічного контролю, необхідно підкреслити, що механізми 

його здійснення в регіоні були налагоджені і діяли. Членам товариства «Уко-

опхудожник» заборонялося виконувати роботи на політичні теми поза систе-

мою офіційних замовлень, що надходили до товариства. Наприклад, в 1953 р. 

художнику Артишенко було винесено догану у зв’язку з виготовленням «по 

знайомству» на полотні маслом барельєфу «Ленін-Сталін» для підприємства 

заготзерно м. Сталіне. Він був попереджений, що при повторенні подібних 

випадків постане питання про його виключення з членів товариства.  

Загалом, на початок 1950-х рр. художнє життя регіону було представ-

лене такою структурою: в обох областях Донбасу діяли міські філії Спілки 

художників; обласні відділення всеукраїнського товариства «Укоопхудож-

ник», які мали філії в мм. Горлівці, Краматорську і Макіївці та Жданівське 

міське відділення (Сталінська область), в м. Кадіївці (Ворошиловградська 

область); в м. Ворошиловграді працював Художній музей.  

Період 1950-х – 1960-х років характеризувався подальшим пошуком оп-

тимальних організаційних художницьких інститутів. Відповідно до прийнято-

го під час I-го Всесоюзного з’їзду художників СРСР Статуту, восени 1957 р. в 

мм. Ворошиловграді і Сталіне замість міських були створені обласні відділен-

ня СХУ. Провідними художниками краю були Є. Муза, В.Гладкий, 

В.Головатий, В.Мухін, І.Паніч; скульпторами – П.Гевеке, Л.Бринь, В.Полонік. 

В 1959 р. в Сталінській області було створено відділення Художнього 

фонду. В результаті, 1963-го року Спілку «Укоопхудожник» було ліквідова-

но разом з обласними і міськими товариствами. В загальному обсязі робіт, 

виконуваних в системі Худфонду СРСР, художньо-оформлювальні складали 

33 %. Вони займали більшу частину порівняно з іншими видами робіт. 

У сенсі утвердження ідеологічних пріоритетів за тоталітарної системи 

провідні жанри становили живопис і скульптура. Детермінізм соцреалістич-

ної естетики та вища оплата творів, написаних в дусі соцреалізму, призводи-

ли до звуження тематики і жанрової представленості творів, стереотипізації 

образів, сюжетів, породжували явища ремісництва і кон’юнктурництва в се-

редовищі художників, як свідчать вивчені документи (зокрема, річні звіти 

діяльності товариства художників Сталінської області другої половини 50-х 

рр.). Якщо не брати до уваги взірці радянського образотворчого мистецтва, 

слід констатувати, що названі тенденції мали загальнорадянський характер.  
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Середовище художників Донбасу не було однорідним. Ті митці, що 

вбачали смисл своєї роботи передусім в творчій самореалізації, не могли зо-

всім обійти реалії насаджуваних владою ідеологічних вимог (а почасти й не 

усвідомлювали їхню дію). Таким чином, вони були змушені періодично ви-

конувати так звані «відкупні» твори, які засвідчували «відданість» режимові 

та дозволяли заробляти кошти. Вивчені джерела наводять на висновок, що 

частина художників зверталась до рекомендованих тем через необхідність, 

без витрати значної творчої уяви й часу, й, навпаки, проявляла майстерність 

та індивідуальні риси в творах, що зачіпали їх особисто.  

Мистецтвознавці твердять, що одним зі шляхів подолання ідеологічної 

завіси було, використовуючи офіційну систему класифікації мистецтв, свідо-

ме спрямування творчої енергії частини художників у «периферійні» сфери 

мистецтва. Схильність художників регіону до жанру пейзажу (зокрема, 

В.Сахненка, А.Касьяненка, П.Тищенка, Є.Полонського, Н.Левченка та ін.) 

неодноразово відмічалась в пресі досліджуваних років.  

Період «відлиги» був позначений помітними художньо-стильовими пе-

ремінами. Український мистецький нонконформізм формувався як регіона-

льні школи з характерними особливостями, де провідними центрами образо-

творчого процесу лишалися Київ, Львів і Одеса. Донбас не входив до числа 

регіонів, де нонконформістські пошуки виявились помітними.  

Виставка абстракціоністських робіт в Москві спричинила на початку 

1963 р. кампанію боротьби проти нових стилів по всій країні. Деякі художни-

ки, перш за все, голови філій СХУ (В. Московченко та Ф. Ковальов), публічно 

засудили абстракціонізм. Однак, на відміну від інших сфер мистецтва, не було 

названо творів або імен, що могло б свідчити про його розвиток в регіоні.  

Під час П’ятої обласної конференції профспілки працівників культури 

м. Донецька у звітній доповіді було названо кілька імен: «Однако необходи-

мо сказать, что и у нас есть художники, которые сворачивают со столбовой 

дороги социалистического реализма на кривые тропинки формализма и абст-

ракционизма. Это проявлялось, в частности, в картине Романова «Пахота», в 

некоторых упражнениях Н.Базелян. В работе «Бригада Северинова» худож-

ника Музы ощущаются черты стилизации, декоративизма, …».  

Можна припустити, що на рівні окремих авторів та окремих творів мав 

місце певний дуалізм нонконформізму й конформізму в творах художників 

Донбасу. Ймовірніше за все, більшість митців не прагнули революційності 

мистецьких пошуків, задовольнялись роботою в руслі класичної традиції. 

Таким чином, художнє життя в Донецькому регіоні у 1950-1960-ті роки 

в значній мірі розвивалося завдяки цілеспрямованим зусиллям держави, а 

тому – згідно державної політики як в області створення художницьких ін-

ститутів і структур, так і в плані визначення ідеологічних та естетичних 

принципів. Були створені обласні філії Спілки художників. Вплив «відлиги» 

виразився переважно у поверненні до психологізації образів, зверненні до 

пейзажного жанру як способу уникнення ідеологічного тиску.  
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РОЗВИТОК СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОКИ  

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Період Другої світової війни викарбувався в історії людства трагізмом. 

Проте опинившись в окупації, прості люди не припиняли докладати зусиль 

для налагодження свого життя – у тому числі і спортивного. Спорт допома-

гав не лише підтримувати себе у фізичний формі, але й був одним з методів 

зняття психологічних стресів, самоорганізації, підтримки один одного в 

складних умовах життя. Організація спортивних секцій ставала основою роз-

гортання та налагодження національно-патріотичної боротьби, досягнення 

спортсменів привертало увагу світової спільноти до проблем України, вима-

гало прислухатися до їх проблем. 

Метою роботи є аналіз спортивного життя на території України впро-

довж 1941-1945 рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних за-

вдань: виявлення спортивних організацій, що функціонували на території 

України в той час; аналіз еволюції спортивного життя; визначення динаміки 

його розвитку; оцінка впливу спорту на загальну ситуацію на окупованих те-

риторіях України.  

Розвиток спорту на окупованій території України розпочався майже ві-

дразу, оскільки цей напрям роботи відігравав дуже важливу роль у підтри-

манні порядку. Після захоплення території України в 1941 р. німці розділили 
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її на три зони управління. У кожній з зон спорт розвивався зі своїми особли-

востями, але досить активно, особливо на заході і півдні. При цьому, як писав 

у своїх спогадах В. Кубійович, голова Українського центрального комітету 

(УЦК), всі спорттовариства функціонували «за негласною угодою з німцями і 

під їхнім контролем» [1]. 

Окупанти дійсно не бажали займатися оргпитаннями, передавши їх 

українській адміністрації та ентузіастам. Так, в рейхскомісаріаті Україна цим 

займалися секції фізкультури та спорту при обласних відділах освіти та куль-

тури. У Трансністрії ті самі функції виконували відділи при дирекції культу-

ри та освіти одеської території. У Галичині спорт контролював УЦК.  Пра-

цювали всі ці органи досить ефективно, проводячи багато масових заходів. 

Наприклад, в Галичині під керівництвом УЦК в 1942-1943 рр. відбува-

лися крайові чемпіонати та турніри з волейболу, баскетболу, футболу. А в 

1943 р. було зіграно хокейну першість, тріумфаторами якої стали гравці Укра-

їнського спортивного товариства зі Львова. Дуже представницьким виявився і 

футбольний турнір – Кубок Кубійовича, який проходив в 1942-му і 1943-му 

роках. У ньому брали участь півсотні західноукраїнських команд. Обидва рази 

володарем головного призу ставала львівська команда «Україна» [2]. 

Досить інтенсивно розвиток спорту відбувався і на українських землях 

окупованих Румунією – «Трансністрії». За час окупації два роки поспіль про-

водився футбольний чемпіонат Одеси. Крім того, тут пройшли першості з лег-

кої атлетики та баскетболу. Про те найбільшої популярності отримав бокс. 

«На наших очах одесити перетворилися на боксерів», – писала 23 жовтня 1943 

року Одесская газета. – «Про боксерів говорять, про бокс пишуть». Причому 

на рингу українці часто протистояли – німцям і румунам. В Одесі за час оку-

пації в місцевому цирку відбулося 16 подібних боїв, причому найкращий ре-

зультат – сім перемог, три з яких нокаутом, мали одесити [3]. 

Найбільший інтерес у міщан викликало протистояння Олега Загоруйче-

нка, колишнього віце-чемпіона СРСР, і румунського чемпіона Жана Буанце. 

Іноземець приїхав до Одеси на початку березня 1944 р., щоб дати майстер-

клас місцевим бійцям. У перших боях це йому вдавалося, але 22 березня проти 

нього на ринг вийшов О. Загоруйченко. Бій повинен був тривати десять раун-

дів, але вже в другому українець відправив суперника у нокаут. Через п'ять 

днів румун спробував взяти реванш, але знову закінчив бій достроково [3]. 

Де що скромнішими за розмахом та організацією були спортивні зма-

гання в рейхскомісаріаті Україна. На цій величезній території лише в Херсоні 

і Ковелі спробували провести футбольні турніри, але задумки провалилися. 

Причина такого різного рівня розвитку спорту багато у чому залежала 

від фінансуваннях сфери та самоорганізації людей, їх ідеології, цінностей. 

Справа у тому, що німці не фінансували спортклуби українців, в кращому 

випадку відновлювали лише деякі профільні об'єкти. Тому усе залежало від 

самоорганізації громади. Галичині та рейхскомісаріаті Україна основним 

джерелом фінансування різних товариств були індивідуальні внески, пожерт-
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вування, а також доходи від організації змагань і підсобних магазинів або 

майстерень, що діють при клубах. 

Втім, у Західній Україні УЦК виділяв значні суми на розвиток спорту. 

Для цих потреб у бюджеті комітету була передбачена окрема стаття, сума 

фінансування за якою тільки в 1944 році склала 280 тис. злотих. І все ж осно-

вні гроші місцевим атлетам надходили від співгромадян. «Фінансували нас, 

як тепер кажуть, різні спонсори, члени організації здавали членські внески. 

Було, що й вболівальники жертвували на команду», – згадував футболіст 

Юрій Зубач [4]. 

Однак найбільших комерційних висот спорт досяг у Трансністрії. По-

яснювалося це тим, що румуни всі змагання робили професійними. Найяск-

равіше це виявилося в боксі. В Одесі працювали відразу три платні боксерсь-

кі клуби, навчання в яких коштувало близько десяти марок на місяць, –

 Буг, Атлетік і Вікторія. На основі двох останніх на початку 1944 р. виник 

професійний клуб Ринг, яким керували румуни. У ньому на щомісячній зар-

платі у 800 марок плюс відсотки від проведених боїв працювали 12 бійців. Їм 

не тільки платили гроші, але і повністю забезпечували інвентарем і базою. 

Одеські професійні бійці за кожен свій поєдинок отримували від 300 до 3 

тис. марок залежно від статусу [4].  

Окрім фінансових та організаційних аспектів, спорт активно викорис-

товувався і для ідеологічних потреб. Нацисти зазвичай проводили масові 

спортивні акції до певних дат. Як правило, ними ставали дні захоплення міст. 

Приміром, газета Нове українське слово 15 червня 1942 р. повідомила своїм 

читачам, що стадіон у Києві німці відкрили в «річницю визволення Києва від 

більшовиків». А румуни помпезно відсвяткували в жовтні того ж 1942-го 

взяття Одеси, організувавши спортивні змагання на місцевому стадіо-

ні Вікторія. Подібні акції проходили і на Західній Україні. Так 27-28 червня 

1942 р. у Львові було організовано міні-турнір з футболу між трьома коман-

дами. Після його закінчення місцева газета Львівські вісті написала: «Відбув-

ся у Львові футбольний турнір в першу річницю вигнання більшовиків. Зма-

гання розпочалися двохвилинним мовчанням в пам'ять про жертв кривавого 

більшовицького терору». 

Отже, спорт відіграв важливу роль у житті України в роки Другої сві-

тової війни. Він став одним з стрижнів об’єднання та гуртування суспільства, 

їх самоорганізації, підвищення свідомості. Його розвиток відбувався виклю-

чно на принципах самофінансування. Окупаційний уряд приймав у цьому 

опосередковану роль. Участь румунським чи німецьких фінансових вливань 

була можлива виключно на комерційній основі. Влада лише використовувала 

спорт як спосіб пропаганди та агітації. Спортивні змагання часто організову-

вались з метою привернення уваги до певних подій, що відігравали в німець-

кій пропаганді важливу роль (захоплення українських міст подавалось як зві-

льнення від більшовицької окупації), чи відвернення уваги суспільства від 

подій на фронті. 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

НА ЧОЛІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СТАНОВЛЕННІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Україна – одна з найбільших країн світу, що знаходиться у південно-

східній частини Європи, та є кінцевою точкою розповсюдження європейської 

культури і цивілізації у східному напрямку. Її унікальне географічне розта-

шування зумовило особливості розвитку не лише політики та культури, але й 

економіки і релігії. Перебуваючи у буферній зоні між Європою та Азією, 

Україна ставала залежною від політики сусідніх держав, що визначало її вну-

трішні особливості розвитку. Сьогодні дані процеси є об’єктом дослідження 

такої науки як геополітика. Тому вивчення окремих аспектів української іс-

торії через призму геополітичних вчень є актуальним. 

Геополітичні аспекти історії української державності були ключовими 

на усьому етапі її розвитку. Знаходячись на головних торговельних шляхах з 

Європи до Азії та зі Скандинавії до Південної Європи, Україна постійно пот-

рапляла у зону інтересів різних держав, особливо сусідніх. Її окремі території 

в різні часи знаходилися під владою Польщі, Литви, Туреччини, Угорщини, 

Румунії, Чехословаччини. Проте, в певні періоди, український народ знахо-

див сили, щоб заявити про своє право самостійного державного будівництва 

та розвитку. 

Одним з таких періодів була національно-демократична революція 

українського народу на чолі Б. Хмельницького. За часів правління Богдана 

Хмельницького українська держава, як відомо, охоплювала межі колишніх 

Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої, за-

гальною площею близько 180 тисяч кв. кілометрів і мала населення близько 2 

млн. осіб. Ставши до боротьби, Б. Хмельницькому необхідно було сформува-

ти власну геополітичну програму дій, яка враховувала б: обсяги потрібних 
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ресурсів; військово-стратегічну та економічну ситуації. Ресурсна частина ви-

магала встановлення рівноваги між демографічним потенціалом молодої 

української держави та Речі Посполитої. Охоплюючи далеко не усі території, 

що населяли українці, гетьманська Україна відчувала нестачу людських резе-

рвів. Наявність великої різниці між демографічними ресурсами двох держав 

унеможливлювало тривале існування української держави, оскільки уряд Ре-

чі Посполитої був налаштований за всяку ціну припинити козацько-селянські 

виступи та відновити попередні порядки. Цю проблему можна було розв'яза-

ти шляхом відторгнення від Речі Посполитої і приєднання до української 

держави воєводств, заселених українцями. Це могло додати українській дер-

жаві 3 млн. осіб і у такий спосіб зменшити кількість населення Речі Посполи-

тої. Тобто, протистояння 2 млн. людей української держави і 7 млн. – Речі 

Посполитої могли перетворитися на боротьбу 5 млн. українців проти 4 млн. 

поляків. Отже, проблема людських резервів тогочасної української держави 

була за своєю суттю геополітичною (проблема ресурсів), і розв'язатися вона 

могла також лише із застосуванням геополітичних підходів (перерозподіл 

ресурсів за рахунок перерозподілу суміжних територій). Можливим варіан-

том реалізації цього плану було створення на основі українських територій 

«Руського князівства» [1]. 

Військово-стратегічна частина геополітичної доктрини зводилася до 

розв'язання «проблем лівого та правого флангів українського війська». Веду-

чи запеклу боротьбу із Польщею, гетьман мав постійно зважати на поведінку 

її союзників: Литви і Молдови. Просуваючись у глиб польської території, 

Б. Хмельницький постійно захищався від можливих флангово-тилових ударів 

з боку Молдавського князівства («проблема лівого крила») та Литовсько-

Руського великого князівства («проблема правого крила»). Щоб вирішити її, 

гетьманові доводилося тримати значні військові підрозділи на північному й 

південно-західному напрямках, що значно зменшувало успішність військо-

вих виправ проти, власне, Польського королівства. Згадану проблему також 

можна вважати суто геополітичною, оскільки вона пов'язана з особливостями 

географічного розташування головного театру військових дій (захід України) 

і конфігурацією кордону тодішньої української держави з Річчю Посполитою 

та її союзниками. Розв'язання цих проблем українським урядом здійснювало-

ся в основному в межах того ж таки проекту «Руське князівство». Він перед-

бачав розширення влади гетьмана на частину територій Білорусії та Польщі, 

а також формування федеративного союзу з Московським князівством. Ін-

ший напрямок становив «Чорноморсько-балканський проект» – походи коза-

цького війська на Молдову (1650-1653 рр.) та підписання з ним антипольсь-

кого військово-політичного союзу 1656 р. Певні надії покладалися і на 

варіант «Балтійсько-балканського проекту». Він включав до геополітичної 

гри України віддалені країни Балтики, що вели війни з Польщею за право ко-

нтролювати торгівлю у цьому регіоні (союз зі Шведським королівством 

1656 р.). Усі вищезгадані проекти були спрямовані на виконання ресурсної 
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частини тогочасної української геополітичної доктрини і частково військово-

стратегічної частини [2]. 

Економічна частина пропонувала шлях до наповнення державної скар-

бниці за рахунок перетворення української держави на потужного посеред-

ника у балтійсько-чорноморській торгівлі. На здійснення цієї частини україн-

ського геополітичного плану були спрямовані як проект «Руське князівство», 

так і «Чорноморський проект», «Чорноморсько-балканський проект» та 

«Балтійсько-балканський проект». Прагнення контролювати торговельні 

шляхи Балтійського та Чорного морів виступали чи не головним фактором 

усієї боротьби [3]. 

Революційні події в Україні зіграли вирішальну роль і в остаточній ката-

строфі політичної системи Контрреформації, що трималася в Іспанії, Австрії 

та Речі Посполитій, державах, які були пов’язані з папським Римом і феодаль-

но-католицьким минулим Європи. Завдавши непоправного удару Польщі, На-

ціонально-визвольна війна сприяла корінному перелому в історії Європи: в 

результаті поразок і занепаду держав, які були опорою католицизму і феода-

льно-католицької реакції, провідна роль переходить до країн, котрі стали на 

шлях капіталістичного розвитку (Англія, Нідерланди), або прийняли абсолют-

ну монархію нового типу (Франція). Ця війна українського народу сприяла 

завоюванню Бранденбургом незалежності від Польщі (в 1667 р її уряд відмо-

вився від всіх прав на Східну Пруссію) і зростанню ролі Швеції. Національно-

визвольна війна викликала суттєві зміні у співвідношенні сил у Східній, Пів-

денно-Східній і Центральній Європі (правда, що не на користь Україні). Вона 

різко послабила геополітичні позиції її Речі Посполитої та Криму і одночасно 

помітно зміцнила роль Московії, яка почала експансію на захід [4]. 

Отже, врахування зовнішньополітичних, економічних, ресурсних, геог-

рафічних факторів при вивченні питання боротьби українського народу на 

чолі Б. Хмельницького важливе та необхідне. Україна по сьогоднішній день є 

заручником деяких з них, тому детальний аналіз подій попередніх років до-

поможе відкрити нам не лише завісу минулого, але й підказати шляхи вирі-

шення сьогоденних подій. 
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СИМВОЛІКА ОРНАМЕНТУ ТА КОЛЬОРІВ  

УКРАЇНСЬКОГО РУШНИКА 

 

Вишитий рушник в Україні здавна є неодмінним атрибутом традицій-

них народних свят. Важливі події в житті народу ніколи не обходились без 

рушників. Вишитий рушник на стіні – давній український народний звичай. 

Не було жодної в Україні оселі, якої не прикрашали б рушниками. Хоч як би 

бідно не жили люди, але завжди вони прагнули естетично прикрашати своє 

помешкання.  

Хата без рушників, за народною приказкою, що родина без дітей. Руш-

ник здавна символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною візи-

тівкою оселі і господині. Вишитий рушник створював настрій, формував ес-

тетичні смаки, був взірцем людської працьовитості. Варто згадати про 

утилітарне призначення: з рушником, як і хлібом, приходили до породіллі, 

ушановували появу немовляти в родині, з ним виряджали в далеку дорогу 

батька, сина, чоловіка й коханого, шлюбували дітей, зустрічали рідних і гос-

тей, проводжали людину в останню путь, ним прикривали хліб на столі тощо. 

Актуальність обраної теми полягає в необхідності зберігання і віднов-

лення традицій нашого народу, вивчення витоків мистецтва вишивки, зна-

йомство з символікою кольорів та орнаментів. 

Мета дослідження – розкрити сакральне значення українського рушни-

ка як артифакта культури, дослідити значення його символіки і орнаментів. 

Вишивка – класичний вид українського народного мистецтва, що розк-

риває багатство творчих сил народу, вершини його мистецького хисту.  

Рушники є неодмінними атрибутами народного побуту, весільної обря-

довості, вони застосовуються як традиційна окраса житла. Вишитий рушник 

в українській культурі посідає почесне місце.  

Рушник – довгий прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна 

– має на кінцях, а часто і по всьому полю різноманітні вишиті або виткані 

композиції. Різне призначення давало рушникам різні назви: божник – для 

образів, подарунковий – для подарунку, утирач – для рук та обличчя. Але 

рушники мають не лише практичне значення, «ці полотняні криптограми, 

котрі зуміли зберегти та донести до наших днів українські жінки, як храните-

льки глибокої традиції, містять коди, ключі до розуміння того, за якими за-

конами Творець збудував цей Світ» [1]. 

Можна відзначити різноманітність символіки кольорів та орнаменту. 

Включно до початку ХХ сторіччя кожен регіон України, де побутували 

вишиті рушники, доніс до нас ту кольорову гаму, яка була характерна протя-

гом тривалого відтинку історії. Очевидно, що кольорова палітра також збере-
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глась завдяки традиції. За кольорами рушники можна поділити на декілька 

груп. Але перш, ніж приступити до такої характеристики, згадаємо, що палі-

тра веселки, яка складається з семи основних кольорів, утворюється в резуль-

таті розкладу, дисперсії білого світла. Ця палітра розташовується між чорним 

та білим «кольорами», які, власне, є сумішшю кольорів. Чорний та білий – це 

кольори тих же схем ідей, або матриць, за якими Творець побудував Світ. 

Тому вишиття білими та чорними нитками на білому полотні, котре розпо-

всюджено по всій Україні, належить до найдавніших. Інформація, котра за-

писана у білих та чорних орнаментах, без перебільшення стосується найви-

щих планів Буття. Ці два кольори дуже часто поодинці і разом символізують 

Життя і Смерть. Тому їх використовують у рушниках на смерть, а також у 

поминальних рушниках, рушниках на піст. Біле світло є іпостассю Бога-

Отця, а золоте – Богородиці. На Поділлі поширені вишивки білими та жов-

тими (пшеничного кольору) нитками, а більш дорогі зразки – білими та золо-

тими нитками. Цей колорит, як і квітка ромашка, несуть у собі символічне, 

сакральне поєднання батьківської та материнської енергій.  

Отже, за традицією, що кожен колір мав певне символічне навантажен-

ня. Білий – символ невинності, чистоти й радості. Червоний – символ крові й 

вогню, бо це – гарячий колір. З однієї сторони – це символ любові, а з іншої – 

символ страждань. Жовтий – символ тепла, радощів і поваги. Це – колір золо-

та і стиглого колоса, через які він уособлює Сонячне світло. Зелений – символ 

природи і молодості, колір надії на злагоду, мир і спокій. Синій – символ вір-

ності, довір'я і безконечності. Чорний – символ темряви, зла і смерті [2]. 

Орнамент виник задовго до появи писемності. Важливо, що народ ре-

тельно відбирав з безлічі знаків і дбайливо зберігав лише ті, що, на його дум-

ку, сприяли добробуту, гарному врожаю, достатку, удачі. Наприклад, 

 хрести – перешкода злу, знак закритості; 

 дерево – символ взаємозв'язку всього в світі, символ довгого життя; 

 квітка – символ краси і невинності, червона квітка – символ земної 

любові, привабливості; 

 зірки – знак небесного вогню. Зірки повинні мати трикутні або рівні 

промені. Це знак розуму і просвітницьких думок; 

 кола – символ родючості, материнства, достатку, знак жіночого на-

чала в природі; 

  квадрати – знак землеробів, символ родючості полів. Часто переме-

жовуються світлий і темний квадрати, іноді вони посилюються штрихуван-

ням уздовж або поперек; 

  спіраль – символ мудрості; 

  хвиляста лінія – хвилі, вода, світовий океан. Символізує початок 

життя, уміння пристосуватися до обставин. Якщо лінії розташовані вертика-

льно – це знак самовдосконалення, «сходи в небо», шлях до таємних знань; 

  трикутник – символ людини; особливо якщо супроводжується неве-

ликими крапочками з боку вершини. Символ людського спілкування. 
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Часто у вишивці використовувалися рослинні мотиви – дубове листя, 

виноградне гроно, а також зображення соловейка, голуба, півня, зозулі. Дуб і 

калина – мотиви, що найчастіше зустрічаються на сорочках.  

Калина – дерево нашого українського народу.  

Ружа – улюблена квітка українців, її дбайливо плекали під вікнами ха-

ти, адже ця квітка нагадує Сонце.  

Стигле гроно і виноградне листя асоціюється з напоєними Сонцем днями, 

щедрими дарами осені, достатком, з насолодою життя. Сад-виноград – це жит-

тєва нива, на якій чоловік – сіяч, жінка – ростить і плекає дерево їхнього роду.  

Хміль – здавна улюблена в нашому народі рослина. Візерунки, що на-

гадують листя хмелю, належать до молодіжної символіки, бо вона несе в собі 

значення розвитку, молодого буяння. 

Проте потрібно зауважити, що не існує стандартного набору інтерпре-

тацій якого б то не було символу і що для кожної людини будь-який символ 

несе унікальний зміст.  

У культурі українського народу рушник вважається оберегом. Рушник, 

на якому благословляють молодих, є основним. Дівчата мали вишивати весі-

льний рушник особисто, нікому не показуючи його в процесі. Перед почат-

ком роботи дівчина повинна була помолитися і вимити руки. Існувало кілька 

технік виконання орнаменту: вишивка геометричних та флористичних орна-

ментів із зашифрованою символікою, берегині роду та оберегів обох моло-

дят, чи вишивання дерева життя із символами предків роду, птахами та обе-

регами сімейного благополуччя нового подружжя. Символіка дуже 

різноманітна, а візерунків існує безліч. Вишивати необхідно лише той, який 

справді припав до душі: його символізм буде найглибшим. 

Висновки. Останнім часом активно відроджується роль рушників. Вони 

продовжують своє життя в обрядах (обов'язковий атрибут весільної та похо-

вальної обрядовості), залишаються неодмінною окрасою селянського житла. 

Українські народні рушники відіграють важливу роль в сімейному та суспі-

льному житті. Ι в наш час в народі збереглася споконвічна віра в життєдайну 

силу рушників, їх символічне значення в людському житті. 

Рушник – це символ України, відбиття культурної пам’яті нашого та-

лановитого народу. І цінність його полягає не лише в можливості викорис-

тання в сучасному побуті. Спілкування з істинно народним мистецтвом зба-

гачує духовний світ людини, пробуджує її творчі можливості, виховує 

почуття гордості й поваги до національної культури Батьківщини. 

 
Література: 
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ЕЛЕМЕНТИ ЯЗИЧНИЦТВА У СУЧАСНОМУ ХРИСТИЯНСТВІ 

 
Сьогодні людство звикло до християнської віри. Вона є однією з найпо-

ширеніших релігій. Історично склалося так, що християнство витіснило коли-

шні релігійні уявлення, десь об’єднавшись із ними. Тому не можна стверджу-

вати, що загалом ця релігія якась нова, що просто так прийшла, відкинула інші 

релігії, і оголосила себе першоджерелом. Звичайно, ні. Все нове, що до нас 
приходить, бере свою основу від того, що було до нього. Сьогодні ми бачимо 

як християнські ідеї переплітаються з обрядовими традиціями язичництва, що 

і понині продовжують відігравати важливу роль у нашому житті.  

Зважаючи на це, метою роботи є виявлення та аналіз елементів язични-

цтва у сучасному християнстві.  
Час змінює нас, змінює віру, форми богослужіння, проте, щось лишає ста-

лим – витоки, які закладені у нашу свідомість. Ми продовжуємо вірити у щось, 

що є вищим за розум людини, бо так легше сприймати світ. Якби не було віри, 

то, мабуть, ми не зуміли б жити у мирі та злагоді один з одним. Тому, як ми ба-

чимо, сталість віри виявляється у залишках язичницьких обрядових традицій. Не 

є виключенням і християнство. Намагаючись пояснити процеси, що відбувають-
ся, воно створювало міфи, формувало свою історію. І це було поступово. 

З приходом християнства, всі язичницькі обряди вважали гріховними, і 

тому їх переслідували. З метою прискорення процесу християнізації східних 

словʼян, православні священики визнали реальність існування деяких 

словʼянських богів, святість традиційних місць і термінів старого культу. На 

підтвердження будували храми на місці колишніх капищ і призначали хрис-
тиянські свята приблизно в ті ж дні, що і язичницькі.  

Якщо звернути увагу на історію Різдва, то помітним стає те, що части-

на традицій Різдва бере свій початок в язичництві. Так, традиція прикрашати 

ялинку прийшла з дохристиянських часів. Ялинка була символом стійкості та 

вічного життя. Прикраси та гостинці вважалися жертвами богам. До сих пір 
існує різдвяна традиція колядування. Молоді люди ходять по домівках та 

співають різдвяних пісень, за що отримують гроші, подарунки та гостинці. 

Початок цьому поклало язичницьке свято Коляди – день народження одной-

менного божества. Те свято було пов’язане з зимовим сонцестоянням та змі-

ною пір року. Під час Коляди прийнято було співати хвалебні пісні багатим 

хазяям, бажаючи при цьому благополуччя дому і багатого урожаю. За подібні 
пісні дякували короваями і пирогами, при чому, для тих, хто проявляв ску-

пість, новий рік вважався невдалим. 

Навіть сама дата Різдва була вибрана відповідно до язичницьких тра-

дицій. У ранніх християнських священних текстах немає чіткої вказівки на 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

85 

дату народження Христа. В 354 році було вирішено приурочити святкування 

Різдва до зимового сонцестояння. У цей день у багатьох язичницьких культу-

рах проходило святкування народження богів. А також за отримання підтри-

мки населення було вирішено призначити Різдво Христове на той же день, 

що і Народження Непереможного Сонця. 

Аналогічно виникає і інше свято – Масляна. Це один із небагатьох язи-
чницьких свят, що дійшли до нас майже у не зміненому вигляді. Багато його 

учасників, залучені рясним святковим частуванням, іграми, катанням із кри-

жаних гір і народними гуляннями, навіть не здогадуються, що, по суті, відт-

ворюють ряд язичницьких ритуалів, покликаних прогнати зиму і допомогти 

весні вступити у свої права. 

Язичницька Масляна починалася за тиждень до дня Весняного Рівно-
дення (22 березня) і закінчувалася за сім днів після нього. В цей час палили 

яскраві багаття і катали гарячі колеса, допомагаючи Сонцю розтопити сніг і 

відігнати холод. Веселі ігри, кулачні бої, а також флірт і поцілунки між хлоп-

цями і дівчатами прославляли Ярила – бога родючості, життєвої сили й інсти-

нкту продовження роду. Традиційним частуванням були млинці, які одночас-
но є поминальною їжею, повʼязаною з культом предків і символом сонячного 

диска. В останній день Масляної спалювали соломʼяне опудало у жіночому 

костюмі, що символізувало Морану (Марена), богиню зими і смерті. 

З прийняттям християнства порядок святкувань дещо змінився: Масля-

ну скоротили до одного тижня і привʼязали її дату до початку Великого пос-

ту, щоб традиції цього свята не суперечили підготовці віруючих до Велико-
дня. Сама назва «Масляна» повʼязана з тим, що в останній тиждень перед 

Великим постом дозволяється вживати в їжу вершкове масло, молочні про-

дукти і рибу, але забороняється їсти мʼясо[1]. 

Щодо Великодня, то це свято є одним з найважливіших християнських 

свят. Однак деякі символи і традиції Великодня за своїм походженням є не 
християнськими, а язичницькими. Великдень, як і Різдво має у своїй основі 

сонячний (солярний) характер, тобто повʼязані із дохристиянською вірою в 

народження нового Сонця як божества, що є запорукою життя на землі. От-

же, Великдень, у своїй першооснові – це святкування приходу весни, свято 

воскресіння землі та природи в цілому до нового життя. Великодні свята 

українців славні й своїми обрядами, що, без сумніву, є дохристиянськими [2]. 
Так існує уявлення про яйце як символ народження, весни і оновлення 

природи. Згідно з поширеним повірʼям, жовток яйця символізує весняне сон-

це, а саме яйце – звільнення від снігових пут і перехід з небуття в буття. 

В Україні можна знайти безліч ознак переплетення двох вір у церков-

них обрядах і в церковному мистецтві. Наприклад, оздоблення храмів та цер-

ковне будівництво. Коли потрапляєш до храму, завжди відчувається якась 
магія та велич. Та ми навіть не здогадуємося, що все це справа рук давніх ма-

гічних знаків. Візьмемо за приклад Київський Софійський собор. Можна за-

значити його неканонічний «язичницький фон» у внутрішньому оздобленні. 

Храм втілює індоарійську ідею райського саду, яка матеріалізується в стовпах-
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колонах, що символізують стовбури дерев. Це уявлення про Світове Дерево, 

в якому метафорично закодована модель Всесвіту, знайшло своє відображення 

у поділі простору храму на три сфери: верхню – божественну, середню – світ лю-

дей і нижню – потойбічне царство. І хоча ікони тут християнські, все ж орна-

менти Софії виконують роль семантичних меж, обрамлення для іконописних 

сюжетів. Символіка цих візерунків – знакове втілення ідеї безкінечності Все-
світу. Виткі рослини з трилисниками – хміль, який використовувався для 

приготування ритуальних напоїв у традиційній вірі. Цей символ сягає ще ін-

доарійських глибин. 

Зображення трилисників повʼязують із приготуванням священної соми 

(хаомп). Цікаво, що плетений орнамент як у Софійському соборі, так і в ін-

ших мистецьких творах, має звʼязок із технологією плетіння з ниток. Кожен 

вузол мав певну магічну роль і свою назву: «вузол живота і смерті», «вузол 

Геракла». Ортодоксальне християнство засуджувало архаїчну магію вузла 

(паузу – чаклунства), тому і Софія Київська видавалася їм язичницькою, не-

канонічною. Пізніше християни запозичили у язичників амулети-плетінки, 

але надали їм форму хреста [3]. 

Отже, елементи язичництва, безумовно, присутні у християнській вірі. Це 

можна побачити неозброєним оком. Те, що церква і сьогодні намагається вико-

рінити язичницькі прояви віри – беззаперечний факт. Вона прагне зміцнити свої 

позиції у свідомості людини. Це багато в чому пояснюється еволюцією людсь-

кої організації, технічним прогресом. Людині стає важче вірити в язичних богів, 

коли вона вже сама вміє розщеплювати атом, клонувати тварин. Тому і релігія 

прагне еволюціонувати, пристосовуватися до сьогодення. Однак, незважаючи 

на все це, фундамент віри залишається незмінним. По сьогоднішній день ми 

продовжуємо залежати від явищ природи і тому, ті традиційні обряди та культи 

відіграють і ще довго будуть відігравати в нашому житті важливу роль. 

 
Література: 

1. Лубський В.І. Історія релігії / В.І. Лубський.-К.,2004. – С.52 

2. Крищук М. Читанка з народознавства / М. Крищук. – Тернопіль, 1993. – С. 79 

3. Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – К., 2004 р. – С. 266 

 

 

Басс Д. С., студ. гр. ФІН-15 

Шапран Д.П., канд. філол. наук, доц. 
Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг  

 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В США, КАНАДІ,  

НІМЕЧЧИНІ ТА АВСТРАЛІЇ 

 

Питання збереження національної ідентичності є надзвичайно важливим 

для сучасної України. Так само великої ваги надають цій проблемі представ-
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ники  української діаспори в різних країнах світу, що з різних причин живуть 

за межами своєї історичної батьківщини, мають деякі особливості проживання 

та збереження української культури, проте вважають себе українцями.  

Мета роботи – описати процеси формування української діаспори в та-

ких країнах, як США, Канада, Німеччина та Австралія; дослідити чисельність 

української діаспори в них; з’ясувати особливості формування та особливі 

підходи держав до створення умов щодо існування української діаспори в 

різних країнах.  

Кожна країна стикалася з таким явищем, як еміграція. Розглядаючи цю 

тему, можна сказати, що причин для еміграції існує багато. Українці не стали 

винятком, тому українська діаспора – явище сьогоденне. 

Українська діаспора існує по всьому світу. Її поділяють на західну і 

східну. До західної української діаспори належать: США, Канада, Німеччина, 

Бразилія, Аргентина, Франція, Австралія і Велика Британія, в свою чергу до 

східної – Росія, Молдова, Казахстан, Киргизія, Узбекистан та Білорусь. Ста-

ном на 2010 рік за межами України мешкало до 10 млн. українців [3]. 

Щодо формування української діаспори в США, цікавим є факт: пер-

шим українцем, який емігрував до Америки, був Іван Богдан. Він приплив 

разом з Джоном Смітом у першу переселенську колонію в Джеймстауні в 

1608 році. Але найбільш широкомасштабна еміграція українців почалася в 

1880 році. Найбільш заселеними українцями штатами є Пенсильванія, Нью-

Джерсі та Нью-Йорк [6].  

За даними 2006 року, в США проживає близько 976 314 українців, але 

лише 142 711 осіб з них використовують українську мову в сім’ї. Проте інте-

рес до української мови не згасає. У 1989 р. українськими емігрантами була 

створена організація Товариство української мови в США. Засновниками йо-

го стали Іван Фізер, Тарас Гунчак, Богдан Певий, Леонід Рудницький, Роман 

Воронка та Лариса Онишкевич. Головою організації став Роман Воронка. 

Основною метою створення такої організації було забезпечити допомогу у 

спорідненні громадсько-політичних організацій в Україні [6].  

Українська діаспора в Канаді, за даними статистики, у 2011 році скла-

дала 1 209 085 українців. Міграція українців в Канаду почалась з одиноких 

переселенців у 1812 році. У Канаді, а точніше в Едмонтоні, існує інститут, 

що займається вивченням української мови – Канадський інститут українсь-

ких студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies) [5].  

Цікаво зауважити, що українська діаспора в Канаді відзначилась не 

тільки в музиці чи спорті, а й у політиці. Канадські українці мали помітний 

вплив на формування Нової демократичної партії та Федерації взаємодопо-

моги (Co-operative Commonwealth Federation). Канада стала першою країною 

західного світу, що визнала незалежність України [5]. 

Чисельність українських громад в Німеччині становить близько 

30 тисяч. Взагалі українська діаспора в Німеччині відрізняється від діаспор в 

США чи в Канаді рівнем згуртованістю. Українці в Німеччині не підтриму-
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ють такий тісний зв'язок, про який іщлося стосовно попередніх країн. Існу-

ють деякі громадські організації українства Німеччини, такі як: Об'єднання 

Українських Організацій в Німеччині, Центральна спілка українців в Німеч-

чині, Німецько-українське культурне об'єднання «Український світ», Німець-

ко-українське товариство культури «Берегиня» (Берлін), Український Кінок-

луб у Берліні, Німецьке представництво українського часопису "Критика", 

Інтернет портал українців у Німеччині "Хата скраю". Незважаючи на це, 

українську діаспору в Німеччині називають «розпорошеною діаспорою» [7].  

Серед інших цікавих фактів про українську діаспору в Німеччині є те, 

що, за даними Німецької служби академічних обмінів, у 2012 році  українці 

посіли 6 місце серед інших студентів-емігрантів. 8 800 молодих українців на-

вчаються у вищих навчальних закладах Німеччини [1].  

Перша українська громада в Австралії існує з травня 1949 року. Одразу 

після прибуття в нову країну українці об’єдналися, засновуючи церковне та 

громадське життя. На даний час чисельність українців в Австралії перевищує 

34 тисячі [4]. Але українська згуртованість втрачає свої оберти, тому що за 

останні 40 років чисельність емігрантів з України значно зменшилась. Перше 

покоління українців-емігрантів вимирає, хоча й залишаються ті, які не поли-

шили спроб взяти участь у збереженні української культури. Двома яскрави-

ми прикладами є газети «Вільна думка» і «Церков та життя». Це дві україн-

ські газети, що виходять у Сіднеї з 1949 року та в Мельбурні з 

1960 відповідно. В штаті Південна Австралія щомісяця випускається журнал 

«Наша громада» українською мовою [2]. 

Отже, українська діаспора існує майже в усіх країнах світу. Українці в 

різних країнах мають свої особливості, можливо деякі переваги чи недоліки 

проживання за кордоном, різний рівень згуртованості і прихильності до своєї 

національної культури. Проте і на зарубіжних землях є багато наших земля-

ків, що прагнуть зберегти свою національну ідентичність і не втрачають ку-

льтурно-громадських зв’язків з Україною. 
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Кінематограф – це той вид мистецтва, що відображає ментальний порт-

рет нації, проектує у свідомість людей критерії добра й зла, постулати істини 

й міфів, накопичує в собі архетипи, образи й символи відтвореної реальності. 

Тому історія кіномистецтва – закарбований час, застигле минуле, яке можна 

переглянути, вочевидь повернувшись у пройдене. У цьому сприйнятті кіне-

матограф – пам’ять народу, його наочний свідок соціальних і духовних над-

бань. Історія кінематографії, як і годиться для подібного багатогранного виду 

мистецтва, дуже пізнавальна, суперечлива, стрімка і насичена. 

Мета даного дослідження полягає в описі радянського кінематографу 

початку ХХ ст. У ході дослідження передбачається виконати такі завдання: 

 вивчити розвиток радянського кінематографу; 

 виявити, що лежить у постанові знімання радянських фільмів. 

Український кінематограф – цим терміном позначають кіноіндустрію 

України. У 1893 році головний механік Одеського Новоросійського універ-

ситету Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінозні-

мального апарата та апарата для кінопроекції. Тоді ж він здійснив перші в світі 

кінозйомки – зафільмував вершників і метальників списів. Із 7 листопада до 

20 грудня 1893 року в готелі «Франція» (Одеса) демонструвалися ці дві стрі-

чки. 9 січня 1894 винахід демонструвався на 6-му засіданні секції фізики ІХ 

з'їзду російських натуралістів та лікарів у Москві. Нині знімальний апарат у 

фондах московського Політехнічного музею. 

Перший український фільм – «Запорізька Січ», зняв у 1911 р. Данило Са-

хненко в Катеринославі (нині Дніпропетровськ). Піонери українського кінема-

тографу початку 1900-х років віддавали перевагу екранізації популярних украї-

нських вистав «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник», «Наймичка». Тоді ж 

мала місце спроба створити фільми на українську історичну тематику, теж на 

театральній основі. З дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість бага-

тьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна. Про-

тягом 1912-1913 рр. у Львові було створено студії «Фабрика-фільм» М.Мленця, 

«Кінофільм» Е.Порембського, «Полонія» Е.Лорембського, «Леополія» А. і Л. 

Крогульських, на яких спробували розпочати постійне кіновиробництво [1].  

З 1919 р. у Радянській Україні починається тотальне одержавлення кі-

но. 1922 року було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління, якому вда-

лося реконструювати одеське й ялтинське підприємства, а 1928 року ввести в 

дію київську кінофабрику (майбутню Київську кіностудію ім. О.Довженка) – 

одну з найбільших та найсучасніших на той час у світі. Разом з тим, ігрове 

кіно намагалося поєднати революційну тематику з традиційною для попере-
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днього періоду мелодрамою та пригодницькими жанрами. Наприкінці 1920-х 

рр. в українському кінематографі дедалі гучніше почала заявляти про себе 

нова модерністська течія, що сформувалася у співпраці режисера Леся Кур-

баса з письменниками Майком Йогансеном та Юрієм Яновським. Особливу 

роль у становленні українського кіномистецтва відіграли фільми О. Довжен-

ка «Звенигора», «Арсенал», «Земля». Цікаво також те, що Довженко, який 

знаходився у лавах Армії УНР, тепер знімав фільм Арсенал «з іншого боку». 

Його творчість піднесла вітчизняний кінематограф до світового рівня [2].  

У 1930 р. в Україні з'являється перший звуковий фільм – документальна 

стрічка Дзиги Вертова «Симфонія Донбасу», а наступного року глядачі почули 

голоси акторів у художньому фільмі О. Соловйова «Фронт». Наприкінці 1930-

х тотальний терор у СРСР поєднується з кон'юнктурним поверненням до наці-

онально-історичної тематики. Українське кіно часів Другої світової війни, час-

тково евакуйоване на схід, було переважно підпорядковане ідеологічним за-

вданням воєнної доби. Сценарій Олександра Довженка «Україна в огні», який 

Сталін спочатку сприйняв схвально, потім було піддано розгромній критиці, а 

автора – шельмуванню. Одною з причин цього, про що Довженкові натякнули, 

було те, що у сценарії нічого не було сказано про вирішальну роль Сталіна у 

перемозі над ворогом. Крім того, у фільмах воєнних років за вказівкою «вож-

дя» пропагувалася ідея швидкої та легкої перемоги над фашизмом [3].  

Кіно можна без перебільшення назвати мовою ХХ століття. До кінця 

сторіччя картинка, що рухається і звучить, та надходить по телебаченню чи 

через комп'ютерну мережу, стала головним носієм інформації (політичної, 

комерційної, наукової, естетичної тощо). 

Характерна особливість художнього життя нашого сторіччя полягає у 

тому, що за своєю популярністю, впливовістю традиційні види мистецтва, і 

навіть література, відступили і віддали пальму першості кінематографу, який 

виник у самому кінці XIX ст. Вже у ХХ ст. було відкрито технічні, художні 

прийоми, які перетворили кіно з атракціону на мистецтво. 

Кіно – це те, про що можна говорити не годинами, а днями. Лише називаю-

чи імена тих, хто несе його у суспільство, згадуючи акторів, сюжети, назви... Але 

це все нині не тільки знаходиться у вільному доступі, а й відомо чи не кожному 

нашому співвітчизнику. Зараз кіноіндустрія України, втім як і всі інші сфери жит-

тєдіяльності держави, знаходиться не в найкращому становищі. Але хочеться ві-

рити, що світ технологій, талановиті режисери, сценаристи і актори залишати-

муться нескореними і цілеспрямованими й надалі, адже українське кіно виникло й 

існує із самих витоків і має, всупереч усьому, чи не найміцніше коріння у світі. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНЕ ПОКЛИКАННЯ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 
 
Протягом двох останніх років природним абсолютним пріоритетом 

України, її зовнішньої політики, стала відсіч російській агресії. Вона немож-
лива без зовнішньої допомоги.  

Майже 25-річна історія взаємин України з Організацією Північно-
Атлантичного Договору мала різну наповненість. Від ейфорійності перспек-

тиви вступу і отримання принаймні Плану дій щодо членства (в 2002-2009 
рр.) до певного призупинення стосунків за часів політики «позаблоковості». 
Об`єктивно, Революція гідності мала б привести до однозначного повернення 
євроатлантичної інтеграції. В основному, так і сталося. Проте замість чіткого 
завдання приєднання до НАТО в офіційних документах використовується 
формулювання «досягнення стандартів НАТО». Дуже скромно констатуєть-

ся, що Україна підтримує політику «відкритих дверей» НАТО та позицію Пі-
внічноатлантичного альянсу щодо чинності рішення Бухарестського саміту 
НАТО 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. 

Режим Януковича свідомо та цілеспрямовано зруйнував всі державні 
структури євроатлантичної інтеграції України. Після падіння колишньої вла-
ди минуло вже більш ніж два роки, але за цей час, так і не відбулося понов-
лення діяльності органів та структур державної влади, які є відповідальними 

та підзвітними за інтеграцію України до Організації Північно-Атлантичного 
Договору. Існує негайна потреба відновити діяльність органу вищої виконав-
чої влади, відповідального за євроатлантичну інтеграцію України, поновити у 
структурі Кабінету Міністрів Управління євроатлантичної інтеграції України, 
поновити у структурі Міністерства закордонних справ України Департаменту 
євроатлантичної інтеграції України, нарешті призначити постійного керівни-

ка Місії України в НАТО. 
З початку 1990-х років експертам і патріотичним політикам було зро-

зуміло, лише НАТО може бути гарантом територіальної цілісності та незале-
жності України. Невиключено, що отримання Плану дій щодо членства в 
2008 році могло унеможливити сучасну російську агресію. Україна і Заход 
можуть зробити спільні кроки, щоб наша країна могла зробити серйозну зая-
вку на вступ в НАТО. Україна повинна продовжувати йти шляхом реформ, 

щоб виправдати прийняття в оборонний альянс, а західні уряди мають тисну-
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ти на українських політиків. Жорстка прив'язка допомоги до певних умов є 

найбільш ефективним способом це зробити (цією тактикою користується 
ЄС). Правляча еліта має усвідомлювати, що лише досягнення умов, пов'яза-
них з членством в НАТО, може надати можливість членства України в Алья-
нсі. В 2017 р. має постати нова американська адміністрація і є сподівання що 
нарешті прийде усвідомлення важливості України для євроатлантичної сис-
теми безпеки і відчуття загрози, яку представляє Росія. Україна виправдає ці 

надії, провівши більше реформ в найближчі шість-дев'ять місяців і тим поси-
лить власні аргументи [1]. 

Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік 

має традиційну за формою та змістом структуру. Вона складається з п’яти роз-

ділів (які тотожні типовому Плану дій щодо членства в НАТО): політичні і еко-

номчні питання; оборонні та військові питання; ресурсні питання; питання без-

пеки; правові питання. Нова річна Національна програма констатує, що 

розвиток особливого партнерства з НАТО є пріоритетним напрямом безпекової 

політики нашої держави. Україна поглиблюватиме співробітництво з Північно-

атлантичним альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття 

членства у цій організації, за такими напрямами: поглиблення політичного діа-

логу з питань проведення демократичних реформ і забезпечення регіональної 

безпеки; проведення реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандар-

тів НАТО; здійснення коротко- та середньострокових заходів щодо підвищення 

обороноздатності України, зокрема проведення спільних навчань; розвиток вза-

ємодії у сфері безпекового і оборонного планування, зокрема шляхом прове-

дення комплексного огляду сектору безпеки і оборони, за результатами якого 

уточнюватимуться основні показники оборонного і безпекового планування; 

участь в операціях НАТО з підтримання миру і безпеки; розвиток спроможнос-

тей щодо запобігання і боротьби з тероризмом, а також спільної боротьби з те-

роризмом; створення ефективного механізму реагування на кризові ситуації, які 

становлять загрозу національній безпеці; планування дій на випадок надзвичай-

них ситуацій цивільного характеру та взаємодія у гуманітарних операціях з реа-

гування на катастрофи; імплементація принципів Програми НАТО з побудови 

цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження 

корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій; розвиток спі-

льних програм підготовки персоналу органів сектору безпеки і оборони, зокре-

ма Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу 

сектору безпеки і оборони України; взаємодія у сферах енергетичної безпеки, 

науки і технологій та захисту навколишнього природного середовища [2].   

Проте, всі ці напрями не враховують фактичного стану війни з Росією. 
Втім, це можна зрозуміти, бо не дивлячись на адекватну риторику кермани-

чів держави, у нас за юридичними документами війни нема, є лише АТО. 

Якщо в одному місці РНП йдеться про проведення на частині території Лу-

ганської та Донецької областей антитерористичної операції  (незрозуміло яка 

динаміка цієї операції в умовах фетишизації т.з. Мінських угод), то в іншому 

прямо вказується на збройну агресію Російської Федерації в окремих районах 
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Луганської і Донецької областей України.  

Слід враховувати, що в Брюсселі нині вкрай обережно підходять до но-

вих ініціатив з Україною, наполягаючи, що потенціал наявних проектів не 

використовується повною мірою. Адже, як свідчить історія відносин НАТО й 

України, можна підписати багато програм та концепцій, проте так і не доче-

катися реформ у секторі безпеки і оборони [3].  
До речі, варто повернутися до первинної назви РНП: має бути не «про-

грама співробітництва Україна – НАТО», а «програма підготовки до членства 

в НАТО»! А задля того безвідкладно Україна має знов офіційно подати заяв-

ку на вступ до НАТО (попередня заявка була відкликана за Януковича). Не-

обхідно підвищити статус програми. Практика свідчить що багато положень 

попередніх РНП не виконувалося і ніхто до відповідальності за це не був 
притягнутий. На наш погляд, існує негайна потреба зробити РНП абсолют-

ним аналогом ПДЧ, принаймні на національному рівні. Отже, необхідно під-

вищити статус програми прийнявши відповідний закон. Річна національна 

програма має особливе значення для забезпечення захисту національних ін-

тересів і безпеки України, передусім у контексті використання потенціалу та 
практичної допомоги НАТО та держав – членів Альянсу у підвищенні оборо-

ноздатності України для протидії агресії Російської Федерації.  

Таким чином, російська агресія наочно демонструє, що ніяких альтерна-

тив реалізації Україною власного євроатлантичного покликання не існує. Так 

званий «позаблоковий статус» довів свою повну неспроможність. Лише якомо-

га швидке приєднання до системи колективної безпеки в якості повноправного 
члена Альянсу спроможне гарантувати нашій країні збереження державності. 

 

Література: 
1. У Украины есть настоящий шанс на членство в НАТО [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://m.obozrevatel.com/blogs/43706-nastoyaschij-shans-na-chlenstvo-v-
nato-u-ukrainyi-est.htm   

2. Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік. За-

тверджено Указом Президента України від 12 лютого 2016 року №45/2016. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.president.gov.ua/storage/j-files-

storage/00/19/46/14ef5e3929d64d178061b12d73e39fff_1455291632.pdf  
3. Кравченко В. Україна – НАТО: стара книжка в новій палітурці / В. Кравченко // 

Дзеркало тижня. 2016. – 25 березня. 
 

 

Химичук К.В., канд. юрид. наук, ст. викл. 
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Актуальність проблематики адміністративних послуг у сучасній Україні 

обумовлена необхідністю здійснення реформ у контексті забезпечення та за-
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хисту конституційних прав і свобод приватних (фізичних та юридичних) осіб. 

