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PREFACE 

 
 
 
The monograph is devoted to the analysis of mechanisms for ensuring the 

sustainable development of society. The international community has recognized 
that balanced development must become a priority on the international 
cooperation agenda. In today's European integration conditions in Ukraine 
sustainable development problems are urgent. The reason is that sustainable 
development is based on ensuring favorable conditions for permanent economic 
development and further economic growth in Ukraine, achievement of social 
stability and enhancement of the country's global competitiveness in terms of 
ensuring environmental stability. 

It is widely accepted to understand sustainable development as a harmonious 
combination of economic, social and environmental components of development. 
Only achieving a balance between them will enable the transition to a social 
development that does not deplete natural and human resources, and therefore will 
be able to last long enough so that the quality and safety of life of the next 
generations does not concede to the quality and safety of life of our 
contemporaries. 

Ensuring sustainable development is not a purely technical problem that 
requires new technical means or technology. It is a problem of changing social 
relations and formation of a society which will not destroy, but support and develop 
the environment of its existence. The main principles of balanced development are: 
the combination of nature conservation and social development; meeting basic 
human needs; achieving equality and social justice; ensuring social self-
determination and cultural diversity; maintaining ecosystem integrity. In order to 
achieve balance, the principle of preserving cultural and natural heritage should be 
harmoniously combined with the principle of innovation and creativity. Revealing 
the mechanisms of implementation of this approach is the content of this 
publication.  

The monographic research presents the scientific developments of the team of 
authors, which reveal different aspects of sustainable development mechanisms for 
economic support for sustainable development, its social aspects, mechanisms for 
environmental sustainability and state regulation in the field of sustainable 
development, ensuring sustainable development of territories and educational 
factors for balanced development. 

The components of sustainable development (economic, social and 
environmental) are considered in detail in the first three chapters. Special attention 
is paid to the mechanisms of economic support for the activation of regional 
investment processes, formation of the institutional environment of investment 
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activity in Ukraine, analysis of the main macroeconomic indicators and features of 
economic growth of Ukraine, reflexive management of the sustainable development 
of biosocial systems, mechanisms for environmental ensuring of sustainable 
development, activation of innovative activity in the context of sustainable 
economic development, transformation of mechanisms of assessment of financial 
security of regions, methodological foundations of value-oriented theory of social 
communication in the service sector, facilitation of emotional development of 
student youth at the initial stage of professional formation, information 
technologies to ensure the sustainable development of integration processes of 
Ukrainian society, specifics of gender socialization, the role of religious organizations 
in solving the problem of drug addiction and the issue of social work with young 
people released from prison, etc. 

The fourth and fifth chapters of the monograph focus on issues of state 
regulation and ensuring sustainable development of territories. The issues of 
development of the state-public model of education management in the conditions 
of reforms and decentralization, cyber security, global trends in the development of 
legal principles of nanomaterial quality regulation, assessing the sustainability of 
public transport for urban territories development, theory and practice of 
centralization and decentralization in the state administration of Ukraine are 
covered. 

The issues of education for ensuring sustainable development and the concept 
of sustainable development of society, as an integral part of modern education, are 
described most widely. The problems of methodology and teaching methods, 
formation of competences and abilities, world outlook and preservation of health of 
students at all levels of education (from preschool to universities) are investigated. 
All the issues raised in this section have a significant impact on the training of 
qualified professionals, who will realize their competencies in professional activity in 
future, contributing to the comprehensive development of territories, the 
community and society. 

The monograph contains useful information on research findings that is 
relevant to scientists, students and anyone interested in sustainable development of 
society. 

 
 

Tetyana Nestorenko 

Aleksander Ostenda 
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Part 1. Mechanisms of Economic Support for Sustainable Development 

 

1.1. The mechanism of economic support for regional investment processes activation 
 

The problem of reproduction of elements of the productive forces in modern conditions gets 
its solution in two aspects: first, in the framework of the reproduction approach, which implies the 
integrated development of the region based on a certain closure of the investment cycle in its 
economy; secondly, within the framework of the theory of the investment climate of regions or 
the investment attractiveness of regions, when a region is viewed as a completely open system, 
and the flow of investment depends on its attractiveness to investors. The main difference 
between these concepts is the definition of the role of the state in ensuring the investment 
process. In the first case, the state acts as the main subject of these relations, which not only 
stimulates savings and savings, contributes to the formation and accumulation of the necessary 
resources, but also searches for objects of investment of these resources. In the second case, the 
role of the state is reduced to institutional support (the development of rules of conduct based on 
certain norms and rules laid down in relevant legislation), and the choice of objects, scope and 
sources of investment depend entirely on the participants of the investment process: regions and 
investors. 

This difference is realized in the content of the regional investment policy pursued by both 
government bodies and regional authorities themselves. With regard to the reproduction 
approach, this policy is centeredaround the choice of methods for the implementation of the 
capital formation process, and with respect to the investment climate, around the creation of 
conditions for attracting investment. Consequently, the benchmarks for differentiating these 
approaches are, on the one hand, the mobilization of domestic resources, and on the other, the 
attraction of foreign investment. The choice of the content of the regional investment policy 
depends fully on which methods are preferred. The process of reproduction of productive forces 
fully depends on the territorial differences in the formation and functioning of regional economic 
systems [1; 2; 3; 4]. 