З метою з’ясування  теоретичних засад надання адміністративних пос-

луг та вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері 

адміністративних послуг в Україні вважаємо за доцільне зосередити увагу 

науковців на таких основних завданнях: розкритті змісту понять надання ад-

міністративних послуг та адміністративних послуг; усвідомленні сутності 

адміністративних послуг; виокремленні особливостей надання адміністрати-

вних послуг; визначенні місця надання адміністративних послуг у предметі 

адміністративного права; аналізі структурних елементів відносин з надання 

адміністративних послуг; визначенні місця надання адміністративних послуг 

у діяльності органів виконавчої влади; з’ясуванні співвідношення змісту і 

форм діяльності органів виконавчої влади; аналізі повноважень і функцій ор-

ганів виконавчої влади  у сфері адміністративних послуг; характеристиці 

прав і обов’язків учасників правовідносин у сфері адміністративних послуг; 

з’ясуванні принципів надання адміністративних послуг; обґрунтуванні пи-

тань адміністративної процедури; аналізі нормативно-правових актів, що ре-

гулюють питання адміністративної процедури; виробленні пропозицій щодо 

вирішення конкретних проблем, які виникають у зв’язку з наданням адмініс-

тративних послуг. 

На підставі наявних у науковій літературі критеріїв класифікації інсти-

тутів права можна стверджувати, що надання адміністративних послуг є про-

цесуальним (за характером), міжгалузевим (залежно від сфери поширення), 

регулятивним (залежно від функціональної ролі) інститутом права. 

Узагальнення ознак адміністративних послуг дозволяє запровадити у 

теорію адміністративного права якісно нову концепцію адміністративно-

правових відносин, відповідно до якої адміністративно-правові відносини, 

що виникають у процесі державного управління та мають як обов’язкового 

суб’єкта орган виконавчої влади, за співвідношенням прав і обов’язків учас-

ників є відносинами рівноправності або рівноправними відносинами. Таким 

чином, надання адміністративних послуг є видом адміністративно-правових 

відносин між органами виконавчої влади і приватними особами. 

Враховуючи ознаки правовідносин взагалі та адміністративних право-

відносин, зокрема, вважаємо, що існує достатньо підстав для визнання відно-

син з надання адміністративних послуг видом адміністративних правовідно-

син, тобто суспільними відносинами у сфері державного управління, які 

виступають складовою предмета галузі адміністративного права. 

Спираючись на ознаки, що характеризують адміністративно-правові ві-

дносини, можна зробити висновок щодо особливостей відносин з надання 

адміністративних послуг, а саме: 1) суспільні відносини, що складаються в 

сфері управління; 2) регулюються нормами адміністративного права; 

3) сторони виступають як носії взаємних прав і обов’язків, урегульованих 

адміністративно-правовою нормою; 4) мають структуру, до якої входять 

суб’єкти, об’єкти правовідносин і його нормативний зміст; 5) учасники відно-



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

95 

син: з одного боку ˗ органи виконавчої влади, посадові особи, наділені держав-

но-владними повноваженнями; з іншого – ті, хто має інший адміністративно-

правовий статус (як індивідуальні, так і колективні суб’єкти відносин); 6) гори-

зонтальні відносини між органами виконавчої влади, місцевою адміністрацією 

й іншими учасниками, у яких вони виступають як рівноправні сторони управ-

лінської діяльності; 7) за своєю суттю – організаційні, оскільки виникають з іні-

ціативи фізичної або юридичної особи; 8) виникають, змінюються і припиня-

ються за наявності умов, передбачених законом; 9) результатом дій учасників 

правовідносин є індивідуальні правові акти органів виконавчої влади (місцевої 

адміністрації), їхніх посадових осіб, адресовані конкретному адресату і 

пов’язані з конкретною ситуацією; 10) виникають для вирішення завдань і здій-

снення функцій управління з метою задоволення як публічних інтересів держа-

ви, так і індивідуальних інтересів фізичних або юридичних осіб; 11) це форма, у 

рамках якої і відбувається організуючий вплив державного управління на від-

повідні об’єкти управління; 12) відносини, в яких здійснюються права і свободи 

громадян, повноваження посадових осіб  і компетенція органів управління, 

встановлюються обов’язки суб’єктів права, залучаються до відповідальності 

особи, що порушують правові норми у сфері публічного управління; 13) реор-

динаційні відносини, що утворюються з метою забезпечення зворотного впливу 

керованого суб’єкта на керуючий суб’єкт. 

Безперечно, адміністративні послуги є багатоаспектним явищем, яке 

може розглядатися як об’єкт, система, правовідносини, діяльність, дії, юри-

дичний факт, функція, форма тощо. 

Підставою для визначення поняття адміністративної послуги можуть 

бути використані наступні ознаки: умова (правила, вимоги) реалізації права; 

юридичне оформлення юридичного факту; контроль за діяльністю; засіб 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства; дозвіл на здійс-

нення діяльності; підтвердження (виявлення) відповідності характеристик 

стандартам якості (вимогам); видача документа; система заходів; визнання 

правового становища індивіда або групи осіб у системі. 

На наш погляд, не можна дати однозначне універсальне визначення 

адміністративної послуги. Вважаємо, що використання будь-якого з наведе-

них словосполучень, покладеного в основу визначення цього поняття, має 

право на існування залежно від сфери застосування. У зв’язку з наведеним, 

на нашу думку, всі суперечки з приводу того, яке визначення адміністратив-

ної послуги є більш вдалим, є безпідставними. Отже, будь-яка обґрунтована 

думка має право на існування. 
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Бурик З., канд. держ. упр. 

Львівський регіональний інститут державного управління національної ака-

демії державного управління при президентові України 

 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД 

 
Сьогодні питання земельних відносин контролюється органами місцево-

го самоврядування тільки в межах населених пунктів. Рештою землі розпо-

ряджаються державні органи. Цю систему необхідно змінити, передавши ос-

новну частину земельних ресурсів у розпорядження саме органам місцевого 

самоврядування, спроможним територіальним громадам, а іншу частину за-

лишити за державою. Роллю держави буде забезпечення контролю за раціо-

нальним використанням земельних ресурсів [1]. 

На сьогодні у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які дозволять 

управляти земельними ресурсами об’єднаних громад (табл. 1). Наведені за-

конопроекти дозволять зробити наступний важливий – передати повнова-

ження органам місцевого самоврядування з розпорядження землями держав-

ної власності з одночасним посиленням державного контролю за 

використанням та охороною земель: 

1) якщо сьогодні в розпорядженні територіальних громад знаходиться 

4,0 % земельних ресурсів, то після прийняття законопроектів пропонується 

передати 84,0 % земельних ресурсів у розпорядження об’єднаних територіа-

льних громад; 

2) сьогодні 96,0 % земельних ресурсів в розпорядженні виконавчих ор-

ганів влади. Після прийняття законопроектів тільки 16,0 % будуть в розпоря-

дженні Кабінету міністрів України (землі дна територіального моря; землі під 

великими та малими річками; землі в зоні відчуження; землі природозаповід-
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ного фонду; землі лісового фонду; землі – оборони). 

 

Таблиця 1.  
Законопроекти, які дозволять управляти земельними ресурсами об’єднаних 

громад 

Назва законопроекту Короткий зміст 

«Про деякі заходи щодо поси-

лення ролі територіальних гро-

мад в управлінні земельними 

ресурсами» [2] 

пропонує передати у комунальну влас-

ність не тільки землі на території громад, 

але й водний фонд, держлісфонд та мор-

ський шельф 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

делегування повноважень орга-

нам місцевого самоврядування з 

розпорядження землями держав-

ної власності і посилення держа-

вного контролю за використан-

ням та охороною земель» [3] 

дозволить радам об’єднаних громад розпо-

ряджатися земельними ділянками, у тому 

числі за межами населених пунктів. Також 

проектом Закону пропонується передати 

від районних державних адміністрацій до 

органів місцевого самоврядування повно-

важення щодо виділення земельних часток 

власникам земельних часток (паїв) у натурі 

(на місцевості) 

Визначаючи зміст управління земельними ресурсами органами місце-
вого самоврядування на стратегічну перспективу, необхідно орієнтуватися на 
те, що земельні перетворення повинні здійснюватися необхідним економіч-
ним обґрунтуванням. Це може бути забезпечено шляхом розробки планово-
проектної документації і надання необхідних консультацій, послуг, у тому 

числі і державним підприємствам, за рахунок коштів державного бюджету, 
бюджету міста, а також за рахунок коштів громадян і юридичних осіб [4]. 

Система земельних відносин в Україні буде повністю перезавантажена 
[5]. Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права розпоря-
дження землями громадам, власність на землі перейде обʼєднаним громадам, 
Держгеокадастр здійснюватиме лише контроль за використанням землі. 
Об’єднані громади отримують весь спектр повноважень, що їх наразі мають 

міста обласного значення. Основними принципами добровільного об’єднання 
територіальних громад є: принцип конституційності та законності; доброві-
льності; економічної ефективності; державної підтримки; повсюдності місце-
вого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності. 

Отже, об’єднання громад – єдиний шлях до розширення можливостей 
їхнього розвитку. Проте, без внесення змін до Конституції України у частині 

децентралізації територіальні громади не зможуть повноцінно управляти зе-
млею, що знаходиться в їхніх адміністративних межах. Зокрема, йдеться про 
розробку планів територій створених громад, а також порядок переведення 
земель із державної власності до, власне, самих громад. 

Головною метою державної політики у сфері управління земельними 
ресурсами має бути концепція реформування та регулювання правовідносин 
на землю як невідʼємної частини державної соціально-економічної політики, 
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та забезпечення умов для ефективного використання землі на місцевому рівні 

об’єднаних громад. 
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1. Можливість управління громадами землею за межами поселень закладена у змі-
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[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1005.  
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Латиш Ю.В., канд. іст. наук, доц. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ПРАВИЙ ПОВОРОТ – НОВА ЗАГРОЗА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Більш як 30 років тому М. Горбачов розпочав нову сторінку в світовій 

історії. Перебудова в СРСР і «нове мислення» у зовнішній політиці призвели 

до завершення Холодної війни і краху Радянського Союзу. Наступні роки 

пройшли під знаком переважно мирного розвитку на засадах ліберальних 

цінностей, ринкової економіки і під безпековою парасолькою США. 

Сьогодні ця доба Постперебудови завершена. Майже кожна людина на 

Землі відчуває тривожне хвилювання «кінця знайомого світу», як висловився 

І. Валлерстайн. Розростання військових конфліктів, стрімка мілітаризація про-

відних світових держав, економічна криза і вибухове зростання соціальної не-

рівності, – все це недвозначно вказує на глибокі суперечності системи глоба-

льного капіталізму, невід’ємною частиною якого, безперечно, є й Україна. 

Настання нового історичного періоду пов’язано з кризою неолібераліз-

му, який запанував у світі наприкінці 1970-х рр. Він був направлений на де-

монтаж «держави загального благоденства». Як наслідок, держава все більше 

звільнялась від соціальних зобов’язань, нав’язаних загрозою з боку профспі-

лок, робітничих і лівих партій, антиколоніальним національно-визвольним 

рухом і привидом соціальної революції [1]. 

Неолібералізм породив і узаконив крайню нерівність, призвів до зрос-

тання пауперизації населення, злиття капіталу з державою і формування єди-

ного політичного класу, комерціалізації таких сфер, як освіта, наука, медици-

на, комунальне господарство. Як наслідок, частка найбагатшого 1% населення 
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в загальносвітовому багатстві на початку 2016 р. перевищила 50%. 

Якщо в розвинених країнах неолібералізм знайшов вияв у тетчеризмі та 

рейганоміці, за яких політика соціального реваншу не супроводжувалась де-

монтажем демократії, то на цивілізаційній периферії наступ неолібералізму 

супроводжувався терором, кривавими розправами з політичними опонента-

ми, встановленням жорстоких недемократичних режимів і диктатур. 

Чилійський досвід показав, що неоліберальна економіка чудово співіс-

нує з політичною диктатурою. Чи не першим на прямий зв’язок між пору-

шенням прав людини, системою інституціоналізованої жорстокості, загаль-

ного контрою й придушення будь-яких форм інакодумства та необмеженою 

політикою «вільного ринку», яку проводила військова хунта, вказав 

О. Летельєр, колишній міністр в уряді С. Альєнде, згодом убитий агентами 

Піночета на території США [2]. 

Пізніше Н. Кляйн висунула концепцію «теорії шоку». На її думку, для 

реалізації «реформ» неолібералізм, як радикальна форма капіталізму, завжди 

потребував бід і нещасть. Деякі з найганебніших порушень прав людини за 

останні 35 років, які вважались садистськими діями антидемократичних ре-

жимів, насправді скоювались із метою залякати громадськість і підготувати 

ґрунт для радикальних ринкових реформ. Головна ідея полягає тут в наступ-

ному. Аби без будь-яких обмежень застосувати шокову терапію, завжди пот-

рібна якась додаткова колективна травма. Економічну модель М. Фрідмана в 

умовах демократії можна застосувати лише частково. Але щоб втілити цю 

модель в повному обсязі, потрібна атмосфера авторитарного або часткового 

авторитарного правління. Порівнюючи занурення в колективний шок з тех-

нологією тортур електричним струмом, Кляйн зазначала: «Подібно до заля-

каного в’язня, який видає імена своїх друзів або зрікається своїх переконань, 

суспільство, вражене шоком, часто зрікається того, що в інших умовах воно б 

пристрасно захищало» [3]. 

Світова економічна криза («Велика рецесія») 2008 р. так само, як і кри-

за 1929–1933 рр., вкрай загострила існуючі протиріччя. «Кінець історії», ого-

лошений американським футурологом Ф. Фукуямою на початку 1990-х рр. у 

зв’язку з уявним торжеством неолібералізму, не відбувся. Однак відповіддю 

на кризу неолібералізму стало ще більше поглиблення неоліберальних «ре-

форм», що зрештою може призвести до демонтажу демократії. 

По всьому світу спостерігається правий поворот (консервативний рене-

санс) – посилення впливу ультраправих, екстремістських, неофашистських, 

клерикальних сил. С. Жижек відзначає: «Від Балкан до Скандинавії, від 

США до Ізраїлю, від Центральної Африки до Індії вимальовуються похмурі 

контури нового століття обскурантизму. Етнічні й релігійні пристрасті поро-

джують вибухи, а цінності Просвітництва відходять у тінь» [4]. 

Спостерігається зближення неолібералізму з правим консерватизмом. 

Подібні моделі, наприклад, реалізуються в Угорщині за незамінного 

прем’єра В. Орбана, Туреччині Р. Т. Ердогана, путінській Росії. Цим шля-
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хом має всі шанси піти Польща під проводом консервативної партії «Право 

і справедливість». У країнах «третього світу» все частіше утверджується 

модель, оспівана багатолітнім сінгапурським лідером Лі Куан Ю, яка поєд-

нує передові технології й економічні свободи з тілесними покараннями і пе-

редачею влади у спадок. 

Сучасні праві радикали – це надзвичайно строкатий конгломерат, пред-

ставлений найрізноманітнішими силами – від європейських правих, що пре-

тендують на парламентську респектабельність, до терористів «Ісламської 

держави». Усіх їх єднає прагнення до пошуку ідеалу в минулому, культурний 

расизм, традиціоналізм, заперечення модернізації і демократії. Праві радика-

ли начебто протистоять пануючому неоліберальному дискурсу (виступають 

проти мультикультуралізму, віротерпимості, ЛГБТ). Але це фальшива дихо-

томія, адже вони не пропонують жодної економічної альтернативи. По суті, 

більшість з них прагне скасувати демократію і повернутися до традиційних 

цінностей, зберігши неоліберальну економіку. 

Для приходу до влади ультраправим потрібна бідність, атмосфера 

страху і криваві війни. Вони пропонують ілюзію безпеки й видимість сили та 

порядку. Масове зубожіння, скорочення «середнього класу», прекаризація й 

дефіцит безпеки можуть сприяти реалізації крайньо правими партіями «пе-

реможної формули», яка передбачає поєднання ліберально-ринкових еконо-

мічних поглядів з відданістю політичному авторитаризму. В деяких країнах 

Європи вже впав негласний «санітарний кордон», що не допускав у велику 

політику правих радикалів. 

Французький соціолог П. Бурдьє констатує: «відчуття того, що ми 

втратили традицію Просвітництва, пов’язано з тим, що все сприйняття світу 

перевернулось через пануючі сьогодні неоліберальні погляди. На мою думку, 

неоліберальна революція – це революція «справа» в тому сенсі, в якому про 

консервативну революцію говорили в Німеччині в тридцяті роки. Дещо дуже 

дивне: революція, яка відновлює минуле, повертається в минуле і, незважаю-

чи на це, видає себе за щось прогресивне: регрес визначається тепер як про-

грес, а той, хто проти регресу, раптом виглядає ретроградом…» [5]. 
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ПРАВО НАРОДУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІНУ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

НАЯВНОСТІ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Як стверджується в частині першій ст. 1 Закону України «Про забезпе-

чення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України», перебування на території України підрозділів збройних 

сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та за-

конами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвен-

цією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-

правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна 

та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими 

міжнародним правом [1]. Наявність даного факту створило для української 

правової дійсності значну кількість викликів та загроз, важливою з яких є 

проблема в реалізації народом, який проживає на тимчасово окупованій те-

риторії, його права на визначення та зміну конституційного ладу. 

У свою чергу, частиною третьою статті 5 Конституції України, прийня-

тої 28 червеня 1996 року, передбачено, що право визначати і змінювати кон-

ституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узур-

поване державою, її органами або посадовими особами [2]. 

Національним законодавством встановлюються окремі механізми реа-

лізації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій тери-

торії, їх права на визначення та зміну конституційного ладу. Так, відповідно 

до частини третьої статті 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, ма-

ють право реалізувати своє право голосу на виборах або всеукраїнському ре-

ферендумі шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно 

з частиною третьою статті 7 Закону України «Про Державний реєстр вибор-

ців» [1]. Аналогічну за змістом норму містить і Закон України «Про забезпе-

чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [3]. 

Важливо наголосити також на тому, що результативність звернень ви-

щезгаданими громадянами України до Європейського суду з прав людини 

проти Російської Федерації,  на предмет порушення їх права на визначення та 

зміну конституційного ладу, буде досить низькою, оскільки в тексті Конвен-

ції про захист прав та основоположних свобод людини [4] відсутня згадка 
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про право на визначення та зміну конституційного ладу. 

Поряд з цим, процес визначення та зміни конституційного ладу можна 

характеризувати  особливою процедурою за участі народу, яка, на нашу думку, 

повинна виражатися саме у формі прямої демократії. Проте у статті 156 Кон-

ституції України визначено, що тільки законопроект про внесення змін  тільки 

до розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» та розділу XIII 

«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України 

Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного 

складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується 

всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України [2]. 

Саме в даному випадку відбувається безпосереднє залучення народу до зміни 

окремих положень Конституції та, відповідно, конституційного ладу. Тобто за-

конодавцем було обрано більш вужчий підхід до тлумачення конституційного 

ладу, обмежившись його наявністю у розділах І, ІІІ та ХІІІ Конституції України, 

що в свою чергу призводить до звуження меж реалізації народом і власне права 

на визначення та зміну конституційного ладу. 

Тому сьогодні вкрай важливо забезпечити не лишу чинну законодавчо 

встановлену можливість громадян України, які проживають на тимчасово 

окупованій території, права на визначення та зміну конституційного ладу, але 

й продовжити реформування національного законодавстві в бік більш якіс-

нішого та ширшого утвердження конституційного принципу народовладдя. 
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Стан аграрних соціально-трудових відносини має вагомий вплив на 

формування прийнятного середовища життєдіяльності на селі. Рівень доходів 
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і життя селян, розвиток сільської соціальної й виробничої інфраструктур, де-

мографічна ситуація на селі значною мірою залежать від колективно-

договірного регулювання питань організації й оплати сільськогосподарської 

праці, зайнятості в аграрній сфері, визначення соціальних стандартів і гаран-

тій соціального й пенсійного забезпечення сільського населення тощо. 

Таким чином, соціальне значення укладання колективних угод і дого-

ворів у сфері аграрної праці, формування дієвого механізму їх виконання пі-

дтверджує актуальність проведення наукових досліджень з цієї тематики.  

В Україні виділяють чотири вертикальні рівні регулювання соціально-

трудових відносин: загальнодержавний (національний) рівень; галузевий рі-

вень; регіональний (територіальний) рівень; виробничий (на підприємстві) 

рівень (мікрорівень). Кожен із цих рівнів відрізняється набором суб’єктів ук-

ладання колективних трудових угод і формуванням їх предмету. Так, на зага-

льнодержавному рівні уряд України, найвищий орган профспілкового руху 

та ряд великих об’єднань роботодавців відповідно до законодавства уклада-

ють генеральну угоду.  

Остання Генеральна угода була укладена на 2010-2012 рр. і вона вста-

новлює основні принципи й норми реалізації соціально-економічної політики 

та трудових відносин у країні, міжгалузеві співвідношення в оплаті праці [1]. 

Слід відзначити наступні такіі позиції в чинній Генеральній угоді – намічені 

конкретні практичні заходи суб’єктів її укладання, яких не було раніше: що-

річне збільшення зайнятості на 0,3 в.п. і рівня середньої заробітної плати – на 

17,8% у 2010 р., 15 у 2011 р. і 16% у 2012 р.; встановлення мінімальної заро-

бітної плати в межах 35-45% середньої по країні; збільшення частки заробіт-

ної плати в операційних витратах реалізованих товарів; перегляд соціальних 

стандартів і гарантій у соціально-трудовій сфері та ін.  

Нині вже можна відзначити, що залишаються не виконаними такі намі-

чені спільні заходи: 1) не розроблено й не узгоджено механізм розрахунку 

мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме просте відтво-

рення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів йо-

го сім’ї; 2) не вжито заходів до забезпечення для застрахованих осіб мініма-

льних гарантій матеріального забезпечення на випадок безробіття; 3) не 

оновлено набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг 

для визначення прожиткового мінімуму з урахуванням норм і нормативів із 

забезпечення населення житлом.  

Ураховуючи техніко-технологічні й організаційні особливості вироб-

ництва й умов праці, на рівні АПК укладається Галузева угода. Її правові но-

рми регулюють виробничі й соціально-трудові відносини зайнятості, норму-

вання праці й міжкваліфікаційні співвідношення в її оплаті тощо. У сфері 

сільськогосподарського виробництва така угода укладається між Мінагропо-

літики, спілками роботодавців та Профспілкою працівників АПК. Остання 

така угода укладена на 2014-2016 рр [2].  

У динаміці позитивним явищем укладання нових галузевих трудових 
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угод на рівні АПК є деталізація й конкретизація правових норм практичних захо-

дів поліпшення стану соціально-трудової сфери галузей АПК. Проте згідно зі 

встановленими мінімальними гарантіями Галузевої угоди все-таки за- лишається 

низький гарантований рівень оплати аграрної праці, порівняно з такими рівнями 

оплати праці в інших галузях національної економіки. На ни- зькому рівні зали-

шається кількість найманих працівників в суспільному сек- торі аграрної еконо-

міки – близько 0,8 млн. осіб, тоді як на початку ХХ ст. їх налічувалося більше 4,3 

млн. осіб [3]. Ураховуючи регіональні особливості соціально-економічного роз-

витку, в областях соціально-трудові відносини регулюються регіональними уго-

дами. Огляд багатьох із них засвідчив, що більшість укладається лише деклара-

тивно, оскільки напрями співробітництва місцевих органів влади, профспілкових 

структур і роботодавців щодо поліпшення соціально-трудової сфери не мають 

конкретних цілей, заходів і механізму виконання та контролю [4].  

Станом на 31 грудня 2015 року кількість укладених колективних дого-

ворів у аграрному секторі склала 4 992 одиниці на 331 тис. осіб працівників, 

охоплених договорами. Залучення працівників до укладання колективних 

договорів склало 75,7%. Найбільша кількість укладених та зареєстрованих 

колективних договорів спостерігається в Дніпропетровській області − 4318 

одиниць. Але у % до облікової чисельності штатних працівників переважає  

Сумська область − 88,6% [3, 5].  

Кількість укладених колективних трудових договорів у аграрній сфері та 

кількість працівників, охоплених колективно-договірним регулюванням, має 

тенденцію до зменшення. Питома вага працівників, які приймають участь в 

укладанні колективних договорів становить на рівні 83-87%. Такий стабільний 

рівень останнього показника пояснюється значним зменшенням штатів най-

маних працівників у агропідприємствах протягом досліджуваного періоду. 

Варто зазначити, що рівень мінімальної зарплати, затверджений колек-

тивними договорами на більш як 90% сільськогосподарських підприємствах, 

дублює або наближено дорівнює законодавчо встановленому рівню в країні. 

Для порівняння: у промисловості такі підприємства становлять 59% від їх 

загальної кількості, у будівництві – 82%, у сфері транспорту й зв’язку – 55% 

[5]. Все це свідчить про слабку участь профспілок агропідприємств і робото-

давців у переговорному процесі та обґрунтуванні практичних заходів поліп-

шення соціально-трудової сфери свого підприємства. 

Статистичні дані свідчать, що в аграрній сфері не зафіксовано жодного 

страйку, тоді як в промисловості, будівництві та транспортній сфері це є но-

рмальним явищем[5]. Соціальне значення колективно-договірного регулю-

вання аграрних соціально-трудових відносин полягає в тому, що цей процес 

забезпечує співробітництво найманих працівників і роботодавців на макро-, 

мезо- й мікрорівнях, що базується на засадах рівноправності сторін, пріори-

тетності примирних методів і процедур, взаємної довіри та регулярності про-

ведення консультацій, обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і 

відповідальності за взяті зобов’язання. Колективні трудові договори можуть 
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укладатися як результат конфронтаційних відносин і представляють собою 

«мирну угоду», тобто йдеться про соціальне партнерство, основною метою 

якого є досягнення загального блага, яке виражається такими показниками 

рівня життя населення: ступінь зайнятості населення і його доходів, рівень 

освіти, медичного обслуговування тощо [6].  

Отже, колективно-договірне регулювання відносин у сфері аграрної 

праці є одним із ефективних інструментів соціального партнерства на селі. В 

укладанні колективних трудових договорів не менше, ніж працівники заціка-

влені й власники підприємств, органи управління сільськими територіями, 

оскільки нерідко виникають між ними конфліктні ситуації. На сільськогос-

подарських підприємствах необхідно активізувати соціальний діалог між 

працівниками й роботодавцями із залученням представників державного 

управлінського корпусу сільських поселень у напрямі розробки спільних за-

ходів підвищення зайнятості селян, створення нових робочих місць, розвитку 

соціальної інфраструктури сіл і селищ, посилення стимулюючої функції за-

робітної плати, формування раціональної її структури й оптимальної дифере-

нціації за категоріями працівників тощо.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ 

 
Використання в освіті комп'ютерних мереж дозволить з часом створити 

єдиний світовий освітній простір, відкритий для будь-якого громадянина на-
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шої планети. За сучасними уявленнями, він об'єднає в собі такі складові: 

1) різноманіття освітніх установ різного типу; 

2) різноманіття комп'ютерних мереж освітніх установ, підключених до 

Інтернет; 

3) єдину базу даних і єдину базу знань; 

4) стандартизовані інструментальні засоби розробки навчально-методичних 

матеріалів; 

5) електронні бібліотеки, каталоги і засоби пошуку першоджерел; 

6) узгоджені на міжнародному рівні освітні стандарти та освітні про-

грами. 

До основних принципів відкритої освіти відносяться: 

• надання будь-якому члену суспільства права на досягнення і підтвер-

дження будь-якого освітнього цензу, що засвідчується відповідним докумен-

том при єдиному обмеженні, пов'язаному з вимогою дотримання прийнятих 

освітніх стандартів; 

• прийом громадянина до вищого навчального закладу для освоєння 

освітньої програми, що його цікавить, без будь-яких обмежень, в тому числі 

за віком, приналежності до країни, академічної успішності на попередніх 

етапах навчання, унікальності спеціальності, часу початку навчання і т. п.; 

• надання кожному студенту можливості навчання за індивідуальним 

планом, який передбачає необхідний для нього набір навчальних дисциплін, 

зручну для нього послідовність і доступний для нього темп їх освоєння, ба-

жану для нього загальну тривалість навчання; 

• забезпечення умов, при яких той, хто навчається, може перебувати 

практично в будь-якому місці планети та освоювати будь-яку освітню про-

граму, за винятком тих, які пов'язані з придбанням будь-яких унікальних на-

вичок (наприклад, навичок проведення хірургічних операцій); 

• надання будь-якому члену суспільства умов для неперервної освіти, 

підвищення кваліфікації на регулярній основі, отримання додаткової кваліфі-

кації, перепідготовки і т. п. 

Основною метою відкритої освіти є вільний розвиток індивідуума, 

який забезпечує, з одного боку, оволодіння комплексом потрібних йому 

знань, умінь і навичок, придбання необхідного йому трудового потенціалу, а 

з іншого боку, його комфортне існування в суспільстві. 

До умов, які забезпечують реалізацію зазначених принципів, відносять-

ся такі: 

1) можливість здобуття вищої, післявузівської та додаткової освіти не в 

одному, а в декількох навчальних закладах; 

2) можливість отримання будь-якої (природно, несекретної) навчальної 

інформації будь-яким студентом; 

3) можливість використання для отримання навчальної інформації 

будь-яким студентом будь-яких доступних йому сучасних інформаційних 

технологій. 
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Виконання першої умови пов'язано з явищем, яке отримало назву ака-

демічна мобільність. Під цим розуміється інтенсивний обмін між освітніми 

установами різних країн студентами, аспірантами, стажистами, викладачами. 

Важливим кроком на цьому шляху стало підписання в 1999 році в 

м. Болонья (Італія) декларації, спрямованої на створення єдиного "європей-

ського простору освіти", забезпечення європейської системи вищої освіти 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг, сприяння 

громадянам Європи в їх працевлаштуванні. Документ отримав назву Болон-

ської декларації. 

Країни, що підписали декларацію, домовилися, діючи спільно, забезпе-

чити у десятирічний термін умови для функціонування на своїх територіях 

систем кредитів, порівнянності академічних ступенів і багатоступінчастого 

навчання. 

Під кредитом розуміється залік з навчальної дисципліни, виставлений 

студенту у будь-якому навчальному закладі і результат якого визнається в 

іншому навчальному закладі. Назва терміна підкреслює не тільки його приз-

начення (залік результатів навчання, а й відображає взаємну довіру між вуза-

ми учасницями угоди. 

Основною метою прийняття системи кредитів є сприяння мобільності 

студентів. Ця система повинна: 

- по відношенню до студентів: 

- гарантувати академічне визнання періодів їх навчання за кордоном; 

- при навчанні за кордоном забезпечувати їм доступ до всіх форм на-

вчання і участі в академічному житті приймаючого вузу на тих же правах, що 

й місцеві студенти; 

- надавати їм можливість залишатися в приймаючому навчальному за-

кладі аж до отримання бажаного освітнього ступеня або продовжити навчан-

ня в третьому вузі, а не повертатися до свого ВНЗ після закінчення обумов-

леного для навчання за кордоном періоду навчання; 

- по відношенню до навчальних закладів: 

- надавати можливість вивчення і порівняння освітніх програм різних 

вузів; 

- ініціювати в вузах роботу по вдосконаленню структури і змісту на-

вчальних планів, встановлення оптимального поєднання їх базової і варіати-

вної складових, обліку тенденцій інтернаціоналізації освіти при збереженні в 

навчальних планах національних особливостей; 

- дозволяти визнавати не тільки результати вивчення окремих дисцип-

лін (періодів навчання), а й освітні ступені та дипломи про освіту в цілому; 

- служити інструментом для прийняття рішень при переведеннях сту-

дентів з вузу до вузу не тільки в процесі міжнародних обмінів, а й у межах 

однієї країни. 

Кредит – умовна залікова одиниця, яка свідчить про проходження сту-

дентом деякої (наприклад, 1/18-ї) частини навчальної дисципліни. 
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Академічній мобільності учнів сприяє використання сучасних світових 

інформаційних освітніх ресурсів. До їх числа відносяться: світові освітні ме-

режі, пошукові системи, освітні веб-сайти, зарубіжні освітні системи, освітні 

портали провідних університетів світу і їхні віртуальні представництва. 

Зокрема, освітній портал навчального закладу, що входить в систему 

відкритої освіти, є веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єд-

нання різноманітних ресурсів і сервісів і націлений на виконання засобами 

Інтернет наступних функцій: 

• освітня та просвітницька діяльність; 

• пропаганда відкритої освіти; 

• розміщення рейтингів навчальних закладів, що надають послуги з ві-

дкритої освіти; 

• розміщення рейтингів спеціальностей в залежності від попиту на рин-

ку праці; 

• збір і зберігання інформаційних освітніх ресурсів; 

• організація розробок нових інформаційних освітніх ресурсів; 

• надання інформації і засобів спілкування відповідним фахівцям; 

• сприяння охороні авторських прав розробників інформаційних освіт-

ніх ресурсів і т. п. 

Технології взаємодії учнів з віртуальними представництвами припус-

кають використання таких складових, як: 

• електронна бібліотека; 

• спілкування в режимі on-line або off-line; 

• телеконференції; 

• консультації та робота в ЧАТі груп учнів; 

• спілкування студентів один з одним; 

• оголошення адміністрації на сервері представництва; 

• протоколи спілкування учнів з системою або адміністрацією та ін. 

Система відкритої освіти повинна з'явитися соціальним інструментом, 

який здатний надавати будь-якій людині потрібні особисто їй набори освітніх 

послуг, дозволяти їй вчитися неперервно, отримувати фундаментальну нау-

кову і додаткову освіту. 
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ІННOВАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗИ 

 

Cучасний етап рoзвитку України характеризується економічною, полі-

тичною, фінансовою нестабільністю всередині країни, а також посилюється 

світовою фінансовою кризою. Тому все більшої актуальності набуває питан-

ня інноваційного розвитку. 

За умoв глобальної фінансової кризи економіка України не може ефек-

тивно розвиватися без розвитку іннoвацій та впрoвадження нових технологі-

чних рішень, оскільки саме за таких умов мають активно просуватися рішен-

ня на користь інноваційного сектору. Інноваційна політика для забезпeчення 

економічного росту – це ціль та інструмент. 

Під чaс кризових явищ в першу чeргу висуваються швидкі структурні 

зміни у виробництві, технологіях, в споживчих властивостях продукції. Піп-

риємства України в 10 – 20 раз менше ніж у розвинутих країнах світу виді-

ляють коштів саме на інновації. 

Зараз Україна як ніколи потребує нових технологій, структурного і те-

хнічного оновлення виробничого апарату. Однак це вимагає великого внеску 

науки і величезних капітальних вкладень. Сьогодні цьогоне передбачено 

програмами реформ. Поступово йде процес згортання як інноваційного поте-

нціалу, так і інвестиційних процесів. 

Нa етапі загального спаду вирoбництва, хронічної еконoмічної і фінан-

сової кризи, стратегія виживання, а не розвитку, стає основою української 

політики. На всі пропозиції про орієнтацію на інноваційний розвиток підпри-

ємств, відповідь одна – немає інвестиційних ресурсів. Звідси збереження орі-

єнтації на застарілі технології, які не дають можливості розвитку конкурен-

тоспроможності національної промисловості на внутрішньому та 

зовнішньому ринках [1]. 

Для того щоб підтримати еконoміку в періoд фінансoвої кризи  необ-

хіднo бути успiшним, тoбто мaти конкурентoспроможну прoдукцію. Як  за-

свідчує практика, щoб дoсягти неoбхідного рівня конкурентoспроможності 

мoжуть лишe ті підприємствa, які вчаснo реaгують нa іннoваційні вимоги но-

вої еконoміки, успішнo вирішують завдaння фінансoвого забезпeчення та 

якіснoї інфoрмаційної підтримки відпoвідних упрaвлінських рішень. Всі інші 

госпoдарські структури опиняються у боротьбі за виживання. 

Тому, активізація інноваційної політики – основа виходу з економічної 

кризи та економічного зростання. 

З метою реалізації обраного Україною нового курсу, що орієнтований 

на інноваційну модель економічного зростання найдоцільніше використову-
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вати такі види інновацій як: 

- процесні інновації (нововведення в взаємодії підприємства з зовніш-

нім середовищем, процеси управління рухом матеріальних запасів, грошових 

коштів на підприємстві, загального менеджменту, а також технологічні про-

цеси випуску продукції); 

- продуктові інновації (полягають у виборі й освоєнні нових видів дія-

льності, продуктів); 

- аллокаційні інновації (полягають в різних схемах реорганізації підп-

риємства, реструктуризації матеріальних, фінансових і нематеріальних активів 

підприємства, перерозподілі відповідальності працівників підприємства) [2]. 

Отже, розвиток інновацій – головна ціль в політиці держави і її інте-

ресів, що сприятиме досягненню економічної стабільності країни, може бути 

реаізована на платформі процесних, продуктових, алллокаційних нововведень. 
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АДАПТАЦІЇЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО 

СТАНДАРТІВ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 

 
У процесі розбудови єдиної Європи, створення і розширення Європей-

ського Союзу стало очевидним, що зробити Європу могутньою у конкурент-

ній боротьбі міжнародного масштабу не можна без освітнього рівня європей-

ців. Ще жодній країні не вдалося створити ефективну й збалансовану 

економіку, ізолювавшись від світового економічного простору. В сучасних 

умовах актуальність формування ефективної вищої освіти значно зростає у 

зв’язку з виникненням нових глобальних світових проблем і прискорення 

збільшення потреб суспільства. Це потребує органічної інтеграції науки і ви-

робництва, розробки і реалізації стратегії інноваційного маркетингу та фор-

мування фахівців нового покоління, які спроможні вирішувати питання, які 

постають перед глобальною економікою. 

Україна протягом років незалежності має значні проблеми із проведен-

ням ефективної наукової, науково-технічної та інноваційної політики. Стан 

http://www.rusnauka.com/27_NII_2010
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наукової, науково-технічної сфери за ці роки різко погіршився: скорочено 

обсяг замовлень на інноваційні розробки та продукцію, скоротилася кадрова 

та матеріальна база проведення досліджень та розробок, різко зменшилася 

результативність самої науки. Наближення України до європейських освітян-

ських та технологічних стандартів неможливе без пріоритетного фінансуван-

ня науки. Однак бюджетні витрати на науку за роки незалежності скоротили-

ся більш ніж у 30 разів і до 2011 року не підвищувались більш ніж на 0,4 % 

ВВП. У 2014 році питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 

0,77%, у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 0,33 %. За даними Єв-

ростату, у 2012 році середній рівень обсягу витрат на наукові дослідження та 

розробки країн ЄС-27 у ВВП становив 2,06%. Більшою частка витрат на дос-

лідження та розробки була у Фінляндії -3,55%, Швеції -3,41%, Данії -2,99%, 

Німеччині -2,92%, Австрії -2,84%, Словенії -2,80%, Франції – 2,26%, Бельгії -

2,24%, Естонії – 2,18% та Нідерландах -2,16%; найменшою – у Румунії, Кіпрі, 

Болгарії, Латвії (від 0,42% до 0,66%)[1]. В економічно розвинених державах 

10% витрат на науку припадає на фундаментальні дослідження, 40-60% - на 

конструкторсько-технологічні розробки, а 30-50 % - на впровадження у ви-

робництво та закріплення на товарних та фінансових ринках. В Україні ви-

трати на наукову діяльність розподілені так: фундаментальні дослідження – 

60%, – конструкторські - технологічні розробки – 15-20%, виробництво дос-

лідницьких зразків -5-10%, впровадження у виробництво та просування това-

рів на ринок - 10% [2]. Таке фінансування науки змушує її працювати на за-

рубіжні фірми. Враховуючи, що головним завданням вузів є підготовка 

висококваліфікованих кадрів для сегмента ринку праці, вони повинні бути 

головними розробниками фундаментальних та прикладних досліджень. Для 

підвищення ефективності науково-дослідних розробок, які проводяться фахі-

вцями вузів, передусім ученими з докторськими та кандидатськими ступеня-

ми, необхідно створити сприятливі умови для досліджень у межах науково-

дослідних інститутів, секторів, лабораторій за окремими напрямами, до роз-

робки яких залучалися б здібні студенти і аспіранти. Передумовою створення 

ринку нововведень у державі є не тільки підготовка спеціалістів високої ка-

тегорії, а й розвиток наукоємних організацій з необхідними забезпеченням їх 

засобами для досліджень, експериментів та інформаційними технологіями.  

Міжнародна практика управління інноваційної діяльністю підтверджує 

доцільність організації технопарків з їх структурними підрозділами (інкуба-

торами, центрами, інжиніринговими фірмами), венчурних фондів, промисло-

во-фінансових груп, консалтингових фірм, лізингових центрів, підприємств 

малого та середнього бізнесу тощо. Обсяг бюджетних коштів, передбачених 

для Міністерства освіти і науки на 2016 рік, не цілком задовольняє потреби 

галузі, але МОН використає весь потенціал для якісних змін, як в освіті, так і 

в науці. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки щодо ро-

звитку освітньої галузі у 2016 році. Загалом бюджет МОН на 2016 рік стано-

вить 17,4 млрд. гривень, у порівнянні з 2015 роком більше на 0,6 млрд. грн. 
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Фінансування вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації здійсню-

ється за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практи-

ки», обсяг видатків якої становить 11,4 млрд. гривень, що на 0,3 млрд. гри-

вень більше, ніж у 2015 році. Наразі розробляється новий порядок фінансу-

вання ВНЗ на основі державної вищої освіти, а не держзамовлення, який має 

бути запроваджений у 2016-2017 роках [3]. Світовою практикою доведено, 

що інвестиції в людський потенціал – найефективніші. Саме цим зумовлю-

ється якість економічного зростання, яку можна спостерігати в розвинених 

країнах. Зокрема, в Західній Європі цей компонент забезпечує близько 75% 

приросту національного багатства. Тобто нині на перше місце виходять інте-

лектуальні ресурси. На жаль, за останні роки в Україні вони зазнали певної 

руйнації – втрачається кадровий потенціал, високий статус професора і вче-

ного, якісні параметри роботи вищих навчальних закладів. Комерційний ха-

рактер освіти дає змогу підприємствам та установам сумніватись щодо ква-

ліфікації підготовлених спеціалістів.  

Разом з тим Україна ще й сьогодні характеризується високорозвиненим 

інтелектуальним потенціалом. Міжнародні дослідження вищої освіти засвід-

чують, що показники якості вищої України є доволі неоднорідними. З одного 

боку за кількісним показником – охоплення вищою освітою – Україна пере-

буває в числі перших 10-15 країн світу. Доволі високі показники має матема-

тична і природнича освіта – Україна посідає тут місце не нижче 50-го. За які-

стю освіти з менеджменту місце України коливається біля сотого. Не менш 

неоднозначними виглядають показники розвитку вищої освіти також у гло-

бальному інноваційному індексі (The Global Innovation Index), в якому у 2014 

році Україна зайняла 63-е місце серед 143 країн світу [2]. Ефективне викори-

стання цього потенціалу вже у найближчий час могло б забезпечити високе 

зростання економіки, входження нашої держави до групи європейських кра-

їн-лідерів за соціально-економічним розвитком. Проте цей потенціал практи-

чно не трансформується у виробничий процес. Має місце й нераціональне 

використання інтелектуального потенціалу. Останнім часом виник перекіс 

між об’єктивним попитом і пропозицією. Надзвичайно стрімко зростає кіль-

кість студентів. Проте підготовка фахівців з вищою освітою III - IV рівнів 

акредитації не узгоджується з підготовкою кадрів у навчальних закладах I – 

II рівнів, а також з підготовкою працівників масових професій, як у країнах 

Європейського Союзу. Цим самим Україна, нехтуючи окремими стратегіч-

ними розбіжностями у розбудові національної системи вищої освіти у порів-

нянні зі стратегічним курсом, взятим на той час 33 європейськими країнами, 

вибудовуючи освітню політику на найближчі роки, поставила перед собою 

завдання – адаптувати власну систему вищої освіти до стандартів єдиного 

європейського освітнього простору. Зазначимо, що стратегічним орієнтирам 

створення єдиного європейського освітнього простору попри позитивні очі-

кувані наслідки притаманні певні суперечності та негативні аспекти: 
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 створення єдиного переліку напрямів підготовки, спеціальностей та спе-

ціалізації через відмінності у національних класифікаторах професій, 

особливості матеріального і духовного виробництва суперечить вимозі 

пристосування вищої освіти до потреб міжнародного ринку праці; 

 конкуренція між ВНЗ неминуче призведе до їх поділу на «елітарні» і 

«непрестижні». Якщо у результаті конкуренції процвітатимуть сильні 

ВНЗ (що знаходяться в економічно могутніх країнах) і занепадатимуть 

слабкі (що знаходяться в економічно бідних країнах), то в цьому разі 

якісну вищу освіту можна буде здобути здебільше у високорозвинених 

країнах; 

 занепад системи вищої освіти неминуче веде до зменшення інтелектуа-

льного потенціалу нації та перманентного його вихолощення через від-

тік науково - педагогічних кадрів та обдарованих студентів, підтриманих 

системою грантів і стипендій з боку покупців чужоземного інтелекту; 

 якщо вищим навчальним закладам надається право розробляти освітні 

та навчальні програми, то як у такому разі домогтися їх уніфікації в 

межах держави і єдиного європейського освітнього простору. Автоно-

мізація завжди суперечить стандартизації, водночас надлишкова авто-

номія веде до хаосу. 

Зазначене свідчить про те, що, визначившись щодо орієнтирів розвитку 

системи вищої освіти, Україна повинна відшукати оптимальні тактичні при-

йоми реалізації стратегічного задуму, розробити механізм розв’язання зазна-

чених вище суперечностей. Водночас, які б засади ми не виробили, переко-

навшись, що з адаптацією вітчизняної системи вищої освіти до єдиних 

європейських стандартів ми більше здобудемо, ніж втратимо, резонно поста-

вити запитання тактичного характеру щодо синхронізації модернізації систе-

ми вищої освіти України та вступу до ЄС, що є необхідною умовою реаліза-

ції частини позитивних і нейтралізації негативних наслідків, яких слід 

очікувати від зазначеного реформування. Незважаючи на інтеграцію, ми по-

винні не тільки зберегти, а й посилити національний характер нашої освіти, 

зробити її ефективною і конкурентоспроможною. 
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СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ  

В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
За останнє десятиліття у всьому світі відзначається зростання насиль-

ницьких дій, пов'язаних з особливою жорстокістю, вандалізмом і наругою 

над людьми. Такі соціально небезпечні прояви, зазвичай пов'язані з поняття-

ми агресії й агресивності, що виникають як з внутрішніх (особистісних), так і 

з зовнішніх (соціальних) факторів і викликають серйозне занепокоєння. Про-

блема агресії стала однією з найпопулярніших тем в соціології і психології. 

Тему агресії називають сьогодні «інтригуючою», а саме двадцяте століття – 

«століттям занепокоєння про насильство». 

Зростання теоретичного інтересу до вивчення дитячої та підліткової 

агресії обумовлене тим, що перехідні, кризові періоди трансформації соціа-

льних систем завжди пов'язані зі зростанням агресії. Це актуально через при-

чину трансформації суспільства, пов'язаної з перебудовою особистості і сві-

домості, переоцінкою цілого ряду індивідуально-психологічних якостей. 

Серед іншого, це відноситься і до переоцінки ролі та місця агресії у розвитку 

особистості. 

Метою роботи є вивчення соціальних факторів агресивної поведінки 

підлітків в умовах соціальної трансформації. 

Проблема агресії в сучасному світі, особливо в українських умовах 

зміни усталених цінностей, традицій і формування нових, є надзвичайно ак-

туальною, як з точки зору науки, так і з позиції соціальної практики. Під аг-

ресією розуміється будь-яка форма поведінки, націленої на образу чи заподі-

яння шкоди іншій живій істоті, яка не бажає подібного поводження. 

Особливого поширення це явище отримало серед підлітків. Багато в чому це 

пов'язано з процесом дорослішання, соціалізацією. Підлітковий вік, сам по 

собі не є хворобою, але він може спровокувати виникнення різних соціаль-

них проблем. При цьому криза може перейти грань, яка відділяє його від 

хворобливого стану, що вимагає втручання фахівців [1]. 

Причини, за якими підлітки здійснюють агресивні вчинки, залиша-

ються досі повністю не з'ясовані. Проте, ми в ході роботи визначили наступні 

категорії, які зумовлюють агресивну поведінку підлітків, а саме:  

 вроджені спонукання або задатки; 

 потреби, які активізуються зовнішніми стимулами; 

 пізнавальні та емоційні процеси; 

 актуальні соціальні умови в поєднанні з попереднім навчанням. 

Але при цьому, не можна чітко простежити вплив основних соціальних 

факторів, що визначають формування дитячої агресивності, таких як: сім'я, од-

нолітки, школа, засоби масової інформації, телебачення, комп'ютерні ігри тощо. 
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Однак необхідно відзначити відмінності в проявах агресії хлопців і ді-

вчат. У ході роботи з'ясувалося, що ступінь агресії підлітків залежить безпо-

середньо від процесу соціалізації. Так як у представників різного гендеру со-

ціалізація протікає по-різному, то і рівень агресії різний. Діти навчаються 

агресивної поведінки за допомогою прямих прикладів так само, як і шляхом 

спостереження агресивних дій, суспільство, хворе агресією і нетерпимістю, 

заражає і своє молоде покоління. Небезпека полягає в тому, що у нового по-

коління хвороба може стати вродженої та масовою, перетворитися з соціаль-

ної патології в соціальну норму, тому необхідно продовжувати більш деталь-

ний і глибокий розгляд даної теми, як на рівні психологічної та педагогічної 

наук, так і на рівні практичної роботи з підлітками [2]. 

Як бачимо підліткова субкультура, будучи продуктом засвоєним в 

процесі соціалізації цінностей і норм суспільства, обумовлює новий «культу-

рний порядок». Соціалізація сьогоднішніх українських підлітків відбувається 

в період, який характеризується відсутністю усталеної системи цінностей, 

економічною нестабільністю, поляризацією соціальних груп, досить агресив-

ним і неконтрольованим впливом засобів масової інформації. Особливо яск-

раво ці процеси відбуваються на Сході України. Ми можемо бачити значне 

число підлітків зі зброєю в руках з боку самопроголошеної Донецької народ-

ної республіки [3]. 

Особливою рисою сучасної соціокультурної ситуації є невизначеність 

життєвої стратегії молодих людей, яка природним чином викликає страх пе-

ред майбутнім, пов'язаний з екзистенціальною потребою в безпеці. Самовиз-

начення в підлітковому віці передбачає перехід на інший рівень в ієрархії по-

треб. Виникає потреба в доповненні, прийнятті, романтичної любові. Однак 

збільшення кількості потреб особистості, що не супроводжується зростанням 

можливостей їх задоволення, веде до фрустрації та провокує агресивну пове-

дінку. Оскільки основним «гальмом» цих агресивних тенденцій є система 

культурних цінностей і норм (напрямних і трансформують агресивну енергію 

організму), прояви агресії будуть залежати від розвитку когнітивних здібнос-

тей підлітків, його самосвідомості [4]. 

Сім'я як первинна соціальна група – унікальне культурне середовище 

для особистості дитини. Однією з умов ефективної соціалізації та попере-

дження агресивних форм поведінки є розвиток мотивації прихильності, за 

допомогою якої дитина навчається бажати інтересу, уваги і схвалення ото-

чуючих і, в першу чергу, власних батьків. В якості вторинного підкріплення 

прихильності з часом може виникати прив’язка дитини до соціальних вимог і 

заборон. У зв'язку з цим слід підкреслити, що важливою умовою розвитку 

агресії є не тільки соціальне навчання як таке, але і фрустрація, що виникає і 

при відсутності батьківської любові, при надлишкових її проявах [5]. 

Разом із тим, яким би значним не був вплив сім'ї, на етапі вторинної 

соціалізації (в шкільні роки) відбувається переорієнтація підлітків з батьків, 

вчителів на одноліток. У цей час актуалізується потреба у близькому другові 
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і, одночасно, в колективі. Процес соціалізації в підлітковому віці здійснюєть-

ся в контексті підліткової субкультури. Крім того, як і всі юнацькі «властиво-

сті», вона мінлива. Реальність її відображається в цілому ряді юнацьких ком-

понентів: специфічний набір цінностей і норм поведінки; визначенні смаків, 

формі одягу і зовнішньому вигляді; почутті групової спільності й солідарнос-

ті: характерній манері поведінки, ритуалах спілкування. 

Підводячи підсумок, необхідно сказати, враховуючи величезну роль 

соціокультурної детермінації агресивної поведінки, стратегія заходів, спрямо-

ваних на регуляцію і зниження деструктивних форм поведінки, повинна спи-

ратися на знання, з одного боку, мотивів цілераціональної агресії, а з іншого – 

механізмів закріплення ціннісно-раціональної агресії в підлітковій культурі. 

Для цього дуже важливо «впровадити» в культуру, в повсякденний спосіб 

життя сучасної людини, в життєдіяльність сучасного суспільства і держави 

гуманітарний потенціал універсальних загальнолюдських цінностей, визначи-

вши ціннісні пріоритети. Ідеї етичної системи цінностей, відносин і емпатив-

ного розуміння повинні лежати в основі системи виховання та ідеології ЗМІ. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВАТНОСТІ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Сучасний світ безупинно зазнає динамічних трансформацій, які охоп-

люють та докорінно змінюють майже усі сфери суспільного життя. Однією з 

яскравих ознак сьогоднішнього часу є інформаційно-комунікативне середо-

вище у всьому його розмаїтті. Однак інформаційно-комунікативне середо-

вище містить у собі й певні ризики. Одним із ризиків стрімкого розвитку ін-

формаційно-комунікативних технологій є порушення безпеки приватної 

інформації, адже вона може миттєво стати надбанням широкого загалу. За-

безпечення недоторканності приватного життя людини є однією з найбільш 
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актуальних проблем юридичної науки і практики. Але ця проблема ще тільки 

починає розроблятись в юридичній науці. У літературі вона здебільшого роз-

глядається у контексті загального принципу захисту прав та свобод людини і 

не знаходить детального розгляду. 

Отже, для початку розглянемо проблему приватності у юридичній 

площині. Відповідно до частин першої та другої статті 32 Конституції Украї-

ни ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах націона-

льної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

До сфери приватного життя, гарантії недоторканності якого закріплюються 

в основному законі держави, Конституція України відносить будь-яку конфіден-

ційну інформацію про особу, тобто інформацію, яку не допускається збирати і 

розголошувати про особу без її згоди, крім випадків, передбачених законом. 

Зберігання інформації являє собою діяльність, спрямовану на забезпе-

чення збереження повноти і цілісності сформованого масиву даних про при-

ватне життя особи, створення і підтримання належних умов для їх викорис-

тання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і 

використанню. Тому слід зазначити, що законодавча база має ретельно вдос-

коналюватись, так би мовити, «йти в ногу з часом», узгоджуючи паралельно 

усі вагомі чинники, запобігаючи моральному старінню законів. 

У філософському плані приватність тлумачиться по-різному: і як уса-

мітнення, і як недоторканність приватного життя, і як таємниця персональної 

інформації. Якби особистість була всього лише елементом суспільства, то, 

мабуть, вона не мала б підстав претендувати на усамітнення. Але людина не 

тільки займає певне місце в соціальній структурі: вона також зберігає самос-

тійність в якості атома суспільства. Отже, її приватність невикорінна. 

Починаючи вже з середини 60-х років XX століття, вченими в рамках 

соціально-футурологічних концепцій активно обговорювалось питання про 

вступ найбільш розвинених країн у інформаційну стадію свого розвитку 

(Д. Белл, З. Бжезинський, У. Дайзард та інші). Але в ході науково-технічного 

прогресу кінця ХХ століття концепція інформаційного суспільства не змогла 

належним чином задовольнити уявлення вчених-фахівців, тому акцент було 

зміщено з інформації на комунікацію, при ототожненні останньої з соціаль-

ними структурами (Н. Луман, М. Кастельс, Ю. Хабермас). В їх концепціях 

соціум є комунікативним за своєю сутністю, а нові інформаційні засоби ста-

ють одним з найважливіших інструментів орієнтації людини в світі і взаємо-

дії людей один з одним [1, с. 6]. 

Російський дослідник В. Зотов вважає, що сучасний стан суспільства 

правомірно пов'язати з процесом становлення інформаційно-комунікативного 

середовища. Реальна практика впливу нових інформаційних технологій на 

громадську структуру полягає в: 
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- створенні нової системи комунікацій, що сприяє формуванню нових 

соціальних практик в рамках існуючих інститутів; 

- статусно-рольові позиції змінюють своє ресурсне забезпечення в за-

лежності від рівня залучення до інформаційно-комунікативного середовища і 

відповідно – ступінь впливу на процес трансформації соціальних інститутів; 

- становлення випадкових форм комунікацій, що спираються на ідею 

постійного «добудовування» як самого комунікативного процесу, так і пра-

вил взаємодії, що істотно ускладнює їх регулювання [1, с. 6]. 

У науковому дискурсі також існують різні точки зору щодо приватнос-

ті. Ряд дослідників запропонували трактувати приватність як контроль над 

особистою інформацією. Інші дослідники (Дж. Мур, Х. Тавані) вважають, що 

у даному випадку мова повинна йти про обмеження доступу до інформації. 

Третя точка зору (X. Ніссенбаум) полягає в тому, що приватність повинна 

розумітися як збереження цілісності інформації в певному контексті: зміню-

ється контекст – модифікується уявлення про приватність. Лише такий аналіз 

здатний встановити межі приватності, в тому числі і за допомогою законода-

вчої діяльності [2, с. 367]. 

Таким чином, процесом, що визначає риси сучасного суспільства, є ін-

форматизація, в ході якої інформаційно-телекомунікаційні технології перет-

ворюються в субстанціональний базис системи комунікацій, а їх властивості 

– інтерактивність, анонімність  змінюють форми і способи соціальних ко-

мунікацій. Інтерактивність спілкування, поєднана з анонімністю, дійсно до-

зволяють говорити про те, що система комунікацій, набуваючи надособисті-

сного опосередкованого характеру, перетворюється в інформаційно-

комунікативне середовище як новий соціокультурний феномен суспільства. 

 
Література: 
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ДЕЦЕНТРАЦІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД 

СУСІДНІХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 

 

Ефективне державне управління – фундамент, що забезпечує стабіліза-

цію та розвиток усіх сфер життєдіяльності українського суспільства: еконо-
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міки, соціальної, культурної та політичної сфер, а також стимулює підви-

щення конкурентоспроможності держави як учасника міжнародних відносин. 

Сьогодні актуальним є питання впровадження нових підходів щодо організа-

ції регіонального управління, розмежування повноважень загальнодержавних 

і районних апаратів, а також збільшення компетенції регіонів України, що 

відповідає світовій практиці децентралізації управління. 

Низка науковців дають таке визначення явища децентралізації: децент-

ралізація – це спосіб територіальної організації влади, при якому держава пе-

редає право на прийняття рішень із визначених питань або у визначеній сфері 

структурам локального чи регіонального рівня, що не входять  у систему ви-

конавчої влади і є відносно незалежними від неї [2]. Під децентралізацією 

часто розуміється перерозподіл владних повноважень та обсягів компетенції 

між центральним та місцевими рівнями організації публічної влади із змі-

щенням акценту на місцевий рівень в частині здійснення заздалегідь окрес-

лених і гарантованих державою функцій [1]. Тобто під децентралізацією ро-

зуміється, свого роду, автономія органів місцевого самоврядування. 

Усе частіше постає питання реформування системи органів публічної 

влади за принципом місцевого самоврядування. Даний принцип широко ви-

користовується в країнах Європи, кожна з яких розробила свою самобутню 

концепцію місцевого самоврядування, найбільш зручну відповідно до націо-

нальних особливостей. 

За своїми культурно-історичними та геополітичними особливостями 

найбільш близькою до України є Польща, тому саме досвід цієї країни є для 

нас найяскравішим прикладом муніципальних реформ. Тут реформи місцево-

го самоврядування розпочалися тільки після демократичних революцій, які 

відбулися на рубежі 90-х років ХХ ст. Модель місцевого самоврядування в 

новодемократичних країнах Європи базується на державницьких позиціях і 

характеризується такими ознаками [3]: 

 формування органів місцевого самоврядування на демократичних за-

садах;  

 участь місцевих органів виконавчої влади в муніципальному житті 

суспільства;  

 унеможливлення прямого протистояння між органами місцевого са-

моврядування та державної влади;  

 посилення ролі політичних партій у вирішенні питань громади. 

Ідея самоврядування Польщі полягає не в управлінні місцевими спра-

вами взагалі і репрезентації інтересів держави, а в репрезентації інтересів 

громади, які самі обирають собі владу. Разом із цим, органи місцевого самов-

рядування діють під наглядом державних органів, які контролюють виконан-

ня законів [3]. 

Винятковістю польської системи місцевого самоврядування є те, що її 

укорінення відбувалося одночасно з пошуком раціональної моделі територіа-

льного поділу праці, становленням принципів демократії, запровадженням 
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управлінських інновацій у різних підсистемах суспільства. 

Позитивний досвід Польщі у впровадженні європейської моделі децен-

тралізації є прикладом для України, оскільки сьогодні питання реформування 

системи місцевого самоврядування є актуальним для нашої держави у зв’язку 

з кризовими станами всередині країни. 

Підтримка децентралізації публічної влади має стати головним пріори-

тетом розвитку України як демократичної держави, а інститут самоврядуван-

ня – ядром політичного врядування, важливим компонентом громадянського 

суспільства.  

Проаналізувавши іноземний досвід, слід визначити серед основних 

пріоритетів здійснення реформування органів публічної влади такі: 

 створення умов для узгодженої діяльності всіх гілок влади; 

 розвиток громадського самоврядування; 

 створення спеціальних органів виконавчої влади, яка забезпечила 

б надання громадянам якісних послуг; 

 проведення реформ з урахуванням національних і місцевих інте-

ресів; 

 оновлення кадрового потенціалу, через реформування органів 

державної служби тощо. 

Загалом, досвід муніципальних реформ зарубіжних країн підтверджує 

важливість децентралізації в процесі демократизації і трансформації суспіль-

ства, переходу до інститутів, основаних на ініціативі та відповідальності 

окремої людини та громади. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ З ТЕОРЕТИЧНИХ 

ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів-гуманітаріїв – майбутніх 

педагогів потребує ефективної організації їхньої самостійної роботи в позаа-

удиторний час. Проблема самопідготовки студентів гостро  постала у зв’язку  

з впровадженням у національний освітній процес вищої школи нових станда-

ртів освіти, що не зовсім виправдано: зокрема, це насамперед стосується ско-

рочення лекційних та практичних занять з фахових дисциплін. Відтак майже 

увесь матеріал навчальних курсів, у розгляданому випадку – дисциплін  тео-

ретичного мовознавчого циклу – вступу до мовознавства (1курс), загального 

мовознавства (5 курс), теорії мови ( 6 курс) – 70% виноситься на самостійне 

вивчення. Такий підхід,  вважаємо, завдає значної шкоди у плані формування 

високоосвіченої, висококомпетентної особистості майбутнього фахівця - 

вчителя української мови і літератури.  Закономірно, що студентам без нау-

кового досвіду складно розібратися у непростих, почасти суперечливих пог-

лядах та проблемах  науки з обраного фаху. Задля того, щоб  максимально 

допомогти майбутнім педагогам у  оволодінні науковим багажем знань, треба 

належним чином, методично правильно, глибоко продумано і виважено ор-

ганізувати їхню самостійну роботу, активізувавши різнобічний потенціал ін-

телектуальної, практично-дієвої, креативної, пошуково-дослідної діяльності. 

При цьому також треба враховувати і використовувати  особистісно орієнто-

ваний підхід. 

Організація самостійної роботи студентів з теоретичних дисциплін мо-

вознавчого циклу розпочинається з визначення тем (питань), які виносяться 

на самостійне вивчення, переліку списку рекомендованої літератури та за-

вдань (теоретичного, практичного, теоретико-практичного характеру), 

обов’язкової наявності необхідних, лаконічно сформульованих методичних 

порад, коментарів, зауважень, вказівок тощо  до виконання завдань. 

Найсуттєвішим у  організації самостійної роботи студентів , на наш  

погляд, є  добір завдань для самостійного виконання. Ефективною вважаємо 
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роботу з підручником. Досвід свідчить, що належне опрацювання теретичних 

питань розпочинається з якісного засвоєння програмного матеріалу, подано-

го в підручнику (необхідного мінімуму), на основі якого в подальшому здій-

снюватиметься розбудова  наукового світогляду фахівця. З цією метою про-

понуємо (де  доцільно)  на основі опрацьованого за підручником матеріалу 

теми окремі питання подати  у формі таблиць, алгоритмів, графіків. Конс-

труювання таблиць – один з  раціональних способів інтелектуальної обробки 

матеріалу – його індивідуалізованої систематизації. Набуття навичок склада-

ти таблиці  – шлях до осмисленого сприйняття, запам’ятовування, членуван-

ня інформації, її аналітико-синтетичної обробки,  встановлення причиново-

наслідкових  зв’язків між явищами, поняттями тощо. Активізація зорової 

пам’яті допоможе в подальшому до якісного засвоєння інформації. 

Суттєвим видається завдання, яке передбачає пошук дещо ширшого, 

поглибленого матеріалу, що його подає підручник. Тому радимо доповнити 

підручник матеріалами галузевих енциклопедій, монографій. 

Сприяє активізації наукових інтересів та розвитку розумово-творчих, 

пошукових здібностей студентів завдання, що передбачає самостійний добір 

ілюстративного матеріалу з певних джерел (періодики, художніх текстів ). 

Важливо, щоб виконання  таких  завдань викладач  обов’язково перевіряв на 

заняттях. При цьому студенти повинні взяти участь у обговоренні, подавати 

свої коментарі, виправляти огріхи однокурсників тощо. Трапляється, що не 

всі студенти і в багатьох випадках не завжди правильно виконують завдання 

(помиляються в доборі матеріалу та ін.). 

Складними є самостійні завдання творчого характеру (скласти..., наве-

сти, дібрати приклади і прокоментувати, узагальнити...). 

Різновидом самостійних завдань, що їх пропонуємо студентам-

філологам), можуть бути лінгвістичні задачі типу: доведіть, що... Свою від-

повідь  аргументуйте  та ін. 

Організація самостійної роботи студентів-філологів повинна відповіда-

ти вимогам часу, передбачати освоєння найновіших досягнень з сфери  нау-

ки, орієнтуватися на міждисциплінарні зв’язки. Необхідно підвести студента 

до розуміння складності, дискусійності наукових положень, поглядів, плюра-

лізму думок. Також  докінечно важливо навчити розбиратися в науковому 

«хаосі», знаходити   правильну відповідь, істинні шляхи розв’язання завдань. 

Отже, самостійна робота студентів в позааудиторний час – це мож-

ливість оволодіння прийомами та методами самостійного пошуку, оброб-

ки, в майбутньому – ефективного застосування інформації з певної галузі 

наукових знань. 
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЧИСТОТИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 

 
Сьогодні гостро постає проблема «екології мови», проблема «культур-

ного фонду», який формується мовою культурологічних видань, радіо і теле-

бачення, біґбордів, вивісок, оголошень тощо. 

Досить близьким за значенням до поняття екологія мови є більш вжи-

ваний вислів культура мовлення. Культура поведінки, мовлення і спілкуван-

ня в житті найчастіше перебувають у єдності. Культура спілкування є скла-

довою частиною культури людини в цілому і безпосереднім організатором 

структури людських стосунків. Стан моральної та психологічної культури 

спілкування в суспільстві відчутно впливає на рівень економічного й полі-

тичного розвитку держави, духовність її громадян, їх національну свідомість. 

Уважаємо, що викладачі вищих навчальних закладів, відіграючи значну 

роль у вихованні моральної особистості студента, повинні активно впрова-

джувати у своїй роботі методи виховання в студентів культури мовлення. 

Питаннями ролі культури мовлення, побутування певних її компонен-

тів, перспективами розвитку займалася ціла когорта лінгвістів, серед яких: 

Н. Бабич, І. Білодід, І. Голуб, Т. Панько, О. Пономарів, Д. Розенталь, О. Сербен-

ська та інші. Теоретичні засади розуміння поняття «мовленнєва культура», її 

основні риси та характеристики, прийоми і засоби формування розглядалися 

М. Вашуленко, Т. Ладиженська, В. Капінос, Є. Пасічник, М. Пентилюк, 

М. Соловейчик тощо. 

Завдання дослідження – розглянути шляхи впровадження пуризму на 

заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навча-

льних закладах природничого профілю. 

Об`єкт дослідження – «суржикові» елементи мовлення студентів. 

На заняттях у вищих навчальних закладах, які проводяться державною 

мовою, одним із завдань викладача, на нашу думку, повинна бути боротьба 

за чистоту мовлення у студентів, виховання і плекання його культури. Мова 

насамперед йдеться про заняття зі студентами нефілологічних спеціальнос-

тей, де таке завдання є першочерговим для викладача. 

Зазначимо, що кожен майбутній спеціаліст, повинен бути грамотною і 

культурною людиною. Про що, зокрема, свідчить рівень володіння держав-

ною мовою. Шляхи впровадження «правильного мовлення» у вищих навча-

льних закладах можуть бути різноманітними, що залежить від професійної 

умілості й досвіду викладача, рівня підготовки студентів, їх зацікавленні у 

вдосконаленні своїх знань і навичок тощо. Розглянемо деякі з них, відштов-
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хуючись від найпоширеніших прикладів «засмічення» мови. 

Основною мовленнєвої проблемою в студентів є активне побутування 

суржику в їхньому активному словникові. 

Як свідчить етимологія слова (за Б. Грінченком), суржик – (від стар. 

сурожь) – «суміш різних зерен з житом», а також «людина змішаної раси». 

У різних словниках і посібниках ми можемо зустріти безліч визначень 

для сленгу, таких як: «нецензурна мова», «мова неписьменних і безпутних 

людей», «поезія простої людини». 

Така «змішана» російсько-українська мова є типовим явищем для студе-

нтів, що приїхали із територій, суміжних із Росією (наприклад, Харківська об-

ласть). Хоча вважається, що їхня мова «більш ближча» до української, проте, 

як з`ясовується, перейти на заняттях на «чисту» українську мову їм значно ва-

жче, ніж студентам, які завжди розмовляли і навчалися у школі російською 

мово. Цікавим виявився випадок на занятті, коли російськомовний студент, 

відповідаючи на занятті, оперував більш багатим словниковим запасом украї-

нської мови, ніж «суржикомовний» студент. Причому з інших предметів їх 

рівень успішності є однаковим. Це явище другий студент пояснив тим, що у 

їхній школі й сам вчитель української мови часто вживав «суржик», а літера-

турну мову можна було почути лише по телевізору чи у книгах. Натомість ро-

сійськомовний вчитель спеціально переходив на українську, дотримуючися 

певних норм та деякою мірою сприймаючи її як «іноземну» (тобто говорити 

«за правилом», а не за «традицією» мови більшості). Це й дозволило першому 

студенту буквально «завчити» переклад деяких слів, відчути різницю між мо-

вами, і не її «змішаний» варіант. Це ще раз підкреслює важливу роль виклада-

ча у відпрацюванні навичок мовлення майбутніх спеціалістів. 

Викладач вищого навчального закладу на заняттях з української мови 

для боротьби із «суржиковими» елементами мовлення повинен відводити час 

для усного мовлення студентів. Наведемо деякі варіанти. 

Під час усного опитування студентів щодо раніше надиктованого ви-

кладачем матеріалу (звісно, абсолютно грамотною мовою), слідкуючи і як за 

правильним простим відтворенням «слово у слово» (наприклад, під час ви-

значення певного терміна), так і за «переказом» матеріалу (той, що потребує 

додаткового коментування). У цій ситуації викладач може зупиняти студен-

та, виправляючи неправильно сказані слова. Якщо, звісно, це зустрічається на 

кожному слові, постійне «втручання» може призвести до втрати думки сту-

дентом щодо сказаного, що може вплинути на результати його оцінювання. 

Тому в цьому разі доречнішим буде дати студенту письмове завдання, яке 

той повинен виконати, дотримуючися усіх норм літературної мови. 

Продуктивним щодо цього випадку (відпрацювання усних та писемних 

мовленнєвих навичок у студентів із низьким рівнем підготовки) будуть дода-

ткові завдання у формі доповідей, рефератів. На занятті ці роботи зачитують-

ся, частково переповідаються, а потім обговорюються з усіма. При чому ви-

кладач повинен створити відповідні проблемні ситуації, спонукаючи 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

125 

студентів мислити творчо та виголошувати свої думки грамотно, красиво й 

переконливо. 

Іноді програмою фахового мовлення включається розділ «Ораторське 

мистецтво», де студентам даються базові знання про основні принципи воло-

діння мистецтвом красномовства, які потім відпрацьовуються практично у 

формі підготовки публічних виступів. Причому тематика таких виступів мо-

же не обмежуватися – основним критерієм для оратора повинно слугувати 

вміння донести до слухача будь-яку інформацію, керуючися принципами 

правильного і красивого мовлення. Викладачеві ж, у свою чергу, при вивчен-

ні цього розділу, важливо мотивувати студентів тим, що кожен майбутній 

спеціаліст для успішного виконання своїх обов`язків повинен володіти мис-

тецтвом спілкування, вмінням налагодити контакт із людьми (особливо це 

стосується професії лікаря (який може вилікувати навіть «словом»)). 

Таким чином, культура мовлення студентів повинна стати першочерго-

вим завданням викладача-словесника. Це повинно бути враховано при пла-

нуванні  навчального матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним 

спрямування)”. Насамперед, студенти за допомогою викладача повинні  від-

працювати орфографічний мінімум, вдосконалити усне зв`язне мовлення, а 

лише потім вивчати мову ділової сфери.  
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ЛІТЕРАТУРА – НЕВІД'ЄМНА ДУХОВНА СКЛАДОВА  

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 
Наша історія – це історія, що насичена різноманітними подіями, пере-

воротами, змінами політичних сил, релігійними утисками, метою яких було 

відвернути людей від церкви та віри, що робили й продовжують робити свій 

внесок у суспільне життя України, змінюючи геополітичні кордони, й не тіль-

ки. Варто зазначити: кожне нове століття вносило свої корективи в економіч-

не, політичне, соціальне життя, корелюючи етнічний склад населення країни, 
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що не менш важливо. У результаті цих змін зараз на теренах нашої країни ми 

можемо зустріти представників різних етнічних меншин (білорусів, казахів, 

вірмен, грузинів), які мирно співіснують один з одним. 

Сьогодні українська нація відкриває нову сторінку, яка не має однозна-

чної оцінки тому, що відбувається. У суспільстві панує багато суперечностей 

що до того, чому так сталося, хто відповідальний, та як повинна розвиватися 

наша держава. Варіацій на тему сучасної України дуже багато, і вони носять 

складний, навіть двоїстий характер. Одні, зокрема, наполягають на історич-

них цінностях минулого, інші — віддають пріоритет сьогоденню та перспек-

тивам на майбутнє, проте спільним є те, що всі ми, українці, мусимо згурту-

ватися заради спільної мети – зробити кращим наше життя й життя нашої 

країни. Зараз складно знайти певну галузь, де б ці питання не обговорювали-

ся: політика, економіка, психології, соціологія. Ці проблеми не оминули на-

віть літератури, знайшовши своє місце на шпальтах різних газет та журналів. 

Літературні вісники не стали осторонь цих проблем. І в цьому ми можемо пе-

реконатися на прикладі газет «Літературна Україна», «Україна молода», жур-

налу  «Дивослово», які мають друкований варіант та електронний, що дає 

можливість ознайомитися з матеріалами будь-де та будь-коли.  Ми бачимо, 

що автори порушують безліч проблем: екологічні, гендерні, суспільні, але 

велика роль, на нашу думку, відведена проблемам, що пов'язані з духовністю 

людини, аргументуючи це тим, що за всіма цими  гострими політичними, 

економічними дискусіями ми забуваємо про своє внутрішнє життя, внутрішнє 

«Я», яке також змінюється, віддзеркалює навколишній світ. Людина змінює 

ціннісні орієнтири, зважаючи на колективні погляди, виокремлюючи лише 

чорне та біле, не усвідомлюючи багатогранність кожної ситуації, не намагаю-

чись знайти золоту середину. Велика кількість людей поділяє лише одну точ-

ку зору й не є толерантною до інших людей з іншими думками, удаючись у 

своїх поглядах до кардинальних висловів та вчинків. 

Проблем, з якими зіштовхується людина зараз, – це невпевненість у 

власних силах, у кращому майбутньому, страх, самотність, розчарування. На 

нашу думку, необхідно звернути особливу увагу на проблеми молодих людей, 

а особливо студентів. Сучасного студента не часто можна зустріти в бібліоте-

ці за переглядом нових наукових статей. Він усе більше надає перевагу пове-

рховому сприйняттю інформації, оновлюючи її у своєму гаджеті. Це, звичай-

но, добре, що він хоче бути обізнаним у тому, що відбувається. Але проблема 

в тому, що студент перестає аналізувати інформацію, читати книги як україн-

ських авторів, так і зарубіжних, а це призводить до руйнування та занепаду 

українського друкованого слова. 

На наш погляд, література сьогодні набуває особливого значення, бо дає 

відомості про світ  через призму високохудожніх текстів, а біографії пись-

менників ми сприймаємо  не просто як чиєсь життя, а як важливі й цікаві 

фрагменти української історії, адже творчість письменників ми розгладаємо в 

контексті  доби, простежуємо взаємини “митець-держава”. Відомий українсь-
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кий літературознавець О. Галич наголошував, що “мемуаристика може стати 

важливим засобом підвищення інтересу до літератури” [1, c. 4]. У мемуарах 

більше, ніж у яких-небудь інших, відображається національна свідомість і 

національна приналежність [2, с. 376]. Одним з тих, хто своєю діяльністю уо-

соблює цілу епоху нашої культури, є І. Я. Франко, ювілей якого ми святкуємо 

в цьому році. 

Отже, упродовж віків формувалася свідомість українця, що знайшла 

своє відображення в законах моралі, народних звичаях та традиціях, вірі, що 

невпинно передавалися з покоління в покоління, і літературі. Українська  ку-

льтура, на привеликий жаль, зараз є німим свідком того, як все це зазнає де-

градації. 

 
Література: 

1. Галич О. Мемуари на уроках української літератури в школі / О. Галич // Україн-

ська література в загальній  школі. – 2005. – №1. – С.4. 
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СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ В ПРОБЛЕМАТИЦІ ПЕРЕКЛАДУ 

 
Семантичні аспекти практичного перекладу не втратили своєї актуаль-

ності у світлі новітніх теорій перекладознавства і не втратять їх у ближчій 

перспективі. Розуміння перекладеного тексту реципієнтом, ступінь адекват-

ності передачі прямих та імпліцитних значень, збереження прагматичності – 

все це напряму пов'язане напряму із семантичними значеннями окремих лек-

сем, словосполучень і речень.  

Семантика – це  зміст, інформація, які передаються мовою або будь-

якою її одиницею (словом, граматичною формою, словосполученням, речен-

ням). Можна виділити наступні проблеми перекладу, пов'язані з розбіжністю 

семантики мов: відмінності в категоризації, граматичні відмінності, грамати-

чні відмінності як фактор метафоризації, приховані категорії, «хибні друзі 

перекладача». 

У теоретичному плані проблема відмінностей в категоризації вивчалася 

в працях представників європейського неогумбольдтіанства (Л. Вайсгербер та 

інших вчених), американських вчених, які сформулювали теорію лінгвістичної 

відносності (Е. Сепір, Б. Уорф), та їх послідовників, котрі виборювали тезу 

щодо неповторної своєрідності «картини світу», зафіксованої в кожній мові.  

Порівняймо, для прикладу розбіжності в українській та німецькій і анг-

лійських мовах, пов'язані із поділом доби: українським ранок, день, вечір, ніч 
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відповідають Morgen, Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht у німецькій, та 

morning, afternoon і evening  в англійській. Щодо граматичних відмінностей, 

пов’язанних із семантикою, найвідомішим є приклад, що навів Р. Якобсон. 

Посилаючись на Ф. Боаса, З. Якобсон підкреслює, що граматична структура  

визначає ті значення, які обов'язково повинні бути виражені в даній мові. Для 

прикладу німецьке речення Ich habe einen Aufsatz.geschrieben, не може бути 

точно перекладене українською без додаткової інформації. Оскільки в украї-

нській мові категорії виду дієслова та роду іменників є граматично вираже-

ними, то при перекладі ми змушені зробити вибір, з одного боку, між «пи-

сав» і «писала», а з іншого, між «написав» і «написала», але текст надає нам 

необхідну інформацію для здійснення такого вибору. Проте іноді такий вибір 

виявляється серйозною проблемою, скажімо, при посиланні на якісь минулі 

дії особи, визначити стать якої за ім’ям чи прізвищем не вдається. Оскільки 

інформація, яку вимагають граматичні структури різних мов, різна, ми маємо 

два   різновиди ситуацій з можливістю того чи іншого вибору; тому ланцю-

жок перекладів одного і того ж ізольованого речення може призвести до пов-

ного спотворення вихідного значення.  

Чисто граматичні категорії можуть осмислюватися як змістовно зна-

чущі і виступати в якості фактора метафоризації. Так, Р. Якобсон писав та-

кож про те, що І. Рєпіна в свій час здивував той факт, що німецькі художники 

зображують гріх у вигляді жінки (німецьке слово «die Sünde» – «гріх» жіно-

чого роду). Смерть в українській культурі – це «стара з косою», в німецькій 

же – «der Sensenmann» – «скелет з косою», тож українське слово «смерть» – 

це іменник жіночого роду, в той час як німецьке «der Tod» – «смерть» чоло-

вічого роду. Найбільш очевидно потенційна значимість подібних відміннос-

тей спостерігається у перекладі художніх текстів.  

Крім випадків міжмовних розбіжностей в граматикалізаціі «класичних» 

граматичних категорій на зразок визначеності-невизначеності, зустрічаються 

випадки, в яких істотні відмінності не граматикалізуються систематичним 

чином. Такі категорії часто називаються «прихованими» або «імпліцитними». 

Для української мови прикладом прихованої категорії може слугувати кате-

горія відчужуваної-невідчужуваної приналежності, яку можна розглядати як 

окремий випадок категорії позесії (привласнення). В українській мові відмін-

ність між відчужуваною і невідчужуваною приналежністю хоча і не система-

тично, як у випадку відкритих граматичних категорій, але все ж виражається 

в більшій мірі в порівнянні з західноєвропейськими мовами. Наприклад, ні-

мецькою  українським словосполученням велосипедний ланцюг і ланцюг від 

велосипеда відповідає одна і та ж аглютинативним конструкція Fahrradkette. 

У німецькій мові не має різниці між відчуженим поняттям (ланцюг від вело-

сипеда, що лежить, скажімо, на звалищі) і невідгалуженою приналежністю 

(велосипедний ланцюг як деталь велосипеда). Вибір правильного перекладу 

таких слів на українську мову найчастіше виявляється непростим завданням. 

Серед семантичних аспектів в проблематиці перекладу слід відзначити  
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проблему так званих «хибних  друзів перекладача», до яких відносяться:  

1) слова вихідної мови, співзвучні словам мови перекладу, але розбіжні 

за значенням. Наприклад, der Termin – термін «судове засідання», а не «тер-

мін», der Lektor – «викладач вузу, спеціаліст з практичних занять з іноземних 

мов, музики, малювання, креслення; видавничий редактор», а не «лектор».  

2) слова мови оригіналу, у яких частина значення збігається із значен-

ням складеного слова в мові перекладу, а частина не збігається. Наприклад, 

komisch – комічний, дивний.  

3) співзвучні у мові оригіналу і в мові перекладу назви мір, ваг, вели-

чин, не збігаються за значенням. Наприклад, das Pfund – в Німеччині це 500 

грамів, pound у Великобританії 450, а в Україні 409 грамів.   

Переклад таких лексем вимагає від перекладача високої культурологіч-

ної обізнаності.  

Таким чином, розглянувши семантичні проблеми перекладу, ми окрес-

лили  цілий ряд проблем, з якими може зіткнутися перекладач і які можуть 

призвести до недодержання принципу адекватності перекладу.  
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ДОНАУКОВИЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МИТНОЇ 

ЛЕКСИКИ 

 

Кожна галузева термінологія як підсистема природної мови, що є ре-

зультатом формування позамовних чинників та загальних тенденцій розвитку 

національної мови, розвивається за законами спадковості. Тому під час дос-

лідження мови, як стверджував Бодуен де Куртене, формулюючи нагальні 
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завдання мовознавства, «поняття розвитку й еволюції повинне стати основою 

лінгвістичного мислення» [1, с.17]. Аналіз процесу становлення галузевих 

термінологій, зокрема й однієї з найдавніших в українській мові – терміноло-

гії митної справи, навряд чи можливий у відриві від історії мови, без дослі-

дження явищ історії термінологічної номінації. 

Не маючи на меті глибоке й системне розв'язання означеної проблеми 

(вона ще чекає на своїх дослідників), обмежимося розглядом основних поза-

мовних факторів та провідних власне лінгвістичних тенденцій, що впливають 

на формування спеціальної лексики митної галузі в донауковий період, на 

початковому етапі розвитку системи спеціального знання, який передував 

становленню сучасної галузевої наукової терміносистеми. 

Митна справа як об’єкт регулювання фінансових, економічних, зовніш-

ньоторговельних відносин держави зароджується в глибокій давнині, з виник-

ненням ринкових відносин. Історичний огляд етапів еволюційного процесу 

основних митно-правових інституцій та формування їхнього понятійного апа-

рату дає можливість зрозуміти об'єктивність висновку про те, що митна справа 

була й залишається одним із найважливіших чинників державності й незалеж-

ності країни, вагомим свідченням її владного й фінансового суверенітету. 

Періодизація формування митної справи в Україні, яку наводять істо-

рики, цілком збігається з періодами державності/бездержавності нашої краї-

ни, які, безумовно, позначилися на процесах створення української митної 

термінології: 1) докиївський період в історії митної справи на українських 

землях (VІІІ ст. до н. е. – VІІІ ст. н. е.); 2) період Київської Русі та монголо-

татарського панування (ІХ – ХІІІ ст.); 3) митна справа на українських землях 

в литовсько-польський період (ХІV ст. – перша половина ХVІІ ст.); 

4) виникнення митних відносин на Запорозькій Січі та митна справа під час 

Гетьманщини (ХVІ ст. –ХVІІ ст.); 5) період входження українських земель до 

Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.); 6) митна справа в 

Україні в радянську добу (1917 – 1991 рр.); 7) період становлення та розвитку 

незалежної України (з 1991 р. – до цього часу) [5, с. 8-9]. 

Донауковий період формування будь-якої термінології є важливим для 

переосмислення загальновживаної лексики, у результаті чого відбувається 

первинна наукова ідеалізація предметів, об’єктів, процесів, які характеризу-

ють картину світу, що відбивається в побутовій свідомості. Слід зауважити, 

що об’єктивні процеси формування нашої держави, у тому числі нескінченні 

війни, а також поява писемності на досить пізньому етапі не сприяли збере-

женню документальних відомостей про час виникнення на території України 

митних зборів і в цілому митної справи. До нас дійшла тільки деяка несисте-

матизована інформація, окремі правові джерела. Так, відомо, що митний ін-

ститут як державний правовий елемент існував ще у V – VII ст. до н. е. в 

Ольвії, Херсонесі, інших містах Причорномор’я та державі скіфів [5]. 

Перші матеріальні відомості про мито на території сучасної України на-

лежать до ІХ ст. Тоді, на нинішніх землях України, виникає й упродовж сто-
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літь (до завоювання монголо-татарами) розвивається могутня Київська Русь, 

на території якої головним джерелом доходів князів насамперед була данина, 

до інших джерел належали плата за судочинство, штрафи та мито [3; 5]. 

Одним із найдавніших зафіксованих слів митної галузі є слово митъ, 

яке зустрічається в Договорі Русі з Візантією про пільги для руських купців 

9011 р.: «И да входятъ в град едиными врата со цесаревым мужем…; да 

творятъ куплю, якоже им надобе, не платячи мыта ни в чем же» (творятъ 

куплю – торговать, мытъ – торговельний збір) [3, с. 32].  

На час написання збірника норм руського права «Руська правда» Яро-

слава Мудрого (1016 р.) слова митникъ, митъ, митниця були широко відомі 

слов’янам й іншим народам. [2]. На той час слово митъ означало податок, 

особливий збір з товару та худоби, що ввозились у державу. В історичній на-

уці ХІХ ст. є думка про те, що слово митъ спочатку означало конкретне міс-

це, де зупинялися вози й лодки «торгових людей» (можемо припустити, що 

це міг бути намитий берег), і лише згодом воно здобуло значення торгового 

податку, збору, який необхідно сплатити за провоз товару. Отже, метонімічне 

перенесення найменування як різновид семантичного способу словотворення 

є одним з найдавніших в утворенні спеціальної лексики митної справи.  

До витоків характерного для української мови гніздового термінотво-

рення можна віднести появу словотвірних гнізд спеціальної лексики на най-

більш ранніх етапах її формування. Так, поряд зі словом  митъ  –  мито до 

активного вжитку вводяться слова митник – митчик (збирач мита),  митниця 

(місце збирання мита), замитъ (різновид торговельного збору, що стягувався 

з ціни товару), промитити (приховати від сплати мита), промита ( а/ конт-

рабанда; б/ штраф за несплату мита), промитъ (штраф за об’їзд місця, де 

сплачують мито). 

Серед найменувань спеціальних понять з’являються й синтаксичні 

утворення: мито сухе (стягувалося з воза),  мито водяне (стягувалося з чов-

на), мито амбарне (стягувалося за найм складу для товару) [2; 3; 5] тощо. 

Свій відбиток на лексику митної справи залишила й монголо-татарська 

навала. Від тюркського слова тамга (печатка, клеймо) за допомогою пито-

мих словотворчих засобів і моделей утворюються нові слова для наймену-

вань спеціальних понять митної справи. На основі метонімічного перенесен-

ня слово тамга здобуває іншого значення – торговий податок, яке у процесі 

історичного розвитку стає основним. Місце на ярмарку, а потім і застава, де 

тамжили товар (ставили печатку) здобуває назву таможня, а замість мит-

ника з'являються таможник, таможеник. Прикметник таможений в дав-

ньоруській мові перетворюється на найбільш частотний елемент терміноло-

гічних синтаксичних найменувань: таможена грамота, таможений голова, 

таможений откупъ тощо [2; 3; 5]. 

Основним засобом найменувань спеціальної лексики митної справи в 

давньоруській мові є питома лексика давньоруської мови. Слова, які почи-

нають задовольняти потреби цієї галузі професійної діяльності, ще не є тер-
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мінами у сучасному розумінні, оскільки ознаки термінів у такої лексики тільки 

починають формуватися. Якщо основними ознаками термінів вважати 

обов’язкову наявність дефініції, обмеженість сфери вживання, обмеженість 

сфери номінації, то у спеціальної лексики митної справи давньоруської мови 

названі ознаки виявляються нечітко. Наявність дефініції – це властивість термі-

на як одиниці терміносистеми вже в умовах формування наукової термінології. 

Слова, що позначають професійні поняття митної справи в давньоруській мові, 

наукової дефініції поки що не мають, але потреба в установленні єдиного розу-

міння мовних знаків (слів, сполучень слів), вживаних для найменування того чи 

іншого спеціального поняття, починає активно задовольнятися. 

Таким чином, на ранніх етапах (Х – ХV ст.) формування митної лекси-

ки виникають назви, які утворюються шляхами семантичного, морфологічно-

го словотворення, запозичуються, а також широко використовуються синтак-

сичні утворення для найменувань понять зі спеціальним значенням. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕМИ  
Т.Г. ШЕВЧЕНКА «ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ» 

 
Сучасний стан відносин між Україною і Росією змушує до більш гли-

бокого осмислення історичного досвіду співіснування двох нібито братніх 

народів. Поеми «Великий льох» Тараса Шевченка і дозволяє краще зрозуміти 

складність політичних відносин, минулих і сучасних, між нашою країною і 

східним сусідом. 

За радянських часів поема «Великий льох» була найменш дослідженим 

твором Кобзаря. Ставлення Шевченка до тогочасної Росії свідомо замовчу-
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валось. А це була країна, яку О. Герцен назвав «живою пірамідою злочинів». 

Отже, закликаючи народ до боротьби, Шевченко закликав знищити всю ма-

шину поневолення, яка звалась царською Росією. Тому у творах «Чигрине, 

Чигрине» та «Розрита могила» поет проклинав Хмельницького за возз'єднан-

ня з Москвою і підносив роль Мазепи в історії України. Поема «Великий 

льох» продовжує тему викриття злочинів, скоєних російським самодержавст-

вом проти України. Автор розглянув проблеми, які призвели до втрати украї-

нцями національної свідомості, а самою Україною – державності. 

Мета: дослідити історико-філософський зміст і художню своєрідність 

поеми Т.Г.Шевченка «Великий льох», висвітлити оцінку поетом акту приєд-

нання України до Росії, розкрити пізнавальний і виховний потенціал твору. 

Поема-містерія «Великий льох» – один із найвизначніших творів поета 

історіософського змісту й націософського спрямування. Шевченко втілив 

свої роздуми про історичну долю України в алегоричних образах, які донеда-

вна зазнавали в літературознавстві особливо тенденційної інтерпретації (Ше-

вченкова наскрізь негативна оцінка Переяславської угоди різко суперечила 

офіційній точці зору на факт возз'єднання України з Росією»). Поштовхом до 

написання поеми стали археологічні розкопки могил. Ці дії сприймались на-

родом як глум над його святинями. У центрі поеми – село Суботів, яке ко-

лись належало Богдану Хмельницькому і де москалі почали розкопки вели-

кого льоху. 

В оригінальній, новаторській художній формі Шевченко втілює свою 

філософсько-поетичну концепцію історії України, зокрема вирішального її 

етапу – союзу із Москвою та фатальних для нації політичних, соціальних, 

соціопсихологічних наслідків цього акту. Поет висловлює провіденційні уяв-

лення про майбутнє України, віру в пробудження її народу, його духовне ві-

дродження, здобуття незалежності та розбудову національної держави. 

Відтворена Шевченком хресна путь України проходить через зламні, 

доленосні етапи національної історії. Перший з них – Переяславська рада, злу-

ка України з Москвою, присяга Богдана Хмельницького та його оточення мос-

ковському цареві, яка недвозначно оцінюється поетом як фатальна помилка 

гетьмана. Етап другий – поразка Івана Мазепи, братовбивство під Полтавою, 

де козаки проливали кров одне одного, розправа Петра із народом, який, за 

словами М. Гоголя, «хотів пожити своїм життям». І третій етап, катерининсь-

кий, коли «матушка»-цариця Катерина II міцно «прикропила украинцев к зем-

ле» (О. Толстой), ліквідувала гетьманство, зруйнувала Запорозьку Січ, а коза-

цьку старшину підступно задушила в своїх обіймах, замінивши брутальну 

дискримінацію «оксамитовою» асиміляцією. З розповіді ворони вимальову-

ється страшний ланцюг злочинів російського самодержавства проти України 

(«байстрюки Єкатерини» «сараною сіли» на предковічних козацьких землях). 

Поема ділиться на три композиційні частини – «Три душі», «Три воро-

ни» і «Три лірники», а також епілог («Стоїть в селі Суботові…»). Героями 

першої частини є три людські душі молодих дівчат, в образах білих пташок, 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

134 

що сіли на хрест і чекають коли буде розкопаний великий льох у Суботові, бо 

саме тоді святий Петро за Божим наказом має звільнити їх від митарств на 

цьому світі і впустити їх до Раю. Кожна душа починає розповідати про себе 

та про свій «гріх». 

Перша душа випадково перейшла дорогу з повними відрами Богдану 

Хмельницькому, коли він їхав у Переяслав на сумнозвісну Переяславську 

раду, де він мав присягнути на вірність російському цареві. Згідно з україн-

ським повір'ям, вона начебто допомогла у здійсненні цього вчинку. Водою, 

що дівчина потім принесла, отруїлась вона та всі її рідні. Друга душа колись 

жила в Батурині і напоїла водою коня російського царя Петра І, коли той по-

вертався з битви під Полтавою в Москву. Російські солдати вбили родичів 

дівчини. Одна бабуся прихистила її у своїй хатині. Дівчина померла за те, що 

вона напоїла коня Петра І, а разом із нею і бабуся. Третя душа колись жила у 

Каневі і ще дитиною якось, стоячи з матір'ю на березі Дніпра , усміхнулася 

цариці Катерині ІІ, що пропливала повз них на кораблі. За це вона і померла. 

Далі мова йде про трьох ворон, що вихваляються злом, яке вони накої-

ли у світі, а насамперед в Україні. Між воронами ведеться діалог, вони спе-

речаються хто зробив більше зло. У творі є одна особливість – третя ворона 

говорить російською мовою. Ворони кажуть, що в Україні незабаром має на-

родитись визволитель, такий, як колись Іван Гонта. Сестри-ворони думають, 

як його можна згубити – чи золотом, чи чинами і зрештою вирішують його 

вбити. Ворони летять шукати цю дитину. 

Потім ідеться про трьох лірників, один із яких сліпий, другий кривий, а 

третій горбатий. Вони ідуть у Суботів співати про Богдана Хмельницького, 

сподіваючись щось заробити на ярмарку біля великого льоху. Великий льох 

розкопують три дні. На третій день там знаходять кістки померлих людей. На 

це приїздить подивитись «начальство» з Москви. Коли це начальство почуло, 

що лірники співають пісні про Богдана, їх карають, щоб не співали про тако-

го ж «мошенника, як і самі». 

Звертаючись до Богдана Хмельницького, Шевченко дорікає йому за те, 

що підписав договір про підкорення російському царю Олексію, називає його 

«Олексіївим другом» і пропонує подивитись, що тепер коять в Україні його 

«друзі», незважаючи на те що Богдан «все оддав їм». Але у фінальних рядках 

все ж таки звучить надія поета на світле майбутнє «…Встане Україна І розвіє 

тьму неволі, Світ правди засвітить, І помоляться на волі Невольничі діти!». 

Образ «сліпоти» в поемі корелює з мотивом «гріхів» «трьох душ», які в 

минулому своєму житті так чи інакше або прислужилися силі чужинців, або 

примирилися з нею. Хоч і робили вони це мимоволі, несвідомо, саме цією 

несвідомістю вони й завинили перед Україною, саме за неї їх «в рай не пус-

кають». За Шевченком, «сліпота», «глухота», несвідомість – найтяжчі хворо-

би національного організму, реальних засобів лікування яких поет не бачить, 

він покладається тільки на Божу справедливість і легендарний скарб – при-

ховані потенційні сили народу. Тому й виникає відчутна дисгармонія поміж 
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оптимізмом фінальних рядків та високим ступенем національної самокрити-

ки і похмурою тональністю націософської концепції поеми – проблема «сіам-

ських близнюків» не розв'язана, а отже, українське лихо, давнє й сьогочасне, 

переповзає у час майбутній; до того ж звільнитися від залізних невільничих 

кайданів ще не означає автоматично позбутися невільництва духовного. 

Висновок. Головним значенням поеми «Великий льох» є пробудження 

національної свідомості та гідності українців завдяки правдивому відобра-

женню минулого. Поема-містерія «Великий льох» є художньо довершеною, 

глибокою і повчальною за змістом. Досить різкі судження, що приховано ви-

словлював Кобзар, є не націоналістичними, як трактувала їх радянська цен-

зура, а справедливими й адекватними до тих історичних та культурних подій, 

які Шевченко бачив на власні очі. Прикро, що навіть після здобуття Украї-

ною омріяної незалежності ми все ще не можемо вповні вирішити тих про-

блем, на які пророчо вказав нам Кобзар багато років тому. 
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Виконком Криворізької міської ради  

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО МОВИ НАВЧАНЯ УЧНІВ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

м. КРИВОГО РОГУ 

 

Політолог У.Альтерматт вважає, що для багатьох європейців сьогод-

ні набагато важливішими від релігії є мова і культура, які в Європейських 

національних державах становлять ключові сфери й принципові розпізна-

вальні прикмети [1, с.127]. Вимога функціонування мови титульної народ-

ності, принаймні публічного, стає необхідною умовою демократичного 

співжиття [1, с.125]. 

Питання щодо мови навчання учнівської молоді є актуальним для ана-

лізу і узагальнення. Зважаючи на відзначення 25-річчя незалежності України, 

філософами, істориками, економістами, політологами, мовознавцями, педа-

гогами та взагалі науковцями здійснюється ґрунтовний аналіз стану справ у 

державі. Управлінці органів місцевого самоврядування також долучаються 
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до вивчення ситуації щодо розвитку територіальної громади, у тому числі 

аналізується мовне питання в середній освіті. 

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради спря-

мовує діяльність загальноосвітніх навчальних закладів міста на виконання 

завдань міської Програми перспективного розвитку освіти м.Кривого Рогу на 

2016-2018 роки, визнаючи головним пріоритетом підвищення якості серед-

ньої освіти. Особливе місце у реалізації нових Державних стандартів повної 

загальної середньої освіти є формування ключових компетентностей випуск-

ників, серед яких громадянська, комунікативна, загальнокультурна тощо. 

Саме освітня галузь «Мови і літератури» суттєво впливає на розвиток особи-

стості учня, формування його ключових компетентностей.  

У м. Кривому Розі серед 140 загальноосвітніх навчальних закладів (без на-

вчально-реабілітаційних центрів) функціонує 100 з українською мовою навчан-

ня (71,4% від загальної кількості закладів), серед яких одна спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №118 з поглибленим вивченням української філології. 32 

– з російською мовою навчання (22,8%) та 8 шкіл – двомовні (5,8%), де на-

вчання ведеться українською та російською мовами.  

Останніми роками намітилася тенденція щодо проблемного набору ро-

сійськомовними школами учнів у 1-й клас. Тому російськомовні заклади 

вносять зміни до Статутів в частині переходу на двомовне навчання і права 

набору дітей в україномовні класи. Так, у 2014, 2015 роках українські класи 

почали набирати російськомовні КЗШ №26 Дзержинського, 

КЗШ №92 Інгулецького, КЗШ №41 Саксаганського, КЗШ №23 Центрально-

Міського районів.  

Загалом, у місті залишається стабільною ситуація щодо мови навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2015/2016н.р. українською мо-

вою навчаються 70,3% від загальної кількості учнів. Російською – 29,7%.  

Окремо слід зазначити, що відсоток учнів, які йдуть навчатися до 1-го 

класу у заклади з української мовою навчання поступово зростає: від 60% у 

2006 році до 68,6% у 2015 році. Кількість учнів 11-х класів, які навчаються 

українською мовою в 2015/2016н.р. складає 75,5% від загальної кількості 

одинадцятикласників, що також має позитивну динаміку. 

Загальноосвітні навчальні заклади стовідсотково укомплектовані фахі-

вцями з української мови та літератури. Виконується план курсової перепід-

готовки та атестації вчителів української мови та літератури. Підвищується 

фаховий рівень педагогів. 

Розвивається мережа профільних класів та класів з поглибленим ви-

вченням української мови і літератури в закладах освіти міста.  

У 2015/2016н.р. із 48 закладів, що впроваджують філологічний напрям 

профілізації 33 заклади обрали українську філологію, що становить 70%. 30% 

– обрали іноземну філологію.  

Збільшується кількість учнів, що вивчають українську мову та літера-

туру поглиблено. Так, у 2015/2016н.р. у 19 загальноосвітніх навчальних за-
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кладах 1 006 учнів вивчають українську мову та літературу поглиблено. Три 

роки назад їх кількість складала 600. 

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради і нада-

лі буде продовжувати здійснювати моніторинг щодо мови навчання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Кривого Рогу, відслідковуючи осно-

вні тенденції. 
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Харківський національний медичний університет 

 

ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 

 

Сучасний розвиток суспільства, соціально-економічні реформи визна-

чають рівень освіченості громадян, їх готовність до життя в умовах глобалі-

зованого світу, ставлять нові вимоги до освіти, зокрема, медичної, яка відіг-

рає вирішальну роль у формуванні запитаної суспільством особистості лікаря 

– патріотичної, високоморальної, освіченої, компетентної, діяльної, комуні-

кабельної, багатогранної, з інноваційним типом мислення, спроможної гідно 

відповідати вимогам суспільства. 

Це зумовлює необхідність суттєвих змін у галузі медичної освіти вза-

галі та мовної освіти лікаря зокрема, наближеної до європейських стандартів, 

якісного оновлення на основі сучасних підходів, змін у меті, змісті, методах, 

організаційних формах і засобах навчання. Мета навчання української про-

фесійної мови в ХНМУ полягає в тому, щоб сформувати в студентів-медиків 

особливості комунікативної компетентності. Це буде досягнуто тоді, коли 

студенти-медики оволодіють такими чинниками: 

- необхідними компетенціями; 

- уміннями застосовувати їх на практиці; 

- здатністю використовувати стратегії, що потрібні для реалізації ком-

петенції [1]. 

Така система вивчення української професійної мови ґрунтується на 

принципах, що розроблені класиками дидактики й доповнені сучасними вче-

ними Ю. Пассовим, І. Жуєвим, І. Комковим, В. Сластьоніним. Це єдність на-

вчання, виховання й розвитку; позитивне ставлення до навчання; пізнавальна 

й мисленнєво-мовленнєва активність; постійна новизна; продуктивність на-
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вчання; зв’язок теорії з практикою; опора на суб’єктивний досвід студента, 

його пізнавальні та інтелектуальні здібності; діалогічна взаємодія; узаємо-

пов’язане опанування видів мовленнєвої діяльності; комунікативна спрямо-

ваність. Ці принципи разом з іншими базовими положеннями визначають та-

ктику та стратегію опрацювання конкретного мовного, мовленнєвого й 

екстралінгвістичного матеріалу, параметри всіх сторін навчально-виховного 

процесу, змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання. 

Комунікативна компетентність визначається як набута в процесі навчання 

інтегрована здатність особистості, що охоплює знання, уміння й навички, дос-

від, цінності, емоції, становлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці. 

Комунікативна компетентність – багатокомпонентна структура, що 

включає мовний, мовленнєвий, соціокультурний та діяльнісний компоненти. 

Зазначені види взаєпов’язані, узаємозалежні й перебувають у тісному контакті. 

Орієнтація на остаточний результат навчання, що виявляється в певних 

типах і рівнях компетентностей, зумовлює багатокомпонентну змістовність 

мовної освіти. Наукове підґрунтя компетентнісної освіти з урахуванням ролі 

та місця в ній ключових і предметних компетентностей було засновано 

В. Краєвським, А. Хуторським. Нині працюють над цим питанням такі нау-

ковці, як І. Зимня, О. Савченко, О. Пометун [3]. 

Мовна компетентність розглядається як сукупність базових знань про 

систему мови, закономірності її функціонування та здатність оперувати цими 

знаннями в мовленнєвій діяльності.  

Мовленнєва компетентність означає здатність застосовувати базові мовні 

й мовленнєві знання для ефективного здійснення мовлення в усіх його видах. 

Змістова наповнюваність мовленнєвої діяльності пов’язана з форму-

ванням у студентів соціокультурної компетентності, що передбачає знання й 

засвоєння студентами-медиками системи національних цінностей і світогля-

дних уявлень як частини загальнолюдських, історії матеріальної та духовної 

культур у контексті світової, а також способів застосування цих знань у ко-

мунікативній та інших видах діяльності.  

Діяльнісна (так би мовити, стратегічна) компетентність виявляється, 

перш за все, у засвоєнні студентами-медиками базових мисленнєвих прийо-

мів і методів, у здатності раціонально планувати й ефективно здійснювати 

комунікацію, досягати мети спілкування; використовувати різні технології 

здобуття інформації та користуватися нею, аналізувати, систематизувати, 

критично оцінювати її, уводити нові знання в наявні когнітивні структури. 

Отже, виділені чинники комунікативної компетентності дадуть можли-

вість комплексно вирішувати освітні, пізнавальні, розвивальні, світоглядні, 

ціннісні й виховні завдання курсу «Українська мова (за професійним спряму-

ванням)», забезпечать досягнення його мети – формування в студентів-

медиків комунікативної компетентності. 
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Михно Л.П., магістр  

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-

ФІЛОЛОГІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ З 

ЛІНГВІСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 

Лінгвістичне краєзнавство – новий комплексний напрям міждисциплі-

нарного характеру, зорієнтований на вивчення мовнокультурної специфіки 

окремого міні-регіону (діалектного складу місцевості, топонімії,  мови засо-

бів масової інформації, мови фольклорних пам’яток, ідіостилю письменників, 

біографічно пов’язаних з регіоном, життєпису визначних персоналій-

гуманітаріїв). 

Актуальність дослідження вбачаємо в потребі узагальнити досвід з ор-

ганізації самостійної  роботи з лінгвістичного краєзнавства як царини науко-

во-навчальної, виховної , пізнавальної та пошукової діяльності. 

Мета розвідки – визначити та схарактеризувати основні різновиди са-

мостійної роботи з лінгвістичного краєзнавства. 

Основне завдання – подати види робіт, які  доцільно пропонувати студе-

нтам для розширення їхнього наукового світогляду та систематизації знань. 

Лінгвокраєзнавча галузь науки тісно співвіднесена з історією, географі-

єю, літературознавством, етнографією, низкою мовознавчих дисциплін (діа-

лектологією, стилістикою, історією мови та ін.). 

Щоб сформувати цілісну, глибокомислячу, національно-свідому особи-

стість вчителя-філолога, потрібно так продумати зміст навчальної дисциплі-

ни «Лінгвістичне краєзнавство», щоб максимально активізувати, глобалізува-

ти  інтелектуально-емоційний  потенціал молоді. Особливо варто звернути 

увагу на блок самостійної роботи студентів з дисципліни. 

На наш погляд, суттєвими видаються самостійні завдання пошукового, 

індивідуально-дослідного, творчого характеру. 

Наводимо орієнтовні завдання, пропоновані студентам. 

1. Завдання пошукового характеру. 

- Підготуйте повідомлення  про визначного філолога-лінгвіста, біогра-

фічно пов’язаного з краєм (життєпис, наукова діяльність, відзнаки...). 
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- Підготуйте повідомлення  про культурно-історичні пам’ятки краю. 

- Підготуйте повідомлення про назви одягу, житла, страв і напоїв, що 

характерні для певної місцевості (села). 

- Підготуйте повідомлення про діалектні особливості поселення. 

- Підготуйте і представте для обговорення повідомлення про наймену-

вання звичаїв та обрядів, засвідчених у поселенні. 

-Зберіть і запишіть легенди та перекази про виникнення топонімів  у 

вашому поселенні. 

-Встановіть, які антропоніми характерні для Вашої місцевості. Підго-

туйте повідомлення. 

2. Завдання науково-дослідного спрямування. 

- Складіть словник топонімів вашого поселення. Класифікуйте топоні-

ми за різновидами. З’ясуйте, користуючись методом наукової етимології, по-

ходження  географічних найменувань. 

- Підготуйте науково-дослідний проект «Походження топонімів міста 

(села)...» 

- Схарактеризуйте  з мовнокультурного погляду рекламні оголошення 

міста Суми.  

-З’ясуйте особливості мовостилю Д Білоуса, І. Багряного та ін. 

3. Завдання творчого характеру. 

- Схарактеризуйте мовнокультурну особистість  О. Потебні... 

- Складіть кросворд на тему: «Походження географічних назв Сумщи-

ни (Роменщини)...» 

- Підготуйте творчий вечір «Визначні філологи Сумщини» (М. Лукаш, 

Л. Новиченко, К. Тищенко та ін.) 

- Виконайте лінгвостилістичний аналіз творів Д. Білоуса, О. Ющенка, 

М. Данька, А. Гризуна, Остапа Вишні та ін. 

Завдання для самостійного виконання з лінгвокраєзнавства покликані 

поглиблювати розвиток чуття мови, спонукати до усвідомлення національної 

специфіки мови у регіональному вияві. 