The demographic factor provides, on the one hand, production, performance of works and 
provision of services, but, on the other hand, it is a stable consumer of these products, works and 
services, which allows the population to be considered one of the most important participants in 
the reproduction process. 

The structural factor contributes to qualitative changes in the formation and functioning of 
the regional economy. Changes in the economic structure of the region make significant changes 
in the nature of the flow of the reproduction process: not only does the material and material 
base of the regional economy change, but there is a shift in emphasis in the type of reproduction 
itself. 

Some regions prefer simple reproduction, others prefer expanded reproduction of elements 
of productive forces. The infrastructure factor determines the nature and efficiency of the 
movement of productive forces both within a particular territory and beyond. A distinctive feature 
of this factor is the fact that its impact is manifested in the sphere of circulation. Reducing the 
costs of treatment, both in absolute and in relative terms, is almost the decisive factor in 
increasing the efficiency of reproduction. The region where such costs differ in the smaller side has 
a real competitive advantage over other regions. 

The resettlement factor has a predominant effect on the appearance of the agglomeration 
effect, which, in turn, ensures a rise in the standard of living of the population, first at a certain 
point (locality), and then throughout the region. In this case, the allocation of growth poles and 
propulsion industries in the regions contributes to the creation of a “push” for the development of 
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economic processes: an increase in the employment of labor resources and the functioning of 
interconnected industries. 

In this regard, the task of choosing a model for the implementation of social reproduction is 
actualized: either on the basis of regional features of the reproduction cycle, or on the basis of 
determining the investment attractiveness of a region [5, p. 84]. 

The key role in the development of the regional economy is played by the ratio between 
consumption and accumulation, which is one of the most important general economic proportions 
of social reproduction. Consequently, the main theoretical premise in solving the problem of social 
reproduction is the possibility and necessity of combining taking into account the features of the 
first and second approaches, or imparting the main (dominant) one of them. Such a choice is 
possible only on the basis of a comparative assessment of regional features of the reproduction 
cycle, taking into account the closed nature of the functioning of the region as an economic 
system, and determining the investment attractiveness of the region, taking into account the open 
nature of the regional economic system and significant opportunities to attract external 
investment resources, including those of foreign origin. 

Regarding the assessment of regional peculiarities of the reproduction cycle, the question 
arises: in what proportion does the differentiation (distribution) of the product obtained (at the 
regional level – gross value added or gross regional product) between consumption and 
accumulation occur? Moreover, this issue always remains relevant, regardless of the dominant 
production relations and forms of ownership. In economics and practice, various views of 
researchers on the optimal quantitative ratio between consumption and accumulation are 
presented. So, according to K. Marx, this ratio should be 0,395 : 0,605. In turn, John. Keynes 
inclined to the proportion of 60 : 40, because he believed that the driving force of the economy 
should be just consumption, which later provides an opportunity for accumulation. 

In turn, when determining the investment attractiveness of a region, the issue of 
determining the investment potential of a region and the investment risk of a region is actualized. 
In modern conditions, the factors of investment attractiveness that ensure modernization are: 
significant scale, as well as the rapid and fairly steady expansion of markets – as a result of the 
transition to new consumption standards with an increase in household incomes (in some cases, 
import substitution); relatively small volumes and payback periods of investment projects, which 
ensured a record number of new businesses built from scratch among other industries; an 
efficient corporate structure, ensured by the rapid formation of large efficient companies, and also 
by a fairly “early” arrival of foreign producers. 

Using the methodology of the reproductive approach allows us to consider the conditions 
for the functioning of a region as an economic system through the prism of sustainable 
development. Sustainable can be considered only such development, which, while maintaining 
certain reproductive proportions ensures the dynamic development of the region in a given 
direction over a certain period of time. At the same time, the sustainability of the economic 
system can be achieved only on an investment basis. However, this investment basis cannot 
appear by itself: it is necessary not only to organize it, but also to provide it on a daily basis. 
Therefore, such an organization of the reproduction of a regional economic system should cover, 
first of all, all types of resources (since only if they exist, the regional economic system itself can 
actually exist), then ensure the interaction processes between resource subsystems. “It is this last 
aspect that makes it possible to understand the role of a territory as an arena of the reproduction 
of resources (interaction of economic activity with its material conditions). The imperatives 
directly follow from the interaction of resource subsystems: a) the territorial organization of 
reproduction; b) understanding of regional development, first of all, as the development of 
reproduction potential”[6, p. 63]. This ensures the necessary level of competitiveness of the 
territory, achieved through the formation and implementation of an appropriate strategy. In this 
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case, “the process of forming a strategy of a competitive type of reproduction should include two 
“strategic trajectories ”that create a type of reproduction, the existing technological and 
informational level of management: reproduction of physical and human (information) capital” [7, 
p. 28], which implies knowledge of the proportions of the reproduction process, which is possible 
on the basis of using appropriate tools and performing scientific analysis. 

Analysis becomes an important element in the system of working out and making 
management decisions related to the development of investment processes. In qualitative 
methods of analysis, an important place is occupied by the tools that allow: to evaluate point 
investment injections into the problem sectors and the expected result; identify hidden potential 
points of economic growth; identify sustainable interbranch chains that may turn out to be 
“growth poles” and “locomotives” of economic development in certain regions of the region. At 
the same time, regional conditions affecting investments can be divided into three main blocks: 
the macroeconomic environment, which forms the investment potential; distribution mechanisms 
through which capital moves from its holders to investment projects, operating through two 
different, but interrelated capital markets - internal and external; specific conditions depending on 
the nature of the particular industry, the firm’s competitive position, and the local environment in 
which these investments are made. The regional economic environment has a decisive influence 
on the nature of the flow of reproduction processes, which, in turn, also depend on the current 
structure of the economy. 