 

 

Калмикова В.А., вчитель вищої категорії  

Криворізької загальноосвітньої школи № 72 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ  

ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

 

Сучасна мета вивчення іноземної мови та культури в школі може бути 

сформульована, як підготовка учнів до реальної міжкультурної комунікації. 

Саме така трактовка відповідає  потребам вивчення іноземної мови  на дано-

му етапі розвитку суспільства. Володіння іноземною мовою та її використан-
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ня передбачає знання соціокультурних особливостей носіїв мови, широкий 

спектр вербальної та невербальної комунікації. Соціокультурні знання, на 

думку багатьох педагогів, допомагають учням адаптуватися до іншомовної 

середи. При цьому слід зазначити, що головним є не тільки заучування фак-

тів про країну, мова якої вивчається, а також вміння  порівняти соціокульту-

рний досвід із власним.  

При формуванні соціокультурної компетенції є актуальним застосу-

вання проблемно-творчих завдань: 

• пошук на інтернет-ресурсах; 

• письмовий літературний переклад для участі в конкурсі перекладачів; 

• підготовка репортажу; 

• самостійна робота зі словниками, газетами та журналами; 

• складання кросвордів зі сформульованими визначеннями; 

• проведення аналогій між поняттями; 

• добір та обробка інформації; 

• дискусія з висловлюванням власної точки зору; 

•  використання пісенного матеріалу; 

• проектна робота; 

• рольові ігри; 

• пошук кращої ідеї під час мозкового штурму; 

• науково-дослідні роботи. 

Найкраще застосовувати пошуково-творчі соціокультурні завдання на 

етапі вдосконалення вже набутих знань. Пошукова робота буде найдоцільні-

шою при опрацюванні базового тексту, виконанні різнопланових завдань, 

порівнянні спадщини двох культур, зіставленні з наступною систематизаці-

єю. Для розвитку та формування соціокультурної спрямованості ефективни-

ми вважаються уроки, які імітують будь-які заняття чи види робіт: подорож, 

захист туристичних проектів,  урок – (рольова) гра, урок-конкурс, урок-

вікторина та інші. 

Проаналізуємо країнознавчі соціокультурні завдання, які надаються 

учням на уроках англійської мови, враховуючи їх вікові та психологічні осо-

бливості на всіх етапах загальноосвітньої школи. 

Початкова школа 

Вивчаючи іноземну мову в початковій школі застосовуються такі засо-

би вербальної наочності як вірші, скоромовки, казки, оповідання, на основі 

яких учні виконують пошукову та творчу діяльність, знаходячи потрібну ін-

формацію для подальшого опрацювання в рольових іграх, драматизації чи 

проектній роботі. 

На другому-третьому році навчання англійської мові учні знайомляться 

з культурою мови, що вивчається. Крім читання, перекладу, декламування 

певних уривків, учні також отримують завдання порівняти будь-яку з англій-

ських казок, її персонажів з еквівалентами в рідній мові. Через розбіжності в 

схожих творах в українській та англійській літературі діти пізнають несхо-



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

142 

жість менталітету та культури двох народів. Очевидно, що головну роль на 

цьому етапі навчання в зіставленні та порівнянні бере на себе вчитель. 

При навчанні окремої теми учні початкових класів починають працю-

вати з прислів’ями та приказками, які є в підручниках з англійської мови. До-

слівний переклад, пошук аналогічних українських прислів’їв, порівняння за-

собів вираження однієї і тієї ж точки зору різними шляхами, сприяє 

формуванню соціокультурної компетенції учнів на начальному етапі вивчен-

ня англійської мові. 

Вже в молодшій школі учні знайомляться з інформацією, яка носить 

країнознавчий  характер при вивчені таких тем, як «Holidays», «My native 

town», «Customs and Traditions». Завданням соціокультурного характеру є 

знайомство учнів з культурою, традиціями, способом життя англійців та по-

рівняти з рідною країною, а також дає можливість учням висловити своє від-

ношення до різноманіття культур. 

Середня та старша школа 

Пошуково-творчі соціокультурні завдання для середньої школи ґрун-

туються на різних видах вербальної наочності, таких як краєзнавчий текст, 

уривок з автентичної статті, художній , публіцистичний текст та ін. На цій 

основі учням пропонують знайти детальну інформацію про соціокультурні 

явища, підійти креативно до її опрацювання в реальних іграх, ситуаціях, де-

батах та проектних роботах. 

Використання автентичного матеріалу сприяє розвитку в учнів здатно-

сті бути мовним партнером, доречно вибирати слова, сталі вирази, фрази, які 

відповідають тим чи іншим ситуаціям, вміння використовувати невербальні 

засоби спілкування (міміка, жести). За допомогою автентичних текстів учні 

отримують більше інформації країнознавчого та культурологічного характе-

ру, а також  пізнають особливості іншої культури, аналізують її, вчаться 

краще розуміти власну культуру.  

Не тільки тексти (читання, аудіювання) можна використовувати як ав-

тентичний матеріал, а також різноманітний прагматичний матеріал: газети, 

квітки, афіші, етикетки, анотації, рекламні проспекти з туризму, путівники  

для туристів, оголошення в аеропорту, на вокзалі, в транспорті та ін. Все це 

допомагає створити реальні життєві ситуації, вирішити проблеми з різних 

сфер спілкування (учбова, професійна, сімейно-побутова, комерційна, спор-

тивна, мистецька та ін.). Досвід свідчить про те, що на сучасному етапі ви-

вчення іноземної мови невід’ємним компонентом у розвитку будь-якого виду 

мовленнєвої діяльності і усного мовлення є використання автентичних текс-

тів, як друкованих, так і аудитивних. 

Багатий зміст навчального матеріалу, який містить автентичні джерела 

пропонують твори  британської та американської  літератури, періодичні ви-

дання, підручники Longman, Oxford University Press, Express Publishing, 

Macmillan тощо. 

Отже, формування соціокультурної компетенції необхідне, оскільки без 
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соціокультурних знань та вмінь немає практичного володіння мовою. Крім 

того, соціокультурний компонент є стимулом підвищення ефективності на-

вчання учнів на всіх етапах загальноосвітньої школи.  
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ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 
Проблеми вміння учнівської та студентської молоді самостійно мисли-

ти, переконувати живим словом, спонукати до дій цікавлять багатьох мовоз-

навців нашої країни. Ці питання є особливо актуальними в наш, комунікати-

вно насичений, час, адже спілкування належить до ряду найважливіших 

потреб для підлітка чи студента. Формування особистості визначається знач-

ною мірою тим, наскільки повно і вдало реалізуються її комунікативні потре-

би, а це, в свою чергу, залежить, зокрема, від мовленнєвої культури. Цій про-

блемі присвячено чимало наукових досліджень в українському мовознавстві 

(праці О. Корніяки, П. Мацюк, О. Омельченко, О. Сербенської та ін.). 

Мета роботи – виявлення найбільш важливих проблем мовленнєвої куль-

тури сучасної молоді, зокрема з’ясування її особливостей на лексичному рівні. 

Мова сучасної молоді часто обурює представників старшого покоління 

насиченістю жаргонізмами та іншою ненормативною лексикою. За даними 

останніх досліджень, у молодіжному середовищі ступінь жаргонізації мови 

перевищує 50% для хлопців і 33% для дівчат, тобто «прикольно», «супер», 

«круто», «класно» і подібні слівця наполовину витісняють літературні вира-

зи. Причиною цього є потреба молодих людей у самовираженні і зустрічному 

розумінні. 

Словесний бруд, що заполонив молодіжне мовлення, мовленнєвий при-

мітивізм, вульгарщина – тривожні симптоми духовного нездоров’я народу. 

Підлітки вживають у своєму лексиконі лайку для «зв'язки слів», щоб 

отримати повагу серед однолітків, під час нападів гніву чи у хвилини радості. 
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Фахівці з проблем спілкування стверджують, що лихослів'я, вульгари-

зація мовлення пов'язані з владністю, агресивністю, підкоренням, бажанням 

домінувати над іншими. «Життя у словесному смороді – це негідне людини 

життя. Бруднослів'я – це суспільна хвороба. А будь-яку хворобу, у тому числі 

й спілкувальну, треба лікувати. У мовленнєво-моральному оздоровленні на-

шого суспільства якнадіяльнішу участь мали б узяти не тільки викладачі-

словесники, а й працівники деканатів, комітетів роботи з молоддю тощо. А 

починати потрібно кожному з себе», – зазначає Г.П. Євсєєва [2]. Не можна не 

погодитися з її думкою. Дослідниця слушно зазначила причини вульгаризації 

мовлення і дала чіткі рекомендації щодо вирішення цієї проблеми. 

Цілковито поділяємо думку, що розвиток мовленнєвої культури особи-

стості, необхідність якого має усвідомлювати кожна молода людина, яка ми-

слить себе добрим спеціалістом, великою мірою залежить від її зорієнтовано-

сті на основні риси бездоганного, зразкового мовлення. Щоб бути зразковим, 

культурним, мовлення має характеризуватися такими ознаками: правильніс-

тю, точністю, виразністю. Ця сукупність і система комунікативних якостей 

мови є предметом культури мови як галузі лінгвістичного знання [3]. Якщо 

молода людина не володіє мовними нормами, якщо її мовлення не має вказа-

них ознак, то вона не зможе позиціонувати себе в майбутньому як компетен-

тний, високоосвічений фахівець. Таке мовлення заважатиме їй досягати ко-

мунікативних завдань у будь-якій сфері спілкування. 

Кожен студент має стати не тільки прекрасним фахівцем, а й повинен 

знати правила культурної поведінки, володіти моральними принципами спіл-

кування, етикою спілкування в процесі комунікації – без них не проходять 

основні етапи ділових зустрічей, нарад, переговорів [1]. Здійснюючи хоча б 

маленькі кроки до вдосконалення свого лексикону, ми зможемо стати більш 

комунікабельними і цікавими у спілкуванні. 

Отже, проблема формування культури спілкування сучасної молоді по-

требує негайного втручання. Вирішення цієї проблеми – справа не одного 

року. Але це того варте, адже сьогодні досконале володіння рідною мовою 

стало важливою складовою професійної компетенції фахівців різного профі-

лю. Повний вияв професійних обдарувань індивіда здійснюється, окрім ін-

шого, так само й засобами мови. 
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МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 
Надзвичайно важливе значення для розвитку національної культури має 

літературна спадщина Т.Г. Шевченка, але не менш важливою і цікавою є його 

мистецька спадщина. Ще в ранньому віці почав проявлятись його талант до 

малювання, який з роками ставав ще помітніший. Завдяки наполегливій праці 

на поприщі художньої творчості Тарас із простого кріпака перетворився на 

учня академії мистецтв. А потім і на відомого художника-офортиста. Як бачи-

мо, Шевченко і як художник зробив свій вагомий внесок у скарбницю націо-

нальної культури. Мета доповіді – розглянути доробок малярської творчості 

Шевченка та простежити шлях його мистецького розвитку. 

Становлення Тараса Шевченка як художника, поета і громадянина 

припадає на епоху романтизму. Народність – провідна тема його творчості. 

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка – твори живопису і графіки, що їх вико-

нав Шевченко в різній техніці протягом усього життя. Збереглося 835 творів, 

що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі й де-

реві вітчизняних і зарубіжних граверів, а також у копіях. Живописні й графі-

чні твори за часом виконання їх датуються 1830-1861 рр. Виконано їх у тех-

ніці олійного письма на полотні, а також аквареллю, сепією, тушшю, 

свинцевим олівцем та в техніці офорта на окремих аркушах білого, кольоро-

вого та тонованого паперу різних розмірів, а також в альбомах. За часом ви-

конання всі живописні й графічні твори Шевченка можна поділити на три 

періоди: від перших робіт доакадемічного часу і до заслання (1830-1847 рр), 

твори років заслання (1847-1857 рр.) і роботи, виконані після повернення з 

заслання до смерті художника (1857-1861 рр.). 

За свідченням самого Шевченка, малювати він почав з раннього дитин-

ства – «хрестами й візерунками з квітками» (вірш «А.О. Козачковському») 

обводив сторінки в саморобному зошиті (1822-1826 рр.), а коли був у пана 

П.Енгельгардта козачком, – перемальовував лубки (1829 р.). З доакадемічних 

робіт збереглися малюнок олівцем «Погруддя жінки»(1830 р.), акварельний 

портрет П. Енгельгардта (1833 р.), «Голова жінки» (1834 р.), портрети Кате-

рини Абази і Є. Гребінки (обидва – 1837 р.), серія композицій на історичні 

теми – «Смерть Лукреції» (1835 р.), «Смерть Олега, князя древлянського», а 

окремі малюнки на історичні теми зроблено на зразок композицій, рекомен-

дованих для екзаменаційних робіт вступникам до академії мистецтв). Він 

уперше почав працювати тушшю-пером і особливо успішно – акварельними 

фарбами. Це дало Шевченкові змогу підготуватися до вступу в Академію ми-

стецтв. У роботах художника доакадемічного періоду вже яскраво виявився 

інтерес до суспільно-вагомих тем.  
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Мистецька спадщина Шевченка періоду від вступу до Академії мис-

тецтв і до заслання (1838-1847 рр.) становить окрему групу живописних і 

графічних творів, що відзначається широкою тематикою, появою нових жан-

рів і новим співвідношенням між ними. На творах Шевченка цього періоду 

особливо помітний вплив К.Брюллова: певна ідеалізація зображуваного, ро-

мантична піднесеність, деяка умовність колориту. В межах цього періоду ви-

разно простежуються етапи внутрішнього розвитку митця. Перший етап при-

падає на 1838-1843 рр. (до першої подорожі на Україну). До цієї групи 

належить і виконана олією композиція «Натурщик в позі св. Себастіяна» 

(1840-1841 рр). Виходячи за межі суто учбових завдань, Шевченко працює в 

цей час й над натурою власної «постановки» (акварелі «Жінка в ліжку»1839-

1840 рр.; «Натурщиця»1840 р.). Багато уваги приділяв він копіюванню творів 

свого вчителя К. Брюллова. В перші роки перебування в Академії Шевченко 

виконував портрети, історичні та жанрові композиції та ілюстрації (олівець, 

акварель, олійні фарби). В портретах, які художник виконував найчастіше на 

замовлення, він не задовольнявся лише зовнішньою схожістю, а прагнув від-

творити образ людини, риси її характеру. Вершиною в цьому жанрі Шевчен-

ка академічного часу є виконаний олією автопортрет (1840 р.), з якого почи-

нається галерея автопортретів. Сепія «Хлопчик з собакою в лісі»(1840 р.) 

тематично близька до незнайденої картини «Хлопчик-жебрак, що дає хліб 

собаці», яку рада академії мистецтв у 1840 р. відзначила срібною медаллю 2-

го ступеня. Такої ж нагороди удостоєно й композицію «Циганка-ворожка» 

(1841 р.). Картина «Катерина» (1842 р.), виконана олійними фарбами, ввійш-

ла в скарбницю українського побутового живопису як один з перших творів 

критичного реалізму. Роботи останнього періоду перебування в Академії сві-

дчать про докорінний злам у творчості художника. Перша подорож на Украї-

ну (квітень1843-лютий1844 рр.) визначила тематику і характер творів митця, 

їхні жанри і співвідношення між ними. На Україні Шевченко далі працював 

над портретом, застосовуючи переважно олійні фарби (портрети Маєвської, 

Г. Закревської, П. Закревського, дітей В.М. Рєпніна). Новий за характером і 

технікою виконання (туш, перо-штрих, а не контур, як у композиціях доака-

демічного періоду) автопортрет Шевченка 1843р. Рисунок тут ніби передував 

творам, виконаним у техніці офорта. Мистецький доробок Шевченка часу 

перебування на Україні складають портрети, підготовчі роботи до «Живопи-

сной Украины», виконані олією дві картини – «Селянська родина» та «На па-

сіці», пейзажі (тепер як провідний жанр), а також численні рисунки, серед 

яких і «Вдовина хата на Україні» та «Хата батьків Т.Г. Шевченка в 

с. Кирилівці». 

У пейзажах, виконаних аквареллю та олівцем, переважає замилування 

просторами, затишними куточками і особливо деревами з їхнім вибагливим і 

складним рисунком. Композицію тут побудовано на другому плані; пізніше, 

десь з літа 1845 р., спостерігаються перші спроби дати і третій план. У цих 

творах висока майстерність поєднуються з науково-документальною точніс-
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тю. Усього відомо 124 завершені твори й 220 ескізів та начерків, створених 

тоді. Змінилися тільки співвідношення між жанрами, питома вага кожного з 

них у загальному доробку митця. Найплідніше він працював у жанрі пейзажу 

– цьому великою мірою сприяла участь в Аральській і Каратауській експеди-

ціях. Деякі пейзажі часу Аральської експедиції Шевченко завершував вже в 

Оренбурзі за олівцевими рисунками. З особливою силою спостережливість 

митця виявляється в численних малюнках науково-допоміжного характеру з 

зображенням структури берегів Аральського моря та скель і урвищ, що були 

важливими для геологічної характеристики місцевості. Пейзажі Шевченка 

часу обох експедицій відрізняються від його пейзажів попереднього періоду 

перевагою в них другого і третього планів, надзвичайно багатим колоритом. 

Особливе місце в художній спадщині Шевченка років заслання належить жа-

нровим композиціям, що становлять кілька окремих тематичних груп. Одна з 

них призначена побуту казахського народу (сепії «Казахи в юрті», «Казахсь-

ка стоянка на Кос-Аралі», «Казахський хлопчик дрімає біля грубки», «Казахи 

біля вогню» та акварель «Казах на коні», всі 1848-1849 рр.). Значної розмаї-

тості і соціальної гостроти тема казахів набула в другий період заслання пое-

та (сепії «Тріо», 1851 р.; «Пісня молодого казаха», 1851-1857 рр.).  

Окрему групу становлять композиції на історичні, міфологічні, літера-

турні та біблійні теми («Благословіння дітей», «Телемак на острові Каліпсо», 

«Робінзон Крузо», «Самаритянка», «Казашка», всі – 1856 р.). Всім їм власти-

ве глибоке психологічне трактування образів. 

Третя, цілком самостійна, група жанрових композицій це сепія сепій 

«Притча про блудного сина», яку Шевченко мав намір відтворити в гравюрі.  

Портретні твори Шевченка років заслання виконано переважно сепією 

або італійським олівцем (лише кілька портретів в Оренбурзі – аквареллю). 

Вони досконаліші щодо композиційної побудови, глибше розкривають пси-

хологічний стан портретованих і являють собою новий крок у розвитку реа-

лізму художника. Часто Шевченко вводить портрет у жанрові композиції 

(«О.Бутаков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Косаралі»1848-1849 рр.; 

«Т.Г. Шевченко серед товаришів» 1856 р.; «Т.Г. Шевченко малює товариша» 

1855-1857 рр.). У його творах цього часу на повну силу пролунала соціальна 

тема й виявилася інтернаціоналістська позиція художника. 

Мистецька спадщина Шевченка останнього періоду життя кількісно 

невелика. В цей час він багато працював над офортом і досяг у ньому знач-

них успіхів. Серед пейзажів переважають етюди й начерки, виконані в 1857р. 

на пароплаві, коли поет їхав з Астрахані до Нижнього Новгорода, та краєви-

ди, створені на Україні під час третьої подорожі 1859 р. 

До жанрових композицій Шевченко звертався лише повернувшись до 

Петербурга. Особливий інтерес являють портрети останнього періоду його 

творчості. Їх відомо 41. Усе це – завершені твори, крім невеликого рисунка 

олівцем – портрета О. Герцена. Портрети виконано олівцем і крейдою на то-

нованому папері в техніці офорта. Для портретів олівцем характерні смілива, 
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соковита лінія й соковитий штрих. Шевченко малював їх на пароплаві під час 

переїзду по Волзі, потім у Нижньому Новгороді, Москві, на Україні та в Петер-

бурзі. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета, побутового жанру 

і пейзажу. Він був одним із перших на той час офортистів України й Росії. 

Отже, не можна недооцінювати значення мистецького доробку 

Т.Г.Шевченка на фоні його літературної творчості. Мистецтво дуже важливе 

для самоусвідомлення народу та розвитку культури, а Шевченко залишив 

свій самобутній неоціненний слід в українському малярському мистецтві. 
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НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ  

ЯК КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ  

 
Нейролінгвістичне програмування (НЛП) – це система опису структури 

суб'єктивного досвіду, що пояснює специфіку кодування набутої інформації; 

модель спілкування, яка ґрунтується на виявленні та використанні стандартів 

мислення; комплекс технік і операційних принципів (контекстуально залеж-

них переконань), на основі яких моделюються ефективні стратегії мислення 

й поведінки. 

Нейролінгвістичне програмування як модель пояснення структурування 

власного досвіду виникло на початку 70-х pp. XX ст. Його родоначальниками 

вважають студента факультету математики та психології Річарда Бендлера та 

професора лінгвістики Джона Гріндера з Каліфорнійського університету. Зок-

рема, Р.Бендлер виявив закономірність: копіювання пересічною людиною пе-

вних аспектів поведінки й мовлення відомих психотерапевтів може аналогічно 

вплинути на свідомість, емоції та поведінку інших людей. 

Бендлер і Гріндер вивчили й проаналізували складові успіху найвідо-

міших психотерапевтів свого часу – М.Еріксона, В.Сатір, Ф.Перлза. Гріндер 

як лінгвіст аналізував усі вербальні методи психологічного впливу на людей, 

а програміст Бендлер трансформував отриману інформацію в систему алго-

ритмів. Ці дослідження започаткували процес моделювання прийомів успіш-

ного спілкування, названого спочатку «метазнанням», а пізніше – нейролінг-

вістичним програмуванням (НЛП). 
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НЛП застосовується в цілому ряді сфер діяльності: продажах, психоте-

рапії, комунікації, політиці, освіті, спорті, управлінні бізнесом, міжособових 

стосунках тощо. 

Мета використання НЛП у політичній сфері – намагання за допомогою 

психологічних технологій проникнути в підсвідомість і, змінивши чи транс-

формувавши думки, погляди, ідеали, зумовити таку поведінку окремої люди-

ни, групи, мас, яка б максимально сприяла завоюванню, використанню та 

втриманню влади. Козир маніпулятора полягає в тому, що об'єктові впливу 

не нав'язують певну думку, а штучно створюють інформаційний контекст, 

який стимулює ніби самостійне формування необхідних думок та висновків. 

Стійкість і довготривалість ефекту використання НЛП у політичному процесі 

зумовлені тим, що об'єкти впливу вважають власними навіяні їм думки. 

В Україні, де політична боротьба триває й має тенденцію до значного 

загострення протистоянь між політичними таборами, теж активно (особливо 

останнім часом) використовують прийоми НЛП для здобуття політичної пе-

ремоги. Український політтехнолог С.Нестеренко, прогнозуючи напередодні 

парламентських виборів 2006 р. розвиток та специфіку майбутніх політичних 

перегонів, зазначив: маніпулятивні технології будуть застосовувати так сер-

йозно й інтенсивно, що вибори стануть «конкурсом на кращого маніпулято-

ра». «Зараз будуть використовуватися дуже активно нейролінгвістичне про-

грамування і гіпноз – технології, що впливають на свідомість людей... Той, 

хто буде застосовувати кращі маніпулятивні технології, і стане переможцем»,  

– заявив політтехнолог [1]. 

Шлях нейролінгвістичного програмування до політичної сфери був 

пройдений швидко. Технології НЛП потрапили також до поля зору військо-

вих та спецслужб, а також бізнесу. 

Один з основних принципів НЛП полягає в тому, що порядок або пос-

лідовність наслідувань, подібно порядку слів у пропозиції, впливає на їх зна-

чення. Інший принцип НЛП полягає в тому, що слова є лише неадекватні яр-

лики для досвіду. Для творців НЛП людина – це складна інформаційна 

машина, що має свої мови та програми. Афективна сфера, емоції, почуття і 

воля описують лише ресурсні стани, створювані тими чи іншими програма-

ми, але не мають власної природи і закономірностей. НЛП працює як з несві-

домим, так і з свідомістю, зі структурою суб'єктивного досвіду, йдучи від пи-

тання про об'єктивність того, що відбувається [2]. 

Базове допущення НЛП зводиться до незмінних постулатів. «Карта не 

дорівнює території» – одна з улюблених тез НЛП, орієнтує на вивчення того, 

як людина сприймає, інтерпретує і структурує інформацію, яка надходить до 

неї. НЛП пропонує концептуальне розуміння, засноване на інформатиці і ком-

п'ютерному програмуванні, однак ще більш прискорене в спостереженні жи-

вого людського досвіду. Все, що є в НЛП, може бути перевірене безпосеред-

ньо вашим власним досвідом або спостереженнями за іншими людьми [3]. 

Отже, нейролінгвістичне програмування – це мистецтво і наука про дос-
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коналість, результат дослідження того, як видатні люди в різноманітних сфе-

рах діяльності досягали своїх видатних результатів. НЛП – це ясна і ефективна 

модель людського внутрішнього досвіду і комунікації. Використовуючи прин-

ципи НЛП, можна описати будь-яку людську активність дуже детально, що 

дозволяє здійснювати легко і швидко глибокі і тривкі зміни цієї активності. 

 
Література: 

1. Сутність нейролінгвістичного програмування й особливості його використання 

[Електроний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/81405-31-sutnst-

neyrolngvstichnogo-programuvannya-y-osoblivost-yogo-vikoristannya.html 

2. НЛП, нейролінгвістичне програмування [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://psychologis.com.ua/nlpzpt_neyrolingvisticheskoe_programmirovanie.htm 

3. Безпека життєдіяльності людини: вплив нейролінгвістичного програмування 

[Електроний ресурс] – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/bjd/22854/ 

 

 

Суржиков О.О., студ. гр. ТУР-14 

Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

ТЕЛЕФОННИЙ ЕТИКЕТ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА  

УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сучасне ділове життя неможливо уявити без телефону. Завдяки йому 

значно підвищується оперативність вирішення багатьох проблем і питань. У 

наш час телефон – не лише один із найефективніших засобів зв'язку, а й спо-

сіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб підт-

римання приватних стосунків між людьми. 

Правила етикету, які проявляються в конкретних формах поведінки, вка-

зують на єдність двох його сторін: морально-етичної і естетичної. Перша сто-

рона виражає моральні норми: запобігливої турботи, поваги, захисту і т.д. 

Друга сторона – естетична – свідчить про красу, витонченість форм поведінки. 

Мета. Визначити специфіку і надати загальну оцінку ролі етикету те-

лефонної розмови. 

Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення, що характе-

ризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами: 

співрозмовники не бачать одне одного й не можуть скористатися невербаль-

ними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомоги міміки, 

жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуа-

льного контакту між співрозмовниками); обмеженість у часі (телефонна бесі-

да не може бути надто тривалою); наявність технічних перешкод (втручання 

сторонніх абонентів, погана чутність). 

Існує певний перелік правил етикету телефонної розмови, яких пропо-

нують дотримуватися фахівці з проблем усного ділового спілкування. Ефек-
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тивність телефонної розмови залежить від емоційного стану людини, від на-

строю. Під час розмови потрібно вміти зацікавити співрозмовника своєю 

справою. Тут допоможе правильне використання методів переконання. Це 

можна зробити за допомогою продуманого добору інформації, голосу. Якщо 

співрозмовник виявляє схильність до суперечок, висловлює несправедливі 

звинувачення, то слід набратися терпіння і не відповідати йому тим самим, 

частково визнати його правоту, намагатися зрозуміти мотиви його поведінки. 

Свої аргументи слід викладати спокійно, коротко і ясно. 

Також важливим є вміння слухати співрозмовника. Вихована людина 

не буде перебивати співрозмовника чи поправляти, підкреслюючи свою мов-

ну освіченість та професійну перевагу. Неприпустимо засмічувати телефонну 

розмову словами-«паразитами». У телефонній розмові краще не використо-

вувати професійних виразів, які можуть бути незрозумілі співрозмовнику. 

Приватна розмова теж має загальновизнані норми телефонного етикету. 

Наприклад, безтактно телефонувати без крайньої потреби знайомим чи друзям 

надто пізно чи рано. Оптимальний час для телефонних розмов з 9.30 до 21.30. 

У виняткових і екстремальних випадках можна телефонувати в будь-який час. 

Якщо виникає потреба зателефонувати партнерам за кордон, необхідно уточ-

нити різницю в часі, щоб дзвінок не пролунав пізно вночі чи рано-вранці. 

Не коректно обтяжувати інших по телефону своїми невдачами, приго-

дами, сімейними справами. Не етично говорити про того, кого не знає спів-

розмовник. 

Тактовно буде запитати на початку розмови, чи не завадить телефон-

ний дзвінок чомусь важливому. Не варто висловлювати образу, коли спів-

розмовник вибачиться й попросить зателефонувати через годину. Не слід при 

цьому запитувати причину, якщо людина не вважає за потрібне пояснити її. 

Розмова по телефону має бути спокійною, розбірливою, чемною, лако-

нічною. Тому треба заздалегідь її продумати. 

За етикетом завершує телефонну розмову, як у діловому, так і в прива-

тному спілкуванні, її ініціатор. Якщо розмовляють чоловік і жінка, то перева-

га надається, безперечно, жінці. 

Завершуючи телефонну розмову, обов'язково треба попрощатися. Не-

тактовно класти трубку, не дочекавшись прощальних слів співрозмовника. 

Варто пам'ятати, що надмірна ввічливість, улесливість не прикрашають спів-

розмовника, а навпаки, свідчать про його низький етичний рівень і можуть 

викликати роздратування. 

Отже, основою успішної телефонної розмови є компетентність, тактов-

ність, доброзичливість, володіння прийомами ведення бесіди, бажання швид-

ко і ефективно вирішити проблему або надати допомогу для її вирішення. 

Важливо, щоб службова телефонна розмова велася у спокійному тоні і ви-

кликала позитивні емоції. 

 
Література: 

1. Правила культурної поведінки при телефонній розмові [Електроний ресурс]. – 
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Режим доступу http://ru.osvita.ua 

2. Етикет телефонної розмови [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com 

3. Телефонний етикет [[Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.dilovamova.com 

 

 

Решетняк М., студ. гр. ЕП-15 

Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ 

 
Гендерні аспекти спілкування пов’язані зі статтю людини. На поведін-

ку жінок і чоловіків впливає багато факторів, наприклад,  психофізіологічні 

особливості  та гендерні стереотипи – типові поняття поведінки чоловіків та 

жінок, що відображають їх уявлення про свою роль у суспільстві. В наш час 

гендерна лінгвістика вивчає як мову чоловіків, так і мову жінок. Проблеми 

гендерних аспектів спілкування досліджували такі вчені, як  Горошко Є.І., 

Кириліна А.В, Савицька Л. та ін. 

Дослідники говорять, що манера спілкування чоловіків та жінок най-

більш розкривається в діловому та професійному спілкуванні. Природа ство-

рила чоловіків і жінок неоднаковими. Чоловіки в діловому спілкуванні від-

дають перевагу конкретиці, жестам, брутальності, стриманості, 

раціональності. Жінки, навпаки, намагаються створити доброзичливу атмос-

феру, колегіально приймати рішення та виявляти свої емоції. 

Чоловічий стиль спілкування ще називають  авторитарним, тому що він 

спрямований на домінування. Під час спілкування чоловікам властиві: зави-

щена самооцінка, самовпевненість, зосередженість на завданні та ієрархіч-

ність у спілкуванні. Існує думка, що чоловіки звикли розраховувати на ко-

манду у разі прийняття рішень, а жінки – на себе, але в реальності – навпаки. 

Жінки звикли приймати рішення колективно, а чоловіки більш схильні до 

авторитарного вирішення проблем. Чоловіки в в своїй манері спілкування 

більшу увагу приділяють конкретиці: цифрам, результатам, зіставленню фак-

тів та логічному аналізу. Чоловіки використовують більше дієслів і іменни-

ків, а жінки віддають перевагу прислівникам і прикметникам. Чоловіки рідше 

погоджуються з критикою та частіше вдаються до іронії [2]. 

Жінкам властивий демократичний стиль спілкування, в якому вони 

приймають творчі рішення, уникають можливості когось образити та вжива-

ють слова зі значенням невпевненості або перебільшують свої емоції. Жінки 

не впевнені у собі, на відміну від чоловіків, тому вони намагаються приймати 

рішення колективно, для отримання більшої впевненості. Для жіночої статі 

характерний перебільшений вияв свого емоціонального стану, тому вони 

прикрашають свою мову такими словами: сильно, дуже, надто, надзвичайно, 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

153 

дуже-дуже. В той час як чоловіки намагаються викласти якнайщвидше всю 

інформацію, не приділяючи уваги почуттям [1, с. 163-164]. 

Як відомо, жінки багато уваги приділяють своїй зовнішності, тому для 

них важлива позитивна оцінка свого зовнішнього вигляду, емоційності та жі-

ночності. Оскільки жінки більш емоційні, вони частіше за все бувають «кон-

фліктоносіями». До конфліктних ситуацій також призводять максималістські 

судження жінок, які у чоловіків спостерігаються рідше. Хоча з іншого боку, 

всі наведені властивості жінок дозволяють їм краще розуміти інших людей, 

виявляти до них співчуття. 

Отже, багатьох проблем і непорозумінь на робочому місці можна уни-

кнути, якщо розуміти базові моделі поведінки чоловіків і жінок. Підсумову-

ючи усе вище сказане, робимо висновок, що відмінності у спілкуванні чоло-

віків і жінок досить значущі та видимі, але не можна сказати, що 

перераховані особливості, характерні для тієї чи іншої статі, присутні в кож-

ній людині. Майже всі риси характеру надаються людині від народження, 

тим самим впливаючи на подальшу манеру її спілкування.  

 
Література: 

1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням. / С.В. Шевчук, 

І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. –  С. 163-164.  

2. Дорошенко С.М. Гендерні особливості спілкування [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia/8_100640.doc.htm 

 

 

Пересунько К.М., студ. гр. ОА-15 
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торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

КАЛЬКУВАННЯ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

Калькування є досить актуальним та дискусійним явищем у сучасному 

мовознавстві. Калькування як мовне явище існує стільки, скільки існують мо-

вні контакти, і немає в світі такої мови, в якій не було б кальок. Калькування 

належить до недостатньо вивчених аспектів сучасної лінгвістики. До цього 

часу немає єдності у поглядах на саму природу калькування, не визначено мі-

сце кальок у словниковому складі мови, у системі мовознавчих дисциплін. 

Основною метою роботи є тлумачення понять «калькування», «запози-

чення»;  аналіз  калькування як лінгвістичного явища. 

Від звичного лексичного запозичення суттєво відрізняється калькуван-

ня –  один із типів взаємодії мов. «Калька (з фр. calque – копія) – це слово або 

вираз, створене питомими мовними засобами за зразком слів і виразів іншої 

мови» [1, с. 73]. 

У сучасному мовознавстві дискусійною є проблема визначення місця 

кальок серед запозиченої і питомої лексики, як загальновживаної, так і тер-
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мінологічної. «Запозичення – це універсальне мовне явище, яке полягає в ак-

центуванні однією мовою лінгвістичного матеріалу з іншої внаслідок екстра-

лінгвістичних контактів між ними, що різняться за рівнем і формами» [2, 96]. 

Найбільше за інші взаємодіє з чужими мовами і найяскравіше відображає 

взаємовплив світових мовних систем термінологічна лексика [4]. 

Кальки визнають як «прямі неповні запозичення». До запозичень нале-

жать суспільно-політичні терміни, слова на позначення соціально-

економічних явищ, предметів виробництва та інші. Автор поняття «калька» 

Ш. Баллі вважав його найдоцільнішим.  Він писав: «Іноді це явище назива-

ють гібридизацією, однак останній термін не зовсім точний, і його важко за-

пам’ятати. Навпаки, термін «калька» дуже простий, у прямому розумінні він 

означає точне механічне відтворення рисунка ручним способом» [1; 69]. 

Цей лінгвістичний термін прижився і закріпився в багатьох мовах. Ду-

мки Ш. Баллі про кальки, висловлені на початку XX ст., уточнюються і діс-

тають дальшого розвитку у роботах зарубіжних і вітчизняних мовознавців. 

Досліджували кальки відомі вчені: Л. Булаховський, М. Шанський, Л. Єфре-

мов та ін. Проблеми калькування порушували  у своїх роботах І. Білодід, Р. 

Зорівчак, Т. Панько та ін. Однак вузлові питання цієї проблеми залишилися 

нерозв’язаними. Слушно зауважує Л.П. Єфремов, що «калькування саме по 

собі становить значний інтерес для мовознавства і заслуговує на спеціальне, 

а не окремо побіжне вивчення, і його не можна приєднати навіть до такого 

актуального і складного питання, як запозичення» [3, 119]. 

Думки вчених у дослідженні кальок розходяться. Одна частина вважає 

кальки різновидом запозичень, інша – ототожнює їх з буквальним перекла-

дом. Обидва напрями беруть витоки з роботи Ш. Баллі, названої вище. Ана-

лізуючи спільні риси запозичення і калькування, Ш. Баллі зауважував: «Було 

помилкою чітко розмежовувати запозичення і кальки, вони викликані до 

життя однією і тією ж причиною і відіграють однакову роль у положенні 

словника» [1, с. 69].  

Це протиріччя пояснюється тим, що дослідники однобічно розглядають 

калькування, а це двобічний процес, і цим не можна нехтувати [1, с. 129]. 

Кожний дослідник вносить щось своє у загальну проблему калькування, у 

кожного є раціональне зерно. У вітчизняному мовознавстві віддають перева-

гу класифікації кальок, запропонованій М. Шанським. Так, залежно від того, 

що калькується – слово чи словосполучення, він поділяє кальки на лексичні і 

фразеологічні. Лексичні кальки, в свою чергу – на словотворчі і семантичні. 

Отже, традиційно у навчальних посібниках виділяють три основних типи ка-

льок: 1) словотворчі, 2) семантичні, 3) фразеологічні. 

Якщо розглядати кальки з близькоспоріднених мов (в українській – з 

російської як мови міжнародного спілкування), де маємо цілий ряд спільних 

словотвірно-мотиваційних одиниць, то є всі підстави розглядати лексичне 

калькування як один з різновидів лексичного словотворення. Так за зразком 

російських слів з власного словотворчого матеріалу створюються в українсь-
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кій мові слова всіх галузей суспільно-політичного, науково-технічного і ку-

льтурного життя. 

Використавши відомі спостереження і узагальнивши їх, можна зробити 

такий висновок: 1) калькування як один з різновидів словотворення – прак-

тично необмежений продуктивний спосіб поповнення словникового складу 

мови; водночас калькування може виявлятися як негативне явище мовної ін-

терференції; 2) калькування – двобічне явище (об’єкт і результат); 3) в основі 

калькування лежить принцип мотивованості. 

Таким чином, лексичне калькування в сучасній українській мові стано-

вить собою свідому цілеспрямовану діяльність двомовних суб'єктів, зумов-

лену взаємодією лінгвістичних факторів. Калькування здійснюється за слово-

твірними законами і правилами сучасної української мови та має творчий 

характер. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНОЇ ТВОРЧОСТІ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ 

 
Нинішнє відродження України як суспільства, як держави неможливе 

без духовного оновлення її народу. Потрібне формування нових духовно-

ціннісних орієнтирів, культурне відтворення нації. Сьогодні актуальним є 

питання якісного оновлення на рівні кращих світових зразків усіх сфер духо-

вного, писемного життя українців, зокрема, шляхом розвитку культурно-

історичних традицій українського народу. 

Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати особливості писемної 

творчості козацької доби та охарактеризувати козацькі літописи, прозову лі-

тературу і поезію цього часу як одну із яскравих сторінок культурно-

історичної спадщини українців. 

Період XVII-XVIII століть був для України часом небувалих змін. Ко-

зацтво як політична сила виступило на історичну арену та підняло Україну з 

колін і відродило смак до політичної і культурної творчості. Українська ку-

льтура цього періоду, незважаючи на складні історичні умови, розвивалася як 
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самобутня, з національною специфікою і проблематикою [1]. Недарма дослі-

дники козацьку добу називають «золотою добою» в українській культурі. За 

своєю суттю українська народна творчість, зокрема козацька поетична твор-

чість, відзначається своєю природністю, ідейністю, невимушеністю, самобу-

тністю, витонченістю глибинних почуттів і громадянського обов’язку, патрі-

отизму й любові до України. 

Вивчаючи суспільне і духовне життя України в своїх працях, особливу 

увагу приділяли козацікій добі такі дослідники, як: М.Попович, М.Рильський, 

Г.Нудьга, Л.Стрюк, О.Гончаренко, М.Возняк. 

Визначними творами, які вперше з’явилися в другій половині 

XVII століття, були так звані козацькі літописи. Хмельниччина найдокладні-

ше відображена в «Літописах Самовидця», «Літописі Грабянки», «Літописі 

Самійла Величка». У центрі уваги були бурхливі події Визвольної війни і Ру-

їни. Українське козацтво виступає у цих творах рушійною силою національ-

ної історії [2]. Центральними постатями виступають гетьмани, передусім 

Хмельницький, кошові, полковники, які відстоюють свободу і честь козаць-

кої вітчизни. 

Видатним істориком першої половини XVIII століття був Самійло Ве-

личко. Працюючи писарем в генеральній канцелярії, він  написав твір з чоти-

рьох томів, які охоплювали події 1648-1720 років. Майстерно описано також 

наслідки Руїни на українських землях і епізод про напад яничар і татар на Січ. 

Українською мовою вийшов друком один з визначних полемічних творів 

− «Апокриф» Христофора Філарета. Автор захищав право українського народу 

на самостійне і ненасильницьке вирішення своїх релігійних пробдем, він був 

ідеологом православного шляхетства, відстоював шляхетські вольності. 

До найяскравіших за емоційною силою творів полемічної літератури 

слід віднести книгу М.Смотрицького «Тренос». Цей речитативно-поетичний 

твір написаний з використанням народнопоетичного жанру голосіння-плачу 

Матері − церкви, зверненого до дітей – українських православних магнатів, 

що відреклися від неї і пішли за католицької церквою. Різко засуджується 

Брестська унія і католицьке духівництво [4]. 

Інший ідейний напрям у політичній православній літературі репрезен-

тував І. Вишенський. Він виступав не лише проти національно-релігійного, а 

й соціального гноблення. 

Наприкінці XVI-XVII століття з’являється ораторська проповідницька 

проза. У творчості Барановича ми знаходимо і твори яскраво вираженого со-

ціально-поетичного звучання, що природно для покоління, змученого війна-

ми. Риторична проза бароко досягає розквіту в творчості А. Радивиловського, 

І. Галятовського, С. Яворського, Г. Сковороди [3]. Перші прояви барокового 

стилю в поетичній творчості козацької доби помітні з 16-18 століття. Харак-

терні жанри поетичного бароко: віршова поезія, епіграми, плачі, панегірики. 

Стиль бароко виявився також в поезії К. Транквіліона-Ставровецького, 

Г.Сковороди та драматургії. Видатним драматургом був Дмитро Ростовець – 
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автор 12 драматичних творів, з яких «Різдвяна драма» мала величезний успіх, 

йшла у вертепі. У драмі Ф. Прокоповича «Володимир» описується запрова-

дження князем Володимиром Великим християнства. Свого найвищого роз-

витку сягнула  інтермедія. Героями інтермедій були селяни, козаки, міщани. 

Тут відтворюються народний побут, пісні, звичаї. Найбільший успіх мали 

інтермедії М. Довгалевського,  Я. Гаватовича. 

Отже, у козацьких літописах, в прозовій літературі і поезії козацької 

доби простежується ідея відстоювання національних і людських прав. Завдя-

ки подвижництву письменників та безіменних творів фольклору наша літера-

тура вийшла на магістральні шляхи народності й правдивого, критичного зо-

браження життя. Сьогодні не можна вважати себе освіченою людиною, не 

осягнувши значення літературно-культурного скарбу, створеного українсь-

ким народом. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 
Проблема правового мовного регулювання залишається актуальною 

протягом усього періоду незалежності нашої країни. Конституція України 

закріпила за українською мовою статус державної, однак і після цього не 

зникли проблеми, пов’язані з регулюванням мовних відносин в Україні. На 

жаль, зберігається у нашій країні розмитість сфери застосування державної 

мови, її функцій, кола суб’єктів. Важливим у цьому плані є практичний дос-

від законодавчого і правого регулювання мовних відносин у зарубіжних кра-

їнах, який може допомогти виробити науково обґрунтовані та продуктивні 

пропозиції з удосконалення вітчизняного мовного законодавства. 

Мета: окреслити природу проблем у мовній сфері нашої країни, визначити 

найважливіші заходи для здійснення ефективної вітчизняної мовної політики. 

У процесі демократичного державотворення, формування громадянсь-

кого суспільства особливої ваги й актуальності набувають питання регулю-

вання і гармонізації мовних відносин. Розуміючи делікатність мовного пи-
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тання, необхідно виважено підходити до завдань регулювання мовних відно-

син, правового забезпечення вільного розвитку державної мови та мов націо-

нальних меншин, які проживають на території України. Закономірно постає 

необхідність зміцнення позицій та підтримки усіма громадянами незалежно 

від їхньої національності їх рідної мови та державної української мови. Адже 

кожна з національних мов виконує у суспільстві, перед усім, консолідуючу та 

об’єднувальну функції. Це одна із домінант державної мовної політики, яка 

покликана сприяти збереженню міжнаціонального миру й злагоди в суспіль-

стві, бути його стабілізуючим чинником.  

Світовий досвід переконує, що культурна і мовна єдність представни-

ків різних національностей – це одна з найважливіших умов стабільного іс-

нування держав новітнього часу. Європейська Хартія регіональних мов, при-

йнята в Страсбурзі 5 листопада 1992 року, своєю метою визначає «захист і 

розвиток історичних регіональних мов і мов національних меншин в Європі». 

Поняття мови, яке використовується в хартії, сконцентровано передусім на 

культурній функції мови. Хартія має на меті захищати регіональні мови та 

мови меншин та сприяти їх розвитку, але це не стосується мовних меншин. З 

цієї причини акцент робиться на культурний вимір використання регіональ-

них мов або мов меншин в усіх аспектах життя їхніх носіїв. Проект хартії не 

стосується проблем національних груп, які прагнуть незалежності або змін 

кордонів, але водночас очікується, що він зможе допомогти, у зважений та 

реалістичний спосіб, пом’якшити проблему меншин, чиєю відмінною рисою 

є їхня мова, шляхом надання їм можливості комфортно почувати себе у дер-

жаві, в яку їх помістила історія. Розширення можливостей для використання 

регіональних мов або мов меншин в різноманітних сферах життя може зовсім 

не посилюючи дезінтегруючи тенденції, лише заохотити групи, які цими мо-

вами розмовляють, забути минулі образи, що перешкоджали їм здобути своє 

місце в країні, де вони мешкають, а також в Європі в цілому [1].  

На жаль, українська мова і натепер ще не дістала належного застосу-

вання в усіх сферах життя, рівень її престижу неадекватний її використанню, 

що може свідчити про неефективність державної мовної політики в Україні 

останніх років і змушує шукати нових підходів до вирішення завдань не ли-

ше розширення функціонування української мови, а й реального забезпечен-

ня прав мов інших етносів України. Проголосивши самостійність, українська 

держава відразу стала на позиції розширення вжитку української мови, од-

нак, зіткнувшись із низкою проблем, стало зрозуміло, що необхідно змінюва-

ти стратегію розвитку в напрямку мультикультурності та мовної толерантно-

сті. Щоправда, особливих успіхів у цьому плані не було досягнуто. 

На сьогодні в Україні законодавча база про мови складається з Консти-

туції України, Декларації прав національностей України, законів України 

«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», 

«Про національні меншини в Україні», «Про ратифікацію Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист національних меншин», «Про освіту», «Про інфор-
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мацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу», «Про 

рекламу», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та 

ін., а також міжнародних договорів, що регулюють питання використання 

мов, згода на обов'язковість яких надається Верховною Радою України. Зага-

льновизнано, що законодавча база в Україні з мовного питання відповідає 

загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується з відповідними міжна-

родно-правовими актами. Але при цьому мовне питання у специфічних умо-

вах України було і залишається предметом гострої політичної й ідеологічної 

боротьби, надмірна політизація питання присутності російської мови в етно-

культурному просторі України викликає дисгармонію в різних суспільних 

колах. Тому надзвичайно гостра мовна проблема повинна вирішуватися з 

урахуванням мовних прав меншин  та інтересів російськомовних громадян. 

Перша спроба в цьому напрямку була здійснена у 2012 році, коли був 

прийнятий Закон «Про засади державної мовної політики», який, увівши в 

українське законодавче поле поняття регіональної мови, створив юридичне 

підґрунтя для надання російській мові статусу офіційної в російськомовних 

регіонах країни. Дійсно, для поліетнічної держави такий закон потрібен, але 

ні для кого не секрет, що чинний Закон є недосконалим і містить у собі бага-

то недоліків і суперечностей. Він був прийнятий поспішно, незважаючи на 

критику у висновках Веніціанської комісії, багатьох державних установ краї-

ни, профільних установ НАН України і небайдужих громадян. У лютому 

2014 року, після зміни влади, Верховною Радою України було запропоновано 

цей закон відмінити, що викликало серйозну напругу в суспільстві й занепо-

коєння великої кількості російськомовних громадян. Було вирішено даний 

закон не скасовувати до прийняття нового удосконаленого закону про мови. 

Як бачимо, встановлення балансу між захистом української мови як держав-

ної мови та захистом регіональних мов і мов меншин, за умови особливого 

становища російської мови, продовжує залишатися серйозним викликом для 

влади України. Можемо констатувати, що сучасній мовній ситуації в Україні 

властиві процеси протиборства старих стереотипів і нових тенденцій мовного 

регулювання [2].  

Ми маємо визначити декілька пріоритетних напрямків за якими на сьо-

годні має зосереджуватися державна мовна політика: 

1) внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону Украї-

ни про розвиток і застосування мов в Україні; 

2) приведення мовного законодавства і практики його застосування у 

сувору відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного 

Суду України; 

3) утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільно-

го життя на всій території України; 

4) створення незалежної нормативної бази підтримки і пільг для украї-

номовних ЗМІ; 

5) вироблення дієвих засобів захисту від актів зовнішньої мовно-
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культурної експансії та публічної дискредитації української мови; 

6) поліпшення якості українського на теле- і радіоканалах України; 

7) сприяння розвитку мов національних меншин; 

8) запобігання дискримінації за мовною ознакою; 

9) сприяння підвищенню загальної культури громадян України; 

10) врегулювання питань, пов'язаних з удосконаленням юридичної від-

повідальності за порушення законів, які регулюють питання використання 

державної мови. Звичайно, вирішенням цих питань не вичерпується держав-

на мовна політика. Держава має робити реальні кроки, щоб мовний баланс 

став реальністю. 

Отже, проблема співіснування та співвідношення української та росій-

ської мов в Україні дотепер залишається не вирішеною. Ключовими момен-

тами у вирішенні мовної проблеми повинні бути: забезпечення українській 

мові захисту, розширення функціонування та підняття престижу; надання 

громадянам права на проголошення російської мови на своїй території офі-

ційною регіональною мовою із закріпленням статусу в мовному законодавст-

ві, оскільки не припустимо ігнорувати бажання мільйонів громадян спілкува-

тися російською мовою, яка для них є рідною або комфортною і 

використання якої надає їм відчуття внутрішньої свободи.  
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ХХІ СТОЛІТТІ 

 
Для кожного з нас мова — це засіб спілкування, передачі інформації, 

спосіб опису предметів, почуттів, але водночас це щось значно більше, ніж 

суто прагматичний засіб забезпечення взаємодії людей у суспільстві. Кажуть, 

що скільки існує мов, стільки ж існує народів, бо для кожного народу його 

мова — це щось особливе, рідне, завдяки їй можна впізнати земляка, переда-

ти щось особисте. Мова —  це символ держави. Такою особливою для нашо-

го народу є українська мова. 

Метою роботи є вивчення стану та умов розвитку української мови в 

ХХІ столітті. 

Українська мова бере свій початок ще задовго до утворення української 
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держави. Коріння української мови сховане глибоко в культурі слов’янського 

народу. Українська мова сильна, незламна мова. Завдяки таким відомим 

українським діячам, як Тарас Шевченко, Петро Яцик, Юрій Липа, 

Іван Багряний, Василь Барка  та багатьох інших, українська мова збереглась 

за часів україномовного вето Російської імперії та радянської доби [2]. 

Правовою основою для закріплення статусу української мови як дер-

жавної мови незалежної України стала Конституція України. 

За свідченнями перепису 2013 року, лише 56% українського народу 

вважають за рідну українську мову. Для 40 % рідною залишається мова ро-

сійська [2]. У наш час, у зв’язку з ситуацією на сході країни, проблема дво-

мовності загострилася. 

Однією з головних сучасних проблем є українсько-російська двомов-

ність. З давніх-давен українська і російська мови були спорідненими, тому їх 

схожість цілком зрозуміла, проте інколи саме вона спричиняє справжню 

«хворобу», якою, як вважають дослідники, для української мови є суржик. 

Суржиком прийнято називати поєднання двох мов, у нашій ситуації —

української та російської. Найчастіше суржиком користуються люди в побу-

ті, проте в них це перетворюється на звичку, тому непомітно суржик запов-

нює ділове спілкування, освіту, літературу тощо. Є люди, які свідомо витрав-

лювали з себе природну україномовність, помилково вважаючи суржик за 

російську мову; є зовсім мимовільні носії суржику, які засвоїли його через 

оточення і вважають цілком природним; є ті, які звертаються до суржикових 

форм тому, що просто не знають літературної мови. Як відомо, повного збігу 

літературної і розмовної мов у жодному народі немає. Є діалектні варіації, 

але в нас, в Україні, на першому плані – суржик [3].  

Українська мова протягом століть бореться за виживання проти витіснен-

ня її російською на своїй території. На жаль, повноважні представники україн-

ського народу у Верховній Раді, яких обирав український народ, часом ухва-

люють закони, які не сприяють створенню найкращих умов для цього. За 

словами визначного педагога К.Ушинського: «Відберіть у народу все — і він 

усе може повернути; але відберіть мову — і він ніколи вже більш не створить її; 

вимерла мова в устах народу — вимер і народ» [2]. Російська мова заполонила 

все: освіту, політику, літературу. Річний тираж журналів та інших періодичних 

видань українською мовою складає 13 % від загальної кількості, за даними 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, близько 90 % ефір-

ного часу теле- і радіостанцій заповнено неукраїномовним продуктом [3]. 

Що ж робити? Як боротися за мову своїх предків? Ю. Беззуб пропонує 

щодо цього такі варіанти вирішення проблеми: по-перше, не боятися показа-

ти свою позитивну позицію щодо української мови; по-друге, всіма можли-

вими засобами підтримувати українську мову, заохочувати її, залучати до 

читання та написання українською; по-третє, в галузі освіти слід створювати 

концептуально нові, науково обґрунтовані програми, підручники, посібники, 

довідники, робочі зошити, методичні посібники для вчителів, навчальні елек-
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тронні ресурси [4, с.198-199]. До цього можна додати, що необхідно зо-

бов’язати наших українських політичних і державних діячів до неодмінного 

знання державної мови. 

Українська мова – національне надбання українського суспільства, мо-

ва зі своєю багатовіковою історією. Вона повинна охоронятися та підтриму-

ватися державою. Ми повинні не забувати, що століттями наші предки відс-

тоювали свою мову, берегли її, як найцінніший скарб, передавали з 

покоління до покоління, навіть віддаючи за неї життя. І сьогодні, в часи неза-

лежної України, ми повинні відстоювати її, пишатися нею, любити свою рід-

ну мову. Ми – українці, ми – одна нація, маємо спільну історію, спільне май-

бутнє, традиції, звичаї, а отже, повинні спілкуватися однією мовою. 
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ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 

 
На сучасному етапі проблема двомовності в Україні  є очевидною, 

оскільки це зумовлено складними процесами розбудови незалежної Україн-

ської держави, творення української політичної нації. На жаль, українська 

мова надто повільно впроваджується в усі сфери життя, а місцями, навіть 

«здає позиції» перед російською. Аналіз мовної ситуації, що існує в нашій 

державі, свідчить про зростання напруження довкола проблем реалізації кон-

ституційних вимог щодо розвитку й застосування мов. 