The structure of the regional economy can be represented, in one case, as a complex 
economic system, and therefore the analysis of structural changes in the regional economy is very 
relevant, in the other case, as a certain configuration of the corporate structure, determined by 
the peculiarities of the region’s main assets, enterprises, the presence or absence of divisions of 
integrated business groups or other factors. At the same time, the determining factor in the 
structuring of the regional economy is the available fixed assets or material factors of production, 
the quantitative proportions of parts of which in themselves do not have any particular 
significance: they characterize the quality of development of the regional economic system. By 
itself, the dynamics, measured in real terms, cannot act as a certain regularity – this can only be as 
a certain moment of its development, rather a change in the quantitative proportions of the 
system, rather than a qualitative transformation. 

And in this regard, the importance of investments in fixed capital, which can be represented 
as a certain set of costs directed to the creation and reproduction of fixed assets, increases. 
Operation, as well as non-exploitation of fixed assets, leads to their physical and moral 
deterioration, and with them to the real and perceived loss of competitive advantages not only of 
individual enterprises, but also in their totality of the entire regional economic system. The 
intensity of renewal of fixed assets on a higher technological basis is not only caused by the 
preservation of many existing competitive advantages, but also involves the emergence of new 
sustainable benefits, which makes the process of reproduction of fixed assets decisive in the 
formation and maintenance of competitive positions of individual regions. 

By their economic nature, investments in terms of finances are a special contract whereby 
one type of assets (in this case, cash) is transferred from one owner to another in exchange for 
other assets – a right or a share of property and, therefore, a share of profit. At the same time, as 
a rule, not only narrowly corporate interests are pursued, coupled with the possibilities of 
obtaining a certain part of the profits, but also the principles of building a competitive type of 
reproduction strategy: 1) to invest in areas where the region has real advantages over other 
subjects ...; 2) to invest in growth points – technological capabilities that allow for enhanced 
reproduction; 3) to use investment mechanisms to adjust the structure of regional and sectoral 
complexes ”. In order to comply with the principles outlined above, it becomes necessary to 
analyze the use of fixed assets and obtain a reasonable assessment of their operation. This means 
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that an assessment of the dynamics of fixed capital based on the rate of investment in fixed assets 
allows one to obtain at least coarse, but very plausible results of a comparative analysis of sources 
of productivity growth: the number of quantitative increase in capital-labor ratio, on the one hand, 
and the increase in return on capital gains -technical progress, materialized in capital and other 
factors of production, on the other hand. 

Using the resulting assessment of the use of fixed assets, it is possible to select industry 
production and their combinations in the region, taking into account the competitiveness of 
entrepreneurship (production) and commercial activity (sales) for certain goods and services for 
both suppliers and consumers, as well as technical upgrades technological potential, reducing its 
degree of depreciation and approaching the reference level (which can be the best world 
samples). This ensures the creation, at the expense of own and attracted funds, of the 
reproductive structure of capital investments, accumulation of the necessary financial resources to 
ensure a multiplier effect for all participants. 

The main indicators providing a quantitative and qualitative assessment of the status and 
reproduction of fixed assets are used: 

growth rates of fixed assets – total, incl. on the most important sectors of the economy and 
industry; 

degree of depreciation of fixed assets – total, incl. on the most important sectors of the 
economy and industry; 

coefficient of renewal of fixed assets – total, incl. on the most important sectors of the 
economy and industry; 

the coefficient of disposal of fixed assets – total, incl. in major sectors of the economy and 
industry. 

In addition, such indicators as capital productivity and capital-labor ratio can be used as 
auxiliary indicators of the use of fixed assets. Capital productivity and capital-labor ratio are factors 
of productivity growth. Increasing the degree of use of fixed assets is an important source of 
increasing production and saving capital costs. Capital productivity shows how much production is 
received from each ruble invested in fixed assets; the better fixed assets are used, the higher the 
capital productivity ratio, and the capital-labor ratio – the amount of fixed assets accounted for by 
one average employee. 

Reproduction of fixed assets provides the regional economic system with steady growth. In 
one of the common models of economic growth – the model of R. Solow – the following factors 
are singled out as the main sources of sustainable growth: increase in the working capacity of the 
population; capital gains in all its forms; the development of new technologies. But if in the 
conditions of the functioning of the Ukrainian economy, the first factor is neutralized by negative 
trends in population reproduction, the second and third factors remain real and in demand, which 
predetermines the need to intensify investment processes that can offset the negative 
consequences of the demographic factor. Therefore, the study of the regional investment process 
implies the justification of the goals and objectives of the regional investment policy, the 
promotion of regional investment processes. The formation of the infrastructure of the region and 
economic measures aimed at increasing investment activity in different regions will inevitably 
have different meanings as instruments of investment policy [7, p. 18]. 