Проблеми українсько-російських мовних взаємин досліджували  

М.Вівчарик,  П.Житецький, О. Курило, М. Сулима, М. Гладкий, О. Синяв-

ський, С. Смеречинський, Р. Смаль-Стоцький, В. Чапленко, І. Білодід, Й. Багмут, 

Ф. Середа, Г. Гнатюк, Д. Мірошник, А. Шиловський, Б. Шарпило, Р. Болди-

рев, О. Сербенська, Л. Масенко, В. Столбунова та ін. 

Мета роботи полягає в тому, щоб висвітлити гостроту мовного питання 

і ситуацію двомовності в Україні. 

Українська мова –  одна з прадавніх слов’янських мов і є рідною для 

десятків мільйонів людей. В Україні 72,7 відсотка становлять українці – ко-
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рінні її мешканці. Мова –  не лише засіб спілкування, а й головний чинник 

консолідації нації, оскільки забезпечує єдність, вільний і культурний розви-

ток національної спільноти, стоїть на сторожі збереження національної іден-

тичності, здорового духовного і ментального розвитку, а отже, виступає мо-

гутнім засобом зміцнення національної свідомості.  

Основною рисою сучасної мовної ситуації в Україні залишається укра-

їнсько-російська двомовність з широким функціонуванням російської мови в 

різних сферах суспільного життя на значній території країни, що, природно, 

обернено пропорційно впливає на сферу використання української мови. 

Значна кількість газет, теле- і радіопрограм виходять російською мовою, а 

відомо, що народ говорить тією мовою, якою говорять ЗМІ. 

За результатами опитування, проведеного у вересні 2012 року, 53,8% 

громадян України виступили проти надання російській мові офіційного ста-

тусу, 38,4% підтримали цю ідею, а 7,8% – не визначились
 
. Станом на лютий 

2012 р. 46% громадян України підтримали надання російській мові статусу 

державної. Майже стільки ж (45%) виступили проти цього. Ще 8% –  не ви-

значились [1]. Аналізуючи  ці результати, можна сказати, що російська мова 

стоїть майже на рівні з українською. 

Причини вживання російської мови в Україні та його наслідки розкрив 

відомий дослідник націєтворчих процесів М. Вівчарик, з приводу чого він 

зазначає, що «внаслідок взаємодії таких чинників, як багатовікова русифіка-

ція, міграція на територію України росіян, фізичне знищення, депортація і 

вимушена еміграція українців за межі України, створилася вкрай небезпечна 

і виняткова, суто  «російська» ситуація, коли не мігранти змушені докладати 

зусиль проти їх асиміляції корінним народом, а, навпаки, національно свідомі 

українці змушені захищатися від мігрантів і доморощених збільшовичених 

перевертнів» [2]. 

Ми вважаємо, що ці слова досить чітко описують мовну ситуацію в 

Україні, адже саме російськомовні громадяни борються за статус двомовної 

держави. 

За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 

близько 80 % ефірного часу теле- і радіостанцій заповнено неукраїномовним 

продуктом. Обмеженою є присутність у телерадіоефірі україномовних про-

грам. Не на користь Україні склалося і використання частотного ресурсу. Бі-

льшість прикордонних районів мають значно кращі умови для прийому іно-

земних програм, ніж вітчизняних. Подекуди вітчизняне мовлення там 

відсутнє. 

Засилля в українському інформаційно-культурному просторі іншомов-

ної продукції призвело не лише до різкого скорочення українського мовного 

продукту, але призводить до руйнації способу думання і деформації мента-

льності громадян України [3]. На нашу думку, така ситуація прищеплює 

українцям чужі стереотипи та навіює їм почуття упослідженості та меншова-

ртості. Внаслідок цього відбувається руйнування ідентичності нації і духовне 
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нищення людського резерву, з якого формується українська еліта. 

Отже, виходячи з цього, українська мова має бути єдиною державною 

мовою громадянства. Мовна політика,  як одна із складових частин держави, 

має бути спрямована на забезпечення оптимального функціювання українсь-

кої мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого розви-

тку та взаємодії. Отже, одним з головних завдань нашого суспільства є збе-

реження  здорового духовного і ментального розвитку, національної 

ідентичності та свідомості громадян за посередництва єдиної державної на-

ціональної мови. 
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ЕТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Проблема культури й ефективності телефонного спілкування не втра-

чає актуальності, адже кожного дня люди з різним рівнем культури, освіти, 

професійної підготовки або навіть різними характерами і настроями контак-

тують між собою за допомогою телефонного зв’язку. Окрім буденних прива-

тних бесід, люди під час виконання службових обов’язків або вирішення ді-

лових питань та бізнес-справ користуються мобільним зв’язком чи 

стаціонарними телефонами: призначають ділові зустрічі, звітують перед на-

чальством про виконання певної роботи, укладають угоди тощо. 

Продуктивність ділового спілкування напряму залежить від знання 

правил етикету, завдяки яким особа може зарекомендувати себе як вихована 

людина та професіонал в очах начальства, підлеглих, партнерів, клієнтів то-

що. І навпаки, якщо людина не дотримується правил етикету, то це свідчить 

про її низький культурний розвиток та відсутність певної моралі поведінки. 

Метою пропонованої доповіді є узагальнення знань про правила етикету 

ділової телефонної розмови, ознайомлення з правилами спілкування та з реко-

мендаціями психологів щодо ділового спілкування у телефонному режимі. 

У наш час, ми не можемо уявити себе без засобу зв’язку, особливо без 

телефону. За допомогою телефону ми можемо спілкуватися з людьми в різ-
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них куточках країни і закордоном, вирішуючи важливі питання, координую-

чи роботу, підтримуючи ділові контакт тощо. Психологи відзначають, що 

тривалість телефонних розмов залежить від їх емоційного забарвлення. Зайва 

емоційність створює передумови для мовної нечіткості, неділовитості фраз, 

що збільшує час телефонної розмови. Відомо також, що під час телефонної 

розмови спостерігається таке явище, як надто насичена розмова. Воно може 

стати джерелом напруженості між сторонами. Тому під час телефонного спі-

лкування треба знати міру. Крім того, професійний етикет тісно пов’язаний із 

культурою мовлення, що є джерелом спілкування. Чітка вимова, правильна 

дикція, не швидкий темп вимови свідчать про те, що людина вихована та 

професійно пілготовлена. Освіченість і мовленнєвий етикет не допускають у 

діловому спілкуванні використання нелітературних слів. Мовлення ділової 

людини має завжди відповідати певній ситуації та професійному рівню її 

слухачів. Професійне вимлення передбачає стислість, грамотність, точність 

та ясність формулювань. 

Звичайно, кожна окрема телефонна розмова повинна вибудовуватися 

залежно від обставин, мети і призначення. Але існують загальні правила те-

лефонного етикету, яких повинні дотримуватися усі мовці. Вони не складні, 

зокрема: 

1) Не варто змушувати себе чекати «на лінії», варто попросити пере-

дзвонити або пообіцяти зробити це самому; 

2) Не варто змушувати співрозмовника провести бесіду, якщо він ку-

дись поспішає, або він не має можливості з вами розмовляти; 

3) Не рекомендується вести бесіду одразу з кількома людьми (виняток-

телеконференція); 

4) Не треба закінчувати бесіду за власною ініціативою, якщо вам зате-

лефонували і тема розмови до кінця не вичерпана; 

5) Ніколи не перебивайте співрозмовника; 

6) Не варто після привітання попросити передзвонити; 

7) У разі поганого зв’язку не варто кричати в телефонну трубку, краще-

передзвонити; 

8) Не варто розмовляти у присутності сторонніх. 

Окрім цих правил, фахівці рекомендують, перед тим як набрати теле-

фонний номер, заздалегідь скласти план вашої майбутньої розмови. Варто 

записати важливі питання, які вам треба задати, якщо розмова буде зв’язана в 

продажем товарів, то заздалегідь приготуйте відповідну документацію.  

Не варто забувати про правильно обраний час для розмови. Невдалим 

для переговорів є обідній час та кінець робочого дня. Вихована людина ніко-

ли не зателефонує пізніше 22:00. Якщо телефонують вам, то варто одразу 

привітатися, назвати ім’я, посаду та компанію, де ви працюєте. Якщо теле-

фонуєте ви – правила зберігаються, але варто додати, з якого питання ви тур-

буєте. У ході бесіди звертатися до співрозмовника по імені; не поспішайте, 

коли викладаєте інформацію; виділяйте ключові моменти і акцентуйте на них 
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увагу; не мовчіть, бо у вашого співрозмовника може скластися враження, що 

ви його не слухаєте або виникли проблеми зі зв’язком; не вживайте слів-

паразитів; дбайте про чіткість дикції.  

У телефонній бесіді важливо зацікавити людину. Для цього варто слід-

кувати за тембром голосу, інтонацією, темпом. За даними психологів, тон, 

інтонація можуть нести до 40% інформації. Варто слідкувати за вимовою 

імен та чисел (назви селищ, міст, прізвищ, які важко сприймаються на слух, 

варто проговорювати з особливою чіткістю). Телефонувати діловому партне-

ру або співробітнику на домашній телефон, можна тільки в крайніх випадках.  

Основні правила ділової бесіди: 1) вступна частина (привітання); 

2) інформування про справу; 3) аргументація; 4) відповіді на запитань та  

нейтралізація заперечень; 5) досягнення домовленості  

Отже, кожна ділова людина, професіонали своєї справи повинні добре 

знати правила етикету телефонного спілкування й рекомендації психологів 

щодо дій при різних телефонних ситуаціях, а також постійно дбати про куль-

туру мовлення та підвищення ефективності ділової комунікації.  
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КУЛЬТУРА УСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВЛЕННЯ В ДІЛОВОМУ 

СПІЛКУВАННІ 

 
Слово, мова – показники загальної культури людини, її інтелекту, мов-

ної культури. Мовна культура шліфується і вдосконалюється у процесі спіл-

кування, зокрема під час виконання професійних обов'язків. Вона виявляєть-

ся у володінні професійною мовою, вмінні висловлюватися правильно, 

точно, логічно, майстерно послуговуватися комунікативно виправданими 

мовними засобами залежно від мети і ситуації спілкування. Усі ці критерії 

регламентує мовознавча наука – культура мови. 

Мета доповіді: з'ясувати, що необхідне для досягти успіху в діловому 

спілкуванні; що таке етикет, основні його види та його реалізація в мовленні; 

чи важливе дотримання норм української літературної мови при діловому 

спілкуванні. 

Усне ділове спілкування передбачає всілякі способи взаємодії з людь-

ми, використання різних комунікативних засобів – вербальних (словесних) і 
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невербальних (несловесних). Вербальне ділове спілкування може здійснюва-

тися за дуже неоднакових обставин: одні вимоги ставить перед нами розмова 

з однією людиною, інші – спілкування з кількома людьми, ще інші – з цілим 

залом слухачів. Неоднаково ми будуємо розмову, якщо діловий партнер си-

дить перед нами і якщо він звертається до нас по телефону [1]. 

У будь-якому разі, щоб досягти мети спілкування, ділова людина по-

винна мати не тільки певний фізичний та інтелектуальний потенціал, навич-

ки комунікації, а й знати правила ділового спілкування, або, інакше, – прави-

ла ділового етикету. 

Етикет – це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між 

людьми у різних ситуаціях. Нині узвичаєно виокремлювати за сферою вико-

ристання діловий етикет – норми поведінки і спілкування різних соціальних 

груп. Визначальна ознака його – співпраця і взаємопорозуміння. 

Основну частину етикету загалом становить мовний, мовленнєвий і 

спілку вальний етикет, які нині виокремлюють авторитетні фахівці з проблем 

культури спілкування. 

Дотримання мовного етикету людьми так званих лінгвоінтенсивних 

професій – чиновниками всіх рангів, лікарями, юристами, працівниками зв'я-

зку, транспорту тощо - має ще й виховне значення, мимоволі сприяє підви-

щенню як мовної, так і загальної культури суспільства. Але найбільш важли-

вим є те, що неухильне, ретельне додержання правил мовного етикету 

членами колективу навчального закладу, підприємства, офісу, інституції під-

тримує позитивний імідж, престиж усієї установи [2]. 

Формування мовного етикету і правила його використання зумовлюють 

такі чинники:  

1. Мовний етикет визначається обставинами, за яких відбувається спіл-

кування. Це може бути ювілей університету, нарада, конференція, прийом 

відвідувачів, ділові перемовини та ін. 

2. Мовний етикет залежить від соціального статусу суб'єкта і адресата 

спілкування, їх фаху, віку, статі, характеру, віросповідання. 

3. Мовний етикет має національну специфіку. Кожний народ створив 

свою систему правил мовного етикету.  

Мовленнєвий етикет – поняття ширше, ніж мовний етикет і має індиві-

дуальний характер. Мовець вибирає із системи словесних формул найбільш 

потрібну, зважаючи на її цінність. Якщо ми під час розповіді надуживаємо 

професіоналізмами, термінами і нас не розуміють слухачі, то це порушення 

мовленнєвого етикету, а не мовного. Фахівці з проблем етикету визначають 

цю різницю так: «Між ідеальним мовним етикетом і реальним мовленнєвим 

етикетом конкретної людини не може бути повного паралелізму. Реалізація 

мовного етикету в мовленні, комунікативна поведінка назагал завше несе ін-

формацію про мовця – з його знаннями, вміннями, уподобаннями, орієнтаці-

ями тощо. Тому тут бувають усілякі – несвідомі і свідомі – відхилення, по-

милки, порушення, інокультурні впливи, іншомовні вкраплення та ін.». 
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Мовець – це не «говорильний аппарат», який просто озвучує чи графічно фі-

ксує закладені в його пам'ять формули мовного етикету. Він має «простір для 

маневру», має можливість вираження своєї індивідуальності навіть у межах 

цієї порівняно вузької мовної підсистеми. Суть афоризму «людина – це 

стиль», знаходить своє потвердження і тут [3]. 

Спілкувальний етикет – це гіперпарадигма, яку мовці відтворюють за 

правилами, узвичаєними в певній мовній спільноті. Йому властива націона-

льна своєрідність, ідіоетнічність. В українців, наприклад, здавна побутує по-

шанна форма звертання на «Ви» до старших за віком, посадою, незнайомих, 

до батьків: «Ви, тату...», «Ви, мамо....». Ця граматична форма висловлення 

ввічливості – давня риса української мови: «недарма бо так запопадливо ви-

полювали манкрути цю націоналістичну рису, стверджуючи, що пошанна 

множина є яскравим відбитком патріархальних стосунків на селі, виявом по-

внокровного націоналізму в мові, а отже, приречена на зникнення» [3]. 

В усіх спільнотах завжди приділялася належна увага засвоєнню правил 

етикету. Крім цього, існує чимало типових спілкувальних ситуацій, для яких 

характерна впорядкована парадигма мовних знаків (формул), вибір яких є 

дуже важливим в етикетному мовленні. 

Отже, культура мови – це галузь мовознавства, що кодифікує норми, 

стандарти репрезентації мовної системи. Вона не лише утверджує норми лі-

тературної мови, а й пропагує їх, забезпечуючи стабільність і рівновагу мови. 

Правильність мовлення – це базова вимога культури мови, її основа. 

Тож особа, щоденною практикою якої є ділове спілкування, 

обов’язково повиннв знати норми української літературної мови особі. Адже 

людина з низьким рівнем мовної культури, яка не вміє висловлювати свої 

думки, яка припускається помилок під час спілкування, приречена на кому-

нікативні невдачі. Особливо важливо для всіх фахівців оволодіти нормами 

мови документів і усного ділового спілкування [4]. 

Нормативний аспект культури мови – один із найважливіших, але не 

єдиний. Можна, не порушуючи норми української літературної мови, спра-

вити негативне враження на співбесідника. 

Мова має величезний запас мовних засобів, якими треба послуговува-

тися, враховуючи ситуацію, сферу спілкування, статусні ознаки співбесідни-

ків. Усі ці засоби мають бути мобілізовані на досягнення комунікативної ме-

ти. Ці питання передовсім становлять комунікативний аспект культури мови. 

Етичний аспект культури мовлення вивчає лінгвістична дисципліна – 

мовний етикет: типові формули вітання, побажання, запрошення, прощання. 

Неабияке значення мають і тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й 

доречно підтримати тему [5]. 

Висновок. Високу культуру мовлення фахівця визначає досконале во-

лодіння літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності. 

Важливе значення для удосконалення культури мовлення має систематичне й 

цілеспрямоване практикування в мовленні – спілкування рідною мовою із 
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співробітниками, колегами, знайомими, приятелями, оскільки вміння і нави-

чки виробляються лише в процесі мовленнєвої діяльності. Культура мовлен-

ня – невід'ємна складова загальної культури особистості. Володіння культу-

рою мовлення – важлива умова професійного успіху та фахового зростання. 
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МОВА СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ: ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 

Реклама – це платна форма ефективного донесення інформації. Вона 

набирає все більших обертів, з’являється в нашому житті на кожному кроці. 

Кожного дня ми бачимо велику кількість реклами, вона є у громадському 

транспорті, на дорогах, на деревах, у засобах масової інформації тощо. 

Фахівці в галузі реклами використовують найрізноманітніші засоби 

впливу на аудиторію, зокрема різні засоби мови, для маніпуляції нашою сві-

домістю.  

Над дослідженням рекламного тексту працювали такі науковці, як 

О.І. Зелінська, В.Аренс, Л.А.Баркова, Т.Н.Лівшиць, Ю.С.Бернадська, 

М.М.Кохтєв, І.Імшинецька, О.В.Медвєдєва, І.П.Мойсеєнко, Ю.К.Пирогова, 

Л.Г.Фещенко та ін..  

Мета роботи: Розглянути лексичні особливості реклами та з’ясувати їх 

роль у досягненні рекламних завдань. 

У наш час існує чимало видів реклами: реклама в пресі, комп’ютерна 

реклама, радіо-  і телереклама, зовнішня реклама, рекламні сувеніри та ін. 

Реклама має на людей дуже помітний вплив, іноді на рівні підсвідомос-

ті, незалежно від їх волі. Спеціалісти з реклами повинні не лише привернути 

увагу до товару, а й викликати бажання неодмінно придбати цей товар. Вод-



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

170 

ночас реклама є носієм інформації про товар, а з іншого боку, шляхом мані-

пуляції свідомістю та дії на психіку людини прагне викликати бажання поте-

нційного клієнта будь-що придбати товар або послугу. Змістова структура 

рекламного тексту передбачає наявність трьох основних компонентів: інфо-

рмативного, оцінного і прагматичного. Інформативний компонент спирається 

на значення існування, наявність, він є обов'язковим, проте часто переходить 

в пресупозицію, тобто формально не представлений. Оцінний компонент – 

необхідний елемент вдалої реклами.  Він тісно пов'язаний з прагматичним 

компонентом – прагненням залучити до купівлі якнайбільше споживачів з 

метою одержання прибутку, спонукати потенційних клієнтів до активних дій 

на ринку товарів і послуг [1]. 

Спеціалісти придумали багато способів впливу на психіку людини і 

продовжують придумувати нові, більш ефективні й приховані прийоми, що в 

основі своїй спираються на використання мовних засобів. 

Тексти рекламного повідомлення повинні містити чітку інформацію; 

вона має бути лаконічною та однозначною. Тому для рекламного оголошення 

властиве використання конкретних іменників і якісних прикметників, що пе-

редають інформацію про якість товару чи послуги:  швидкий, доступний, лег-

кий, економний. Також іменники використовуються в основному для нази-

вання предметної дійсності. Наприклад: Швидкі гроші, без зайвих запитань.  

За допомогою прикметника виражається найкраща ознака товару чи 

послуги, що має на меті скласти найкраще враження про певний товар. З ці-

єю метою використовуються прикметники оцінки:  новий, чудовий, ідеальний 

тощо [2]. Наприклад: Подумай про нові форми! Подумай про нові матеріали! 

Прислівники зі значенням часу виконують у тексті реклами такі функ-

ції: слугують як аргументативні сигнали, що стосуються мовного акту. Зво-

роти виділення і презентативи привертають увагу адресата реклами. Прагма-

тично важливим є вживання категорій особи і числа: «Я» - втілює 

потенційного адресата, «Ми» - свідчить про присутність адресанта рекла-

ми [3]. Наприклад: Ми працюємо, щоб Ви відпочивали. Ми виростили цю ка-

ртоплю, щоб Ви їли найкращі чипси.   

Привабливості товару можуть надати прийменники для, до, які орієн-

тують адресата на купівлю, привертають його увагу до повідомлення. Вико-

ристання префіксів інтенсивності:   най-, супер-, екстра-, ультра-, мега-

 підкреслюють позитивну оцінку в тексті, додають емоційності [4]. Напри-

клад: Майонез «Щедро» найкраще до Вашого столу. 

У рекламних текстах широко представлені емоційно-піднесена лексика, 

різні види тропів: порівняння, алегорії, метафори, паралелізми, різноманітні 

види повторів, алітерація. Наприклад: Переказати гроші через нас так само 

надійно, як і передати їх особисто в руки. 

Отже, текст є невід'ємною частиною більшості рекламних повідомлень. 

У тексті реклами повідомляється інформація про товар, а щоб зробити його 

унікальним і надзвичайним, рекламодавці вдаються до хитрощів, цілеспря-
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мовано впливаючи на свідомість рекламного адресата за посередництва мо-

ви. Рекламуючи товар чи послугу, рекламісти вдало поєднують лексичні 

одиниці та інші  мовні засоби для того, щоб певний товар чи послуга купува-

лися на ринку. 

 
Література: 

1. Михайленко В.М. Табуйована лексика в текстах реклами / В.М. Михайленко // 

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 16. – 2009. – С. 8. 

2. Лівшиц Т.М. Реклама в прагмалінгвістичному аспекті. / Т.М. Лівшиц. – Таган-

рог, 1999. – 177 с. 

3. Єгорова А.М. Теорія і практика перекладу економічних текстів з англійської мо-

ви на російську / А.М. Єгорова. – М: Міжнародні відносини, 1974. – 192 с. 

4. Медведєва Є.В. Рекламна коммунікація. / Є.В. Медведєва. –  М.: Едіторіал 

УРСС, 2003. – 174  с. 

 

 

Авдишева В.Т., студ. гр. ТКДН-15  
Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

ТЕКСТ ЯК ОБ'ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Безпосередньою сферою аналізу лінгвістики тексту (науки про тексти) 

є дослідження текстів у найрізноманітніших аспектах, які зайняли помітне 

місце не тільки серед робіт із лінгвістики, але й у практиці викладання рідної 

й іноземної мов. Слід зазначити, що ця дисципліна все ще не має загальноп-

рийнятого визначення головного свого об'єкта – тексту, і майже кожне дослі-

дження у цій сфері починається з міркувань про те, що ж таке текст і які 

ознаки або властивості характеризують те, що позначається цим терміном. 

Мета доповіді: розглянути різні підходи науковців до визначення текс-

ту як лінгвістичної категорії. Об’єктом розгляду є текст як об'єкт лінгвістич-

ного дослідження і як спосіб пізнання. 

Л.Г. Бабенко та її співавтори в спеціальній роботі про лінгвістичний 

аналіз художнього тексту справедливо зазнають, що загальновизнаного визна-

чення тексту дотепер не існує і що, відповідаючи на це питання, різні автори 

вказують на різні сторони цього явища: на існування його творця, який реалі-

зує в тексті певний задум; на основну роль тексту як засобу вербальної кому-

нікації; на функціональну завершеність цього мовного утворення тощо [1].  

За визначенням І.Р. Гальперіна, «текст – це утворення мовотворчого 

процесу, що має завершеність, у вигляді письмового документа, утворення, 

що складається з назви (заголовка) і низки особливих одиниць (надфразових 

єдностей), об'єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв'язку, що має певну цілеспрямованість і прагматичну уста-

новку» [2]. Але виявилося, що виділені ним критерії ознак тексту (крім 

останніх) можуть бути поставлені під сумнів і оскаржені. Про цілий ряд текс-
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тів ми можемо сказати, що вони так і не були завершені авторами; і поряд з 

письмовими текстами можна виділити й тексти усних виступів, а також текс-

ти, записані на звукозаписній апаратурі і призначені для прослуховування; 

далеко не всіх тексти мають заголовок, не всі тексти можуть бути представ-

лені у вигляді послідовності надфразових єдностей. 

Тим часом текст належить до найбільш очевидних реальностей мови, а 

способи його інтуїтивного виділення не менш укорінені у свідомості сучасної 

людини, ніж способи обмеження й виділення слова, і основані вони на розу-

мному припущенні про те, що будь-яке завершене й записане вербальне по-

відомлення може ідентифікуватися як текст. Одночасно усю розмаїтість і рі-

зноманіття мовних утворень ми називаємо «текст»; лексикографи 

задовольняються тим, що текстом є «усяка записана мова», і називають як 

приклади документи, літературні твори тощо. Труднощі визначення поняття 

тексту, таким чином, цілком зрозумілі: укласти усю безліч текстів у єдину 

систему так само складно, як виявити з цієї безлічі той набір достатніх і не-

обхідних рис, який був би обов'язковим для визнання тексту як класичної ка-

тегорії. Це змушує дослідниківмзамислитися насамперед про те, у якому діа-

пазоні характеристик звичайно досліджуються різні тексти й чому в 

практичній діяльності людей – публіцистичній, видавничій тощо – відсут-

ність твердого визначення категорії тексту ніяк не заважає здійсненню цієї 

діяльності, так само, як відсутність дефініції тексту не заважала розвитку 

граматики тексту або ж проведенню лінгвістичного аналізу різних текстів.  

Що ж покладено в основу категорії тексту і який концепт утворює її 

ядро? Якщо ж для кожної природної категорії, як стверджують когнітологи, 

існує "кращий зразок класу", або прототип, то постає питання, які ж тексти 

можна вважати прототиповими і які критерії характеризуватимуть ці тексти. 

Тобто прототип – це осередок найбільшого числа найбільш репрезентатив-

них ознак категорії. Такий прототип є, безсумнівно, і в категорії тексту. Мо-

вознавці обрали в якості прототипових тексти малого обсягу. Оскільки ці те-

ксти доступні для огляду й спостережувані у найдрібніших деталях. Вони 

демонструють тим самим такі важливі характеристики тексту, як його окре-

мість, формальна й семантична самодостатність, тематична визначеність і 

завершеність.  

Немає й не може бути таких текстів, які не фіксували б який-небудь 

фрагмент людського досвіду і його осмислення. Це робить текст можливим 

об'єктом концептуального й когнітивного аналізу, тобто дозволяє встанови-

ти, з яким баченням світу ми зіштовхнулися в даному тексті. Звідси: текст – 

це те, із чого люди, які володіють якимись усередненими відомостями про 

мову й про світ, роблять досить розумні умовиводи. Він існує як джерело по-

рушення в нашій свідомості численних асоціацій і когнітивних структур 

(складних ментальних просторів і можливих світів).  

Отже, текст являє собою зразок такої складної мовної форми, такого семіо-

тичного утворення, що спонукує нас до творчого процесу його розуміння, його 
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сприйняття, його інтерпретації, його переосмислення – до такого роду когнітив-

ної діяльності, яка має справу з осмисленням людського досвіду, відображеного в 

описах світу й засобів створення нових щаблів пізнання цього світу. 
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ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

З розвитком всесвітньої павутини та популяризації цього явища серед 

усіх верств населення з'явилася і потреба людей у спілкуванні безпосередньо 

через комп'ютер. У світі вже на 1997 рік в Інтернеті налічувалося близько 10 

мільйонів  комп'ютерів, було зареєстровано понад 1 мільйон доменних імен. 

Інтернет став дуже популярним засобом комунікації. 

Сьогодні людство все частіше стикається з новою особистістю – особис-

тістю, що живе Інтернет-спілкуванням [2]. У зв’язку з цим відбувається не 

тільки трансформація свідомості, але й організація нового способу мислення. 

Безперечно, що сучасний інформаційний простір  значною мірою впливає й на 

мовну ситуацію, яка формується у віртуальному світі, що називається Інтер-

нет. Віртуальне спілкування – це різновид комунікації, який має опосередко-

ваний комп'ютером характер і реалізується за допомогою телекомунікаційних 

систем [1]. Воно передбачає комунікацію без наявності особи, але постає від її 

імені у вигляді певних знаків, символів, цифр та навіть зображень. Визначною 

рисою інтернет-комунікації дослідники називають її гіпертекстуальність, яка 

відображає особливість композиції мережевого тексту (нелінійність побудо-

ви), коли текст являє собою окремі блоки, а порядок їх сприйняття залежить 

від самого користувача [4]. Адже традиційний писемний текст, потрапляючи в 

мережевий простір, змінюється: він набуває гіпертекстової форми. 

Віртуальне спілкування має свої особливості у порівнянні з реальним 

спілкуванням. До цих особливостей належать:  1) зняття часових та просто-

рових обмежень; 2) кожен із співрозмовників знаходиться у зоні комфорту, 

що має позитивний вплив та дозволяє уникати психологічного навантаження; 
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3) використання абревіатурних скорочень англійських слів (ok – з англ. o'key 

– добре; np – з англ. no problem – без проблем; rly – з англ. really – серйозно); 

4) «Смайлики» (посмішки) – це спеціальні знаки, якими можна виражати свої 

емоції при написанні листів; 5) на синтаксичному рівні вживаються одно-

складні означено-особові речення (Сиджу за комп'ютером ). 

Існують різні думки мовознавців щодо особливостей віртуального спі-

лкування в сучасному суспільстві. Дослідниця О. Г. Буторіна вважає, що на 

розвиток цього феномену впливають анонімність, відсутність безпосередньо 

зорового чи слухового контакту та швидкість передачі інформації [4]. До цих 

факторів О.І. Горошко додає креативність та невимушеність віртуальної осо-

бистості у виборі та використанні лінгвістичних засобів спілкування. Це по-

яснюється, на її думку, тим, що користувачі мережі – молоді люди, яким при-

таманна іронічність, прагнення по-своєму поглянути на добре відомі речі й 

подати звичайне в незвичному виді [5]. 

Незважаючи на велику кількість позитивних моментів, віртуальне спіл-

кування має і свої мінуси. До них відносять: знецінення мовної культури та 

примітивність мовленнєвих форм, що використовуються під час спілкування; 

Інтернет-залежність – це нав'язливе бажання підключитися до мережі і хво-

роблива нездатність вчасно відключитися від Інтернету [3]. Це може призве-

сти до таких  наслідків: 1) комунікація відбувається тільки на просторах вір-

туального всесвіту; 2) нав’язлива постійна потреба переглядати вхідні 

повідомлення, навіть якщо ніхто не повинен написати; 3)  відчуття моторош-

ного розчарування, якщо немає можливості потрапити на сторінку соціальної 

мережі; 4) постійне гостре бажання обговорювати кожен свій крок з друзями, 

викладання нових фотографій. 

За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 років проводять в 

Інтернеті щоденно від 1 до 3 годин, ще 31% сидить в мережі по 4-6 годин. 

Існує категорія людей, яка живе віртуальним життям по 10 годин на добу і 

більше [3]. Науковці академії наук Китаю, провівши високоточне досліджен-

ня – магнітно-резонансну томографію, довели, що Інтернет-залежність  згуб-

но впливає на мозок людини та дуже подібна до наркотичної чи алкогольної 

залежностей. Вчені з університетів Суонсі і Мілана довели, що інтернет-

залежність негативно впливає на імунну систему. Крім малорухливого спо-

собу життя і зменшення взаємодії з іншими людьми, дослідники виявили го-

рмональне обґрунтування даного феномену. У дослідженні взяло участь 500 

людей у віці від 18 до 100 років, повідомив сайт «Вісник здоров'я». З них 

40% мали середній або низький рівні інтернет-залежності, який розподілився 

порівну між чоловіками і жінками. Люди з високим рівнем інтернет-

залежності виявилися на 30% більше схильні до простудних захворювань [3].

 Отже, стрімкий розвиток віртуального спілкування може призвести до 

того, що велика кількість людей перестане помічати один одного, а також 

свої проблеми, ставши при цьому повністю залежною особою, яка і години 

не проживе без «кібернетичного всесвіту» [4]. Але водночас віртуальне спіл-
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кування  допомагає скромним, сором’язливим, самотнім та людям, які мають 

фізичні вади, спілкуватися на рівні з усіма іншими. Найчастіше перші любо-

вні зізнання відбуваються в інтернеті за допомогою віртуальної комунікації. 

Інтернет дає можливість людині забути про свої комплекси та страхи, поста-

ти в кращому світлі, тому така комунікація відбувається легше і простіше, на 

відміну від живого спілкування. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ 

ФІНАНСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Проблема перекладу термінів та укладання міжгалузевих словників 

продовжує залишатися однією із актуальних проблем сучасного мовознавст-

ва впродовж останніх десятиріч. Ця проблема безпосередньо пов’язана із 

процесом становлення та розвитку окремих терміносистем, системний опис 

яких притягує увагу сучасних науковців. Актуальність дослідження проблем 

перекладу фінансових термінів зумовлена розширенням співробітництва між 

українськими та зарубіжними компаніями та зростаючим обсягом взаємної 

комунікації в цій професійній галузі. Метою роботи є встановлення системи 

структурних та понятійних відповідностей між англійською та українською 

терміносистемами у сфері фінансів та аналіз основних способів відтворення 

термінів у процесі перекладу. 

Різним аспектам перекладу термінів, як окремо та в поєднані з іншими 

проблемами мовознавства,  присвячено низку праць таких видатних  науков-

ців як В. Карабан, Е. Скороходько, А. Коваленко та ін. 

В. Карабан визначає термін як «мовний знак, що репрезентує поняття 
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спеціальної, професійної галузі науки або техніки». Він вважає, що науково-

технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [2]. 

А. Коваленко дає наступне визначення терміну: «термін – це емоційно 

нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного виражен-

ня понять та назв предметів» [3]. 

Лінгвіст Є. Скороходько висунув наступні вимоги до термінів: 

- термін має бути абсолютно однозначним, виражаючи у будь-якому 

контексті лише одне поняття; 

- формальна структура термінів повинна виражати зв'язки між понят-

тями, що допоможе у ряді випадків знаходити в текстах інформацію про ті 

класи предметів, які прямо ніде не названі; 

- також має передбачатися можливість формальних перетворень термі-

нів з метою отримання нових термінів для позначення новоутворених понять; 

- має бути передбачена можливість автоматичного перекладу термінів з 

природних мов на інформаційну мову і навпаки; 

- термін має бути коротким. 

З лінгвістичної точки зору можна виділити наступні групи термінів: 

- базові терміни (credit, currency, finance, loan, rate, tax, funs, asset, 

interest, stock, liquid); 

- терміни, що є похідними від цих лексичних одиниць (liquidate), і, крім 

того, словосполучення, в яких один чи більше компонентів є базовими термі-

нами (banking rate – банківська ставка, debit interest – дебетові відсотки); 

- терміни, запозичені з інших галузей знань, що зазнали при цьому зна-

чних семантичних модифікацій. Наприклад, leverage – система важелів (дер-

жавного регулювання), financial leverage – фінансовий левередж (показник 

використання позичених коштів) [5]. 

Існують різні способи перекладу термінів фінансової сфери з англійсь-

кої на українську мову. 

Найбільш поширеним є синонімічний переклад. Це простий вид перек-

ладу, коли термін має точний відповідник у мові реципієнті. Наприклад, 

short-term liabilities – короткострокові зобов'язання; current liabilities – поточ-

ні зобов'язання [1]. 

Одним із основних способів перекладу терміну є лексичний еквівалент. 

Це лексична відповідність, яка точно відповідає значенню цього слова. Напри-

клад, economics – економіка, money – гроші, market – ринок,  loan – позика. 

Інший вид перекладу – описовий переклад – це передача слова за до-

помогою розширеного пояснення значення іншомовного слова. Наприклад, 

charge-off – списання безнадійних кредитів; native mode – режим роботи у 

власній системі команд; processor-specific code – програма, прив’язана до пе-

вного процесора; blue-collar workers – «блакитні комірці» (некваліфіковані 

робітники) [4]. 

Наступним способом перекладу є транскодування. Цей спосіб викорис-

товується при перекладі назв компаній, корпорацій та фінансових установ. 
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Special System Industry – Спешіал Систем Індастрі; corporation – корпорація, 

manager – менеджер, documentation – документація. 

Конкретизація значення. Цей вид перекладу застосовується тоді, коли 

замість загального терміну використовується його обмежене значення. Так, 

іменник board, родове поняття якого виражається словосполученням «колегі-

альний орган управління», диференціюється й конкретизується як «правлін-

ня, президія, бюро, рада, міністерство, колегія, департамент» [4].  

Генералізація значень. Набагато рідше при перекладі з англійської мо-

ви українською спостерігається протилежне явище: заміна конкретного, ви-

дового поняття більш абстрактним, родовим: money still in control in all lands 

of the press, the radio, the moving picture, the telephone, the officials of state, their 

banks and means of transportation, their police and hired agents. У перекладі ре-

чення – «оскільки у всіх країнах гроші ще контролюють пресу, радіо, кіно, 

засоби звязку, державний апарат, банки» – слово «телефон» було би недоре-

чним. Необхідно замінити його більш широким поняттям «засоби зв’язку», 

яке логічно входить у наведене перерахування [4]. 

Нерідко, якщо не єдиним, то найбільш зручним засобом передачі зміс-

ту та стилістичного забарвлення багатьох термінологічних виразів виступає 

антонімічний переклад, суть якого полягає в передачі поняття протилежним, 

тобто антонімом українського відповідника даного слова. Наприклад, при 

перекладі наступного речення Their situation is not likely to improve soon; some 

economists predict it will be years, not months, before employers regain any 

semblance of bargaining power англійську фразу is not likely та інфінітив to 

improve краще не передавати дослівно українською мовою, а за допомогою їх 

антонімів. Так, в кінцевому варіанті переклад речення виглядає наступним 

чином: «Схоже на те, що ситуація у цій галузі найближчим часом не поліп-

шиться, більш того, деякі економісти передрікають, що пройде кілька років, а 

не місяців, доки підприємці повернуть хоч якусь зовнішню подібність коли-

шньої торгівельної могутності» [4]. 

В процесі перекладу термінів також застосовується такий лексичний 

прийом як калькування – передача не звукового, а комбінаторного складу 

слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перек-

ладаються відповідними елементами мови перекладу: revolving credit – рево-

льверний кредит, basic earnings per share – базовий дохід на одну акцію, 

processhandling procedure – процедура управління процесом, industrial spiral – 

інфляційна спіраль. 

Компресія – це більш компактне викладення думок завдяки вилученню 

зайвих елементів та позамовного контексту: regular and normal – звичайний, 

rules and regulations – правила, just and equitable treatment – справедливе став-

лення, reliability and dependability – надійність, to avoid and overcome the 

disadvantage – усунути недолік. 

Декомпресія – це збільшення кількості мовних знаків у вислові або 

спосіб перекладу слова в мові оригіналу як мінімум двома лексемами в мові 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

178 

перекладу. Since Microsoft’s founding in 1975 and as of 2006, Gates has had 

primary responsibility for Microsoft’s productive strategy. – «Від часу заснуван-

ня комп’ютерної корпорації Майкрософт у 1975 році, її генеральний дирек-

тор Білл Гейтс одноосібно відповідав за стратегію випуску продукції корпо-

рації.» Сполучення «комп’ютерна корпорація» та «генеральний директор», 

відсутні в оригінальному тексті, надають читачеві необхідну інформацію, ро-

зширюючи його розуміння ситуації [4]. 

В заключенні необхідно зазначити, що переклад термінів – дуже відпо-

відальне завдання для перекладача, яке потребує високого ступеня володіння 

ним обома мовами, багатогранного сприйняття мовної картини світу, а також 

відмінних знань тієї галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад. 

 
Література: 

1. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову / 

В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 126 с. 

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / 

В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 207 с. 

3. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад: Навчальний посібник / 

А.Я. Коваленко. – Тернопіль : Вид-во Карпюка, 2001. – 284 с. 

4. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: Загальні прин-

ципи / За ред. Л. В. Черноватого та В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 496 с. 

5. Скороходько Е.Ф. Термін у науковому тексті / Е.Ф. Скороходько. – К. : Логос, 

2006. – 99 с. 
 

 

Дремлюга В.О., студ. гр. ТКДН-15 
Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановськог, м. Кривий Ріг 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Український народ має давню історію та неповторну культуру. Однак 

найголовнішою його ознакою є мова – його найбільша духовна цінність, ос-

нова його буття. Саме мова формує і визначає свідомість, творить людину, 

культуру, історію. Саме за допомогою мови закладається у свідомості люди-

ни базові соціальні норми поведінки. Окрім того, національна мова є складо-

вою особистості людини, сприяє її самовизначенню у соціумі та усвідомлен-

ню своєї ролі у житті держави. Повноцінне функціонування української мови 

в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією збе-

реження національної ідентичності українського народу, єдності України, 

оскільки єдине консолідоване суспільство може створитися лише на ґрунті 

спільної духовності, спільної мови. 

Метою доповіді є розкриття соціального значення національної мови як 

засобу консолідації громадян, її ролі у розвитку українського суспільства в 

цілому і в навчально-виховному процесі зокрема. 
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Українська мова як засіб спілкування та інтелектуального виявлення 

особистості відображає самобутність багатомільйонного українського народу 

і є основою його духовності та історичної пам'яті. Як засіб консолідації нації 

мова «забезпечує єдність, вільний і культурний розвиток національної спіль-

ноти, стоїть на сторожі збереження національної ідентичності, здорового ду-

ховного і ментального розвитку, а отже, виступає могутнім засобом зміцнен-

ня національної свідомості» [1, c.76] . 

Різні форми буття української мови (старовинні літописи, народні каз-

ки, пісні, думи, твори видатних письменників, поетів) зберігають історичну 

пам'ять нашого народу, його національні традиції та звичаї. Одночасно украї-

нська мова створює мовний простір – природне середовище буття українського 

народу, збереження якого є неодмінною умовою самого її існування і базо-

вою гарантією забезпечення мовних прав українців. 

Ключовим чинником консолідації українського суспільства на всій те-

риторії України є становлення державного статусу української мови в усіх 

сферах суспільного життя українського народу, як гарантія збереження націо-

нальної ідентичності українського етносу і державної єдності України. Основи 

державної мовної політики визначаються Конституцією України, а порядок 

застосування мов в Україні – виключно Законом України «Про засади держав-

ної мовної політики», з норм якого мають виходити інші правові акти, що ви-

значають особливості використання мов у різних сферах суспільного життя.  

Згідно з частиною першою статті 10 Конституції України українська 

мова є державною мовою в Україні. Державний статус української мови 

означає її обов’язкове застосування на всій території України при здійсненні 

повноважень органами державної влади та органами місцевого самовряду-

вання (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших 

визначених законом публічних сферах публічного життя, зокрема у роботі 

державних і комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, куль-

турі, засобах масової інформації.  

Відповідно до статті 3 Закону України «Про засади державної мовної 

політики» кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і ви-

бирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомов-

ним і змінювати свої мовні уподобання. Проте визначення поняття «рідна 

мова», яке наведене в даному законі, а саме: «перша мова, якою особа оволо-

діла в ранньому дитинстві» є доволі неоднозначним, оскільки із нього випли-

ває, що рідною мовою може бути чужа мова, якщо за певних обставин люди-

на оволоділа нею першою.  

Слід погодитись з думкою Л.Б. Шутак про те, що мовна політика як 

одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення 

оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя україн-

ського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Виконуючи інтег-

руючу функцію, українська мова має стати важливим чинником зміцнення 

державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої кра-
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їни. Адже з мови починається і мовою зміцнюється держава. Саме мова 

сприяє становленню людини-патріота, зумовлює формування її духовної 

сутності, морально-етичних цінностей та світоглядних ідей [2]. 

На формування уявлення про суспільне значення національної мови 

орієнтує й шкільна програма, в якій чітко визначено виховні можливості пре-

дмета. Так, вивчення мов в школах сприяє збагаченню активного словнико-

вого запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досві-

ду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та 

задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних 

сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здіб-

ності, формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні 

смаки, сприяє засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, вико-

ристанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів пот-

ребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя. 

Володіння українською мовою дає змогу випускникам загальноосвітніх за-

кладів у повному обсязі реалізувати в різних галузях чи сферах життєдіяль-

ності можливості, життєві потреби, плани, пов’язані з подальшим здобуттям 

освіти, опануванням спеціальністю. Вивчення української літератури сприяє 

вихованню любові до народу, його мови, звичаїв, національних традицій, ку-

льтури, розумінню світової та національної історії, проблем сьогодення, роз-

виткові інтелектуальних, духовних та естетичних цінностей. 

Незважаючи на задекларованість державного статусу української мови, 

аналіз мовної ситуації в державі свідчить про наявність політичних спекуля-

цій щодо її використання, що суперечить інтересам національної безпеки 

України, ставить під загрозу її суверенітет. Серед важливих ознак сучасної 

мовної ситуації в українському суспільстві слід виділити, зокрема: співісну-

вання в єдиному українському просторі регіонів із різними національно-

культурними, соціально-політичними традиціями; формальний характер мо-

вної політики у державі; відсутність в української мови реального високого 

соціального статусу. Для усунення такої загрози необхідно розширити сферу 

застосування української мови, стимулювати формування і захист національ-

ного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору. Держава повин-

на забезпечити безумовне виконання конституційної норми про всебічний 

розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя 

на всій території України. 

Оскільки роль мови у формуванні національної свідомості є чи не найбі-

льшою, в Україні потрібно: 1) напрацювати належну законодавчу базу, яка б 

сприяла розвитку мови, визначаючи посягання на Конституцію як загрозу на-

ціональній безпеці України; 2) розвивати національну мовну неповторність, 

оскільки саме вона визначає унікальність українців; 3) забезпечити розвиток 

української культури як засобу формування національної свідомості [3]. 

Отже, основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбага-

чення і консолідації суспільства є вільний розвиток і рівноправність усіх на-
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ціональних мов, висока мовна культура. Проте українська мова – є одним із 

найважливіших чинників національної самобутності українського народу, 

гарантією його національно-державної суверенності. Усталення демократії 

та євроінтеграційні процеси в України потребують вирішення мовних пи-

тань та впровадження толерантних, правових методик розв'язання мовних 

конфліктів. Активізація законотворчої, наукової та виховної роботи у цьому 

напрямі є необхідною умовою для подальшої консолідації сучасного украї-

нського суспільства. 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL ASSIMILATION OF THE NEWEST 

ANGLICISMS IN UKRAINIAN AND POLISH LANGUAGES 

 

The interest to learn languages is traditionally enormous, because, if we 

rephrase a famous saying, the one who owns languages, owns the world. The man 

who owns languages is a comprehensively developed person and has more abilities 

to explore new and more confident deals with people. The old proverb says, "The 

more languages you know, the more times you are a human." After all, every 

language is the key that opens the door to something new. For example, the 

English language is the official language of international business and trade, the 

Internet and technology, science and the arts. 80% of business space uses exactly 

it. Today English gains more and more popularity. People learn it and widely use 

these skills in practice. Renewal of intercultural communication makes foreign 

languages necessary for a dialogue of cultures.  

The definition of the term "borrowing" is not very complicated, because a 

large number of linguists give this linguistic phenomenon the same response. This 

is the new lexical structure of words, phrases, expressions, phraseological units 

that come from another language. Borrowing is a reflection of international 

communications for past centuries, and that`s why linguists work on this issue. 
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This is the path to history knowledge– which country was connected with 

relations, in what period and on what level. It is believed that the influence of 

language contact is inevitable. However, it should be emphasized that many of the 

borrowings do not lead to global changes.  

Nowadays people are increasingly confronted with anglicisms in everyday 

life. We use them in slang as well as in business language. That means that soon 

English will be the link connecting the whole world. We included one more 

language except for English and Ukrainian – Polish. The problem of our work is to 

follow the ways of grammatical assimilation of newest anglicisms in the Ukrainian 

and Polish languages. The aim of our research is to determine the effect of massive 

vocabulary borrowing from the English grammatical system to other languages and 

to determine the feasibility of using the newest anglicisms in Ukrainian and Polish. 

Coming from the aim, it is possible to set forth the following tasks: 1) to analyze 

theoretical material related to borrowings in Ukrainian and Polish; 2) to examine 

ways and means of assimilation of newest anglicisms, lexicalization, formative 

activity, the ratio of the value of anglicisms by etymology. The objects of our study 

are anglicizms in Ukrainian and Polish language. The subject is grammatical 

assimilation of newest anglicizms and its influence on the Ukrainian and Polish 

languages. The practical significance of the research is the adequate perception of 

borrowings to examined languages.  

Anglicizmes started to come to the Ukrainian language in XIX century from 

Russian, Polish, German. 

Predominantly borrowings from English are linked with technique, military, 

business, sport, fashion, culture, food and drink. The main characteristics of 

English borrowings are: 1) sound combination J: budget, jazz, gentleman. 2)-ah, -

eh: inside, trolleybus, hockey. 3) suffix –ing: damping, pudding, meeting, tubing. 

Also, borrowings from English are 1)differentiating by sex(boy, guy, gerla), social 

status(russian, aiser, niger), family and relations(oldy, frendy) and 

profession(security, DJ). They are widely used in types of clothing – jeans, 

sweater, jemper, etc. 

In Polish language, first anglicizms appeared in the end of XIX century but 

for the last 20 years, this process became to be increasingly fast. In 50s years of 

XX century with the appearance of mass-media and the improvement of business 

communications English borrowings came to each sphere of life. Anglicizmes, 

which have appeared since 90s, are the necessaries for everyday life. Nowadays 

many originally Polish words are replaced by English borrowings. For example, 

football in Poland is originally named “piłka nożna” nowadays predominantly calls 

“futbol”, because as it was said before knowing English and operating the 

anglicizmes is believed to be the characteristic of well-educated and wit man. 

That`s why original names slowly disappear. In addition, we can see many 

elements of American and English culture. For example, all sneakers in Poland are 

called “adydasy” nevertheless of their brand or appearance, while their Polish 

name is “trampki”. That means that American realities are so close that it is widely 
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used in everyday life. Some people say that anglicizms destroy the origins of the 

language and we slowly loose our culture, but to our mind, it makes the vocabulary 

of any language more massive and richer with synonyms on the contrary. 

According to Polish researchers and journalists, the number of borrowed words in 

Polish gazettes, journals and books is nearby 40% (from 30 to 50 in other sources). 

That means that for one native word there is one or two borrowed ones. In 

addition, Polish verbs were affected by English. 

While the survey conducting questionnaire, we counted the answers of 

pupils and teachers (148 people) and transferred this number into percentages. We 

found out that nevertheless some people do not know the definition of borrowing 

or anglicizm they permanently use it and usually cannot find the native equivalent 

(62%) Of course, English is the language of international communication because 

hundreds of countries use borrowings from the language of colonists in the past 

and the most improved country today. In conclusion we`d like to say that our 

research gives the adequate perception of borrowings to the Ukrainian and Polish 

languages and motivates to raise new summits in learning English because 

according to the scientists prognoses it will be the main link to connect the whole 

world and return the world to the “Babylon`s start”.  
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UNDERSTANDING LESSON MANAGEMENT 

 

Managing the lesson is a challenge that all teachers face, and the decisions 

and actions a teacher takes in this area are extremely influential. Every teacher 

faces a challenge when it comes to managing his or her lesson. The decisions and 

actions a teacher takes in this area can be the difference between peaceful 

productivity and complete chaos. The actions and attitudes of the teacher during 

the first few class sessions set the tone for the rest of the term. Because it is so 

important, the most effective teachers create a classroom management plan well in 

advance of the first class session.   

Classroom management is the decision a teacher makes about the physical 

environment and resources available to them, including furniture, resources, 
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learners and themselves. These decisions are made to support the aims of the class. 

For example, the decisions to put individual tables together into one big circle for 

an open-class discussion supports the aim of involving all learners in the activity.  

Teachers have different preferences for seating arrangements – each group is 

seated round small tables is often one choice. This is probably the best option for 

the larger classes. 

A horseshoe layout is a way of organizing learners' seats in a class in the 

form of a horseshoe. A horseshoe shape is a very effective way to organize the 

classroom, as it means the learners can see each other, the teacher and the board. It 

is useful for whole-group work such as an open discussion or for a teacher-

centered class. 

In any case, whatever seating pattern you choose or is imposed on you, the 

class is likely to be more successful if you keep the following principles in mind: 

try and maximize eye contact, make sure students are seated at a comfortable 

distance from each other, think in advance about how you will organize changing 

partners or changing groups. 

Different classroom activities require very different management, and an 

essential part of planning is to make decisions about areas such as learner 

groupings, teacher involvement and positioning of furniture. 

At the beginning of the school year it’s very important to establish the class 

rules. But how do you make your students want to follow the rules? Give them a 

hand in creating those rules!  Start with a list of what you consider the bare 

essentials, and then, through thoughtful discussion, work with your students to 

create a set of rules expressed in their language. Then discuss   consequences of 

misbehavior and post them. 

Before to start it’s very important to know students’ names. Knowing and 

using a student’s name during and outside of class recognizes that a student exists 

and is important. In an article by Professor Kent Syverud, he challenges educators 

to "ask yourself: who is the one teacher in your entire life who made the biggest 

difference for you--who taught you so well that you still think about him or her as 

your best teacher. I bet that for almost all of us, that best teacher was someone who 

knew you by name"[5, p.247]. At the beginning it will be useful to make two sets 

of name tags – one for the child's table space or desk, and one for the child to wear 

around the neck to special classes. Use students’ names often. Greet your students 

by name when they enter the classroom or use their names as you pass back 

homework. 

It’s very important to have everyone’s attention when you need it. When 

everyone is quiet, you can give instructions or start the next stage of the lesson. 

That’s why it’s necessary to use attention-getting signals. You can  turn off the 

lights, clap a pattern with your hands or say “Freeze!” and everyone will have to halt 

right where they are, like a statue, then say “Melt!” when you are ready for them to 

move again. Practice numbers, in the beginning, even when children are doing well, 

just so they get the idea of how to respond to your signals. Then praise them. 
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Differentiation is a way of teaching; it’s not a program or package of 

worksheets. It asks teachers to know their students well so they can provide each 

one with experiences and tasks that will improve learning. The teacher adapts some 

part of the task, instructions, lesson or materials to suit the needs of particular 

learners and to ensure all learners are included in the lesson. In   a differentiated 

lesson the teacher takes account of the learners’ level, interests and learning styles. 

In differentiated lessons all learners should achieve the same main aim but they 

may do this in different ways. It helps to motivate learners, to provide ‘success’ 

experiences for learners, to prove access for all learners and allow them to work at 

their own pace in order to measure their own progress. 

Interaction patterns are the different ways learners and the teacher can 

interact in the classroom. Using the right interaction pattern is important to the 

success of any activity and the achievement of aims. The patterns can include 

individual work, pair work and group work, mingle and whole class. Changing 

interaction patterns can help vary the pace, and choosing an appropriate pattern can 

help to achieve learning aims – for example, making learners take place of the 

teacher can also be very productive. The teacher can also use two ways of grouping 

learners- random and ‘clever’ grouping. It can support the aims of different kinds 

of activities and make them appropriate for different leaners’ levels. 

 Timing is an essential part of classroom management. The teacher should set 

time to each activity when he or she is planning a lesson so that it would be clear if it 

would be possible to finish the objectives or not.  Students should know about the 

time assigned for each activity when the teacher gives them a task to do in class. 

Feedback is essential to give students a sense of closure and to validate what 

they have just done; otherwise, why did they bother doing it? 

The way that you give feedback depends on the kind of task that the students 

have done. These can loosely be divided into ‘closed’ and ‘open-ended’ tasks. 

‘Closed’ tasks are anything with fixed, clear answers which are unambiguous and 

where you can say ‘I have the right answer’, for example a reading or listening 

task, or a controlled practice exercise after you has introduced language. ‘Open-

ended’ tasks are ones with no unambiguous correct answer, normally writing or 

speaking. 

Although some management techniques will change depending on the 

students and grade level, many of the underlying basic strategies of lesson 

management remain the same. 
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СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Розвиток сучасного знання про цивілізаційні механізми розвитку від-

бувається під впливом постнекласиної науки та однієї з основних її складо-

вих – синергетики, яку визначають як теорію самоорганізації складних сис-

тем. Основні принципи синергетичної концепції соціально-економічного 

розвитку розвиваються в роботах І. Прігожина, І. Стенгерс, Ф. Броделя, 

І. Валлерстайна, В. Василькової, Ю. Семенова, Ю. Яковця [1, 2, 3, 4].  

Представники синергетичної концепції розвитку, виходять з тверджен-

ня про відкритість соціально-економічних систем та їх взаємний вплив. Розг-

лядаючи людство в цілому, як суперсистему та базуючись на принципах си-

нергетики, вони обґрунтовують відповідний механізм розвитку, який 

передбачає детермінуючий вплив флуктуацій – випадкових відхилень. В ди-

намічно стабільних і адаптивних системах флуктуації зазвичай пригнічують-

ся за рахунок зворотних негативних зв’язків, збереження структури і рівно-

важного стану системи. Але в більш складних відкритих соціально-

економічних системах, завдяки зовнішнім впливам й посиленню нерівноваж-

ності, відхилення згодом зростають, накопичуються, викликають ефект коле-

ктивної поведінки елементів і підсистем і, зрештою, приводять до «розхиту-

вання» існуючого порядку й через відносно короткочасний хаотичний стан 

системи приводять або до руйнування колишньої структури, або до виник-

нення нового порядку. Зазначений механізм передбачає відсутність загальної 

лінійності розвитку окремих соціально-економічних систем, абсолютизує ди-

вергенцію та індивідуалізацію національного соціально-економічного розви-

тку. На підтвердження адекватності своєї моделі представники синергетичної 

концепції приводять приклади розвитку сучасних країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. 

Узагальнюючи вихідні умови та механізми сучасного процесу соціаль-

но-економічного розвитку, можна прийти до висновку, що він поєднує в собі 

стадіальні характеристики циклічного підходу, прогресивну визначеність лі-

нійного, а також організаційну дивергенцію та флуктуаційно детерміновану 
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багатовекторність синергетики. Це дає підстави визначити його архітектоніку у 

вигляді спіральної моделі, за якої, розвиток соціально-економічних систем 

представляється як багаторівневий прогресивний процес виникнення нових 

форм організації на основі попередніх, які закінчили свій функціональний цикл. 

Зміни, які відбуваються в економічній системі, виступають одними з 

головних детермінант загального процесу соціально-економічного розвитку. 

Відповідну характеристику визнають як представники еволюційної концеп-

ції, надаючи визначення стадіям розвитку з огляду на пануючий технологіч-

ний уклад, так і представники формаційної парадигми, вказуючи на те, що 

конфлікт між рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, є 

причиною зміни соціально-економічних формацій. 

Основним виміром соціально-економічного розвитку виступає держа-

ва, як сукупність соціальних підсистем, що представлені в моделі розвитку 

відповідними блоками, рис. 1. 

 

Рисунок 1. Синергетична модель соціально-економічного розвитку 

 
 

В узагальненому вигляді процес соціально-економічного розвитку 

представляє собою взаємодію соціальних підсистем, що детермінується вну-

трішніми протиріччями та зовнішніми впливами. Роль процесора в соціаль-

но-економічному розвиткові належить економічній системі, специфіка якої 

знаходить своє відображення в рівні техніко-економічного розвитку та моде-

лях розподілу, споживання й накопичення благ, що відображає основну мету 

розвитку. Модель розвитку людської особистості і культури знаходиться у 

сфері безпосереднього впливу економічної системи, одночасно, визначаючи 

рівень розвитку продуктивних сил у суспільстві. Вплив зовнішніх факторів 
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геополітичного та геоекономічного середовища, також визначає характер со-

ціально-економічного розвитку. Соціально-політичний блок представлений 

моделлю державного управління, яка взаємодіє з населенням та моделлю ди-

наміки соціальних відносин. Держава покликана забезпечувати стабільність 

всієї системи та створення умов для її подальшого розвитку. Прискорення 

техніко-економічного розвитку викликає зміни в моделі розвитку людської 

особистості і культури, що у свою чергу призводить до невідповідності орга-

нізаційних форм у всіх інших моделях та спричиняє біфуркацію, тобто пере-

хід до нових, більш прогресивних форм організації, або руйнування системи 

в цілому. 

В новітньому часі розвиток економіки країн та регіонів відбувається 

під впливом багатьох факторів, але вихідною детермінантою, на нашу думку, 

виступає науково-технічна революція, що спричинила експоненціальне прис-

корення технологічного розвитку, наслідком якого стали докорінні зміни сві-

тогосподарської системи, і, перш за все, її глобалізація. За таких умов процес 

економічного розвитку набуває нового змісту, семантичне відображення яко-

го конкретизується у понятті «модернізація».  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ: 

ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Сьогодні Україна – на перехресті. І не лідер, і не аутсайдер. Куди зреш-

тою вона потрапить? Якщо всі разом не будемо діяти так, як вимагає час, 

Україна ризикує зав’язнути у так званій "сірій зоні" цивілізації, з якої вибра-

тися буде майже неможливо. Сучасна державна політика неминуче веде до 

такого розвитку подій. Це не може влаштовувати українців! Для України є 

два сценарії: або розчинитися у глобальному соціально-економічному прос-

торі, підпорядкувавши національні інтереси цілям більш потужних країн та 

міждержавних об’єднань, або прокласти свій власний шлях у майбутнє, дося-



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

189 

гнувши максимальної самодостатності у прийнятті доленосних для держави і 

нації рішень і виграти від цього. Якщо Україна рухатиметься у фарватері чу-

жих інтересів, зрештою здасть свої власні. 

Аналіз наших реалій примушує констатувати, що ми впевнено наближа-

ємось до кола суспільств із закритими політичними й економічними інститу-

ціями. Свідчення цього –  не лише міграція (саме до країн із відкритими ін-

ституціями) молоді, соціально активних верств населення, відплив за кордон 

вітчизняного та іноземного капіталу, небажання інвесторів пов'язувати своє 

майбутнє з Україною. Закриті економічні інституції – це страх або неможли-

вість розпочати власний бізнес, рейдерство і корупція. У 2011 р. у США по-

над 12% дорослого населення відкрили власний бізнес або заснували стартап 

компанію, – тобто це кожен десятий американець! Скільки у вас знайомих 

відкрили свій бізнес в Україні за останні декілька років? 

Бідними наразі себе вважають 85% українців. Розрив між статками бага-

тих і бідних – 40:1 –  чи не найбільший в Європі. Коли людина відчуває себе 

бідною, їй важко думати про далеке майбутнє, бо треба дбати про важке сьо-

годення. В державі, де немає стабільності, люди змушені жити одним днем. 

На цьому дедалі більше паразитує популізм. Політики, обіцяючи "золоті го-

ри" всім і зараз, виховують громадян-утриманців. Вже наобіцяли стільки 

пільг, що на їх виконання не вистачить ніякого бюджету. А якість життя саме 

найменш захищених людей не покращується. Всі ці обіцянки виконуються за 

кошти самих громадян. Популізм – це злочин. Ми маємо замислитись про те, 

яке життя будуємо для прийдешніх поколінь, в якій країні доведеться жити 

нашим дітям і онукам. Інакше їхнє майбутнє може виявитися набагато гір-

шим, ніж наше сьогодення [1]. 

Проїдання бюджету не забезпечить кращої освіти, медицини, не покра-

щить спосіб життя, а отже і не призведе до підвищення якості праці, зростан-

ня заробітних плат. Соціальна спрямованість бюджету вимірюється не прос-

то сумою коштів, виділених на соціальні цілі, а передусім ефективністю їх 

використання. Надійним запобіжником масової бідності має стати нова соці-

альна політика: створення рівних для всіх громадян умов працевлаштування і 

самореалізації, надійний захист тих, хто не в змозі може забезпечити себе 

сам: інвалідів, сиріт, соціальних пенсіонерів. Порядок і розміри надання дер-

жавної соціальної допомоги мають бути чітко закріплені в законах України і 

не залежати від примх окремих політиків, їхніх передвиборчих «подарунків». 

Необхідно максимально розвинути систему соціального страхування. Держа-

ва має всіляко підтримувати тих громадян, хто хоче розвивати свої здібності, 

підвищувати освітній рівень, кваліфікацію, ефективність праці. У сучасних 

умовах саме розвиток людського потенціалу стрімко рухає економіку вперед! 

Аби прискорити розвиток країни, необхідно посилити ефективність 

держави, перетворити її на професійного менеджера з розвитку. За таких 

умов з’являється більше можливостей забезпечити реалізацію обраної стра-

тегії незалежно від зовнішніх обставин, персоналій на владному олімпі та по-
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літичних конфігурацій [2]. 

Ми повинні чітко спозиціонувати себе у світовій економіці. Для цього 

потрібно відповісти на кілька запитань. Якою буде світова економіка через 

десять років і в більш віддаленій перспективі? Яку нішу ми могли б у ній за-

йняти, виходячи з наших ресурсів і можливостей? Як зайняти ці позиції? До-

бре пророблені відповіді на ці запитання, власне, і є векторами економічного 

розвитку. 

Міжнародні фінансові організації не змогли запропонувати Україні щось 

більше, аніж концепція "доганяючого розвитку", згідно з якою наша країна 

зразу мала вади порівняно з розвиненим світом і змушена наздоганяти його, 

копіюючи кроки з минулого. Така траєкторія розвитку робить нас вічно відс-

таючими й виключає вихід до когорти світових лідерів. У своїй економічній 

політиці Україні доцільно перейти до доктрини «випереджального розвит-

ку», який дозволяє здійснити такий необхідний нам для міцного закріплення 

в "золотому мільярді" ривок у соціально-економічному розвиткові. 

Основою доктрини «випереджального розвитку» для України повинна 

стати інноваційно-технологічна модель, заснована на максимальному вико-

ристанні нашого могутнього людського потенціалу. Для цього необхідно по-

вернути державу обличчям до інноваційних підприємств: передусім за допо-

могою податкових послаблень і дерегуляції їхньої діяльності. По-друге, 

вкрай важливо сформувати інфраструктуру для інноваційної економіки: за-

безпечити роботу спеціалізованих інститутів (технопарки, бізнес-

інкубатори), забезпечити взаємодію в тріаді «університети-бізнес-наука», на-

лагодити механізми інформаційного обміну між чинними та потенційними 

гравцями ринку. Центральною турботою держави та суспільства повинен 

стати рівень середньої освіти, наших шкіл. 

У цьому році нас очікують два ключові чинники. Це більш висока ін-

фляція, ніж та, що зафіксована у бюджеті, і відповідно, гірший прогноз щодо 

курсу долара. Середньорічний курс очікується 26-27 грн. за долар, а на кі-

нець року – 29-30 грн. за долар. І це за умови продовження співпраці з МВФ. 

Якщо інвестори побачать реальні реформи з дерегуляції, реформування су-

дової та податкової системи, то у другому півріччі - так, ми побачимо захо-

дження іноземних інвестицій. А поки ж інвестори стоять на кордоні України 

і чекають. Завершити реформи у 2016 році, звичайно ж, не вийде. Але почати 

- так. Питання полягає не лише в економічних реформах. Насправді питання 

– у реформах силового блоку (прокуратура, МВС, Антикорупційне бюро то-

що), у судовій реформі. Податкова реформа - там ще й кінь не валявся. У цій 

частині зараз найбільше очікувань. Питання завершення реформ – це не тіль-

ки питання політичної волі, а й здатності забезпечити зміни на всіх рівнях 

державного управління. Навіть у випадку, якщо на центральному рівні здійс-

нюватимуться максимальні зусилля з реформування, результат може вияви-

тися гірше очікувань через неготовність або небажання реформуватися на 

рівні безпосередніх виконавців, тобто чиновників. У великій, але соціально 
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бідній державі, багатій на ресурси, досить складно вибудувати систему моти-

вації апарату чиновників, оскільки навіть за наявності високих зарплат обсяги 

обороту коштів у сфері компетенції є деформуючим і корупційним чинником.  

Найближчі декілька років стануть визначальними для майбутнього 

України. Значна частина людського та економічного потенціалу ще не розт-

рачена. Демографічна ситуація, що викликає сильні побоювання в довгостро-

ковій перспективі, залишатиметься більш-менш стабільною. Економічна сис-

тема, поки що, не встоялася як жорстка структура та піддається зміні. 

Проте часу обмаль: із кожним роком ситуація навколо нас змінюється. І 

якщо пускати процеси на самоплив, ці зміни не обіцяють нам нічого доброго. 

За декілька років ми закуповуватимемо газ за тими ж цінами, що й наші захі-

дні сусіди, зіткнемося з гострим дефіцитом трудових ресурсів, ризикуємо 

опинитися в пастці низхідних трендів світових цін на наші експортні товари. 

Події розвиваються стрімко. Кожен день бездіяльності коштуватиме нам ве-

ликих економічних втрат уже в недалекому майбутньому [3]. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Трансформаційні процеси, які відбуваються на тлі інтеграційного руху 

України, вимагають пошуку нових підходів до економічних процесів на всіх 

рівнях господарювання. Тенденції, які намітилися в економіці останнім ча-

сом, здійснюються з урахуванням ролі людини в економіці, тобто відбуваєть-

ся формування економіки знань шляхом оцінки впливу людського фактору 

на всіх стадіях життєвого циклу діяльності підприємства.  

Саме відповідальність стає тією основою, на якій здійснюється побудо-

ва економіки в країнах з розвиненою ринковою економікою. Враховуючи 

вищесказане, можна говорити про необхідність перегляду принципів прова-

дження підприємницької діяльності в нашій державі і вивчення категорії 

«соціальна відповідальність в підприємництві», як в широкому розумінні, так 

і у вузькому, стосовно суб’єктів господарювання.   
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На соціальну роль підприємництва покладено багато сподівань, оскіль-

ки від них суспільство очікує отримання такого ефекту, який можна було б 

порівняти з обсягом наявних ресурсів. 

У ХХ ст.. соціальна  відповідальність почала розглядатися як внесок 

компанії на користь суспільства на основі її виробничої діяльності, соціаль-

них інвестицій та з урахуванням пріоритетів державної соціальної політики.  

Згідно з Міжнародними стандартами соціальної відповідальності ISO26000 

[1] спрямовані безпосередньо на сприяння етичному поводженню компанії, 

дотримання цих норм значно знижує ризики компанії щодо порушення етич-

них норм. Японія розробила власну Хартію чемної корпоративної поведінки, 

згідно з якою всі члени хартії добровільно беруть на себе соціальні обов’язки 

щодо своїх працівників.  

Соціальна відповідальність – регулююча система суспільних відносин, 

історично сформований соціальний механізм, частиною якого є соціальна 

відповідальність підприємництва. Згідно з таким тлумаченням, соціальна ві-

дповідальність в підприємництві має включати відповідальність як підприє-

мців перед суспільством, так і суспільства (держави, соціальних інституцій) 

шляхом створення оптимальних умов для функціонування [2]. 

Підприємницька діяльність має як  суспільне,  так соціальне забарвлен-

ня, тому логічним та справедливим є поширення соціальної відповідальності 

й на економічну сферу, яка представлена як окремими підприємствами, так і 

їх об’єднаннями. Таке поєднання поняття соціальної та економічної відпові-

дальності дає можливість вживати такий термін, як соціальна відповідаль-

ність підприємництва.  

Для подальшого аналізу соціальної відповідальності підприємництва, 

варто дати визначення поняттю «підприємництво». Підприємництво – самос-

тійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 

що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досяг-

нення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [3]. Вар-

то наголосити, що підприємництво має чіткі межі, встановлені Господарсь-

ким, Податковим та Цивільними кодексами України. 

Соціальна відповідальність як економічна категорія є не новою, пред-

ставники багатьох економічних шкіл наголошують на необхідності соціаль-

ної відповідальності підприємництва.  

У 50 роках ХХ ст. з появою транснаціональних корпорацій виникає ідея 

щодо терміна соціальна відповідальність підприємництва. Головною переду-

мовою виникнення такого терміна, як вже відмічалося, було значне підвищен-

ня впливу бізнес-структур на навколишнє середовище та підвищення пріори-

тетності суспільного життя взагалі. В той же час, в 60-70 х р.р. ХХ ст. на 

Заході формується новий тип «держави загального добробуту», або «соціально 

відповідальної держави» [4]. Важливою передумовою виникнення цього тер-

міна було підвищення впливу підприємницьких структур на навколишнє сере-

довище, принципи і пріоритети населення та життя суспільства в цілому. 
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Дослідивши тлумачення сутності соціальної відповідальності підприє-

мництва, варто відмітити, що єдиного визначення і тлумачення сутності соці-

альної відповідальності  підприємництва немає.  

Враховуючи проведене дослідження, нам видається за доцільне дати 

наступне тлумачення поняття. Отже, «соціальна відповідальність підприєм-

ництва» – відповідальність суб’єкта господарювання, який несе відповідаль-

ність за свої дії або приймає на себе на добровільній основі певні обов’язки 

перед споживачами, працівниками, партнерами, що, у свою чергу, призво-

дить до зростання взаємодії корисності та максимізації (мінімізації) впливу 

на навколишнє середовище і дозволяє забезпечити стійкий розвиток всіх вза-

ємопов’язаних учасників. 

Зарубіжні вчені виділяють наступні різновиди соціальної відповідаль-

ності:  

- традиційна і менеджерська;  

- повна і обмежена;  

- внутрішня і зовнішня;  

- загальна і часткова; 

- правова, етична і філантропічна [5]. 

Говорячи про соціальну відповідальність підприємництва, варто зроби-

ти акцент на тому, що існує ендогенна і екзогенна сторони відповідальності. 

Відповідальність роботодавця перед працівником щодо питань дотримання 

режимів праці та відпочинку, вчасної виплати заробітної плати, надання 

пільг і компенсацій, розподілу прибутку тощо –  ендогенна соціальна відпо-

відальність. Екзогенна відповідальність проявляється у взаємозв’язках дер-

жави та підприємців, або підприємців з іншими комерційними та некомер-

ційними організаціями. 

Соціальна відповідальність підприємництва поділяється на три  рівні: 

1) взаємовідносини з державою (виконання податкових зобов’язань); 

2) виконання соціальних зобов’язань перед персоналом; 

3) взаємодія з суспільством. 

Налагодження соціальної відповідальності підприємницьких структур 

сприятиме сталому розвиткові, у тому числі здоров'ю і добробуту суспільст-

ва; враховуватиме сподівання зацікавлених сторін; відповідатиме чинному 

законодавству і міжнародним нормам поведінки; інтегрована у діяльність ор-

ганізації та практикується в її відносинах. 

Дослідивши проблеми соціальної відповідальності підприємців, можна 

зробити висновок, що проблема соціальної відповідальності підприємців є 

актуальними і потребує подальшого вивчення. У широкому розумінні соціа-

льна відповідальність підприємців вивчається як сукупність різних її видів: 

економічної, політичної, правової, моральної тощо. 

Соціальна відповідальність підприємців – відповідальність суб’єкта го-

сподарювання, який несе відповідальність за свої дії, або приймає на себе на 

добровільній основі певні обов’язки перед споживачами, працівниками, пар-
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тнерами, що у свою чергу призводить до зростання взаємодії корисності та 

максимізації (мінімізації) впливу на навколишнє середовище і дозволяє за-

безпечити стійкий розвиток всіх взаємопов’язаних учасників. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИСТОСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО 

ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Контроль великих компаній над агробізнесом здійснюється шляхом 

злиття і поглинання підприємств та через контрактні відносини. Доступ до 

капіталу через розміщення акцій на провідних фондових біржах дає змогу 

великим компаніям нарощувати масштаби виробництва, організовувати екс-

порт продовольства, отримувати прибутки за рахунок використання дешевої 

робочої сили, низьких вимог держави до охорони природного середовища, 

деградації сільськогосподарських угідь [1]. 

Стратегічна мета приєднання до ЄС спирається на прагнення полегши-

ти доступ на світові ринки високотехнологічної продукції в обмін на погір-

шення стану галузей, які виробляють товари з відносно низьким ступенем 

переробки і незначною доданою вартістю. Одним із результативних показни-

ків вступу до ЄС передбачена модернізація економіки країни та підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Проте низький рівень 

рентабельності й оновлення матеріально-технічної бази підприємств аграр-

ного сектору економіки, стримує процес технологічного забезпечення вироб-

ництва, що зумовлює низьку продуктивність праці, яка становить 20–25 % 

рівня США (табл. 1). 
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Таблиця 1.  

Продуктивність праці у сільському господарстві країн світу* 
 

Країна, 

група країн 

Врожай-

ність зер-

нових, 

кг/га, 

2014 р. 

Продуктивність праці 

(додана вартість на 

працюючого при 

вартості праці  

2000 дол. США), 

1990 р. 

Продуктивність праці 

(додана вартість на 

працюючого при  

вартості праці  

2000 дол. США), 

2014 р. 

Україна 3004 1232 2461 

Росія 2279 1917 3031 

Казахстан 1254 141 2033 

Бразилія 3526 1625 3760 

США 7238 18523 49512 

Китай 5460 263 525 

Індія 2471 362 468 

Країни зони 

євро 

5822 11982 26370 

Світ 3514 803 998 

*Джерело [2].  

 

Зі вступом України до ЄС актуальності набуває питання випуску про-

дукції за стандартами ISO 14000, ISO 9000 для реалізації її на світових рин-

ках, дотримання міжнародних вимог до впливу процесу виробництва на до-

вкілля, державного регулювання цих процесів у сільському господарстві. 

Потребує розв’язання проблема наповнення внутрішнього ринку контрафак-

тною продукцією національного та іноземного виробництва під видом брен-

дів відомих фірм. 

Пристосування аграрних підприємств до процесів глобалізації світової 

економіки відбувається у різновекторних напрямах. Для транснаціональних 

компаній головним принципом діяльності в аграрному секторі економіки 

стає забезпечення великих прибутків та концентрація у власності багатства 

галузі. Деякі з інтегрованих корпоративних структур відмовляються від час-

тини залучених на основі оренди земельних масивів для оптимізації вироб-

ничої діяльності, інші, навпаки, консолідують земельні активи з метою поси-

лення контролю над великими площами сільськогосподарських угідь, 

нарощення обсягів виробництва й забезпечення фінансової стійкості. Великі 

корпорації спрямовують зусилля на скорочення витрат виробництва, дивер-

сифікацію бізнесу, реалізацію експортного потенціалу аграрного сектору, ін-

вестування максимально прибуткових сфер діяльності. Водночас на ринках 

сільськогосподарської продукції швидкими темпами зростає частка спекуля-

тивного капіталу, що порушує зв’язки між рівнем цін на продовольство і 

співвідношенням попиту й пропозиції, між розподілом сільгосппродукції та 
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реальними потребами в ній [3]. 

Результат діяльності галузі залежить від спрямування ресурсів держав-

ної підтримки у ті види діяльності, які забезпечують довгостроковий еконо-

мічний розвиток через зовнішні ефекти науково-дослідних розробок, онов-

лення людського капіталу, забезпечення якості та екологічної безпеки 

продукції, розширення сфери органічного виробництва і його доступу на зо-

внішні ринки, чи, навпаки, відволікання ресурсів від таких видів діяльності й 

направлення їх на розв’язання поточних проблем аграрного бізнесу.  

Зосередження бюджетних ресурсів на виробництві стратегічних сільсько-

господарських продуктів забезпечить Україні завоювання стабільної частки у 

світовій торгівлі, а отже, постійні валютні й податкові надходження для сталого 

соціально-економічного розвитку агросфери. Водночас державна підтримка 

конкурентоспроможності аграрного сектору покликана збалансувати інтереси 

суб’єктів господарювання щодо підвищення рентабельності для розширеного 

виробництва, споживачів і держави стосовно продовольчої незалежності та 

економічного зростання країни. Нагальною необхідністю стають заходи, спря-

мовані на звуження тіньового обороту в галузі, використання частини доходу 

корпоративних структур на розвиток соціальних програм, у т. ч. на засадах 

приватно-державного партнерства. 

З огляду на це, вважаємо за необхідне, застосування досвіду інституці-

ональної організації надання, використання й контролю аграрних субсидій у 

Європейському союзі. Вони не лише забезпечують підтримку товаровироб-

ників аграрного сектору, а й захист суспільних інтересів та вимог макроеко-

номічних взаємовідносин.  

Для фермерів встановлюються вимоги щодо обов’язкових сівозмін. За-

проваджено нормативи відновлення структури й родючості ґрунту. Участь у 

дотаційних програмах потребує підтвердження права на отримання субсидій. 

Оподаткування всіх субсидій податком на прибуток спонукає до визначення 

співвідношення вигоди/втрати. Водночас, фермер має представити супутни-

кову зйомку земельних ділянок з їх номерами і детальну інформацію, де, яка 

культура буде висаджена, яке насіння використовуватиметься, які методи об-

робки ґрунту застосовуватимуться тощо. Ця інформація зберігається у базах 

даних і використовується для подальшого контролю, якому підлягає прави-

льність нарахування субсидій. За ініціативи міністерства сільського і лісово-

го господарства (Фінляндія) здійснюється вибірковий контроль 5 % госпо-

дарств стосовно використання субсидій фермерами. Вибірково перевіряє 

виконання умов отримання субсидій Європейська комісія, користуючись при 

цьому інформацією з баз даних та звіряючись з копією заявки, картою супут-

никової зйомки ЄС і картою фермера. Отже, інституціональна організація 

підтримки фермерів практично унеможливлює корупцію. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підпри-

ємств та агропродовольчої продукції потребує активізації інвестиційної дія-

льності й удосконалення регуляторної політики держави. Отримання переваг 
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від членства в СОТ стримує низький рівень державної підтримки галузі, не-

розвиненість інфраструктури аграрного ринку, недостатність гармонізації 

українських стандартів з міжнародними. 
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СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Антимонопольна політика і соціальна відповідальність бізнесу є важ-

ливим елементом державної стратегії модернізації економіки і розвитку кон-

курентоспроможності вітчизняних компаній, оскільки саме умови взаємодії 

суб’єктів господарювання і їх відносні розміри в сучасній ринковій економіці 

зумовлюють схильність до інновацій. 

З функціональної точки зору антимонопольна політика зводиться до 

п’яти основних напрямів [2]:  

1) контроль економічної концентрації (у більшості країн світу злиття 

великих фірм можливі тільки з дозволу держави; 

2) припинення можливих порушень (зловживання принципом свободи 

договору, відмова в доступі на ринок, завищення цін) суб’єктів господарю-

вання, домінуючих на ринку, в т.ч. природних монополій; 

3) заборона погіршуючих конкуренцію погоджених дій суб’єктів гос-

подарювання (фіксація цін, розділ ринку за територіальним принципом); 

4) обмеження антиконкурентних дій органів влади (надання преферен-

цій окремим суб’єктам господарювання); 

5) обмеження недобросовісної конкуренції (зокрема, при рекламі). 

На сучасному етапі розвитку світової економіки, що характеризується 

формуванням глобальних ринків і прискоренням НДДКР, спостерігається 

сплеск інтересу держав до антимонопольної політики, порівнянний з тим, 

який відбувався у кінці XIX століття, у момент її зародження і становлення 

законодавства, що заклало основи регулювання конкуренції. 
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Передусім хотілося б відмітити, що в умовах глобалізації спостерігаєть-

ся трансформація державної політики на практично усіх напрямах регулюван-

ня і соціальної відповідальності : гармонізація основних інструментів дії (сві-

товий економічний простір стає усе більш однорідним) і більший розвиток 

отримують вторинні інструменти, які і починають грати вирішальну роль. 

Дійсно, якщо припустити існування ієрархії інструментів державної по-

літики по мірі впливу на економіку, і при цьому інструменти, що чинять най-

більший ефект мають скрізь однакове використання, то остаточний результат 

залежатиме від «вторинних» інструментів, що мають меншу міру дії, від яких 

об’єкт регулювання раніше практично не залежав, оскільки його поведінка по-

вністю визначалася відмінностями в застосуванні «первинних» інструментів. 

Можливо тому останніми роками відбувається перетворення антимо-

нопольної політики з «внутрішньої» економічної політики у важливий еле-

мент міжнародних економічних відносин, складову частину державної зов-

нішньоекономічної стратегії. 

Можна виділити три що основних тенденції розвитку антимонопольної 

політики, що спостерігаються у світі: 

1) придбання політикою мережевого (децентралізованого) характеру; 

2) посилення норм відносно картелів; 

3) уведення обмежень для держав (урядів) в частині надання пільг. 

Завдання першого напряму – це забезпечення антимонопольних органів 

регулярними контактами в неформальній формі, посилення кооперації і кон-

вергенція політики, що проводиться. Це єдиний міжнародний орган, що за-

ймається питаннями правозастосування антимонопольного законодавства.  

Функціонування такої мережевої організації, діючої на основі горизон-

тальних зв’язків, в принципі, дозволяє в перспективі здолати відсутність над-

національного регулювання. Очевидно, у світі існує тільки ще одна аналогіч-

на організація – Всесвітня асоціація агентств, стимулюючих іноземні 

інвестиції (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA). 

Звертає на себе увагу той факт, що об’єктом політики агентств, стимулюю-

чих іноземні інвестиції, точно також як і у антимонопольних органів явля-

ються окремі фірми, а держави швидше конкурують один з одним за відсут-

ності необхідного наднаціонального законодавства [3]. 

Що стосується другої тенденції – посилення норм відносно картелів, 

воно у світовій економіці розпочалося з прийняття в 2004 році Радою ОЭСР 

Рекомендацій по ефективних діях проти «злісних» картелів (Recommendation 

on Effective Action against Hard Core Cartels). Цей документ пропонував поси-

лення санкцій по відношенню до картелів (точніше, так званим «злісним кар-

телям», що передбачають фіксацію цін або розділ ринків), посилення коопе-

рації між відомствами країн-членів організації, визначення існуючих в 

законодавстві перешкод. Після цього впродовж останніх років картелі були 

основним порядком денним усіх міжнародних форумів, що стосуються пи-

тань конкуренції. 
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Законодавства багатьох європейських країн забороняють своїй антимо-

нопольній владі обмінюватися інформацією з правоохоронними органами 

інших країн. Більшість країн-членів ОЕСР вже заявили про те, що готові піти 

на відповідні зміни в законодавстві. 

Поява цих угод була обумовлена протиріччям, зумовленим формуван-

ням глобальних ринків. Національне законодавство регулює національний ри-

нок і поведінку великої компанії на світовому, глобальному ринку є певною 

проблемою для антимонопольних органів, які виявляються не в змозі регулю-

вати глобальні ринки. В цей же час наднаціональна система світового регулю-

вання конкуренції відсутня, більше того, немає навіть планів або перспектив її 

створення. Ситуація погіршується тим, що держави виявляються зацікавлени-

ми в просуванні своїх компаній на світовий ринок, і тут, на відміну від випад-

ку з торговою політикою (де можлива «торгова війна»), немає очевидних ви-

грашів і «програшів», щоб був досягнутий баланс інтересів. У даному випадку 

очевидні статичні виграші як би обмінюються на неочевидні динамічні «про-

граші», і держави ніколи не підуть на створення такої системи. 

Основним механізми, які набувають поширення, – посилення штрафів і 

введення програм звільнення від покарання для тих компаній, які надають 

свідчення свідків в суді. Змінюються також і самі визначення погоджених 

дій, що дозволяють трактувати їх ширше як «паралельну поведінку», оскіль-

ки письмових угод учасники картелю, як правило, не роблять висновок. 

Ці концепції повинні знайти відображення в матеріалах підготовки ан-

тимонопольними органами України законів по захисту конкуренції і соціаль-

ної відповідальності, в яких визначено поняття погоджених дій. Такі дії не 

припускають укладення яких-небудь формальних домовленостей, але є особ-

ливою моделлю групової поведінки, що заміщає конкурентні стосунки між 

ними свідомою кооперацією, що завдає збитку інтересам споживачів. Ця 

стратегія забезпечується за рахунок узгодження ключових параметрів еконо-

мічної поведінки в результаті прямого інформаційного обміну, сталих і не 

таких що не вимагають спеціальної домовленості способів реагування на 

анонсовані «конкурентом» наміри, а також за рахунок відповідних особливих 

дій кожного господарюючого суб’єкта з узгодження своєї ринкової поведінки 

з ринковою поведінкою інших, лише господарюючих суб’єктів, що формаль-

но конкурують з ним. Найбільш поширеним прикладом погоджених дій, що 

обмежують конкуренцію, являється спонтанне підвищення цін декількома 

господарюючими суб’єктами на товарному ринку [1]. 

Що стосується третьої тенденції – введення обмежень для держав (уря-

дів) в частині надання пільг – то цей напрям, в принципі нехарактерний для 

антимонопольних органів, і був поширений в першу чергу в Європейському 

Союзі. Вона дійсно є обґрунтованою, коли в державах з федеральною струк-

турою починається «торг за інвестиції» між окремими юрисдикціями, що пе-

ретворюється на політику «розори сусіда». 

На закінчення, хотілося б відмітити, що світовий досвід доводить, що 
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антимонопольна (конкурентна) політика і соціальна спрямованість бізнесу 

здійснюють великий вплив на соціально-економічний розвиток: продуктив-

ність, ціни, прибуток, схильність до інновацій, економічне зростання, конку-

рентоспроможність суб’єктів господарювання на світових ринках. 
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КІБЕРНЕТИКА ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 

ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО МІСТА 

 
Синергетична картина реальності виходить із тези про загальну систе-

мність, за якої – будь який об’єкт представляє собою системне утворення, 

одночасно, всі об’єкти – системи, є частинами більш масштабних систем. Ві-

дкритість, нестійкість та взаємний вплив соціально-економічних та інших 

систем, розглядається як загальний механізм розвитку, що вибудовується на 

припущенні про детермінуючу роль флуктуацій – зовнішніх та внутрішніх 

впливів, які постійно спрямовані на виведення системи з рівноваги. Система, 

що була виведена з рівноваги, тобто відхилилася від певних усереднених ста-

тичних та динамічних показників, потрапляє у стан (точку) біфуркації (роз-

галуження), проходячи через який, вона продовжує свій розвиток за одним із 

можливих атракторів – шляхів розвитку. Відкриті системи, виведені з рівно-

ваги, спроможні продукувати ефекти узгодження, за яких, елементи структу-

ри, корелюють, узгоджують свою діяльність. Погоджена діяльність, призво-

дить до впорядкування, тобто виникнення з хаосу певних структур, 

перетворення й ускладнення системи. Чим більше відхилення від стану рів-

новаги, тим сильніше охоплення кореляціями та взаємозв’язками, тим вища 

узгодженість процесів, що відбуваються навіть у віддалених областях і, на 

перший погляд, не пов’язані один з одним.  

Екстраполяція проблематики визначення закономірностей управління 

складними системами на біологічні та соціальні об’єкти, призвела до форму-

вання «кібернетики другого порядку» – наукового напряму, положення якого 

активно використовуються у сучасній синергетиці. 
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Кібернетика першого порядку визначає закономірності управління тех-

нічними системами. Її часто ототожнюють із сучасною теорією автоматично-

го регулювання та керування, хоча технічна кібернетика також включає пи-

тання розробки і конструювання автоматів (у тому числі сучасних ПЕОМ і 

роботів), проблеми технічних засобів збору, передачі, зберігання інформації, 

розпізнання образів тощо.  

Виникнення «кібернетики другого порядку» пов’язують із системними до-

слідженнями епістемології Г. Бейтсона та формуванням теорії автопоезісу 

(autopoiesis), авторами якої були чілійські вчені У. Матурана і Ф. Варела [1, 2]. 

Автопоезіс (від давньогрецького: auto – «сам» і poiesis – «будувати, творити, ро-

бити») – неологізм, запропонований У. Матураной і Ф. Варелой для відображен-

ня спроможності біологічних систем до самопродукування внутрішніх відносин, 

тобто самовідтворення: «Щоб зрозуміти біологічну сутність пізнання, необхідно 

вивчати живу істоту як ціле, а не тільки його нервову організацію. Живі істоти 

відрізняються «автопоетичною організацією», тобто здатністю до самовідтво-

рення – до породження, «будівництва» самих себе: автопоетична система нібито 

«витягає сама себе за волосся», створюючи власні компоненти, «без поділу на 

виробника і продукт». Так, клітина виробляє компоненти своєї мембрани, без 

якої клітина не могла б ні існувати, ні виробляти ці компоненти» [2].  

Екстраполюючи зміст відповідної концепції на соціальну практику, німе-

цький соціолог Н. Луман визначає автопоетичну систему, як таку, що відтворює 

всі свої елементарні частини за допомогою діючої мережі таких самих елементів 

і, завдяки цьому відмежовується від зовнішнього середовища. Відповідні проце-

си відбуваються у формі життя, у формі свідомості або (у випадку соціальної си-

стеми) у формі комунікації. Автопоезіс – спосіб відтворення даної системи [3]. 

Концептуально – автопоетична система є мережею з взаємодіючих між 

собою підсистем, об’єднаних спільними елементами, у кожній з яких відбу-

ваються власні функціональні процеси. Система має межі, що відокремлю-

ють її від навколишнього середовища або мережі. Така система є відкритою у 

фізичному плані, але замкненою організаційно або логічно. Внутрішні про-

цеси самоконоструювання та самовідтворення, за умов її принципової нелі-

нійності, роблять реакцію автопоетичної системи на управляючий вплив 

складною та непередбачуваною. Тобто, у випадку з фізичними системами, 

реакція системи відповідає характеру або силі зовнішнього впливу, а у випа-

дку з біологічними та соціальними, реакція системи залежить від специфіки 

внутрішніх процесів (метаболізму).   

Саме поняття «кібернетика другого порядку» у науковий обіг ввів 

Хайнц фон Фоерстер. У статті “Cybernetics of Cybernetics” (1974 р.), він об-

ґрунтував  відмінність між кібернетикою першого порядку – кібернетикою 

систем, що спостерігаються, і кібернетикою другого порядку – кібернетикою 

систем, що спостерігають. За визначенням Фоерстера, ця наука вивчає кібер-

нетичні системи, що складаються із кібернетичних систем, тому її й назвали 

кібернетикою другого порядку. Основна модель цієї кібернетики припускає 
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наявність другої петлі зворотного зв’язку, що включає людину [4].  

Головна відмінність полягає в наявності другої петлі, але є й більш фу-

ндаментальні розбіжності – критично важливо, що саме передається по дру-

гій зовнішній петлі і чому в ній обов’язковою є присутність людини. Умовно 

говорячи, по внутрішній петлі циркулюють машинні дані, а по зовнішній – 

доступна тільки людині інформація, яку називають керуючою.  

Обрання синергетичного підходу в якості методологічної основи дослі-

дження закономірностей та механізмів розвитку сучасного міста в умовах 

постіндустріальної цивілізації, має великий інструментальний потенціал. 

Оскільки в межах прийнятих абстрактних положень, може бути визначеною 

каузальність процесів розвитку міста, та загальні принципи забезпечення 

сталості його соціально-економічної системи.  

Саме здатність до самовідтворення та самоконструювання на основі 

певної єдності функціональних елементів, ефектів узгодження, конституюю-

чою основою яких є людина та її потреби, забезпечує стабільність міста, як 

системи. За аналогією з біологічною системою, місто, а точніше, люди які в 

ньому мешкають, не є частиною навколишнього світу, а є світом, який вони 

постійно створюють у процесі його відтворення. 
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Статистика – це наука, яка займається розробкою методів збирання і 

обробки інформації про досліджувані однорідні об’єкти з метою вивчення 

закономірностей змін і взаємного впливу явищ та процесів. Її можна визна-
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чити як науку про прийняття раціональних рішень в умовах невизначеності. 

Статистика виконує дві основні функції: описуючу та пояснюючу. Цінність 

описуючої статистики полягає, перш за все, у тому, що вона дає стислу і кон-

центровану характеристику явища, яке вивчається. Важливість пояснюючої 

статистики полягає в тому, що в умовах невизначеності, рішення приймають-

ся на підставі статистичних висновків. 

У сучасних прикладних дослідженнях технологічних процесів найчас-

тіше використовуються методи багатокритеріальної компромісної оптимізації 

та багатофакторного статистичного моделювання. Більшість фахівців вважа-

ють регресійний аналіз одним із основних методів математичної статистики. 

Він широко використовується у наукових і прикладних дослідженнях у різно-

манітних сферах людської діяльності. Однак рішення прикладних задач «ре-

гресійного аналізу та інтерпретація його результатів вимагають глибоких 

знань і вміння правильно оцінювати одержувану інформацію» [1, c. 13]. 

Професор Дж. Тьюкі стверджує, що множинний регресійний аналіз є 

основним методом статистики, знання якого при обробці даних абсолютно 

необхідне. «У той же час не варто думати, що дуже легко оволодіти цим ме-

тодом настільки, щоб вільно користуватися ним на практиці, приймаючи всі 

необхідні запобіжні заходи для уникнення помилок» [2, c. 670]. 

Про труднощі використання регресійного і кореляційного аналізів у те-

хніці та економіці і проведенні при цьому комп’ютерних обчислень, з вико-

ристанням пакетів прикладних програм, говорять зарубіжні фахівці 

Н. Джонсон і Ф. Ліон: «Тим, хто розуміє суть регресії і кореляції, поради не 

потрібні. Тим, хто не розуміє, ніякі поради не допоможуть» [3, c. 500]. 

Ми будемо вивчати статистичні моделі, які важливі для підготовки 

профільних спеціалістів Донецького національного університету економіки і 

торгівлі тобто належать до певного класу задач: управління і оптимізація те-

хнологічних процесів харчових технологій, планово-економічні завдання у 

підприємствах торгівельної і фінансової сфери діяльності. 

На першому етапі нами буде розглянуто застосування теорії статистич-

ного моделювання, планування експерименту та побудови регресійних моде-

лей для дослідження технологічних процесів харчових технологій.  

Планування експерименту застосовується при розв’язанні таких за-

вдань, як оцінка параметрів розподілу, перевірка статистичних гіпотез при 

заданій потужності критерію, знаходження математичної моделі процесу за 

заданими статистичними властивостями, пошук оптимальних за заданими 

критеріями умов протікання досліджуваного процесу.  

На цьому етапі ми приділимо особливу увагу математичним методам 

планування експерименту для вивчення механізму спостережуваного проце-

су і побудови його статистичної моделі [4, c. 15].  

Необхідність використання моделей і моделювання, насамперед мате-

матичних, визначається можливістю з їхньою допомогою вирішення склад-

них завдань дослідження, прогнозування і оптимізації технологічних проце-
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сів. У даний час для більш інтенсивного використання математичних моде-

лей є науково-методичні, інформаційні, програмно-технічні і соціальні пере-

думови. Створене для фахівців математичне і програмне забезпечення, зро-

било моделювання професійним інструментом, який широко 

використовується для вирішення складних завдань оптимального технологі-

чного прогнозування і проектування. 
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ІННОВАЦІЇ ВЕДЕННЯ БАНКІВСКОГО БІЗНЕСУ:  

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Упровадження інновацій в банківську діяльність забезпечує перехід 

українських банківських інститутів на установи сервісного типу, для яких 

критерій якості продажу банківських продуктів та застосовування сучасних 

ефективних технологій обслуговування клієнтів є пріоритетними. Особливої 

актуальності розвиток наукових досліджень з даної проблематики набуває в 

умовах світової фінансової кризи, економічної та політичної нестабільності, 

пошуку шляхів більш ефективного ведення банківського бізнесу, загострення 

конкуренції. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з інноваційною ді-

яльністю вітчизняних банків, є надзвичайно актуальним в сучасних умовах.  

Варто відмітити, що досить часто у працях науковців [1 с.768, 2 с.188] 

банківські інновації ототожнюються зі впровадження результатів технічного 

прогресу, інформаційно-комп’ютерних та телекомунікаційних технологій у 

сферу банківського бізнесу. Проте в сучасних умовах спостерігається посту-

повий перехід від тільки «технологічного» розуміння інновацій до сучасного 

– розширеного, всеохоплюючого, а також трансформація уявлення про нови-

зну як обов’язкову ознаку інноваційного продукту – від лише технічних ха-

рактеристик до новизни будь-яких споживчих якостей. Ми погоджуємося з 
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думкою В. Берегового [3, с.39], С. Єгоричевої [4 с.67], про те, що «під бан-

ківськими інноваціями слід розуміти вдосконалення, оновлення напрямків та 

інструментів діяльності банку, тобто не тільки технічні або технологічні но-

вовведення в області банківських або інформаційних технологій, але і будь-

які зміни, що покращують якісну основу відтворення банківських послуг».  

Існує ряд причин, які обумовлюють необхідність запровадження інно-

вацій у банківську діяльність, зокрема це [4]: 

 необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, причому не 

лише у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі; 

 спроможність банківської установи генерувати нові потоки доходів 

за рахунок упровадження інноваційних продуктів, високої якості об-

слуговування клієнтів, що забезпечується саме реалізацією іннова-

ційних рішень, що відрізняє банк від його конкурентів; 

 підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах уже не 

може бути результатом лише економії на ресурсах, а потребує запро-

вадження процесних інновацій, яке допомагає знизити витрати на 

виконання певних операцій із одночасним поліпшенням якості об-

слуговування; 

 дотримання банками вимог державного регулювання банківської ді-

яльності, спрямованого на забезпечення стабільного й надійного фу-

нкціонування банківської системи шляхом контролю ризиків, що бе-

руть на себе комерційні банки як фінансові посередники; 

 бажання банківських установ створити й підтримувати імідж сучас-

ного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, 

зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем, забезпечує ком-

фортне і доступне обслуговування; 

 кардинальні зрушення у структурі і характері потреб споживачів фі-

нансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття. 

На жаль, помітна інноваційна активність є характерною, лише для пев-

ного сегменту банківської системи України, це: по-перше, банки зі значним 

обсягом участі іноземного інвестора, по-друге, українські за капіталом банки, 

що відносяться, за класифікацією НБУ, до груп найбільших та великих. У 

більшості вітчизняних банків процес використання інновацій зорієнтований 

лише на вирішення поточних завдань, а його якість не відповідає світовому 

рівню та загальнонаціональним потребам розвитку банківської системи.  

У сучасних умовах інновації у банківському бізнесі характеризуються 

певними особливостями, серед яких варто виокремити такі:  

 наявність суттєвого впливу достатньо жорсткої системи регулювання 

банківського бізнесу, що до певної міри може гальмувати темпи ін-

новацій;  

 на відміну від сфери матеріального виробництва, основним інстру-

ментом захисту інтелектуальної власності на інноваційні об’єкти ба-

нку є не патентний захист, а ноу-хау та авторські права;  
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 абсолютна більшість банківських інновацій базується на приклад-

них, а не фундаментальних наукових дослідженнях;  

 значна частка банківських інновацій є результатами здійснення інно-

ваційних рішень в інших галузях суспільного життя або мотивовані 

зміною параметрів попиту з боку клієнтів [5, с. 46]. 

Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види інновацій-

них змін [7, с. 101]: зміна структури та вигляду банківської установи (багато-

канальна діяльність з поєднанням нових і традиційних технологій та інстру-

ментів, самообслуговування); віртуальні банківські та фінансові технології 

(управління банківськими рахунками, дистанційне обслуговування, елект-

ронний підпис); нові можливості внутрішнього контролю та аудиту; зміни у 

кваліфікації робітників (продукт-менеджер, консультант, спеціаліст з транса-

кцій та консультацій); розосередження і організаційне розділення банку на 

три елементи: поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк; 

комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій 

для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу; нові бан-

ківські продукт  (послуги) на базі нових технологій. 

Впровадження інновацій нерозривно пов’язане з невизначеністю та ри-

зиком, оскільки існує велика кількість факторів спроможних спричини нега-

тивний результат діяльності банку. Особливістю банківських установ є те, 

що при впровадженні інноваційних проектів на них можуть впливати ризики 

які безпосередньо пов’язані з інноваційною розробкою, а також ті що прита-

манні звичайній діяльності банків. У такому випадку доцільним буде розпо-

ділити інноваційні ризики на дві групи, а саме:  

 ризики, що виникають на різних етапах впровадження інноваційного 

проекту;  

 ризики, що супроводжують банківську діяльність [6]. 

З метою уникнення негативного результату інноваційної діяльності ці 

ризики необхідно вивчати для найповнішої ідентифікації, усебічної оцінки та 

визначення шляхів їх уникнення або мінімізації.  

Отже, в сучасних умовах принципово змінюються концепції та органі-

заційні форми функціонування банківського бізнесу, що дозволяє повніше 

відповідати потребам клієнтів, забезпечувати якісне їх обслуговування, під-

вищити конкурентоспроможні позиції банку на ринку. Проте повністю розк-

рити свій інноваційний потенціал банківські установи здатні лише за умови 

застосування стратегічних підходів в управління, які повинні бути органічно 

включені у механізм функціонування банківської системи України та підт-

римуватися на державному рівні. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В умовах сьогодення вдосконалення виробництва не можливе без виго-

товлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на ринку. Одноча-

сно, однією з умов реалізації виробничого процесу є наявність достатньої кі-

лькості виробничих запасів, які є важливою складовою активів підприємства. 

Так, з одного боку, отримані виробничі запаси забезпечують стабільність і 

ефективність діяльності підприємства та гарантують його економічну безпе-

ку, а з іншого – виробничі запаси потребують великих грошових витрат. То-

му від організації їх обліку та аналізу залежить правильність визначення 

прибутку підприємства, його фінансовий стан, домінуючого місця на ринку 

та в цілому продуктивність роботи підприємства. 

Окремі питання обліку виробничих запасів висвітлені в працях вітчизня-

них вчених, а саме: Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В, Лінник 

В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Рибалко О.М., Болдуєва О.В., та інші. 

Метою дослідження є вивчення проблем обліку виробничих запасів на 

підприємствах у сучасних умовах господарювання. 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебува-

ють у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробни-

цтва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконан-

ня робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1]. 
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В практичній діяльності, механізм обліку використання виробничих за-

пасів є трудомісткою ділянкою, саме тому на більшості сучасних підпри-

ємств їм не приділяються значної уваги, що в свою чергу призводить до ве-

ликих втрат запасів.  

Можна виділити такі негативні моменти обліку виробничих запасів: 

- проблеми розрахунку справедливої вартості запасів, що полягає у за-

стосуванні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на непо-

дібні активи; 

- низький рівень результативності інформаційного забезпечення управ-

ління виробничими запасами підприємств;  

- незадовільний рівень контролю та ефективного регулювання процесів 

формування запасів;  

- обмеженість контролю використання виробничих запасів; 

- дублювання записів у бухгалтерських документах, що призводить до 

зростання затрат часу при складанні первинних документів, особливо дублю-

вання інформації щодо руху запасів у картці складського обліку матеріалів і 

лімітно-забірній картці; 

- відсутність систематичного поєднання усіх видів обліку підприємства 

з метою забезпечення керівництва підприємства управлінською інформацією. 

Вирішення цих проблем потребує модернізації система отримання ін-

формації про виробничі запаси, використання неформальних для вітчизняної 

облікової практики підходів для продуктивного їх використання та покра-

щення результатів діяльності підприємства. 

Саме тому можна виокремити наступні шляхи вирішення проблем ве-

дення обліку виробничих запасів на підприємствах: підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підпри-

ємств, яке забезпечується впровадженням інформаційних технологій обробки 

економічної інформації, покращення автоматизації облікової роботи в управ-

лінні виробничими запасами та використання вигідних методів здійснення 

інвентаризації виробничих запасів, гармонізація механізмів бухгалтерського і 

податкового обліку виробничих запасів, підтвердження системи обліку мате-

ріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва, органі-

зація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств (застосуван-

ня прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та 

оперативного регулювання процесів утворення запасів).  

Таким чином, виконання наведених вище шляхів поліпшення обліку 

запасів підприємством зумовить підвищення прибутковості та фінансово-

економічної діяльності. Вирішення сукупності всіх спірних питань обліково-

аналітичного управління виробничими запасами є важливим для більшості 

сучасних підприємств і потребує подальших досліджень. 
 

Література: 

1. Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999 № 246 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.  
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ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВНОЇ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЯХ У 

КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ У ТВАРИННИЦТВІ 
 

Для прикладу можливостей використання показників нормативної пот-

реби в інвестиціях у кормовиробництво при розробці інвестиційних проектів 

у тваринництві використаємо дані умовного підприємства, що розміщене в 

зоні Лісостепу і має в своєму користуванні 1500 га сільгоспугідь. Оптималь-

на кількість ВРХ для такого сільгосппідприємства складає 633 гол. ВРХ (ви-

значено в попередніх дослідженнях). Тому й інвестиційний проект доцільно 

розробляти, виходячи з такого планового поголів’я худоби.  

При створенні ферми на 633 голови ВРХ необхідно:  

  посівна площа під культури на концентровані корми (ячмінь, горох, ку-

курудза, овес) в розрахунку 0,5 га на 1 гол. ВРХ, тобто близько 317 га; 

  посівна площа під культури на грубі корми (сіно, сінаж, трав. борош-

но) в розрахунку 0,4 га на 1 гол. ВРХ, тобто близько 253 га; 

  посівна площа під культури на соковиті корми (силос, коренеплоди) в 

розрахунку 0,3 га на 1 гол. ВРХ, тобто близько 190 га; 

  площа пасовищ в розрахунку 0,5 га на 1 гол. ВРХ, тобто близько 317 га. 

Отже, для повного забезпечення потреб ферми ВРХ на 633 гол. ВРХ 

необхідними кормами потрібно 1077 га сільськогосподарських угідь. При 

цьому їх оптимальна структура буде такою: 

 317 га – пасовища;  

 127 га – ячмінь (в розрахунку 0,2 га / гол. ВРХ); 

 57 га – горох (в розрахунку 0,09 га / гол. ВРХ); 

 51 га – кукурудза на зерно (в розрахунку 0,08 га / гол. ВРХ); 

 82 га – овес (в розрахунку 0,13 га / гол. ВРХ); 

 253 га – люцерна на сіно, сінаж, трав’янисте борошно (в розрахунку 0,4 га 

/гол. ВРХ); 

 152 га – кукурудза на силос (в розрахунку 0,24 га / гол. ВРХ); 

 38 га – кормові буряки (в розрахунку 0,06 га / гол. ВРХ). 

Наочно відсоткову структуру розподілу сільськогосподарських земель 

для забезпечення кормами ферми ВРХ на 633 гол. демонструє рис. 1. 

Якщо в господарстві, що має у користуванні 1500 га сільгоспугідь, буде  

створено ферму на 633 гол. ВРХ, то з урахуванням повного забезпечення їх 

кормами, площа ріллі, яка залишиться вільною для вирощування продукції 

рослинництва на продаж складе: 

1500 – 1077 = 423 (га)  

Виходячи з планів розвитку рослинництва, кожне окреме господарство 

може приймати рішення або щодо зменшення чисельності поголів’я ВРХ (але 
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тоді матиме місце дефіцит гумусу в ґрунті, що потребуватиме внесення міне-

ральних добрив), або щодо зменшення площ під кормовими культурами (але 

тоді необхідно буде закуповувати певні корми, наприклад, комбікорми для 

заміни концентрованих кормів власного виробництва).  