The problem of increasing investment activity or activity of investment processes is updated 
in connection with the search and consolidation of certain sources on the territory of a given 
region (regardless of ownership forms and corporate interests). But in order to find and secure the 
appropriate investments, real tools are needed that can provide an objective assessment of the 
use of these investments [8, p. 119]. Objectively, investment activity is determined by the impact 
of the following factors: on the one hand, the need to update the production apparatus due to its 
high degree of physical deterioration, and, on the other hand, structural adjustment and the 
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transition to sustainable growth in the real economy. Supporters of the reproduction cycle believe 
that, as indicators of investment activity in the region, one can use, first, the concentration and 
distribution of investment capital, the intensification of the introduction of new production 
capacities, the development of direct and portfolio investments, and, secondly, gross investments 
per square meter kilometer of the region. At the same time, supporters of the theory of 
investment attractiveness for assessing the activity of investment processes in the region suggest 
using, first, the indicator of the volume of investments in fixed capital per capita of the region and 
the annual rate of change in the volume of investments in fixed capital in the region, and second, 
the coefficient of dependence of the change in income on the change in investment, taking into 
account all the existing connections of a consistent effect. At the same time, these indicators act 
as dependent variables in the regression equations, where the independent variables are either 
investment potential or investment risk. The main purpose of these indicators is to justify and 
select the most appropriate options for appropriate measures or measures aimed at increasing the 
activity of investment processes in the region. 

In this regard, individual specialists proposed various measures aimed at enhancing 
investment activities in the region [9, p. 39]. Among them are the following: first, the creation of 
financial and innovation groups should be an effective mechanism for enhancing investment 
activity at the regional level (such groups usually consist of a financial institution (bank), a research 
institution and an enterprise implementing innovative development; -second, the regional 
authorities should consider their steps to stimulate business and investment activity, i.e. a system 
of benefits and preferences, infrastructure development projects, improvement of standards legal 
basis, increasing the transparency of its activities (primarily in the fiscal sphere and public finances 
in general) [10, p. 55], education and training policies [11, p. 86], environmental protection, crime, 
etc., in terms of creating a favorable investment climate in the region, and thirdly, an important 
condition for the transition to sustainable economic growth in the 4th era of the post-industrial 
digital revolution and the development of the digital economy [12, p. 234] is the availability of 
investment, transforming from private savings, taking into account the strengthening of the 
resource base of regional commercial banks, pursuing the intensification of the process of 
mobilizing bank deposits, protecting small depositors, strengthening the banking system from 
financial turmoil; fourthly, the most important direction of the state industrial policy is the 
stimulation of the development of infrastructure sectors of the economy, increasing investment in 
transport systems [13, p. 97]. 

Conclusion. Assessment of the activity of investment processes, and measures to ensure it, 
are aimed at increasing the level of development of the territory. The industrial development of 
the region is considered as the degree of saturation of the territory with objects of material 
production. Unfortunately, the uneven economic growth and the process of spatial polarization 
(which is based on different degrees of saturation of individual territories) give rise to 
disproportions not only between the center and the periphery, but also between individual 
regions, which leads to the disintegration of the economic space of the country. Given that “socio-
economic disintegration is a process that characterizes a change in the internal consolidation of 
the economic space, it is fixed assets and investment processes that are most capable of 
neutralizing the negative effects of weakening the internal structure of the regional economic 
space and ensuring that the existing economic space remains countries, and with it steady positive 
growth trends at all levels and in all ex structural components of the economic system. 
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1.2. Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine 
 
Economic efficiency of activity of enterprises, firms, corporations, ensuring high rates of 

their development, increasing competitiveness both in the domestic and international markets is 
largely determined by the level and range of their investment activities. Investment touches the 
deepest fundamentals of economic activity, defines the process of economic growth as a whole. In 
modern conditions, they are the most important means of securing the conditions of the 
economic crisis, structural changes in the economy, increasing technological progress, improving 
the quality of economic activity at the micro and macro levels. Thus, activation of the investment 
process is one of the most reliable mechanisms for socio-economic transformation. 

The term "investment" comes from the Latin word "invest", which means investing. There 
are different definitions of this concept. 

The Law of Ukraine “On Investment Activity” [1] defines investments as all kinds of property 
and intellectual values that are invested in objects of entrepreneurial and other activities that 
result in profit (income) or social effect. 

A. A. Peresada points out that investments are directed not only at creating profit (income) 
or achieving social effect, but also at other forms of ensuring the development and increase of the 
market value of the enterprise, which is reflected in the growth of the amount of invested capital 
[2, p. 11]. It is for this purpose that foreign economists focus their investments. In particular, 
Nobel laureate in economics W. Sharp states: "In the broadest sense, the word "invest" means: 
"part with money today to receive a larger sum in the future" [3]. 

According to the Law (Article 1) [1], property and intellectual values invested in business 
activities include: 

- funds, targeted bank deposits, units, stocks and other valuable  
paper (except promissory notes); movable and immovable property (buildings, structures, 

equipment and other tangible assets); 
- property rights of intellectual property; 
- set of technical, technological, commercial and others 
knowledge designed in the form of technical documentation, skills and production 

experience necessary to organize a particular type of production, but not patented ("know-how"); 
- rights to use land, water, resources, buildings, structures, equipment, as well as other 

property rights; 
- other values. 
One of the biggest problems that arises in the investment process is finding effective sources 

and resources for financing the investment. 
The formation of investment resources should be considered as one of the most important 

tasks not only of the investment, but also of the financial strategy of the enterprise (firm). 
Developing such a strategy should provide the necessary sources and funds for the 
implementation of investment projects, as well as the normal functioning and financial 
sustainability of production activities for the future. [4, p. 65] 