Застосування нормативних показників інвестування значно полегшує 

розрахунок не лише натуральних обсягів кормів та посівної площі для забез-

печення кормами планового поголів’я ВРХ. Норми інвестицій дають можли-

вість полегшити фінансове планування і визначити необхідні обсяги капіта-

льних і поточних вкладень в той чи інший інвестиційних проект. 
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Рис. 1. Структура розподілу сільськогосподарських земель для забезпе-

чення кормами ферми на 633 гол. ВРХ 

 

Розрахунок планового обсягу капітальних та поточних вкладень у кор-

мовиробництво для повного забезпечення ферми на 633 гол. ВРХ узагальне-

но в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Розрахунок планового обсягу капітальних та поточних вкладень у кор-

мовиробництво для повного забезпечення ферми на 633 гол. ВРХ 

 

Вид ресурсів 

Норма інвестування на 1 

гол. ВРХ (за умови пасо-

вищної системи утриман-

ня), тис. грн. 

Плановий обсяг інвес-

тицій на ферму з 633 

гол. ВРХ, тис. грн. 

Земельні ресурси (орен-

довані) 
1,1 696 

Будівлі і споруди 4,3 2722 

Сільськогосподарська 

техніка 
46,03 29137 

Поточні вкладення 17,5 11078 

Усього  68,93 43633 
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Отже, для умовного підприємства, що знаходиться в зоні Лісостепу та 

має у користуванні (на умовах оренди) сільськогосподарські угіддя в розмірі 

1500га, для забезпечення оптимального поєднання галузей рослинництва і 

тваринництва з підтримкою бездефіцитного балансу гумусу необхідні інвес-

тиції у кормовиробництво на рівні 43 633 тис. грн., з них 11 078 тис. грн. – це 

річні поточні витрати у кормовиробництві.  
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
На сьогоднішній день виникла ціла низка актуальних проблем, які 

пов’язані із досягненням збалансованого розвитку соціального діалогу між 

громадянами та окремими бізнес-одиницями. Україна пішла шляхом тих кра-

їн, які формуючи господарські системи спирались на соціальні орієнтири, 

створюючи такий тип економіки, який орієнтується на суспільство, що поля-

гає в наданні соціальних прав і гарантій населенню, які в національному за-

конодавстві  закріплено ст. 3 Конституції України [1]. 

Перші ідеї про соціальну природу економічного життя належать 

А. Сміту, а саме міцну соціально-філософську базу має його теорія економіч-

ного лібералізму. Окремі проблеми формування і розвитку соціального ринко-

вого господарства завжди були в центрі уваги провідних українських учених: 

О. Амоші, Г. Башнянина, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Деркача, Б. Панасю-

ка, А. Сіленка, В. Скуратівського, Г. Стеблій, В. Удовиченка, В. Черняка, 

С. Чистова та ін. 

Дослідження показали, що доцільно виділити такі ключові імперативи 

розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки, до них від 
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відносять [2, 3]: 

Досягнення пріоритетів сталого розвитку. Для успішного функціонуван-

ня підприємства необхідно забезпечити його стійкість, що можна досягти сфор-

мувавши відповідну деталізовану стратегію його сталого розвитку,  де зазнача-

ються основні принципи, на яких здійснюється підприємницька діяльність. 

Планування діяльності підприємства із застосуванням  системи інди-

каторів. Планування діяльності підприємств із застосуванням системи інди-

каторів дає не лише кількісну оцінку показників, що характеризують динамі-

ку, структуру та ефективність виробництва, а і забезпечить ув’язку та 

збалансованість всіх показників розвитку такої економіки. Розробка економі-

чних прогнозів і індикативних планів соціально-економічного розвитку здій-

снюється на основі комплексного вивчення і прогнозування соціально-

політичних, демографічних, технологічних, економічних, природо-ресурсних 

і зовнішньоекономічних змін. 

Реалізація інноваційно-орієнтованої економічної політики. Реалізацію 

інноваційно-орієнтованої економічної політики можна трактувати двозначно. 

Її позитивними наслідками є забезпечення темпів економічного зростання під 

час використання меншої кількості праці, капіталу, природоохоронних ресу-

рсів за умов підвищення продуктивності ресурсів, їх якості, але негативним 

наслідком є зменшення робочих місць. 

Забезпечення провадження соціально відповідальної діяльності. Від-

значимо важливість добровільного зобов’язання підприємств проводити со-

ціально-відповідальну корпоративну політику, приймати управлінські рі-

шення та розвивати такі перспективні напрямки діяльності, які пов’язані з 

соціально-економічним розвитком та відтворенням соціального капіталу та є 

бажаними з точки зору цілей та цінностей усіх зацікавлених сторін. 

Соціальний захист персоналу та інших зацікавлених осіб та створення 

робочих місць. Поява нових посад обумовлюється зростанням і вдосконаленням 

виробництва, його структурними змінами. Без організації нових вакантних 

місць неможлива оптимізація виробничої зайнятості працездатних громадян в 

суспільстві, що є важливим фактором підвищення ефективності виробництва і 

одночасно рівня життя населення, формування громадянського суспільства і 

середнього класу, існування якого є необхідним для розвитку держави. Ство-

рення робочих місць є одним із важливих напрямів розвитку підприємства. Так, 

за статистичним даними на січень 2016р. кількість зареєстрованих безробітних 

в Україні становила 508,6 тис. осіб, а потреба роботодавців у працівниках на 

заміщення вільних робочих місць лише – 31,3 тис. осіб [4]. 

Соціальний захист персоналу полягає в захисті прав людини та в охороні 

праці. До статей Конституції України, котрі безпосередньо стосуються соціаль-

ного захисту, належать: ст. 17, ст. 46, ст. 48 та ст. 49 [1]. Крім того, підприємст-

ва повинні забезпечити не лише захист прав людини, а й якісні та безпечні умо-

ви праці для персоналу відповідно до Закону України «Про охорону праці» [5]. 

Забезпечення функціонування ефективної системи стимулювання пер-
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соналу підприємства, що являє собою оптимальне поєднання матеріального 

та морального стимулювання. Залежно від можливостей підприємства необ-

хідно передбачити досить високий рівень надбавок і премій для того, щоб 

продемонструвати реальну зацікавленість керівника підтримати прагнення до 

якісної роботи. Нематеріальні засоби мотивуючого впливу полягають в акце-

нтуванні уваги працівників на значенні виконуваної ними роботи і важливос-

ті їх вкладу в кінцеві результати діяльності підприємства. 

Екологізація діяльності. Екологізація полягає у забезпеченні екологіч-

ної безпеки виробництва. В процесі становлення та розвитку перебуває новий 

напрям діяльності – екологічний аудит, проведення якого регулюється Зако-

ном України «Про екологічний аудит» [6]. 

Якість управління підприємством. Якість управління підприємством 

характеризується ефективністю діяльності суб’єкта господарювання (прибу-

тковість, рентабельність, трудова активність) за певний проміжок часу, а та-

кож його репутацією (імідж в споживацькому та діловому середовищі, думка 

про підприємство авторитетних суб’єктів). 

Всі вище розглянуті напрями розвитку підприємства повинні бути вза-

ємопов’язані між собою та не суперечити один одному. Перед запроваджен-

ням їх на певному суб’єкті господарювання спочатку необхідно виконати си-

стемний аналіз впливу даних дій на майбутній розвиток підприємства, 

сформувати стратегію розвитку та визначити першочергове та другорядне. 

Для реалізації даних напрямів  необхідно щоб підприємства були соціально 

відповідальними та відповідно ставилися до своєї діяльності, продукту та 

споживачів. Існує необхідність удосконалення законодавчої бази в даному 

напрямі та існуючих контрольних дій, а саме: 

- розробити та затвердити законодавчу базу, яка забезпечить зацікавле-

ність і стимулюватиме підприємства бути соціально відповідальними; 

- відмовитись від догматичних уявлень про державну підтримку «ста-

рих галузей», протекціонізму на користь неефективних виробників і перейти 

до ринкових індикаторів економічного розвитку. 

- проводити постійну антикорупційну політику;  

- підтримувати суб’єктів господарювання в реалізації положень та кон-

цепцій соціальної відповідальності; 

- запровадити на державному рівні єдиний підхід до розуміння соціа-

льної відповідальності в Україні; 

- удосконалювати співпрацю у форматі соціального діалогу; 

- поширювати міжнародні стандарти та системи управління соціальної 

відповідальності в Україні. 
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 
В процесі своєї діяльності суб’єкт господарської діяльності взаємодіє з 

іншими підприємствами, організаціями, які поставляють товари, надають по-

слуги чи виконують роботи. У результаті виникає кредиторська заборгова-

ність перед постачальниками та підрядниками. 

Від правильної організації розрахунків значною мірою залежить орга-

нізація матеріального забезпечення і постачання відповідно до договірних 

зобов’язань і комерційних угод. 

Темі обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками присвяти-

ли свої праці такі вітчизняні науковці, як О.А. Агаркова, Г.В. Власюк, С.Ф. 

Голов, З.В. Задорожний, Л.М. Кіндрацька, О.В. Олійник, О.М. Петрук, В.В. 

Сопко, Н.М. Ткаченко та інші. Проте ряд питань обліку розрахунків із поста-

чальниками і підрядниками вимагають подальшого дослідження. 

Метою дослідження є вивчення проблемних питань щодо обліку розра-

хунків з постачальниками та підрядниками на сучасному етапі розвитку еко-

номіки України, а також розроблення практичних рекомендацій щодо удо-

сконалення. 

Важливою частиною бухгалтерської роботи є облік розрахунків з пос-

тачальниками та підрядниками, оскільки взаємовідносини з постачальниками 

та підрядниками формують основу обліку доходів та грошових надходжень 

підприємств. Ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, 

його правові засади регламентуються П(С)БО 1  «Зобов’язання» [2].  

Взаємовідносинами з іншими господарюючими суб’єктами та стан роз-

рахунків визначає величину кредиторської заборгованості та фінансовий стан 

кожного суб’єкта господарювання. Від величини кредиторської заборговано-

сті підприємства залежить його фінансова стійкість, незалежність та плато-

спроможність. 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

215 

Як зазначають сучасні науковці, зокрема, О.А. Агаркова в даний час 

діюча система розрахунків з постачальниками, різними кредиторами не від-

повідає принципам прискорення грошового обігу і зміцнення фінансового 

стану підприємства [1]. Це призводить до виникнення кредиторської забор-

гованості та погіршення фінансового стану підприємства. 

З метою покращення розрахункової системи обліку і скорочення кре-

диторської заборгованості доцільно провести наступні зміни, які б сприяли  

удосконаленню обліку розрахунків: 

 проводити розрахунок гранично допустимої величини кредиторської 

заборгованості, тобто такої величини кредиторської заборгованості, яка 

не веде до погіршення фінансового стану підприємства. Відносне збі-

льшення кредиторської заборгованості спричиняє двоякий ефект. З од-

ного боку, це явище є сприятливим, так як у підприємства з'являється 

додаткове джерело фінансування. З іншого боку, надмірне збільшення 

кредиторської заборгованості надзвичайно небезпечно, оскільки під-

вищується ризик можливого банкрутства; 

 здійснювати контроль за кредиторською заборгованістю за розмірами 

заборгованості окремих кредиторів, за строками погашення боргів за 

графіком та фактично шляхом створення таблиці та графіка фактичної 

й запланованої сплати постачальникам, що дозволить своєчасно вияви-

ти прострочену заборгованість і застосовувати заходів щодо її повер-

нення; 

 проводити контроль за видами кредиторської заборгованості, строками 

виникнення, величиною заборгованості за конкретними постачальни-

ками та підрядниками; 

 організувати забезпечення виконання договірних зобов’язань, зокрема 

своєчасного оформлення договірних відносин на постачання продукції 

та товарів, виконання робіт, дотримання термінів виконання прийнятих 

зобов'язань, зміцнення платіжної дисципліни, дослідження основних 

аспектів договорів і складання списку фінансових ризиків. 

Зазначені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню організації обліку 

розрахунків, оптимізації обсягів кредиторської заборгованості і зміцнення 

фінансового стану підприємства.  
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«СТЕЙКХОЛДЕРИ» ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
 

На сьогоднішній день єдиного підходу до визначення поняття «соціа-

льна відповідальність бізнесу» немає. Існують юридичні, економічні, філо-

софські, соціологічні та інші підходи до її трактування. З економічної точки 

зору, ми дотримуємося визначення, яке надане вітчизняними вченими А.М. 

Колотом і О.А. Грішновою у монографії «Соціальна відповідальність: теорія 

і практика розвитку»: «Корпоративна соціальна відповідальність – це систе-

ма економічних, соціальних, екологічних заходів, а також етичних норм і 

цінностей компанії, які реалізуються на основі постійної взаємодії з зацікав-

леними сторонами (стейкхолдерами) і спрямовані на зменшення нефінансо-

вих ризиків, довгострокове поліпшення іміджу і ділової репутації компанії, а 

також на зростання капіталізації, набуття конкурентних переваг та стратегіч-

ної стійкості бізнес-структури» [5]. 

Дослідження питань соціальної відповідальності пов’язане із вивчен-

ням таких категорій, як «відповідальність», «соціальне», «екологія», «зайня-

тість», «соціальні партнери», «стейкхолдери» тощо.  

Сутність поняття «стейкхолдери» розкрито у наукових працях вітчиз-

няних і зарубіжних вчених, серед яких роботи А.О. Аммарі, О.В. Ареф’євої, 

О.А. Грішнової, А.М. Колота, П.В. Комарецької та інших науковців.  

Вивчаючи питання організаційного забезпечення стратегічного управ-

ління фінансовим потенціалом підприємства, О.В. Ареф’єва, 

П.В. Комарецька зазначають, що стейкхолдер – це ринковий суб’єкт, який 

має інтерес до діяльності підприємства чи до деяких напрямів його діяльнос-

ті, але цей інтерес не базується на бажанні отримати чистий дохід [3]. 

Класифікацію стейкхолдерів детально досліджувала А.О. Аммарі. В 

ході її праці сформувалася класифікація зацікавлених сторін на внутрішніх і 

зовнішніх, які, у свою чергу, впливають на результативність різних чинників. 

До внутрішніх стейкхолдерів належать персонал (робітники та менеджери) та 

акціонери. До зовнішніх – усі інші. Також стейкхолдерів можна умовно роз-

ділити на основних та непрямих зацікавлених. До основних належать влас-

ники, персонал, місцеві товариства, клієнти, постачальники та бізнес-

партнери. До непрямих – всі інші, тобто ЗМІ, професійні об'єднання, активіс-

ти, конкуренти, органи державного управління, некомерційні та суспільні 

організації. 

Інтереси стейкхолдерів можуть вступати в суперечність один з одним, 

отже, «зовнішніх і внутрішніх партнерів» господарюючого суб’єкта можна 

розглядати як єдине суперечливе ціле, рівнодіюча інтересів частин якої буде 
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визначати траєкторію еволюції організації [2]. 

У таблиці 1 проведемо узагальнення визначень категорії «стейкхолдер». 

 

Таблиця 1 

Узагальнення визначень поняття «стейкхолдер» 

 

Автор Визначення 

Колот А. [5] Стейкхолдер – це зацікавлена сторона підприємства. 

Аммарі А. [2] Стейкхолдер – це той, хто володіє репутацією, владою або 

іншим капіталом, інвестованим у проект, та до певної мі-

ри приймає будь-які ризики цього проекту. 

Ареф’єва О., 

Комарецька П.[3] 

Стейкхолдер – це ринковий суб’єкт, який має інтерес до 

діяльності підприємства чи до деяких напрямів його дія-

льності, але цей інтерес не базується на бажанні отримати 

чистий дохід 

Фрімен Р. [1] Стейкхолдери – це будь-яка особа або група осіб, які мо-

жуть вплинути або впливають на досягнення цілей підп-

риємства 

Шафалюк О. [6] Стейкхолдери – достатньо широке коло осіб, що мають 

відношення до підприємства, основними з яких є: 

– інвестори, що вкладають у компанію свій капітал з пев-

ною часткою ризику з метою отримання доходу; 

– кредитори, котрі тимчасово надають підприємству по-

зику в обмін на деякий наперед встановлений дохід і заці-

кавлені в інформації, що дозволяє їм визначити, чи будуть 

своєчасно здійснені виплати по кредиту; 

– менеджери підприємства, оскільки фінансова інформа-

ція дозволяє зробити найдостовірнішу оцінку ефективно-

сті управління підприємством; 

– працівники підприємства, зацікавлені в отриманні інфо-

рмації про здатність підприємства своєчасно виплачувати 

зарплату, проводити пенсійні та інші виплати; 

– постачальники, зацікавлені в інформації, що дозволяє їм 

визначити, чи своєчасно виплатять належні їм суми; 

– споживачі (клієнти підприємства), зацікавлені в стабі-

льності поставок, як наслідок фінансової респектабельно-

сті підприємства; 

– суспільні і державні організації, оскільки від успішного 

функціонування підприємства залежить добробут еконо-

мічної інфраструктури регіону 

Блум П.,  

Гундлах Г. [4] 

Стейкхолдери – це люди та групи, які можуть впливати та 

на яких впливає корпоративна політика і практика підп-

риємства. 
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Тож, на практиці основними стейкхолдерами підприємства є: 

– інвестори, що вкладають у компанію свій капітал з певною часткою 

ризику з метою отримання доходу; 

– кредитори, котрі тимчасово надають підприємству позику в обмін на 

деякий наперед встановлений дохід і зацікавлені в інформації, що дозволяє 

їм визначити, чи будуть своєчасно здійснені виплати по кредиту; 

– менеджери підприємства, оскільки фінансова інформація дозволяє 

зробити найбільш достовірну оцінку ефективності управління підприємством; 

– працівники підприємства, зацікавлені в отриманні інформації про 

здатність підприємства своєчасно виплачувати зарплату, проводити пенсійні 

та інші виплати; 

– постачальники, зацікавлені в інформації, що дозволяє їм визначити, 

чи своєчасно виплатять належні їм суми; 

– споживачі (клієнти підприємства), зацікавлені в стабільності поста-

вок, як наслідок фінансової респектабельності підприємства; 

– суспільні і державні організації, оскільки від успішного функціону-

вання підприємства залежить добробут економічної інфраструктури регіону. 

Ефективне управління відносинами зі стейкхолдерами є однією з голо-

вних цілей управління підприємством і однією з найважливіших задач стра-

тегічного менеджменту. Аналіз стейкхолдерів суб’єкта господарювання 

включає такі основні етапи: ідентифікація, систематизація, оцінка цілей і за-

вдань стейкхолдерів, збір інформації про них [6]. 

Як відомо, одним з головних видів соціальної відповідальності є соціа-

льна відповідальність корпорацій. В цьому питанні основну роль відіграють 

стейкхолдери як ключовий елемент підприємства. Це відображується навіть 

у самому визначенні соціальної відповідальності корпорацій. Так, відповідно 

до П. Блума та Г. Гундлаха, соціальна відповідальність корпорацій є зо-

бов’язаннями фірми до своїх стейкхолдерів – людей та груп, які можуть 

впливати, та на яких впливає корпоративна політика і практика. Дані зо-

бов’язання переходять за межі законодавчих вимог та обов’язків компанії 

перед своїми акціонерами. Виконання даних зобов’язань спрямоване на міні-

мізацію будь-якого шкідливого та максимізацію довготривалого сприятливо-

го впливу фірми на суспільство [4]. Схожу думку підтверджують інші вітчи-

зняні та зарубіжні вчені. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо стверджувати, що стейкхолдери є 

незамінною і ключовою категорією соціальної відповідальності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ 

МЕХАНІЗМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Система охорони здоров’я громадян є однією з найважливіших внутрі-

шніх державних функцій сучасної України, оскільки відіграє виняткову роль 

у забезпеченні належного рівня життя населення: стан здоров’я населення є 

показником соціально-економічного розвитку країни, невід’ємною складовою 

рівня та якості життя людей. 

Складність медико-соціальних проблем найбільшою мірою відчуваєть-

ся на регіональному рівні, оскільки здоров’я населення, забезпечення еколо-

гічної безпеки зумовлюють стан трудового потенціалу регіону, його майбут-

нє, обсяги витрат на соціальний захист хворих та інвалідів. 

Специфіка організації управління на регіональному рівні ставить конк-

ретні завдання забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

регіону, що включає вирішення актуальних міжвідомчих проблем, які знахо-

дяться на стику медико-соціальної взаємодії, зокрема збереження та покра-

щення здоров’я населення з урахуванням особливостей місця існування, про-

ведення інтенсивних заходів зі зменшення поширеності соціально значущих 

захворювань. 

Введення цих проблем у єдиний для регіону стратегічний план соціа-

льно-економічного розвитку дасть змогу підняти їх розв’язання на вищий рі-

вень управління, підвищити зацікавленість і відповідальність органів місце-

вого самоврядування. 

Стратегічний план соціально-економічного розвитку є основою для ро-

зробки та реалізації цільових програм вирішення найбільш суттєвих, пріори-

тетних проблем регіонального розвитку, що вимагають міжвідомчого підхо-

ду. Найважливішою особливістю стратегічного планування на регіональному 

рівні є соціальна спрямованість. Технологію формування стратегічного плану 
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соціально-економічного розвитку з урахуванням вирішення медико-

соціальних проблем подано на рис. 1. 

Чинники нинішнього незадовільного стану вітчизняної сфери охорони 

здоров’я  лежать в площині як галузевих, так і поза галузевих проблем. Тому 

вироблення стратегії та проведення реформування медичної галузі має спи-

ратись на комплексний міжгалузевий підхід [1]. 

Для покращення діяльності вітчизняної сфери охорони здоров’я необ-

хідно провести: 

 

 
 

Рис. 1. Схема формування стратегічного плану  

соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням 

вирішення медико-соціальних проблем 
 

1. Вдосконалення законодавчого забезпечення сфери охорони 

здоров’я: 
- з метою забезпечення гарантованої державою безоплатної медичної 

допомоги на законодавчому рівні визначити базовий пакет надання медичних 

послуг, гарантованих державою, що в подальшому стане базовим для запро-

вадження медичного страхування; 

- з метою забезпечення законодавчої захищеності прав пацієнтів та ме-

дичних працівників в Україні прийняти закон України «Про захист прав па-

цієнта»; 

Концепція розвитку регіону Стратегія вирішення меди-

ко-соціальних проблем 

Медико-соціальні критерії 

збереження здоров’я 
Стратегічний план соціально-

економічного розвитку регіону 

Галузеві розділи 

плану 

Показники розвитку сис-

теми охорони здоров’я 

Цільові показники міжві-

домчого вирішення меди-

ко-соціальних проблем 
Комплексні цільові програми 
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- з метою посилення ефективності механізмів реалізації чинного зако-

нодавства запровадити систему моніторингу та відстеження якості та належ-

ності виконання нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

сфери охорони здоров’я; 

- з метою комплексного врегулювання всіх аспектів нормативно-

правової бази сфери охорони здоров’я створити базовий документ – Кодекс 

законів України про охорону здоров’я. 

2. Посилення ресурсного забезпечення сфери охорони здоров’я: 
- з метою забезпечення прозорого механізму фінансування сфери охо-

рони здоров’я визначити чіткий перелік гарантованих державою послуг з 

охорони здоров’я, виходячи з наявного обсягу фінансування створити про-

блемну комісію з економістів, фінансистів, юристів, медиків тощо для обра-

хунку вартості послуг з охорони здоров’я; 

- з метою вдосконалення процедури державного забезпечення населен-

ня України базовим пакетом лікарських препаратів створити Державний ре-

єстр цін на лікарські засоби; на державному рівні запровадити систему фік-

сування цін на низку найбільш соціально важливих лікарських засобів з 

одночасним введенням державного замовлення на їх виробництво. 

3. Стимулювання розвитку добровільного медичного страхування: 

- з метою забезпечення принципу багатоканальності фінансування 

сфери охорони здоров’я, сприяти подальшому розвитку добровільного меди-

чного страхування, лікарняних кас; ширше використовувати ресурси приват-

них медичних закладів; 

- з метою ширшого використання добровільного медичного страхуван-

ня, зниження цін на його послуги, запровадити механізми фінансування 

страховими компаніями профілактичних заходів, спрямованих на зниження 

ризиків захворюваності, підвищення рівня здоров’я населення і тим самим – 

скорочення кількості страхових випадків. 

4. Підвищення якості послуг з охорони здоров’я: 

- з метою забезпечення якості, безпеки та ефективності лікарських за-

собів та раціонального їх використання, широко запровадити формулярну 

систему лікарських засобів та розроблену МОЗ України методику її моніто-

рингу та оцінки якості; 

- створити програму безперервного підвищення якості надання послуг 

з охорони здоров’я (у тому числі за рахунок дистанційного навчання, 

комп’ютеризації робочих місць лікарів тощо). 

5. Підвищення якості кадрового забезпечення сфери охорони 

здоров’я. 
Забезпечити підготовку і перепідготовку випереджаючими темпами лі-

карів загальної практики, сімейної медицини, сімейних медичних сестер, се-

реднього медичного персоналу з вищою освітою. Для цього в Державному 

бюджеті передбачити відповідну статтю фінансування [2]. 

Основні подальші кроки реформування української системи охорони 
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здоров’я передбачає Національна стратегія реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на період 2015-2020 років. Дана стратегія формує підґрун-

тя для розробки політики та прийняття рішень у сфері охорони здоров’я, 

включаючи рішення щодо розміру фінансування та бюджетних ресурсів у 

сфері охорони здоров’я. 
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ПРОБЛЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
Сучасні умови господарювання сприяють виходу відносин між підпри-

ємствами на якісно новий рівень, водночас ускладнюючи боргові відносини 

між ними. Результатом господарської діяльності будь-якого  підприємства 

стає наявність дебіторської заборгованості, зростання якої призводить до 

зниження ліквідності активів підприємства, до кризи неплатежів і погіршен-

ня фінансового стану суб’єкта господарювання. Тому для забезпечення стій-

кої платоспроможності підприємства досить важливим є контроль і ефектив-

не управління розміром дебіторської заборгованості. Однак зусиль виключно 

самих підприємств в цьому питанні недостатньо. Для того щоб удосконалити 

облік дебіторської заборгованості, потрібно розв’язати цілий комплекс про-

блем теоретичного, нормативно-правового і практичного характеру. 

Проблемам дебіторської заборгованості приділяли досить багато уваги 

в своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: С.Л. Береза, 

Т.В. Бощук, К.М. Дем’яненко, Т.О. Євлаш, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, 

П.Б. Кватирка, Н.П.Матицина, К.С. Сурніна, В.Г. Лінник , Ю.А. Назарук та 

багато інших. 

Метою дослідження є вивчення проблематичних аспектів обліку дебі-

торської заборгованості у сучасних умовах діяльності підприємств України. 

В Україні облік дебіторської заборгованості регулюється П(С)БО 10, а 

у міжнародній практиці немає єдиного стандарту обліку, тому питання щодо 

обліку дебіторської заборгованості регулюються кількома міжнародними 

стандартами, серед яких: МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:розкриття інфор-
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мації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».  

Щодо визначення терміна «дебіторська заборгованість», то відповідно 

до ПСБО 10 – це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату 

[1]. При цьому, у названих міжнародних стандартах не дається чіткого ви-

значення поняття дебіторської заборгованості. Пункт 9 МСБО 39 зазначає: 

«позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фік-

сованими платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на 

активному ринку»[2]. Таке тлумачення поняття дебіторської заборгованості є 

ширшим порівняно з тлумаченнями, наведеними у національних стандартах. 

Дослідивши нормативно-правові джерела, а також думки науковців 

можна виділити коло проблематичних моментів в обліку дебіторської забор-

гованості: 

1) Не передбачено чiткого розмежування рiзниx видів дебіторської за-

боргованості, відсутня єдина облікова класифікація; 

2) Несумісності і розбіжності обліку дебіторської заборгованості між 

змістом П(С)БО 10 та положеннями МСБО; 

3) Непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів до 

обліку на підприємствах; 

4) Недосконалість системи контролю за рівнем дебіторської заборгова-

ності, її аудиту. 

Згідно П (С)БО 10 «дебіторська заборгованість» визначається активом, 

якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних ви-

год і її сума може бути достовірно визначена. Вважаємо, існують певні пробле-

матичні моменти,а також протиріччя, щодо віднесення дебіторської заборгова-

ності до складу активу, адже виникає  питання, яка ступінь ймовірності 

отримання підприємством економічних вимог у майбутньому буде критичною. 

Ще однією проблемою є те що згідно зі статистичними даними на бі-

льшості підприємств України частка дебіторської заборгованості складає бі-

льше 50%, хоча в країнах Заходу нормальною вважається частка дебіторської 

заборгованості в активах, яка не перевищує 20% [3]. Збільшення дебіторської 

заборгованості в структурі активів спричиняє уповільнення платіжного обігу 

і може стати причиною неплатоспроможності підприємства. Для вирішення 

даної проблеми, пропонуємо створити календар оплати дебіторської заборго-

ваності на підприємствах, що дозволить відслідковувати рух оплати покупців 

і оперативно реагувати на прострочену дебіторську заборгованість, а також 

здійснювати постійний моніторинг потенційних дебіторів на підприємстві, 

що дозволить оптимізувати і мінімізувати дебіторську заборгованість. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що організа-

ція обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми вла-

сності має велике значення оскільки створює передумови для швидкого зрос-

тання бізнесу і збільшення фінансових можливостей підприємства. 

Вирішення зазначених проблематичних питань обліку дебіторської заборго-
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ваності дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показ-

ників ліквідності, також сприятимуть недопущенню прострочених платежів і 

виникненню на підприємстві безнадійної заборгованості. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвими змі-

нами в усіх сферах соціально-економічної життєдіяльності. Довготривалий 

економічний спад після відновлення незалежності України обумовив зни-

ження соціальної активності підприємств, аграрного бізнесу, а сучасні кризо-

ві тенденції негативно позначаються на виконанні соціальних функцій дер-

жавними інститутами. Це, поряд з постійними трансформаційними 

процесами, нестабільною політичною ситуацією, зовнішніми та внутрішніми 

загрозами безпеці країни призводить до зниження якості життя населення й 

негативно впливає на розвиток економіки. 

Використання вимог та принципів соціальної відповідальності в бізнес-

процесах аграрних підприємств є важливим чинником їх подальшого розвит-

ку та набуває першочергового значення при вирішенні ряду соціальних про-

блем [1]. Однак, хоча й спостерігаються окремі приклади соціально відпові-

дальної поведінки вітчизняного агробізнесу, впровадження принципів 

соціальної відповідальності не є загальноприйнятою практикою.  

Українські аграрні компанії, холдинги й корпорації недостатньо вико-

ристовують сучасні підходи в агропромисловому комплексі. Водночас прин-

ципи та механізми здійснення соціальної відповідальності підприємств, при-

таманні радянському суспільству, у новітній історії були відкинуті з 

ідеологічних та економічних міркувань. Виникла ситуація, коли навіть підп-

риємства, що володіють фінансовими та організаційними ресурсами для ви-

рішення соціальних проблем, не мають чітких орієнтирів та ідеології розвит-

ку соціальної відповідальності [2]. 
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Дієвим інструментом реалізації соціальної відповідальності в агропро-

мисловому комплексі є багатофункціональний розвиток сільських територій, 

який відбувається шляхів залучення сільськогосподарських виробників до 

розбудови соціальної інфраструктури села. Окрім здійснення виробництва, 

тобто задоволення потреб споживачів високоякісною сільськогосподарською 

продукцією, агробізнес покликаний виділяти кошти на розвиток тих терито-

рій, де використовується земля. Це відбувається шляхом укладання так зва-

них угод соціальної відповідальності, за якими кошти направляються пере-

важно на розвиток соціальної сфери: школи, дитячі садки, лікувальні 

установи, зони відпочинку і т.д [3]. 

Існує певна необхідність дослідження практик корпоративної соціаль-

ної відповідальності в галузі трудових відносин. Метою такого дослідження є 

впорядкування ініціатив соціальної відповідальності, виявлення тенденцій їх 

розвитку, поширення досвіду найкращих практик, розробка практичних ре-

комендацій для компаній, які планують впровадити програми корпоративної 

соціальної відповідальності та дослідження їх впливу на ефективність робо-

ти. В будь-якому разі звіти, які формують підприємства, мають розділ, прис-

вячений відносинам з персоналом [5].  

Повнота і зміст такого звіту, безумовно, залежить від сфери діяльності, 

умов праці і сутності роботи, проте дослідження стану розвитку корпоратив-

ної соціальної відповідальності, ініціативи і практики стосовно відносин з 

працівниками групуються за наступними напрямами:  

 навчання та розвиток – підприємства реалізують ініціативи із підт-

римки і заохочення працівників до навчання. Приклади практик: узгодження 

індивідуальних планів розвитку працівників, навчальних схем, консульту-

вання; навчальні центри компаній (комп’ютерні, дистанційні, віртуальні; 

консультування і організаційна допомога у працевлаштуванні при реоргані-

зації, а також при звільненні); програми розвитку лідерських якостей та 

кар’єрного зростання; виділення часу і коштів для навчання; 

 зворотній зв’язок та врахування думки працівників мають важливе 

значення для поширення інформації про політику соціальної відповідальності, 

оцінки заходів з корпоративної соціальної відповідальності, впровадження 

стратегічних рішень взагалі. В компаніях реалізується шляхом відкритих і 

конфіденційних «прямих ліній» з представниками вищого керівництва. Мож-

ливість такої комунікації може бути організована за допомогою телефонного 

зв’язку, локальної мережі або корпоративного порталу. Завдяки налагодженим 

внутрішнім комунікаціям компанії реалізують системи участі персоналу в 

управлінні. Поширенню програм залучення працівників до управління сприя-

ють і відповідні внутрішні конкурси на найкращі інновації та пропозиції; 

 здоров’я та безпека – це різноманітні заходи і програми із заохочення 

здорового способу життя: власні спортивні центри, підтримка корпоративних 

спортивних команд, проведення медичних обстежень, програми запобігання 

стресам, фінансування організацій, що допомагають співробітникам з особ-
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ливими потребами; 

 баланс між роботою та сім’єю реалізується шляхом впровадження 

гнучких графіків роботи, підтримки працівників у догляді за дітьми, органі-

зації харчування дітей співробітників під час канікул, наданні перерви у 

кар’єрі [4]; 

 рівність і розмаїття розкриває програми з недопущення дискриміна-

ції (за віком, статтю, етнічною належністю), а також відповідного навчання 

працівників. 

 оплата праці та заохочення такі програми дозволяють утримувати 

найкращих працівників та зміцнювати лояльність до працедавця. Приклада-

ми таких ініціатив є: можливості вибору пакету заохочень, додаткове заохо-

чення повернення до праці молодих батьків. 

Поширення практик корпоративної соціальної відповідальності серед 

українських компаній має позитивні перспективи. До Державного класифіка-

тора професій внесені назви професій «Менеджери (управителі) із соціальної 

та корпоративної відповідальності», професійні назви робіт «Експерт із соці-

альної відповідальності бізнесу», «Соціальний аудитор»; послідовно реалізу-

ється проект з розвитку знань в галузі соціальної відповідальності – дисцип-

ліна «Корпоративна соціальна відповідальність» викладається в понад 60 

вищих навчальних закладах України [6]. 

Отже, реалізація практик корпоративної соціальної відповідальності 

щодо трудових відносин з персоналом дозволяє агропромисловим підприєм-

ствам досягти суттєвого позитивного соціального ефекту, який обумовлю-

ється покращенням умов праці, кращі (порівняно з конкурентами) можливос-

ті для того, щоб залучати, мотивувати та утримувати працівників в 

агропромисловому комплексі, покращення психологічного стану працівників 

від забезпечення балансу між родиною і роботою. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СЬОГОДЕННІ РЕАЛІЇ  

ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Сучасна ситуація в Україні характеризується нестабільністю економіки 

і вразливістю бізнесового простору, і саме тому важливого значення набуває 

чинник розвитку громадської діяльності, спрямованої на підтримку вразли-

вих верств населення. В той же час законодавчо визначені заходи та засоби 

вирішення соціальних проблем є недостатньо ефективними для вирішення 

нагальних соціальних питань. 

Через це актуальності набув розвиток і функціонування соціального пі-

дприємництва як одного з інструментів соціального розвитку, яке ґрунтуєть-

ся на посиленні ролі економічно активних учасників національного ринку в 

підтримці соціально вразливих категорій громадян та вирішенні соціально 

значущих питань. Забезпеченню процесу впровадження соціальних підпри-

ємств в економіку України сприятиме дослідження можливостей викорис-

тання зарубіжного досвіду соціального підприємництва [1]. 

Соціальні підприємці – це новатори, що використовують інноваційні 

ідеї та різні ресурси для вирішення соціальних проблем. Їхня діяльність у ре-

зультаті призводить до стійких позитивних соціальних змін. Соціальне підп-

риємництво знаходиться на межі традиційного підприємництва та благодій-

ності, причому від благодійності бере соціальну спрямованість діяльності, а 

від бізнесу – підприємницький підхід. 

У Європі й Америці соціальний бізнес зародився понад п’ятдесят років 

тому. Зарубіжні концепції соціального підприємництва відрізняються ступе-

нем державного впливу, а саме: 

1. Модель Північної Європи (Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Швеції) 

характеризується активною підтримкою держави. 

2. Моделі США, Канади, Японії містять регулювання на рівні підпри-

ємств, використання благодійництва. 

3. Модель Центральної Європи (Австрії, Німеччини, Франції) відрізня-

ється адресними соціальними програмами і бізнес-проектами. 

4. Модель Великбританії має відзнакою значні соціальні інвестиції [2]. 

В Україні соціальним підприємством називається суб’єкт господарсь-

кої діяльності, робота якого спрямована на досягнення соціальних результа-

тів у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, довкілля або ж надання 

соціальних послуг та підтримка соціально незахищених категорій населення. 

Втім закону, що регулює цю сферу діяльності, в країні досі немає. Тому роз-

виваються такі підприємства швидше не з допомогою, а всупереч державі. 

Діючі в Україні соціальні підприємства наразі сильно відрізняються від 
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закордонних аналогів, оскільки їх діяльність має багато нюансів. Практично 

за кожним з них стоїть певний фонд або гранти, адже, щоб почати бізнес, по-

трібен стартовий капітал. Для соціального підприємства повинна бути перед-

бачена державна підтримка, яка зможе забезпечити системні передумови для 

розвитку. Так, наприклад, у Британії фінансування соціальних проектів здій-

снюється шляхом надання грантів. Для підтримки соціальних підприємств 

працює Банк «Big Society Сapital», заснований у квітні 2012 року. Загальний 

бюджет у 600 млн фунтів стерлінгів повинен розподілятися через посередни-

ків на користь соціальних підприємств і громадських організацій. Інновацій-

ним інструментом фінансування є акції громади [3]. 

На нашу думку, в Україні соціальне підприємництво не набуло масово-

го поширення насамперед через брак відповідної нормативно-правової бази 

та відсутність систематизованої інформації. Тому основними напрямами ак-

тивізації розвитку соціального підприємництва в нашій країні мають бути: 

розробка відповідної законодавчої бази, яка б чітко визначала критерії соціа-

льного підприємництва та створила правові механізми підтримки соціальних 

підприємців; поширення інформації про соціальне підприємництво через за-

соби ЗМІ; створення спеціальних кредитних і позикових програм для залу-

чення фінансових коштів на першому етапі розвитку соціального підприєм-

ництва; започаткування програм з професійного навчання бажаючих для 

здійснення діяльності у сфері соціального підприємництва; нарощення соціа-

льного капіталу для підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії у суспільст-

ві. Тобто соціальне підприємництво є поєднанням організацій із соціальними 

місіями та комерційного підходу до самофінансування їх соціальних заходів. 

Переслідуючи певну високу мету, підприємці залучають значні ресурси для 

досягнення місії, в той же час отримують чисті прибутки, адже діють відпо-

відно до законів бізнесу. 

Отже, соціальне підприємництво в нашій державі часто є єдиним мож-

ливим варіантом бодай часткового вирішення суспільних проблем. Для їх 

сталого розвитку виникає необхідність сприятливого клімату, який повинні 

створити уряд і місцева влада. Уряд має чітко усвідомлювати, що соціальне 

підприємство є інструментом, який сприяє розвитку суспільства. 

 
Література: 

1. Березяк І.І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального під-

приємництва / І.І. Березяк // Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, 

О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька акаде-

мія», 2014. – Випуск 25. – С. 31–36.  

2. Удодова В.І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціаль-

ного підприєм ництва / В.І. Удодова, В.І. Шаповал // Вісник Харківського національного 

університету ім. В. Н. Карабіна. – 2013. – № 1042. – С. 105–108.  

3. Салій І. Американський та європейський шляхи соціального підприємництва 

[Електронний ресурс] / І. Салій // Громадський простір. – 2013. – 19 березня. – Режим 

доступу: http://civicua.org/news/view. html?q=1991219. 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

229 

Ільїна О.В., аспірант 

Луганський національний аграрний університет, м. Харків 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Економіка України перебуває у стадії трансформації, тому суспільство 

повинне мати відповідну стратегію розвитку. Наскільки цю стратегію можна 

реалізувати, значною мірою залежить від багатьох чинників, насамперед, від 

потенціалу регіонів, що є важливою умовою економічного зростання на ос-

нові інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Теоретичне узагальнення шляхів реформування, подолання кризових 

явищ перехідного періоду і вибір правильних орієнтирів економічного розви-

тку аграрних підприємств свідчить про те, що найоптимальнішим із можли-

вих напрямків у сільськогосподарській сфері є інноваційний. Тільки таким 

шляхом можна швидко й ефективно трансформувати сільськогосподарське 

виробництво, стимулювати мале та середнє підприємництво й одночасно за-

безпечити вихід на світовий ринок. А це дуже важливо для України з її вели-

чезним потенціалом аграрної країни [1]. 

Саме розвиток інноваційного підприємництва в науковій сфері повинен 

у найбільш гнучкій формі наблизити науковий потенціал до потреб ринкової 

економіки, забезпечити комерціалізацію наукової продукції, сформувати 

конкурентне середовище на альтернативних основах, сприяти розвитку рин-

кових відносин у науковій сфері, прискорити темпи впровадження наукових 

досягнень і підвищити їх ефективність. Разом із тим, розвиток інноваційного 

підприємництва потребує певної підтримки з боку держави і ринкових інсти-

тутів [2]. 

Значну роль у фінансуванні інноваційної діяльності відіграють позико-

ві кошти: 1) кредити комерційних банків; 2) позикові кошти від розміщення 

облігацій інноваційного підприємства; 3) податкові кредити; 4) комерційні 

кредити постачальників матеріальних ресурсів при купівлі цих матеріалів із 

відстроченим платежем; 5) лізинг [3]. 

У зв’язку зі зниженням частини державних асигнувань і недоступності 

для багатьох аграрних підприємств довгострокових позикових коштів, власні 

кошти підприємств (прибуток і амортизація) є сьогодні єдиним реальним 

джерелом фінансування інноваційної діяльності. За рахунок цих коштів фі-

нансується близько 65-70% усіх інноваційних інвестицій, у тому числі при-

буток забезпечує фінансування 20% усіх інвестиційних вкладень. Важливим 

резервом для акумуляції коштів на реалізацію інвестиційно-інноваційних 

проектів є також відмова від зайвого морально і фізично застарілого облад-

нання. 

Відсутність у держави фінансових можливостей для активної інвести-

ційної діяльності зумовлює необхідність виважено обирати пріоритети еко-
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номічного розвитку, а саме: окреслити такі з них, які зможуть одержати підт-

римку за рахунок державного і місцевого бюджетів, внутрішніх кредитних 

ресурсів та іноземних інвестицій.  

На нашу думку, розглядати інвестиційний потенціал треба як систему 

потенціалів. Цю систему складають виробничий, трудовий, фінансовий, ін-

новаційний, інфраструктурний, споживчий і природно-ресурсний потенціали. 

Величину складового сукупного інвестиційного потенціалу треба розрахову-

вати як питому вагу регіону в загальноукраїнському потенціалі, прийнятому 

за 100%. Сума зазначених потенціалів становить інвестиційний потенціал 

регіону. 

Регіональний організаційно-економічний механізм інвестування визна-

чається видами самих інвестицій та їх ресурсів, характером і спрямованістю 

інвестиційного процесу в регіоні й у цілому інвестиційного клімату, що скла-

вся під впливом, у першу чергу, рівня економічного розвитку сільського гос-

подарства, його конкурентоспроможності, спеціалізації й інших не менш ва-

жливих факторів. 

Вважаємо, що активізувати інвестиційну діяльність в аграрному виро-

бництві як на мікро-, так і на макрорівні можна тільки на основі планомірно-

го і послідовного управління інвестиційними ресурсами. Тому планування, 

як показано на рисунку 1, є одним із основних елементів у структурі органі-

заційно-економічного механізму інтенсифікації інвестиційної діяльності аг-

рарного виробництва.  

 

 
Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму інтенсифікації 

інвестиційної діяльності аграрних підприємств
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Представлений на рисунку 1 механізм відображає і залежність аграр-

них підприємств від фінансово-кредитної системи через сезонний характер 

аграрного виробництва. Відзначимо, що співвідношення між власними кош-

тами й позиковими має бути збалансованим і раціональним. 

Невід’ємною складовою інвестиційних ресурсів аграрних підприємств, 

безумовно, мають бути іноземні інвестиції. Однак відзначимо, що не слід пе-

ребільшувати їх значення як інвестиційного ресурсу. По-перше, наразі не ва-

рто очікувати значних надходжень із цього джерела. По-друге, не слід забу-

вати, що з метою забезпечення незалежності національної економіки, 

збереження економічної безпеки країни навіть при найсприятливіших умовах 

розвитку економіки, коли складається достатньо успішний інвестиційний 

клімат, провідними у структурі інвестиційних ресурсів мають бути внутрішні 

інвестиції. 

Процес активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні по-

требує структурної перебудови аграрної сфери на інноваційній основі [4]. У 

зв’язку із цим державна інвестиційна політика в Луганському регіоні най-

ближчим часом повинна бути спрямована на вирішення таких завдань: 

1) обґрунтування нових економічно доцільних форм і методів управління ін-

вестиціями; 2) формування інфраструктури фондового і фінансового ринків; 

3) розробку взаємовигідного співробітництва адміністрації регіону, інвесто-

рів і аграрних підприємств із метою створення єдиного організаційно-

економічного механізму управління інвестиціями в аграрному секторі регіо-

ну. Створення такого механізму дозволить раціонально використати ресурс-

ний та інвестиційний потенціали аграрних підприємств регіону. 

Вважаємо, що активізація інвестиційної діяльності інноваційної спря-

мованості є сьогодні єдино вірним шляхом розвитку аграрного виробництва. 

Стратегічним напрямком такого розвитку повинне стати створення єдиної 

системи ефективних екологобезпечних форм господарювання, які здатні 

сформувати інтерес сільськогосподарських товаровиробників до високопро-

дуктивної праці, забезпечити екологічно збалансований сталий розвиток під-

приємств аграрної сфери. 
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Діяльність сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах пот-

ребує активізації інвестиційної діяльності в напрямі підвищення конкуренто-

здатності продукції та ефективності вкладеного капіталу й використовування 

ресурсів. Інвестиціям належить вирішальна роль у зміцненні матеріально-

технічної бази сільського господарства, від рівня розвитку якого залежить 

забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості сирови-

ною. Незважаючи на сприятливі природно-кліматичні умови, значний потен-

ціал природної родючості землі, подальший розвиток сільського господарст-

ва стримується недостатнім інвестиційним забезпеченням, зменшенням 

обсягів державної підтримки, скороченням іноземних інвестицій та інших 

залучених джерел. Наявний рівень забезпечення підприємств галузі виробни-

чими ресурсами, слабке технічне оснащення гальмує нарощування обсягів 

виробництва та підвищення його прибутковості. Проблема інвестиційного 

розвитку аграрного виробництва, перехід його на інноваційний шлях розвит-

ку потребує вирішення вже в середньостроковій перспективі.  

Водночас, питання інвестиційного забезпечення ресурсами, особливос-

тей ефективного їх використання, формування та обґрунтування напрямів і 

джерел залучення, а також їх раціонального використання у сільськогоспо-

дарських підприємствах, потребують подальшого вивчення. Практична зна-

чимість та необхідність вирішення цих питань зумовили вибір теми нашого 

дослідження. 

Тому за мету нашого дослідження була поставлена розробка науково 

обґрунтованих пропозицій щодо покращення інвестиційного забезпечення 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є організаційно-економічні механізми та умови 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Поглиблені 

дослідження здійснено на матеріалах сільськогосподарських підприємств Ки-

ївської області. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практи-

чних аспектів проблеми інвестиційного забезпечення розвитку сільськогос-

подарських підприємств. 

Особлива роль у забезпеченні інноваційного розвитку агропромислово-

го виробництва належить розв’язанню комплексної проблеми матеріально-

технічного забезпечення. За даними Міністерства аграрної політики і продо-

вольства України, рівень забезпечення сільського господарства тракторами, 

комбайнами та іншою технікою становить менше половини від потреби, а її 
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кількість за останні роки істотно скоротилася, хоча при цьому дещо зросте 

потужність тракторів.  

Парк зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємст-

вах поповнюється за рахунок зарубіжних закупівель, і лише незначна частка 

машин для потреб галузі виробляється на вітчизняних заводах сільськогос-

подарського машинобудування. 

Детальний аналіз тенденцій та напрямів капітальних вкладень у сільсь-

когосподарських підприємствах України дозволяє зробити висновок, що у 

динаміці обсяги інвестицій у рослинництво зростають вищими темпами, ніж 

у тваринництво, що зумовило істотні зміни в структурі вкладень.  

Нарощування обсягів вкладень, підвищення рівня інвестиційного за-

безпечення сільськогосподарських підприємств та галузеві зміни у вкладанні 

коштів позитивно впливають на приріст продукції сільського господарства, 

хоча в окремі роки така залежність порушується. Це зумовлено, передусім, 

впливом природно-кліматичних умов, коливаннями цін на продовольчих ри-

нках та багатьма іншими факторами, особливо в умовах фінансової кризи, 

про що свідчать дані.  

Проведений аналіз стану, тенденцій, структури виробничого потенціа-

лу свідчить, що сільське господарство України потребує істотного підвищен-

ня рівня забезпечення підприємств матеріально-технічними засобами, що 

вимагає значних капіталовкладень. Недостатніми темпами нарощуються ос-

новні засоби, списання сільськогосподарської техніки перевищує її закупів-

лю. Забезпеченість активною частиною основних засобів удвічі менша за те-

хнологічні потреби. 

Проте, за останні роки відбулися деякі позитивні зміни в інвестиційно-

му забезпеченні підприємств сільського господарства, підвищився рівень ка-

піталозабезпечення, досягнуто приросту виробництва продукції тощо. 

Зростання вартості основних засобів у сільськогосподарських підпри-

ємствах, зміни у їх структурі, вдосконалення механізмів нарахування аморти-

зації забезпечили істотне нарощування амортизаційних відрахувань.  

Динаміка кредитів, наданих аграріям країни, свідчить, що завдяки вжи-

тим заходам кредитне забезпечення у докризовому періоді здійснювалося 

зростаючими темпами.  

Фінансова криза негативно вплинула на розвиток усіх сфер економіч-

ної діяльності і значною мірою уразила банківську систему. Все ж докризо-

вого рівня кредитування не було досягнуто. 

Банківські установи намагаються розширити надання позик, розробля-

ють програми довгострокового кредитування, однак невирішеність проблеми 

із заставою, високі відсоткові ставки стримують їх реалізацію. 

Важливим джерелом залучення коштів в економіку загалом та у сільсь-

когосподарські підприємства зокрема, є прямі іноземні інвестиції. Виходячи 

з рівня інвестиційної привабливості галузей, іноземні інвестори приймають 

рішення щодо вкладання коштів. 
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З метою оцінки рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарсь-

ких підприємств України та аграрного сектора Київської області здійснена 

порівняльна оцінка основних показників, що характеризують виробничий 

потенціал галузі, забезпеченості підприємств основними засобами, енергети-

чними потужностями тощо.  

За останні роки реалізовано ряд заходів щодо підтримки підприємств 

аграрного сектора економіки, які дозволили поліпшити цінові співвідношен-

ня на користь сільського господарства.  

Недостатній рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору є, 

передусім, наслідком довготривалої збитковості багатьох видів сільськогос-

подарської продукції.  

Досягнутий рівень інвестиційного забезпечення підприємств області є 

однією з основних умов, що сприяє підвищенню ефективності виробництва. 

Детальний аналіз ефективності використання інвестицій у сільськогоспо-

дарських підприємствах України та Київської області дозволяє зробити висно-

вок про наявність істотних відмінностей між ними. 

Серед узагальнюючих показників, що характеризують ефективність сільсь-

кого господарства у цілому та використання виробничих ресурсів зокрема важли-

ва роль належить продуктивності праці. Детальний аналіз цього показника в сіль-

ськогосподарських підприємствах України та Київської області, а також окремо у 

рослинництві і тваринництві свідчить про істотні відмінності його рівнів.  

У перспективі слід забезпечувати переважаючу роль власних коштів на 

фінансування їх інвестиційної діяльності за рахунок зростання обсягів вироб-

ництва і реалізації продукції, збільшення надходжень від реалізації продукції та 

послуг, використання амортизаційних відрахувань і частини отриманого чисто-

го прибутку, а також інших власних джерел фінансування.  

Водночас необхідно поліпшити умови для залучення коштів іноземних 

інвесторів, стабілізації та розширення масштабів довгострокового кредитування 

аграрного бізнесу, а також залучення коштів інвесторів з інших сфер економіч-

ної діяльності. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасний стан та розвиток українських підприємств знаходиться у тя-

жкому становищі, що зумовлено поєднанням економічної, політичної і фі-

нансової криз. Для покращення ситуації необхідним є створення механізмів, 

які б стимулювали суб’єктів господарювання нарощувати обсяги та підвищу-

вати ефективність виробництва. Одним із таких механізмів є розвиток соціа-

льної діяльності підприємств, який істотно впливає на ефективність усіх ін-

ших напрямків і конкретних видів діяльності, так як їх результативність 

безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки й компетентності 

всіх категорій працівників, дієвості застосовуваних мотиваційних методів, 

постійно підтримуваних на належному рівні умов праці та життя трудового 

колективу. 

Аналізуючи діюче законодавство на сьогоднішній день визначальною в 

цьому напрямку нормою є ст. 69 Господарського кодексу України, яка міс-

тить положення відносно соціальної діяльності підприємства. Ця стаття дає 

змогу визначити окремі напрямки здійснення соціальної діяльності підпри-

ємства. Серед них можна виділити наступні: заходи стосовно виконання ви-

мог щодо охорони праці та створення безпечних умов роботи для працівни-

ків, виконання умов щодо соціального страхування працівників, окремою та 

невід’ємною складовою соціальної діяльності підприємств є несення відпові-

дальності за невиконання вимог законодавства відносно соціальних 

обов’язків суб’єктів господарювання. 

Варто звернути увагу на те, що умови праці та її організація справля-

ють значний вплив на ставлення працівників до роботи. Соціальні чинники 

корелюються з виробничими, серед яких рівень оплати праці, виробничої са-

мостійності, можливість впливати на рішення стосовно процесу праці, взає-

мовідносини у трудовому колективі, стиль керівництва тощо. Удосконалення 

умов праці, приведення їх у відповідність до потреб і здібностей працівників, 

підвищення їх кваліфікації сприяють зростанню рівня творчого ставлення до 

праці. Умови праці є показником рівня соціального розвитку підприємства. 

Важливими напрямами розвитку соціальної діяльності підприємства є: 

вдосконалення форм розподілу й кооперації роботи працівників управління, 

нормування управлінської діяльності, використання ефективних методів ро-

боти, планування робочого дня, поліпшення організації робочих місць та 

умов праці.  