It is well known that sources of investment can be both the entity's own funds and borrowed 
capital. The Law of Ukraine “On Investment Activity” defines the following sources of investment 
financing: 

- own financial resources of the investor (profit, depreciation, compensation for losses 
from accidents, natural disasters, monetary savings and savings of citizens, legal entities, etc.); 

- loan funds of the investor (funds received from the sale of shares, unit and other 
contributions of citizens and legal entities); 

- budget investment allocations; 
- free and charitable contributions, donations from organizations, businesses and citizens. 
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In domestic and foreign economic literature, a more detailed description of possible sources 
of financing investment activity according to different classification characteristics is presented. In 
the Western countries, in recent years, in addition to the traditional ways (equity, debt financing, 
lending, leasing, etc.), new ones have emerged, such as franchising, leasing, forfeiting, venture 
financing, seleng, and more. In addition, traditional methods are also constantly being modified. 
Significant, according to Ya.D. Krupka, the biggest difference is the formation of financial resources 
for investments at the macro level and at the enterprise level (Table 1) [4, 78]. 

 
Table 1. Sources of formation of investment resources 

 At the macro level At the enterprise (firm) level 

 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
L 

Budget Investment Appropriations Authorized (share, share) capital 

Funds received as a result of privatization, 
shareholding, soldering, founders' 
contributions (share capital) 

Additional and reserve capital (reserve and 
innovation funds and other targeted investment 
funds) 

Business entities' own financial resources 
(retained earnings, depreciation, additional 
capital, mobilization of internal resources) 

Retained earnings from operating, investing and 
financing activities 

Borrowed funds (bank and budget loans, 
bonded loans) 

Targeted government loans 
 

Funds of citizens and public organizations 

Free and charitable contributions of legal 
entities and citizens 

Loans from banks and other credit institutions 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
A 
L 

Foreign direct investment Tax investment credit and restructured debt 

Indirect foreign investment Issue of bonds and other securities 

Technical Assistance (Grants) Investment leasing 

Loans from foreign banks and loans from 
international financial institutions 

Investment Seleng 

Charitable contributions and donations from 
foreign companies and citizens 

Commitments on futures, forward contracts, 
options for securities transactions 

 
Investment resources should first be structured in relation to ownership. From own sources, 

the investment resources of enterprises can be considered as actually paid-up share capital, 
additional and reserve capital, as well as retained earnings intended for reinvestment. The 
borrowed funds include those borrowings that are in line with generally accepted investment 
features, that is, provided on a voluntary basis for profit or other gain. These include targeted 
government loans, loans from banks and other credit institutions, tax investment credit and long-
term restructured debt, funds obtained from the issue and sale of bonds and other securities of 
unincorporated value, as well as liabilities for leasing, selenium, futures , forward contracts, other 
securities transactions. 

Talking about investments and their role in the development of economic systems, we need 
to consider the issues related to the transformation of capital (real, financial, savings, etc.) into 
investment. 

Macroeconomic analysis of the systematic relationship between savings, investment and the 
dynamics of gross national product suggests that investment provides expanded reproduction of 
economic entities, multiplicative growth in national production, as well as the development of 
productive forces and industrial relations. 

Thus, one of the major macroeconomic problems in a transitive economy is the 
transformation of savings into investment, since in most cases individual owners of saved financial 
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resources and investors seeking to invest in tangible and intangible assets of industrial purpose are 
not only different but also territorially by the subjects [5, p. 305]. 

The scientific discussion about the formation of the mechanism of financing the investment 
process mainly unfolds around the following aspects of this problem: 

- the ratio of different sources of investment in their overall structure; 
- the role of the capital market in the investment process; 
- the role of individual segments of the capital market in the investment process: the 

market of borrowed capital and the stock market, as well as individual investment-intermediary 
institutions (insurance companies, pension funds, investment companies); 

- degree of participation of the banking system: in providing the economy with investment 
resources [5, p. 306]. 

It is often stated in the scientific literature that the transformation of savings into 
investment is done through the financial market. 

According to the product-income cycle (Fig. 1), households receive income from the sale of 
production factors through the resource market. As a rule, households spend less each year 
compared to their income, while firms spend slightly more each year than they receive from the 
sale of their products, leading to the emergence of a model in the financial markets. 

Financial markets mean a collection of market institutions that direct the flow of funds from 
owners to borrowers. They move a large part of the savings, turning them into investments. [6, 
p. 223]. 

The financial markets mediate the movement of funds and provide the opportunity for 
extended reproduction in the economy, that is, they fulfill a significant economic function. 

 

 
 
Considering the peculiarities of the movement of investment resources, their accumulation 

and concentration in certain forms and in specific entities, it is necessary to analyze the 
mechanism of accumulation, identify the trends of this movement and identify promising 
technology management. The orderly movement of investment resources from their sources to 
users creates investment flows that are organized by a variety of payment instruments and 
financial instruments. 

Passing through the market, investment resources are transformed into investments and 
invested in user-implemented projects. Therefore, the investment market promotes the flow of 

Households 

 

Fig. 1. The model of the cycle of income and expenses 

The resource 

market 

 

Firms 

Product market 

Financial market 
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investment resources from their sources to the users of investments, transforms free cash into 
investment. 

As a consequence, the economic role of the investing market lies in its ability to combine 
disparate investment resources into specific investments. This determines the role and impact of 
this market on production and reproduction processes. With the help of the investment market it 
is possible to influence the movement, volume, direction of investment funds, which form specific 
investments, and, as a consequence, to investment processes in economic sectors and regions [5, 
p. 308]. 

The successful functioning of such an element of the financial system of the state as the 
investment market, which is the basis of the redistribution of the investment resource, should be a 
powerful system of investment security and national security of the country as a whole. 

There are currently many points of view on the interpretation of the categories "financial 
market" and "investment market". There are also some differences in both theorists and 
practitioners dealing with the problems of functioning and development of economic systems. 
From one point of view, the investment market is part of the financial system of the state and the 
financial market in particular. From another point of view, investments are made not only in 
financial form but also in real, intellectual and innovative in particular. [5, p. 309]. 

According to the results of the analysis in [5, p. 309] provides the following interpretation of 
the category "financial market" – a set of economic relations, concerning the redistribution of 
temporarily free financial resources between the population (households), economic entities and 
the state through the system of financial institutions based on the interaction of supply and 
demand. 

There are three main points of view in the essence of the concept of "investment market" in 
the scientific literature. 

Foreign scientists identify the content of the investment and securities markets. This view is 
entitled to exist, but in our opinion it is quite narrow. Obviously, in most cases, investment 
processes are carried out through the securities market. But if we consider the situation where the 
entity independently directs its own investment capital for its development, in this case the 
investment process takes place without the use of securities market instruments. 

This is the second point of view regarding the category "investment market". Its meaning is 
that the investment process is reduced to real investment in the form of capital investments. 

Supporters of the third point of view combine the two previous ones into one. They proceed 
from the following features: 

- the concept of "investment market" must integrate the turnover of objects (instruments) 
of both real and financial investment; 

- all kinds of investment goods and services providing the full range of investments of the 
enterprise (and other investors) in their various forms should be objects (instruments) of the 
investment market circulation; 

- in addition to investment goods and instruments, investment services provided to 
investors in the course of their real and financial investing should also act as objects of circulation 
in the investment market. 

I. O. Blank outlines the main functions of the investment market, according to which you can 
characterize it accordingly: 

- active mobilization of temporarily free capital from numerous sources; 
- identification of the most effective ways of using capital in the investment sphere; 
- effective distribution of accumulated free capital among its numerous consumers; 
- formation of market prices for specific investment goods, instruments and services, which 

most objectively reflect the relationship between their supply and demand; 
- professional mediation between sellers and buyers of investment goods and instruments; 
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- creating conditions for minimizing investment and commercial risk; 
- accelerating the circulation of capital, which contributes to the activation of economic 

processes. 
According to these functions, "the investment market is a market in which various 

investment goods and instruments, as well as investment services that provide the process of real 
and financial investing, are the objects of sale and purchase" [7]. 

I. O. Blank emphasizes that the investment market is a broader concept than the financial 
market and presents the general structure of the investment market in terms of its individual 
types (Fig. 2). 

 
 
Considering that, like any organizational entity, market structures are composed of 

numerous elements, the problem of separating the entities of these entities becomes urgent. This 
relevance is due to the fact that they belong to the functions of creation, organization, 
management and direct implementation of activities within these systems. Through the effective 
performance of their functions as market participants, and investment in particular, relations, the 
effective functioning of the system as a whole is ensured. 

All participants of the investment market can be divided into the following categories: 
- participants who are suppliers of investment resources; 
- participants who are consumers of investment resources; 
- participants who are market infrastructure, perform the main and ancillary functions of 

redistributing investment resources; 
- participants who are the regulator of market relations (administrative bodies) [5, p. 321]. 
The special subject of the investment market is the state. The main function of the state, 

represented by its bodies, is to develop and ensure the effective functioning of regulatory 
mechanisms (administrative, financial, economic, organizational, etc.) on the organization, 
regulation, control and enforcement of liability for violations. In some cases, the state may 
delegate some of its powers to special organizations. In terms of economic functions, it can act as 
a borrower – when it places its debt obligations to raise funds, and a lender – through the financial 
support of business entities. 

By I. O. Blank in the investment market there are various participants whose functions are 
determined by the purpose of their activity and the degree of participation in the execution of 
separate agreements. The composition of the main participants of the investment market is 

Investment market 

Market of objects of real 

investment: 

 

1. Real estate market; 

2. Capital goods market; 

3. The market of innovative 

investment objects; 

4. Market of other real investment 

objects; 

5. Real estate investment services 

market. 

Market of financial 

instruments of investment: 

 
1. The  market of securities ; 

2. The  market of money; 

3. The  market of gold; 

4. Financial investment services 

market 

Fig. 2. The composition of the investment market by individual types [7] 
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differentiated depending on the forms of implementation of transactions, which are divided into 
direct and indirect ones. 

Taking into account the principal forms of concluding agreements on the investment market, 
its main participants are divided into two groups: 

- sellers and purchasers of investment goods, instruments and services; 
- investment (financial) intermediaries. 
As a part of investment intermediaries, the author [7] identifies investment-financial 

intermediaries that carry out exclusively brokerage (commodity, financial, currency and other 
brokers) and investment-financial intermediaries carrying out dealer activity (commercial banks, 
investment companies, investment funds, investment funds, dealers and underwriters, trust 
companies, financial and industrial groups, holding companies, investment and financial 
supermarkets, insurance companies, pension funds, other investment and credit and financial 
institutions titles. 