Розвиток ринкових відносин і розширення самостійності трудових ко-

лективів підвищують значущість соціальних пільг і виплат, частка яких пос-

тійно зростає в обсязі сукупного доходу працівника. Якщо раніше під час 
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працевлаштування люди передусім звертали увагу на розмір заробітної пла-

ти, то тепер обовʼязково враховують й те, які види соціальної допомоги може 

надати підприємство. Ці пільги і виплати перестають бути тимчасовими і пе-

ретворюються на важливу і необхідну умову підтримки стабільності й під-

вищення життєвого рівня працівників і членів їх сімей. Цей вид доходу, як і 

заробітна плата, і дивіденди, безпосередньо залежить від результатів роботи 

кожного працівника зокрема, і підприємства загалом, оскільки його джере-

лом, як правило, є дохід, отриманий від господарської діяльності. Отже, як 

учасники системи соціальних пільг і виплат, працівники зацікавлені в кінце-

вих результатах роботи підприємства.  

Розвинена система соціальних пільг і виплат має сприяти: залученню 

висококваліфікованих працівників; збереженню груп висококваліфікованих 

працівників протягом необхідного терміну; підтримці конкурентоспромож-

ності компанії на ринку праці за рахунок пропозиції працівникам вигідніших 

форм заохочення ніж в інших компаніях; стимулюванню продуктивності 

праці. 

У напрямках розвитку соціальної діяльності підприємства формування 

безпечних умов праці та психологічно здорового клімату в колективі є вирі-

шальними факторами, що безпосередньо впливають на збереження працюю-

чих та підвищення ефективності виробництва. Поліпшення умов праці та по-

буту працюючого, створює основу соціальної стабільності на підприємстві, 

зацікавленості в кінцевих результатах діяльності підприємства в умовах гос-

подарювання. 

При розробці цих напрямків розвитку, необхідно звернути увагу на пок-

ращення соціально-гігієнічних, санітарно-побутових, психофізіологічних умов 

праці на робочих місцях; доведення рівня освітленості до рівня санітарних 

стандартів та норм; оптимізацію фізіологічних та психологічних факторів пра-

ці (тобто, встановлення оптимальних режимів праці та відпочинку); створення 

нормальних умов регламентованого відпочинку; зниження виробничого трав-

матизму; поліпшення медичного обслуговування працюючих тощо. 

Основними показниками соціального розвитку трудового колективу є: 

чисельність працюючих та загальні умови їх праці; показники технічних 

умов праці; показники санітарно-гігієнічних умов праці; кількість випадків 

захворювання працівників; рівень травматизму та професійних захворювань; 

показники, які характеризують матеріально-технічну базу пунктів медичного 

обслуговування; витрати підприємства на поліпшення умов праці і охорони 

здоров’я працюючих.  

Важливою моделлю соціального розвитку діяльності підприємства є 

соціальна служба на підприємстві. Їй притаманні відносно закритий характер 

обслуговування, тобто спрямований на співробітників організації; різновіко-

вий склад соціального середовища; можливості для проведення різних видів і 

напрямків соціальної роботи – соціально-психологічної і психологічної до-

помоги, соціально-педагогічної роботи. Соціальна служба, за певних умов, 
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може стати центром превентивної роботи, організації дозвілля, консульта-

ційної допомоги, соціального втручання. Переваги соціальної роботи в таких 

умовах очевидні: добре знайомство з колективом і опора на адміністративні 

механізми впливу при вирішенні складних конфліктних ситуацій; відсутність 

територіальної відокремленості соціальної служби від професійної діяльності 

клієнтів; жорсткий контроль над ситуацією; підвищення командної ідентич-

ності під впливом підтримки колективу тощо. 

Особливо важливим аспектом діяльності соціальних служб є те, що во-

на є дієвим засобом виховного впливу на працівників (шляхом реабілітації 

працівників, які мали психологічні або соціальні проблеми); підвищує пози-

тивну соціальну активність працівників; сприяє створенню позитивного імі-

джу підприємства в громаді та за її межами. Тобто, соціальна служба на під-

приємстві – це необхідна складова системи служб соціальної роботи; 

структурний підрозділ підприємства або самостійна організація, які викону-

ють ряд соціально значущих функцій. Серед них варто виділити посередни-

цьку, профілактичну, соціально-педагогічну, інформативно-освітню функції. 

Таким чином, розвиток соціальної діяльності підприємства базується 

на проведенні основних заходів, щодо покращення умов праці та охорони 

здоров’я працюючих, зменшення травматизму на виробництві, створення со-

ціальної служби на підприємстві, що у свою чергу, поліпшує соціально-

психологічний клімат у трудовому колективі підприємства та сприяє ефекти-

вності праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Сучасний стан ринку праці в Україні формувався під впливом перетво-

рення ринкових відносин в період фінансово-економічної кризи. Це призвело 

до того, що структура ринку праці має деякі особливості, такі як серйозна 

диспропорція між попитом і пропозицією, невідповідність вимог роботодав-

ця до якості робочої сили і заробітної плати, яку видають робітникам. На сьо-

годнішній день ринок праці в Україні не стабільний. Оскільки ринок праці є 
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складовою частиною економіки країни і часто відображає політичні й соціа-

льно-економічні проблеми, що відбуваються в державі. Гострою проблемою 

ринку праці є безробіття економічно активного населення, зайнятість молоді, 

недостатня кількість робочих місць. 

Ринок праці – це частина економічної системи, її елемент і характерис-

тика, в межах яких відбувається залучення праці як економічного ресурсу до 

сфери національного виробництва [5]. Тобто ринок праці – це сфера економі-

чної системи, яка формує попит і пропозицію на робочу силу. Основними 

елементами такого механізму є попит на працю, пропозиція праці та ціна 

праці (заробітна плата). Нормальним станом для будь-якого ринку, зокрема й 

ринку праці, є спрямованість на досягнення його рівноваги, тобто збалансо-

ваності попиту та пропозиції [3, c. 183].  

За останні десять років ринок праці в Україні піддався як і внутрішнім 

соціально-економічним факторам, так і зовнішнім. Так, до 2008 року в Укра-

їні простежувалася позитивна динаміка цих показників, а саме кількість за-

йнятих у віці 15-70 років досягла майже 21,0 млн. осіб, або на 0,6 % більше, 

ніж у попередньому році, водночас кількість безробітних – 1,4 млн. осіб, або 

на 0,4 % менше, ніж у попередньому році. Проте у 2014 році через загострен-

ня соціально-політичної ситуації в Україні винило швидке падіння показни-

ків ринку праці. Таким чином, чисельність зайнятих зменшилась до 18 млн. 

осіб, або на 13,8 % менше, ніж у порівнянні з 2008 роком, а число безробіт-

ного населення зросла майже до 1,9 млн. осіб, або на 30 % більше, ніж у по-

рівнянні з 2008 роком. На кінець 2015 року кількість зареєстрованих безробі-

тних в Україні складає 1 654,0 тис. осіб, а потреба роботодавців у робочій 

силі складає 25,9 тис. осіб. Тому навантаження зареєстрованих безробітних 

на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) складає 19 осіб [2]. 

Станом на 1 березня 2016 року кількість безробітних становила 508,2 тис. 

осіб, з яких отримували допомогу по безробіттю 416,7 тис. осіб. Кількість вакан-

сій у базі даних державної служби зайнятості становила 38,9 тис. одиниць. На 1 

вільне робоче місце претендувало 13 безробітних, у тому числі серед кваліфіко-

ваних робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальс-

тва та серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів 

– 25 осіб, серед технічних службовців – 20 осіб, представників найпростіших 

професій – 19 осіб, працівників сфери торгівлі та послуг – 14 осіб, фахівців – 13 

осіб, робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 11 осіб, про-

фесіоналів – 9 осіб, кваліфікованих робітників із інструментом – 8 осіб [2]. 

Основними факторами, що впливають на рівень безробіття є: 

 демографічні – зміна частки економічно активного населення у ре-

зультаті зрушень у рівні народжуваності, смертності, середньої тривалості 

життя тощо; 

 техніко-економічні – темпи та направлення науково-технічного про-

гресу, що зумовлюють економію робочої сили; 
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 економічні – стан національного виробництва, інвестиційної актив-

ності, рівня цін, інфляції, ВВП, рівня заробітної плати [1]. 

Основним курсом регулювання ринку праці в Україні є: 

 напрями збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць. 

Тобто потрібно створити нові робочі місця, а також переобладнати вже існу-

ючі робочі місця; 

 напрями підвищення якості робочої сили. Іншими словами, слід 

шляхом відповідного рівня професійно-освітньої підготовки підвищити мо-

більність робочої сили; 

 основні напрями реформування оплати праці. Інше кажучи підвищи-

ти рівень заробітної плати за рахунок зменшення податкових зборів; 

 основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних [4]. 

Тобто ринок праці має гідно забезпечувати населення робочими місцями не-

залежно від місця проживання, щоб стимулювати населення на розвиток і 

реалізацію трудового потенціалу. 

Отже, на сьогоднішній день ринок праці України має бути реформова-

ний і спрямований на підвищення попиту на робочу силу. Потрібно удоско-

налити правову базу і податкове законодавство. Також необхідно реконстру-

ювати вітчизняне виробництво, яке дасть населенню більше робочих місць. 

Необхідно вдосконалити систему оплати праці, соціальну підтримку певних 

верств населення. Саме тому потрібно реформувати політичну, соціальну та 

економічну сфери життя суспільства.  
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Зовнішньоекономічна діяльність в Україні є важливою сферою госпо-

дарської діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин. У 

зв’язку з переоцінкою принципів економічного розвитку змінилось і уявлен-
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ня про міжнародне співробітництво. 

Основним проблемам розвитку зовнішньоекономічної діяльності прис-

вячені численні роботи таких вчених-економістів, як: Дж.Брандера, Г.Грубеля, 

Р.Д. Джонса, Д.Л. Кісінга, В.В. Леонтьєва, С.Ліндера, Х.Ліннеманна, Дж.Міда, 

Б.Оліна, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, Б.Спенсера, Р.Фінстра. 

У працях цих вчених характеризуються основні аспекти становлення як 

зовнішньоекономічної діяльності в цілому, так і окремих її аспектів на різних 

етапах розвитку господарської діяльності. 

Перші кроки на шляху реформування зовнішньоекономічних зв'язків, 

були здійснені ще в 1986 р. Вони були орієнтовані в основному на віднов-

лення розірваного ланцюга: «виробник – світовий ринок – виробник». Лише 

у квітні 1991р. із прийняттям Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

в Україні були дозволені усі форми зовнішньоекономічної діяльності для всіх 

юридичних осіб, що фактично означало початок ринкової трансформації і 

лібералізації зовнішньоекономічної політики України [2, с. 178]. 

Україна є молодим самостійним суб’єктом зовнішньоекономічної дія-

льності. На сьогодення зовнішньоекономічним зв'язкам України властиві ва-

гомі негативні риси, що виявляються у переважанні експорті сировинної гру-

пи товарів. У домінантно-монопольній залежності від практично одного 

імпортера таких енергоносіїв, як нафта й газ, у завезенні невиправдано вели-

кої кількості товарів споживчого призначення, незважаючи на скрутний еко-

номічний стан країни. Пасивне сальдо торгівлі товарами в матеріальній фор-

мі, зростаюча  деградація переробних галузей та висока імпортозалежність їх 

від так званого критичного імпорту не залишають сумнівів у тому, що зага-

льний вектор дії зовнішньоекономічної складової не відповідає потребам 

стабілізації та розвитку економіки нашої держави. Сьогодні економіка Украї-

ни, в силу її важкого положення досить відкрита для зовнішньої торгівлі. До-

ля в ВНП коливається в межах 8-10%, а у розвинутих країн - 70-80%. Така 

ситуація є небезпечною для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень її 

відкритості є наслідком безсистемної торгівлі на фоні глибокої кризи. Будь-

яке небажане коливання кон'юнктури світових товарних ринків може привес-

ти українських виробників  на рівень банкрутства [1, с.22]. 

У нашій країні на сьогоднішній день найбільш поширеною формою зо-

внішньоекономічної діяльності є зовнішньоторговельні операції пов’язані з 

експортом та імпортом товарів. 

У 2011 р. експорт товарів становив 136,5 млн. дол. США, що на 

7,3 млн. дол. США більше,ніж в 2014 р. Можна побачити,що з 2012 р. до 

2014 р. експорт товарів збільшився на 4,3 млн. дол. США. Тоді як імпорт, по-

чинаючи з 2012 р. почав падати (на 63,3 млн. дол. США). Станом на 2010-

2013 р. негативне торговельне сальдо мало поганий вплив на економіку на-

шої країни тому, що коли країна більше товарів імпортує ніж експортує, тоді 

відповідно імпортні товари коштують дешевше на національному ринку 

від  товарів виготовлених в Україні і попит на них є також більшим [4]. 
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Таблиця 1 

Динаміка показників зовнішньої торгівлі України (млн. дол. США) 

 

Рік 2010 2011 2012 2013   2014 

Експорт 104 136,5 124,9 125,3   129,2 

Імпорт 113,1 162,9 174,8 158,1   111,5 

Зовнішньоторговельний 

оборот 
217,1 299,4 299,7 283,4   240,7 

Торговельне сальдо (ба-

ланс) 
-9,1 -26,4 -49,9 -32,8   17,7 

 

Основні проблеми у зовнішньоекономічній діяльності України: 

1) недосконалість законодавчої бази, щодо діяльності суб’єктів зовніш-

ньоекономічної діяльності; 

2) громіздка процедура зібрання документів та реєстрації суб’єктів да-

ної діяльності; 

3) значні труднощі в освоєнні вітчизняними товаровиробниками зару-

біжних ринків, з причин недосконалості форм фінансових розрахунків, не-

розвиненості транспортної і ринкової інфраструктури, практики регулювання 

митних процедур і оподаткування; 

4) виробництво неякісної продукції, яка не відповідає існуючим запи-

там і потребам споживачів і не дає можливості виходу на світовий ринок та 

інші [3, с.56]. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що для стабілізації і 

подальшого зміцнення господарської діяльності в Україні необхідно здійсни-

ти заходи щодо удосконалення структури зовнішньої торгівлі, перебудови  

всієї системи зовнішньоекономічної діяльності країни, як одного з основних 

елементів в успішному функціонуванні та розвитку економіки в країні. Ста-

лий економічний розвиток країни можливий за умови макроекономічної зба-

лансованості, виваженості економічних заходів, передбачуваності результа-

тів економічних дій усіх суб'єктів ринкового господарства. 
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3. Щербак В.Г. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки 
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Макроекономічна рівновага привертала увагу економістів протягом 

XIX-XX ст. Питання макроекономічної рівноваги виражається однією з го-

ловних проблем національної економіки і є ключовою категорією економіч-

ної теорії та економічної політики, що й зумовлює актуальність даної теми.  

Питання економічної рівноваги має досить важливе практичне значен-

ня як на макро-, так і на мікрорівні. Але макро- та мікроекономіка мають де-

що різне поняття про рівновагу. Мікроекономічна рівновага досягається ли-

ше за допомогою продавця та покупця, а макроекономічна рівновага є 

результатом цілої низки чинників, не лише ринкових чи економічних а й со-

ціальних, політичних, демографічних [3]. 

Рівновага може бути різною, тому виділять такі її типи: ідеаль-

на(бажана), реальна, часткова та загальна макроекономічна рівновага. 

Ідеальною(бажаною) рівновагою вважають таку економічну ситуацію, 

яка має такі характерні риси: 

- індивіди знаходять на ринку предмети споживання; 

- підприємці знаходять на ринку фактори виробництва; 

- наявна вільна конкуренція; 

- вся продукція минулих років має бути реалізована. 

Реальна рівновага відбувається при недосконалій конкуренції, тобто тоді 

коли потреби суспільства зростають, а ресурси є обмеженими. Така ситуація 

вимагає втручання у вигляді заходів, які здатні збільшити ефективність суспі-

льної праці чи зменшити попит, тобто знизити платоспроможність споживачів. 

Частковою рівновагою є такий стан народного господарства, при якому 

з усіх ланок економіки – факторів виробництва, ринку товарів та послуг, врі-

вноважуються лише дві ланки [3]. 

Взагалі, макроекономічною рівновагою вважається такий випадок, коли 

економічні процеси, такі як попит та пропозиція, виробництво та споживання, 

виробничі затрати та результати є пропорційними та збалансованими [2]. 

При порушення такого балансу можуть виникати дуже неприємні нас-

лідки, тобто виникає макроекономічна нестабільність. Втрата мобільності, 

гнучкості та динамічного розвитку економічної системи, втрата можливості 

одразу реагувати на внутрішні зміни у функціонуванні економіки – все це є 

наслідками порушення макроекономічної рівноваги. Але найбільш руйнів-

ними вважаються високі темпи інфляції та безробіття [4].  

Умови для збереження чи відтворення макроекономічної рівноваги ро-
зглядали багато вчених-економістів у своїх працях. Умови часткової рівнова-
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ги аналізував А. Маршалл, проблему ринкової рівноваги в умовах недоско-

налої конкуренції – Е. Чемберлін та Дж. Робінсон. Умови щодо встановлення 

загальної економічної рівноваги визначив Л. Вальрас, до яких відніс: вільну 

конкуренцію, рівність усіх покупців на ринку, замкненість економічної сис-

теми та незмінність економічних ситуацій. Також вчені виділяють ряд умов 

для збереження загальної економічної рівноваги: 
- задіяність усіх можливих економічних ресурсів країни; 
- відповідність суспільних потреб та економічних можливостей здатних 

їх задовольнити; 
- відповідність структури виробництва та структури споживання; 
- одні з найважливіших умов – це ринкова рівновага, рівновага попиту 

та пропозиції [2]. 
Однак, сучасний стан економіки України знаходиться досить віддалено 

від загальної економічної рівноваги та характеризується наступним чином: 
внутрішня політична нестабільність, значна зовнішня заборгованість, війсь-
ковий конфлікт, висока диференціація доходів населення і т.д.  

З огляду на зазначені показники, можна виділити соціальну складову, 
як одне з найбільш проблемних питань сучасної України, яке потребує не 
стільки реформ, скільки активізації свідомості як влади, тобто її соціальної 
відповідальності, так і населення, яке на даний час все більше намагається 
приймати участь у суспільному житті країни. 
Все це тягне за собою зниження рівня освіченості та культури населення, 
втрати національних цінностей, криміналізація суспільних відносин, критика 
та недовіра населення владі щодо їх політичних дій тощо [1]. 

Розглянемо ситуацію порушення макроекономічної рівноваги, яка скла-

лася в Україні у 2014 році. Причин для порушення макроекономічної рівнова-

ги було достатньо, включаючи військовий конфлікт у другій половині цього 

року, який разом з різкою девальвацією національної валюти та бюджетною 

консолідацією мали негативний вплив на економіку: реальний ВВП протягом 

перших трьох кварталів знизився на 3.9 %, а протягом четвертого – на 14,8 %, 

промисловість скоротилась на 10,1%,  оптова торгівля – на 15%, будівництво – 

на 21,7 %. Якщо порівняти показники 2013 та 2014 років, можна відстежити 

які наслідки має порушення макроекономічної рівноваги (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Порушення макроекономічної рівноваги 

Рік 
Бюджетні дохо-

ди, % ВВП 

Зовнішній борг, 

% ВВП 

Державний і га-

рант. борг, % 

ВВП 

Дефлятор ВВП, 

зміна у % 

2013 43,6 78,6 40,6 3,1 

2014 41,7 97,6 70,3 14,8 

 

Макроекономічні показники (з усіх основних макроекономічних показ-

ників були взяті до розгляду лише декілька, в яких є негативні зміни). 
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Так, за таблицею можемо спостерігати такі зміни: зменшення бюджет-

них доходів на 1,9%, збільшення зовнішнього боргу на 19%, збільшення дер-

жавного боргу на 29,7 %, збільшення індексу дефлятора на 11,7 %, – все це є 

наслідками порушення макроекономічної рівноваги [5]. 
Якщо запобігти появі наслідків порушення макроекономічної рівноваги 

майже неможливо, то можемо гарантувати стабілізацію економіки викорис-
товуючи  такі поняття як «соціальна політика держави» та «соціальна безпе-
ка» на практиці. Соціальна безпека забезпечує захист інтересів населення, 
чітке виконання законів, стабільну економічну ситуацію. Все це повинно бу-
ти гарантовано та зумовлено соціальною політикою держави, яка в свою чер-
гу характеризується націленістю на встановлення належного рівня життя на-
селення, введенням суттєвих зрушень у важливих сферах життя людей [1]. 
Водночас, соціальна політика є результатом моделі поведінки людини, як 
громадянина певної країни, що формує національну свідомість. 

Отже, макроекономічна рівновага дуже важлива складова збалансова-
ного розвитку економіки, нею не можна нехтувати, тому що безробіття та 
інфляція, які виникають при порушенні такого нестабільного балансу можуть 
мати дуже негативний вплив для суспільства в цілому. Рівновага явище не-
постійне, не можна раз і назавжди досягти такого явища, воно є динамічним, 
а тому тимчасовим. Але для економіки та суспільства вагомим є те, щоб зру-
шення в економічній рівновазі були якнайменшими. 
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Основним стратегічним завданням фінансової політики будь-якої краї-

ни є підтримка стабільного економічного стану держави та поліпшення тем-

пів економічного зростання. За роки незалежного існування фінансова сис-
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тема України неодноразово модернізувалася та зазнавала перетворень. У кра-

їні діє велика кількість фінансових установ та інститутів, завданням яких є 

регулювання економічної діяльності держави, та попри це стан економіки є 

незадовільним.  

Фінансова система – це сукупність всіх видів фінансових відносин, з 

приводу формування, розподілу та перерозподілу грошових ресурсів держа-

ви, що регулюються нормативно-правовими актами цієї країни. 

Сутність фінансової системи полягає у тому, що вона є тією базовою 

основою, яка забезпечує діяльність та функціонування економіки країни як в 

цілому, так і в окремих її проявах. Ефективна фінансова система є тією ру-

шійною силою, яка рухає життя не тільки країни, але і кожного її жителя. 

Вона підтримує баланс, який забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та 

ланок господарства країни, а також підтримує виконання соціального захисту 

на необхідному рівні через діяльність певних інститутів [2].  

Сьогодні фінансова система України знаходиться в стані кризи, причи-

нами нестійкої економіки слід вважати відсутність ефективного державного 

контролю, політичну нестабільність, корумпованість представників держав-

ного врядування, високий рівень безробіття, швидкі темпи інфляції тощо. 

З метою нейтралізації негативного впливу дестабілізуючих факторів, 

зменшення фінансових диспропорцій та відновлення макроекономічної стій-

кості в  Євросоюзі запроваджено нові підходи, які передбачають  кардиналь-

ні зміни у проведенні фінансової політики, націленої на відновлення балансу 

сектору загального державного управління . Уряди держав – членів ЄС пере-

будовують фіскальні механізми в напрямі як підвищення їх результативно-

сті виходячи з національних інтересів, так і гармонізації в рамках досягнення 

спільних цілей ЄС [1].  

У розрізі подій останніх років питання євроінтеграції посідає важливе 

місце, адже саме вступ до Європейського союзу був однією з головних вимог 

Революції гідності. ЄС – це союз груп розвинутих країн, що транскордонно 

співпрацюють, переміщаючи в межах об’єднання товари, послуги та фактори 

виробництва. Таким чином ЄС є, свого роду, зоною вільної торгівлі, саме та-

ке співробітництво займає одну з важливих позицій в системі інтеграційних 

пріоритетів України. Не менш важливою є зацікавленість держави у рефор-

муванні політичних, економічних, соціальних галузей, а також підтримки 

іміджу України на міжнародному рівні загалом. 

Подолання наслідків фінансової та політичної кризи у контексті євроі-

нтеграційних намірів України є одним з головних завдань державної фінан-

сової політики. Адже всі складові вітчизняної фінансової системи: капітали 

підприємств, бюджетна та фінансова системи, міжнародні фінанси, банківсь-

кі установи і небанківські фінансові інституції, повинні функціонувати на 

належному рівні, забезпечувати підтримання та ефективний розвиток вітчиз-

няної економіки. 

Принципово важливим є прийняття проекту реформування фінансової 
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системи України та оптимізації механізмів контролю за державними служба-

ми на всіх рівнях, стосовно раціонального розподілу і використання фінансо-

вих ресурсів держави.  

Реформування фінансової системи України, на нашу думку, повинно 

відбуватися з урахуванням особливостей зарубіжного досвіду, зокрема, слід 

взяти до уваги основні принципи, на яких побудована фінансова система кра-

їн-членів європейського союзу та максимально реалізувати їх в українських 

реаліях, а саме: 

 Принцип єдності та принци бюджетної точності – означає, що всі 

доходи і витрати співтовариства повинні бути включені до єдиного до-

кумента; 

 Принцип строковості (періодичності) – означає, що бюджет пови-

нен прийматися на один бюджетний рік; 

 Принцип рівноваги – означає, що прогнози щодо надходжень на 

бюджетний рік повинні дорівнювати асигнуванням на цей рік; 

 Принцип одиниці обліку, за яким бюджет планується й виконуєть-

ся в євро і рахунки відображаються у євро; 

 Принцип універсальності – означає, що загальний дохід може бути 

використаний для покриття загальних асигнувань бюджету, за винят-

ком обмеженої кількості доходів, що виділяються на конкретні статті 

витрат; 

 Принцип специфікації – означає, що всі асигнування повинні здій-

снюватися з конкретною метою, щоб уникнути плутанини між ними; 

 Принцип раціонального управління фінансами базується на прин-

ципах економічності, ефективності та дієвості; 

 Принцип прозорості (відкритості) – передбачає забезпечення дос-

тупності та надійності інформації про рахунки і реалізацію бюджетного 

процесу [3]. 

Для нашої держави євроінтеграція є дієвим методом удосконалення 

економічної системи, подолання наукової та технологічної відсталості, зрос-

тання інвестиційної привабливості країни, підвищення конкурентоспромож-

ності національних виробників товарів та послуг, створення нових робочих 

місць, відповідно – зростання доходів національного, регіональних бюджетів 

та населення. 

Отже, варто відзначити, що доволі актуальним є питання можливості 

розвитку транскордонного співробітництва України із державами-членами 

ЄС. Подібна співпраця стане важливим кроком для реалізації національних 

інтересів та розвитку економіки України. Роль інтеграції національної еко-

номіки в ЄС обумовлює важливість вирішення питання забезпечення належ-

ного рівня розвитку та раціонального функціонування фінансової системи 

України. Шлях України до європейського союзу лежить через внутрішньоде-

ржавні трансформації, насамперед це стосується соціально-економічної та 

політичних сфер. Виключне значення для реалізації інтеграційних планів 
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України мають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки 

до рівня розвинутих країн, та впровадження європейських стандартів соціа-

льного захисту суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО ОПЕРАЦІЙ З 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСТАВНОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ЛОМБАРДАМИ 

 

Питання оподаткування операцій з реалізації заставного майна фізич-

них осіб ломбардами податком на доходи фізичних осіб довгий час залиша-

лося проблемним. При реалізації заставного майна Державна фіскальна слу-

жба України (далі – ДФСУ) покладає на ломбарди зобов’язання податкового 

агента в частині нарахування, утримання і перерахування до бюджету 

ПДФО. Ломбарди не погоджуються з такою політикою і неодноразово звер-

талися до ДФС з метою зміни цього положення. Але це проблемне питання 

не було вирішене і залишається актуальним. Для вирішення конфлікту потрі-

бно проаналізувати законодавство в сфері регулювання діяльності з пога-

шення позик за рахунок предметів застави. 

Згідно з Законом України «Про заставу» [1] ломбард (як фінансова уста-

нова, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансо-

вих кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під 

заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг) у 

разі неповернення боржником позики отримує право задовольнити свої вимо-

ги за рахунок заставного майна, а в ситуації коли грошова сума, отримана вна-

слідок реалізації майна, перевищує розмір боргу то різницю потрібно поверну-

ти заставодавцю. У зв’язку з цим, якщо позичальник не повернув позику в 

зазначений договором термін ломбард має право задовольнити свої вимоги 

реалізувавши заставне майно. За рахунок такої операції ломбард повинен 

отримати плату за надання послуги і покрити свої витрати, які складаються з: 

– суми позики; 
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– відсотків, нарахованих на період дії договору; 

– вартості послуг ломбарду по зберіганню предмета застави; 

– сум страхових платежів. 

Існує два варіанти обліку майна, що підлягає реалізації ломбардом: 

1. З оприбуткуванням заставного майна на баланс, тобто майно переходить 

у власність ломбарду і ломбард реалізує його самостійно. В такому разі ломбард 

не виступає податковим агентом тому що юридично реалізує власне майно. 

2. Без оприбуткування заставного майна на баланс, тобто майно не пе-

реходить у власність ломбарду, а ломбард передає його для реалізації торго-

вельним організаціям або реалізує у Державне казначейство України. В та-

кому випадку у ломбарду виникають зобов’язання податкового агента. 

Реалізація предмета застави не вигідна для ломбарду в обох випадках, 

адже при цьому виникають додаткові витрати, а коштів, отриманих від реалі-

зації заставного майна, може не вистачити для покриття всіх витрат ломбар-

ду. Якщо дослідити другий варіант, то до перелічених витрат додаються зо-

бов’язання перерахувати в бюджет ПДФО з грошових коштів отриманих від 

реалізації. У зв’язку з цим, задоволення вимог за рахунок предметів застави 

може бути збитковим для ломбарду. 

Якщо проаналізувати норми чинних нормативно-правових актів, то су-

ма позики, виданої ломбардом фізичній особі під заставу, згідно з п. 165.1.29 

Податкового кодексу України [3] входить в перелік доходів, які не включа-

ються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку. При цьому ДФСУ наполягає на тому, що сума позики не відносить-

ся до оподатковуваного доходу лише протягом строку дії договору. Це пояс-

нюється тим, що при невиконанні фізичною особою обов’язків, забезпечених 

заставою, тобто після закінчення строку дії договору, у такої фізичної особи 

виникає об’єкт обкладання податком на доходи фізичних осіб у вигляді суми 

грошових коштів, отриманих в позику і не повернутих у встановлений дого-

вором строк [2]. Виходячи з цього податкова служба покладає на ломбард 

обов’язки податкового агента, а саме зобов’язує ломбард утримувати й пере-

раховувати до бюджету ПДФО з суми неповернутої позики і грошової суми, 

яка перевищує розмір забезпечених заставою вимог ломбарду за рахунок ко-

штів отриманих від продажу предмета застави.  

Таким чином ДФС проводить стягнення податку з доходів фізичних 

осіб від сум неповернутих позик з кредиторів, а не з самих боржників, що 

приводить до конфлікту інтересів суб’єктів господарювання – ломбардів та 

держави в особі ДФСУ. 

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є врахування ризику спла-

ти ПДФО при укладанні договору з фізичною особою. Тобто одразу зменшу-

вати розмір позики, яка видається клієнтові на суму, яку необхідно буде 

сплатити ломбарду до бюджету. Превагами є те, що податок сплачується ко-

штами фізичної особи, а ломбард звільняється від додаткових витрат. Міну-

сом є зменшення конкурентоспроможності ломбарду і втрата клієнтів. 
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Другий варіант полягає у врахуванні суми ПДФО при оцінці предмета 

застави. В такому разі податок буде сплачений за рахунок фізичної особи, а 

не ломбарду. Заставодержатель отримує позику в повному розмірі, залежно 

від оціночної вартості майна. Але ризик втрати клієнтів залишається. 

Іншим варіантом є утримання ПДФО лише у випадку, якщо після реалі-

зації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених 

цією заставою вимог заставодержателя. Тобто утримання ПДФО лише з суми, 

яка повертається боржнику. Недоліком цього варіанту є зниження доходів бю-

джету. Грошових кошті, які перевищують розмір забезпечених заставою вимог 

може не вистачити для сплати податку в повному обсязі. Перевагами цього 

варіанту є те, що таким чином ломбардом зможе сплатити податок але не вла-

сними коштами, а коштами того хто й повинен його сплачувати – позичаль-

ник. Конкурентоспроможність ломбарду не постраждає, адже розмір позики і 

вартість оцінки майна не залежатиме від ризику сплати ПДФО. 
ДФС для того щоб не втрачати надходження до бюджету за рахунок 

ПДФО намагається отримати ці кошти від ломбардів. Таким чином погіршується 
фінансовий стан ломбардів, які змушені сплачувати цей податок із своїх коштів. 
Вибір одного із варіантів вирішення проблеми дозволить не втрачати доходи бю-
джету і одночасно не перекладатиме цей тягар з боржника на кредитора. 
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TО THE ISSUE OF  ECONOMIC AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF 
MIGRATION OF EMPLOYABLE POPULATION  

 
Mathematical modeling of human migration has a goal of monitoring and 

prediction the critical rate of employable population migration. Mathematic modeling is 
based on differential calculus that allows investigating the problem with regard to 
different conditions of dynamic economic situation in the country. Malthusian Growth 
Model is based on essay that was written by Thomas Malthus in 1798 in which he said, 
"Population, when unchecked, increases in a geometrical ratio."  It should be noted that 
at some stage of migration Malthusian growth model might be applied successfully. 
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kP
dt

dP
 ,                        (1) 

P  – number of the employable population; k – growth rate of the 

employable population; t – time in years. 

Sometimes it is called a simple exponential growth model based on a 

constant rate k and P (t): 

ktePP(t) 0 ,                       (2) 

P0 = P (0) - initial number of employable population. 

This model is often referred to the exponential law. It is widely regarded in 

the field of population ecology as the first principle of population dynamics. It is 

generally acknowledged that the simplicity of the model makes it useful for short-

term predictions when growth of the population is unchecked.  

The other approach is more precise about what the logistic population model 

is Blanchard, P. and Cummings, P. [1]. This model assumes that the relative growth 

rate decreases linearly as the population increases. It takes into account the fact that 

populations cannot grow exponentially forever because we have limited resources. 

The growth rate of a population depend on the population itself.  Once a population 

reaches, a certain point the growth rate will start reducing, often drastically. This 

much more realistic model of a population growth is given by the logistic equation: 











N

P
kP

dt

dP
1 ,                        (3) 

Therefore, t, as usual, is going to be time in years, but it can be measured in 

the other convenient units;  P   –  number of the employable population; k – growth 

rate of the employable population; N  – carrying capacity. 

This differential equation is going to be modified to count for the 

immigration of employable population. Assuming that the immigrants leave at a 

constant rate, a parameter C is being introduced which is going to be equal to the 

positive constant rate of immigration. This is a new modified logistic model with 

constant of immigration: 

C
N

P
kP

dt

dP









 1 ,                       (4) 

C  – positive constant rate of immigration; 

It is important to realize that k and N are fixed 

parameters, C is going to be the varied parameter in this 

model. 

On the right side of the equality, the quadratic 

expression is represented. If C=0, the graph of quadratic 

function intersect P-axis in the points 0 and N (Figure 1): 

1) P=0: 0
dt

dP ;    P(t)=0         2) P=N: 0
dt

dP ; 

P(t)=N 

Figure 1. The graph of modified logistic model when constant of 

immigration C=0 
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Therefore, two equilibrium points exist at 0 and N. Between these two 

equilibrium points dP/dt is greater than 0; and so, the solutions are going to be 

increasing. Beyond the interval (0, N) dP/dt is negative and the solutions are going 

to be decreasing. Simple investigation of the function shows the change of the 

graph, which depend on the value of C (Figure 2): 

 
Figure 2. The graph of modified 

logistic model when constant of immigration 

C takes different values  (Source: own 

representation) 

 

When parameter C growth from 0 to 

kN/4 the equilibrium points move closer to the 

centre. In between the two equilibrium points, 

dP/dt is positive, so solutions would be 

increasing, and outside of the equilibrium 

points, the solutions will be decreasing. When parameter C goes to the value kN/4 

very different behaviour of the function happens here. The parabola ends up being 

tangent to the P-axis and there exists only one equilibrium point which is called the 

bifurcation point, and that is at N/2. Beyond that point dP/dt is negative, and so the 

solutions will be decreasing in any case. 

At the equilibrium point N/2  dP/dt = 0, so the modified logistic model 

turns into quadratic equation: 











N

P
kPC 1 ,                        (5) 

This result has quite interesting interpretation concerning to immigration 

over a long time. When the parameter C< kN/4 there are enough of the employable 

population and this is a stable situation with a modest amount of immigration. 

However, as the value of C increases, the quantity of the employable population 

decreases until at a certain point when the parameter C passes the bifurcation 

value. In that case, if quantity of immigrants still increase the quantity of the 

employable population decreases and economical system is going to be in trouble. 

According to the statistic information [3], the parameter of the mathematical 

model grows rate k = 0.949 is defined from this statistics and acceptable quantity 

of emigrants (bifurcation point).  

Comparing bifurcation value C for 2012 year with real quantity of emigrants 

in this year (6.5 – 8 millions) [2], it may be said, that the bifurcation point has been 

passed and Ukrainian economics needs some stabilization efforts which should be 

applied to rebound the situation. 

The methodical mathematical approach based on the differential logistic 

population model, presented in the article, shows an effect of leaving employable 

people on the general rehabilitation of productive forces of the country. Pre-

condition of making the scientific approaches is the migratory statistics and 

analysis. It can be effective at the active collaboration of the state and immigrants, 
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development of permanent dialogue with them. Thus, the modernization of 

economic and social conditions oriented on modern world achievements, 

purposeful actions of the state on providing modern social and economic defense 

can attract native and international productive forces to Ukrainian industry. 
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SPORT TOURISM IN UKRAINE 
 

Sport tourism is one of the most promising branches in the world. It has a 

long history and traditions, which contain not only sport competitions, but also a 

special world adventure perception, as well as an unusual way of life. 

The object of this article is to study the theoretical materials on the sport 

tourism developing and to analyze sport tourism in Ukraine.  

Such academics as Voykov G., Babkin A. V., Shabanov A., Pivovarov V. 

described the causes of modern and further sport tourism development in Ukraine. 

They also regard its importance for the society. 

In our modern world, it is very difficult to find virgin nature, so it is quite 

popular to place emphasis not on the nature, but to obtain the thrill of travel.  

Sport tourism is active and often an extreme kind of travel. It implies the 

autonomous overcome of large distances and various local obstacles that require 

tourists’ physical strength, good health and different skills possession [3]. 

Sports tourism is one of the most popular kinds of sports. And it includes a 

variety of types. 

Hiking  ̶  moving through the plains and highlands. 

Water tourism - floating on the rivers using rafts, canoes, kayaks, rafts, 

sailing tourism. 

Cycling  ̶  the use of bicycles for transport, recreation, exercise or sport. 

Ski tourism - kind of tourism which includes slope skiing, snowboarding 

and ski racing. 

Climbing  ̶  conquering the mountain peaks. 

Mountain hiking  ̶ hiking in the mountains overcoming the obstacles. 

Caving  ̶  underground traveling. 
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Caravanning  ̶  the activity of going on tour by caravan. 

Combined tourism  ̶  a combination of several kinds of sports tourism [3].  

Sport tourism is well-known over the entire globe. Ukrainian main centers 

of sport tourism are Carpathians, Crimea, Odessa, Black Sea and Sea of Azov. 

One of the most developed Ukrainian regions from the point of health is the 

Carpathian region. Here most types of sport tourism are already well developed. 

Hiking tours can be designed according to the different requirements of complexity 

and duration.  

The best hiking areas in Ukraine are Crimea and Carpathian Mountains. 

Such trips require minimal financial costs, while producing vivid impressions. 

So, you can always choose one, where it would be interesting to spend a 

weekend or holiday. 

Sport tourism is becoming an integral part of summer recreation in the 

Carpathians. Prospects of this type of tourism development in Ukraine are 

enormous.  

Increase in the number of tourist trips with active ways of movement is a 

world trend. Ukraine has rich cultural and historical and natural heritage, besides 

Ukrainian product is cheaper according to European standards.  

Water tourism is represented mainly by the Carpathian Region Rivers. You 

can overcome the rivers of the Carpathians with a help of kayaks, catamarans, 

rafting. Depending on the season all routes are divided on three complexity 

categories.   

In recent years, kite surfing and sailing tourism have been actively practiced 

on the coasts of the Black and Azov Seas. 

Cycling is well-developed in the Carpathian region. Usually the cost of 

bicycling includes the rent of a good mountain bike. In the mountains there are 

routes both for the extremes with steep drop-offs, and for those who just try bike 

mountain travel and select tours, passing gently sloping mountain lifts and 

mountain valleys.  

It is worth to say that there are all conditions for the development of cycling 

in Odessa. Odessa provides nicely organized bike trips around Hadzibeevsky and 

Hadzibeevsky estuaries [2].  

And of course, very popular in the Carpathians is ski tourism, which is 

presented by the best ski resort “Bukovel”. It annually receives thousands of 

tourists and has a well-developed infrastructure.  

Spelioturizm is also getting more popularity. There are karts caves, sinkholes 

and cracks on the outskirts of Odessa. They are used for educational tours. In 

Crimea there are about 800 caves, 50 of them are monuments of nature [2]. 

Most types of sport tourism are well being developed in Ukraine. The most 

popular are: hiking, mountain-skiing, water (kayaks and catamarans, paddle boats), 

cycling. There are significant opportunities for the development of speleological 

tourism, paragliding, sailing tourism and diving.  

Sport tourism is a social sport, and it is for all social groups, which do not 
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have large incomes: young people, students, intellectuals, teachers, doctors etc.  

So, the sport tourism cultivates patriotism, courage, citizenship etc. It has a 

strong military-applied value. It is also an effective reaction against drug 

dependency, drunkenness and offences. An example is the sports tourist camps and 

hikes with bad – behaved teenagers that provide very effective results [1]. 

 It should be noted that sport tourism in Ukraine is developing and 

perfecting, offering tourists more entertainment and services. Now extreme kinds 

of tourism are very popular among the youth. 

The largest centers of sport tourism are the Carpathians and the Crimean 

mountains. Here hiking, river rafting, trekking, paragliding are practiced and these 

territories are a good foundation for other kinds of extreme sports development. 

So, sport tourism in Ukraine every year attracts more and more people, 

athletes fans and fans of a healthy lifestyle. 
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JAILOO TOURISM AS ONE OF THE NEW TYPES OF TOURISM 

 
At the beginning of the XXI century there happened a real tourist revolution 

in the modern world. 

Most of our planet lost corners that had been only available for BBC camera 

men or professional travelers, suddenly became popular with the general public. 

Tourists are much interested in exotic holiday that offers them to spend free 

time in the modern "tribe" with all the charm of a nomadic life. This type of 

holiday is called Jailoo tourism. This name comes from Kyrgyz pastures name. 

 Jailoo tours are arranged in of locations by indigenous peoples hard to reach 

areas where civilization has not affected where there is no electricity and mobile 

communications. Due to this urban residents have the opportunity to spend some 



Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні  
ДонНУЕТ м. Кривий Ріг, 2016 

 

255 

time in the medieval or even primitive conditions. Jailoo tourism prevalent in the 

inner regions of Africa, the Amazon jungle, mountains and steppes of Asia, forests 

and tundra of Siberia and North America [1]. 

Jailoo-tourism is developing at the junction of two types of tourism: 

● extreme tourism; 

● ecological tourism. 

Jailoo tourism is the exotic and extreme type of tourism. Some travelers-

beginners mix up Jailoo tourism with ordinary extreme tourism, but they are 

fundamentally wrong. It's the one thing to come down to the bottom of an 

abandoned quarry for a couple of hours, wandering through underground gorges or 

to visit the Chernobyl, and to wear a special anti-radiation suits feeling yourself 

like a stalker: and another thing is to change radically your familiar surroundings 

for 7-10 days, to give up the civilization comforts and benefits, to test yourself on 

the strength, make a trip back in time to the Stone Age. 

This type of tourism birth is obliged to tour operators, who in the late 1990s 

had the idea to offer their customers from some developed countries to live with 

Kyrgyzstan shepherds for some time. The pioneers of this type of holiday became 

tourists from Britain, Germany, Russia and Switzerland. They spent a week 

relaxing on the mountain pasture of Kyrgyzstan, eating mutton, drinking mare's 

milk, sleeping on the floor of the yurt. The lack of blessings of civilization was 

fully compensated by the fresh air, walks in the mountains, diving into the local 

traditions and culture. But the most important was the feeling of primitive 

existence spirit. The results of this holiday surpassed all expectations. Jailoo 

tourism, which was invented by Kyrgyz tour operators, many travel companies in 

the world immediately began to include in a list of their services [2]. 

Some zoologists, ethnographers and researchers have already lived among 

the primitive tribes of Africa, Indochina and South America, Europeans, but their 

main goal was to collect the necessary information for their scientific works. Jailoo 

tourism does not require travelers to study and to classify local customs, rituals and 

daily life.  

In this case, it gives an opportunity to be immersed in all this, and to feel 

yourself like a member of a primitive society. Jailoo tourism is rather extreme kind 

of tourism and it is not for everyone. To decide to make such a trip you have to be 

quite a brave man, ready for any kind of adventure in the new environment. Travel 

agencies provide experienced guides for such brave men, but the local environment 

of the Amazon jungle or the Siberian taiga always can present unexpected 

surprises. 

Kyrgyzstan is the most popular country in Jailoo tourism. Tourists 

appreciate this country, because Jailoo here is great and it is also the safest here. 

The special routes have been created for the extreme-travelers in this country; they 

begins in the capital Bishkek and ends in the village Korchkorka on Son-Kul Lake. 

Tourists are offered services in the 9th jailoo (meadow, pasture) of Kochkor 

region. In the jailoo, everyone can enjoy Kyrgyz hospitality in its original setting 
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the felt yurt of a shepherd, and simplicity of the life of a real nomad.  

Accommodation is in a yurt – a round felt tent, (also known as “boz ui”) ̶ the 

largest of which can accommodate up to ten people. Everyone can experience the 

centuries-old nomadic way of life ̶ taste national dishes, see how goats, cows, 

mares are milked; drink a cup of koumiss, taste home-made bread and, in some 

places, fresh fish from a nearby lake. 

Many of the visitors who travel to Kyrgyzstan are intrigued by the 

traditional nomadic lifestyle of the Kyrgyz  shepherds who spend the summer 

living in yurts in remote jailoos (high mountain pastures) and welcome the 

opportunity to witness such an event. Unfortunately, however, such things cannot 

be planned as part of a tour package. This group just happened to be lucky enough 

to be “in the right place at the right time” to participate in the celebrations.  

It is possible, however, to time a visit to this small Central Asian republic in 

order to attend one (or more) of the several festivals that are organized – and some 

tourists do just this [3].  

Jailoo tourism geography is very wide. You can choose any direction. The 

main thing is to estimate your strength and not to forget about dangerous. 

Wherever you were - in Africa, in the Central Asian steppes, the Canadian prairies 

or the tundra of Alaska - you will have an opportunity to merge with nature and to 

try the most exotic type of tourism. 

Summing up, we can say that, with the tourism industry expansion and 

tourists interest in novelties rising, the new and unusual trends in tourism bring 

significant profits for the tour companies. And they are expanding the range of 

services they are provided. Now it is very important, especially when the tourism 

industry is growing and many new offers are appearing in the tourism market. All 

these trends provoke intention for different unusual services.   
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THE PROBLEM OF DEFICIT OF MONEY IN UKRAINE 

 

Difficult terms of improvement of the state of economy and social level in 

Ukraine almost in all cases push off from the deficit of money in our state. Money 
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is needed in an order to execute internal commitments before the citizens of 

Ukraine and serve external debts. From it all more often the state lends money in 

other countries or at the International financial fund, but ordinary people do not 

feel some improvements. 

The known scientists as W. Petty, Adam Smith, David Ricardo, James, M. 

Keynes stopped up bases of research of government control of economy. The issue 

of public finance in general and in particular budget system at present investigated 

following scientists: O.D. Vasiliko, K.V. Pavlyuk I. Chugunov, I.V. Zapatrina, 

A.E. Hanich. Budget deficit and public debt dedicated work Zrazhevskaya NV, LP 

Gladchenko, VP Kudryashov EV Makarenko, A. Masha, M.D. Beekeeping, V.A. 

Stepanova. 

We know that a deficit of budget is exceeding of charges of budget above 

his profits. It the phenomenon is already traditional for a home economy. To cover 

a deficit, the state isuse loans, that provoke the origin of national debt. Scientists 

and professional analysts on have imaginations in relation to existence and 

possible sizes of fiscal deficit, state credit and debt. However, it is possible without 

doubts to say, that a national debt is the phenomenon, that represses and destroys 

large nations of Europe, does them dependency upon other countries. The classics 

marked that to the state loans contradiction and dialectics, that consisted in that 

loans, are from one side, are inherent, were the source of the primitive piling up of 

capital, and from other – undermined his process and bases [1]. D. Ricardo defined 

that the state that accumulates debts was in unnatural position, and the monetary 

resources given in a loan go out the use in productive labour and retain existence of 

unproductive labour [2]. 

Unlike the representatives of English classic school, of J. М. Keynes and his 

followers develop the idea of necessity of increase of the government spending that 

is "financed by means of loans". From the point of view of J.Keynes public 

investments and current state outlays can be financed in a debt. J. Keynes in the 

labours spared the special attention to such concepts, as "propensity to the 

consumption" and "propensity to investing". He considered that governmental 

investments that is financed by means of loans would result in expansion of 

"propensity to investing", and financing of current state outlays will result in the 

increase of  "propensity to the consumption". An important place in the studies of 

J. Keynes was occupied by "effective demand", what of him marked as a factor of 

development of economy. The increase of debt of the state was examined as in 

alienable part of government control of "effective demand" [3]. Due to studies that 

got the name "Keynesianism" the deficit of the state budget grew into the one of 

methods of adjusting. 

Having a special purpose use of money, fight against a corruption, and 

control after taxes, especially large enterprises, change of internal revenue code 

with the aim of stimulation of small and midsize businesses. 

In the modern state of world economy there is not an only idea in relation to 

an utility or harmfulness of fiscal deficit, state loans and debt. Every state accepts 
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the special politicsin a budgetary sphere.  

Let's investigate a situation that was folded to Ukraine. 

We should consider the dynamics of profits, charges of the state budget, state of 

fiscal deficit and maximum volume of state loan of Ukraine for 5 last the – from 

2008 to 2012. 

Let will mark that in 2009-2010 the charges of the state budget grew passing 

ahead rates, in 2011 р., opposite, profits increased quicker. However, in 2012р. 

The indexes of height of profits and charges were almost evened. If to consider the 

dynamics of absolute values of profits and charges of the state budget, then we will 

see that during 2008-2012р р.charges always exceeded profits. 
 

Indexes 2009 2010 2011 2012 

Earnings together 105,77 103,95 119,17 123,06 

Including general fund 102,13 113,79 122,48 125,22 

- special fund 118,64 74,00 103,66 111,14 

Outlays together 108,27 112,25 111,35 120,69 

Including general fund 97,15 123,96 122,81 121,81 

- special fund 150,17 83,72 69,99 113,65 

Budget deficit together: 126,15 167,13 67,00 109,80 

Including general fund 43,53 329,80 107,93 104,73 

- special fund 634,59 98,48 9,14 194,37 

Limit public debt 216,60 163,52 118,98 112,87 
 

Rates of height of profits, charges of the state budget, fiscal deficit, national 

debt of Ukraine 

 
The first reason of deficit of budget consists in that a "shadow" economy 

prospers in our country. On statistics of 2007, the citizens of Ukraine officially 

purchased commodities to the amount of twice as much, than began to work 

officially. And it is at that in agreements in relation to the purchase of property, 

real estate, cars their cost is usually understated for minimization of the tax with 

holdings. Actually, such maybe, if Ukrainians took off money from own charges in 
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banks or there lent them. 

But in 2007 the same the hryvnya deposits of citizens increased almost twice 

(on 96 and to the dollar – there was a paradoxical situation on 73. When the 

volume of legal profits of citizens laid down 1/3 legal charges of legal 

accumulations. It goes to show that more than a half of economy of Ukraine is in 

"shade", or more precisely – sources of 2/3 profits of citizens are in a "shadow" 

economy and only one third of profits is legal. 

Such situation arose up because system of taxation and extra charge on 

Wage-fund create the effect of cartoonist: increase of legal salary on one-hryvnya 

results the hired worker in the increase of charges of employer almost on two 

hryvnyas. Therefore, the last is more advantageous to give out to the worker an 

additional hryvnya in an "envelope". 

If to increase the legal remuneration of labour of the hired worker on 200-500-

1000 hryvnyas, then business would go bankrupt and force to follow after a help in a 

budget on unemployment or to defend the rights power methods. Thus, payment of 

part of salary "in envelopes" can be considered the morally justified business. 

The second positive of receipt of money from a "shadow" economy consists 

in that they feed official part of economy. People buy commodities in legal shops 

and inlay money in legal banks, which creates terms for the height of legal 

commodity-money circulation and possibilities of his crediting. 

There is a negative constituent - a budget receives less taxes from 

the "shadow" profits of citizens, and businessmen of finance not enough. Pension 

and other social funds. Id est if all present profits of citizens were legal (three times 

higher),pension fund would have three times more receivabless, and pensioners are 

three times higher pensions. But once again mark: if employers passed to the legal 

remuneration of labour and carried out all proper with holdings in funds, then 

business would stop his activity for a year. 

In other words, a partial remuneration of labour in "envelopes" is a cost of 

social compromise between inability of employer to pay hyper trophied to the tax 

and social payments in a budget and by a necessity to pay work of workers for 

standards far higher, than size of legal salaries. But there is other side of medal – 

the size of pension of workers that get presently a salary in "envelopes" will be 

substantially understated, as for a base her shortchanging will be accept edonly 

legal constituent of the profits got by them. 

Such situation influences on macro indexes. The gross domestic product 

created in the legal sector of economy of Ukraine is understated. On our 

methodology, GDP in 2007 made a $200 milliard only, while on international 

methodology its size is estimated in a $359 milliard 

Similar confusions can be overcame, if Parliament and Government the new 

systems of taxation, medical and social insurance worked out and entered, sent to 

expansion of business activity of employer, that his charges on a salary(but her 

increase) were not multiplied by the cartoon isn’t related to with holdings in funds. 

The second reason of "deficit of money" in Ukraine is plundering of resource 
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base bank to the sector. From the beginning of crisis in 2008 from Ukraine it was 

"shown" out byoligarchs abroad $17, 5 milliards When from the Kazakh BTA-Bank 

his leaders with drew first $200 millions, they at once were arrested. Money 

returned in two weeks – and anymore nobody wanted to experiment. A year passed 

in Ukraine already – nobody is punished and money does not return. We adopt a $16 

milliard in IMF, and $17, 5 milliards of internal financial resources are outcast 

outside a country. As see, these sums are comparable. 

Banks stopped crediting real to the sector of economy. And such situation is 

fully provoked, firstly, by unwise politics of the National bank, secondly, by the 

leading out of "gold parachutes" abroad, thirdly, by a failure in-process law-

enforcement system and justice. 

The third reason of "deficit of money" in Ukraine is plundering of budgetary 

facilities, that takes place both on the stage of forming of budget and on the stage 

of the use of his money. In Ukraine 2007 to daily receivables in a budget from a 

custom were within the limits of 300 million hrn. When J. Tymoshenko as a head 

of Government appointed V. Horoshkovskogo (the chairman of Government 

custom service of Ukraine), in two weeks of receipt a to 800 million hrn. Increased 

It means that to him every day stole an about 500 million hrn. 

Then Horoshkovskiy left from the position a situation again went back to the 

former state. 

A withstand practice in Ukraine is plundering of budgetary facilities under 

the far- fetched and real programs. Ukrainian "Klondike" became building of roads 

and bridges. In 2008 Government of the USA distinguished a $8 milliard on 

building of roads and bridges in eight states. For us on building of one railway 

bridge through Dnepr over 5 milliards of hryvnyas are spent, and a bridge however 

was, so be not until now. Where did money go? Similar examples it is possible to 

point an enormous amount. 

In our opinion, that also is one of basic ideas of professional economists, 

complete decentralization of government and passing would become the decision 

of problems to local self-government with the more or less even level of economic 

development and economic potential. Id est, instead of areas, what of us have now, 

a government must fully decentralize power and render a preference to the 

provinces with approximately identical economic resources and professional 

managers at the head, but not to the ant-hill with a nomenclature, economic 

position is important that only itself. 

Also overcoming of corruption and until now it remains the actual theme of 

our country. 
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