In addition to the main participants of the investment market, who are directly involved in 
the conclusion of transactions, the constituent of its subjects include many numerous participants 
that perform ancillary functions (functions of servicing the main participants of the investment 
market; functions of servicing individual transactions in the investment market, etc.). Such 
participants include commodity exchanges, stock exchanges, currency exchanges, securities 
depositories, securities registrars, clearing and settlement centers, information and advisory 
centers [7]. 

The problems of relationships, coordination of mutual actions and reconciliation of activities 
of suppliers of investment resource and its users are solved by means of the institutional structure 
of the investment market. 

The objective of this infrastructure is to combine the time and space of the relationships 
between market entities in order to exchange ownership of. investment resources. It is obvious 
that under such conditions, infrastructure is beginning to play a significant role. This role is due to 
the fact that the availability of developed infrastructure becomes the main driving force for the 
effective redistribution of the investment resource and, as a consequence, the economic growth 
of the entities and the economy as a whole [5, p. 321]. 

Separate organizational and information infrastructure. 
In turn, the organizational infrastructure consists of two subsystems that perform the 

functions of organizing the circulation of investment resources, namely: 
- subsystems of investment (financial) mediation, which ensures the collection, 

accumulation and investment of investment resources and interaction of investors and consumers 
of investments; 

- subsystems of payment and settlement operations – directly the movement and transfer 
of investment resources in any form (cash, securities, titles of property, debt and claims, other 
financial instruments). 

Information infrastructure provides monitoring of investment processes, including the 
collection and formation of databases on the state of the market, including the use of various 
financial, commercial, industrial and other information, its analytical processing and more. 

Investment market intermediaries (in some cases also referred to as financial intermediaries) 
are investment and credit institutions that mediate the process of redistribution of investment 
resources in the economy. The development of the forms and methods of activity of these 
intermediaries in the market is in accordance with the general tendencies of specialization of 
investment infrastructure and organization of the investment activity itself. Their emergence and 
development in directly proportionate proportions is influenced by the demand for investment 
resources and the expansion of sources of supply of such resources. 
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Creating a favorable investment climate in Ukraine will help to solve problems in the socio-
economic sphere and to develop a developed market system. 

The system of institutional investors plays an important role in shaping the state's 
investment climate. Considering Ukrainian national characteristics, it includes two groups of 
institutes: 

- banking institutions; 
- non-bank financial institutions. 
Ukraine, like most of the countries of Central and Eastern Europe, went the way of creating a 

model of structured organization of a financial system focused on banking institutions. At the 
heart of this organization is the model of universal financing by commercial banks. A bank in 
Ukraine is a legal entity that has the exclusive right, under the license of the National Bank of 
Ukraine, to carry out in aggregate the following operations: attracting deposits of individuals and 
legal entities and placing these funds on its own behalf, on its own terms and at its own risk, 
opening and maintaining bank accounts of individuals and legal entities. 

In a market environment, commercial banks are one of the tools to solve long-term 
problems of socio-economic growth by increasing the volume and accelerating the growth rate of 
investment in the real sector of the economy. However, it should be noted that banks are not 
investing sufficiently in the real sector of the Ukrainian economy, which is largely due to their 
unwillingness to provide large and long-term loans, and the instability of production enterprises, 
the absence of real structural changes in the domestic economy, and therefore, high credit. 

Today, the resource base of Ukrainian banks does not fully meet the investment needs of 
enterprises (as part of the general fund of accumulated funds of citizens). With a "short" resource 
base, banks are still forced to issue large volumes of short-term loans in order to meet the 
conditions of maturity of active-passive transactions. This problem was especially acute at the 
initial stage of market reforms in Ukraine (1997-2004). The predominance of short-term loans over 
long-term loans over a considerable period of time indicated that the credit mechanism, as part of 
the financial mechanism of investment development of the country's economy, worked 
inefficiently, since short-term bank loans are known to have neither investment nor, moreover, 
innovation orientation. But since 2005 there has been a tendency for positive changes, which 
suggests that the role of banks as suppliers of investment resources for innovation activity is 
gradually increasing. 

Among a number of researchers, the view is that banking institutions cannot be regarded as 
a significant source of financial support for investment processes in the economy. Its supporters 
explain the conclusion that by combining two incompatible functions: providing liquidity and 
lending to investment projects, the banking industry is focused on financing long-term assets at 
the expense of short-term liabilities, which causes its permanent volatility. The banking form of 
investment intermediation, in their view, has outlived itself and requires the separation of these 
two functions between different types of intermediaries to maintain the stability of the loan 
capital market. 

Another problem that hinders the intensification of banking activities in the investment 
process is the low capitalization of the banking system as a whole, as well as the existence of a 
large number of small banks. Only 2% of banking institutions control 30% of all assets of the 
banking system of Ukraine, and it is these participants in the investment process that can engage 
in investment activities and carry out investment lending to the economy. Small banks, of which 
about 97%, own 60% of assets. 

Such dispersion of bank capital among most banks leads to a de-concentration of credit 
resources and virtually makes it impossible to implement large long-term projects that require 
significant investment. 
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The non-banking financial sector should make a significant impact on improving the 
investment climate in Ukraine. Operating under the control of the state, it accumulates 
investment resources and directs them to finance investment projects, especially socially 
significant ones. 

This sector includes: pension funds; insurance companies (insurers); trusts, investment 
funds; co-investment institutions (corporate or mutual funds); credit unions; leasing companies. 

Particular attention should be paid to joint investment institutions as a fairly new 
organizational and legal form of investment activity. These institutes are divided into two types of 
funds: 

A Corporate Investment Fund is a joint venture that is created in the form of a joint-stock 
company and operates only in a joint venture. 

A unit trust is an asset held by investors in a joint venture that is owned by an asset 
management company and. the latter are taken into account separately from the results of its 
economic activity. The participant's share in this case is evidenced by the investment certificate. 

It can be concluded that the creation and development of an effective investment market 
infrastructure has a decisive influence on the socio-economic development of the country as a 
whole. 

The development of the institutional structure of Ukraine's financial market in a transitional 
economy should involve several parallel processes [5, p. 326]: 

First, the increase in the size of the institutional structure, the increase in the number and 
variety of financial institutions that form it - banks, insurance and investment companies, pension 
funds, credit cooperatives. In addition, there should be an increase in the amount of free financial 
resources accumulated by financial institutions, as well as an increase in autonomous investments 
in the real economy, secured and mediated by the activities of financial institutions. 

Second, the growth of financial institutions' activity in the field of financial services to 
financial market entities, conducting deposit, credit, insurance, investment operations and the 
broadest satisfaction of the needs of the economy in general, and economic entities in particular. 

Third, improving the functioning of the institutional structure of the financial market, the 
stability of the financial system, reducing the riskiness of investments in financial instruments, 
increasing the profitability of financial assets, reducing the value of financial resources raised 
through the financial market. 

The main contradictions that impede the development of the system of financial institutions 
and adversely affect the speed of market transformation can be attributed [5, p. 327]: 

1) Insufficient amount of savings of economic entities. Savings, as part of the non-consuming 
income, is a source of investment and a key element of the resource base that ensures the 
functioning of the entire system of financial institutions. Insufficient savings reduce the financial 
capacity of the institutional structure of the financial market and reduce the internal investment 
potential of the economy. 

2) Low level of development of the securities market. By providing a mechanism for direct 
financing of economic entities, the securities market provides financial institutions with a wide 
range of financial instruments, significantly expanding their ability to invest accumulated funds. 

3) Shadowing the economy. The shadow sector of the economy dramatically changes the 
motivation of economic entities and individual owners of capital. The high level of accumulation in 
the shadow sector, which is caused by tax evasion, as well as the illegal nature of the savings 
resulting from the shadow economic activity of the funds, causes the owners of the capital of the 
shadow origin to refrain from investing in financial assets that are issued by financial systems 
institutions, since financial transactions are controlled by the state. 

4) Insufficient development of individual financial institutions. The fragmented, defective 
system of financial institutions formed as a result of the market transformation of the command 
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and administration system does not contain some important components, such as investment 
companies, credit cooperatives, non-state pension funds, and therefore cannot fully ensure the 
implementation of market mechanism of effective redistribution financial resources within the 
economy. 

The factors that have a negative impact on the formation of a market mechanism for the 
redistribution of financial resources within a transitional economy are fully interrelated. Only a 
systematic approach on the part of the state to solve this complex of problems will allow to 
accelerate the formation of a full-fledged, developed effective institutional structure of the 
financial market. 

As you know, it is not enough to have available capital, it is necessary to be able to use it 
properly. It is in the processes of accumulation and subsequent redistribution and use of the 
generated investment resource that the task of the investment market participants lies. In this 
case, a special role is given to the state as a regulator of these relations. 

One of the factors in the state management of the investment market is the creation of an 
appropriate regulatory framework, because without it the market is disorderly and develops 
erratically. It should be noted that the development of the market, as an economic system, is both 
dependent on supply and demand. However, the disproportionate distribution of investment 
resources and investment opportunities put market participants in an unequal position, and as a 
result, those with certain advantages may dictate their terms to others. This is the reason for the 
violation of the law of supply and demand in the investment market and requires the introduction 
of proper legal rules that will form the basis of regulatory, organizational, financial and economic, 
administrative mechanisms to manage its functioning. 

The main issues of legal regulation of the investment market are covered in the Laws of 
Ukraine. All Laws and other regulatory documents are used as amended. 

The relations arising in the exercise of the functions of the participants in the investment 
market (contractual relations) are governed by the Civil, Civil Procedure, Economic and 
Commercial Procedure Codes of Ukraine. 

The norms of the Law of Ukraine "On Investment Activity" are aimed at ensuring the 
protection of the rights, interests and property of the subjects of investment activity irrespective 
of ownership, as well as the effective investment of the Ukrainian economy, development of 
international economic cooperation and integration. 

The Law of Ukraine On Non-State Pension Provision provides for the legal, economic and 
organizational foundations of non-state pension provision in Ukraine and regulates the legal 
relationships associated with this type of activity. This Act is relevant because pension funds, 
regardless of ownership, are the accumulator of investment capital. 

The Law of Ukraine “On Insurance” regulates the legal relations that arise in the functioning 
of the market of insurance services: creation, strengthening of insurance protection of interests. 

The purpose of the Law of Ukraine “On Banks and Banking” is to ensure the stable 
development and activity of banks in Ukraine and to create a proper competitive environment in 
the financial market, to ensure the legitimate interests of depositors and clients of banks, to 
create favorable conditions for the development of the Ukrainian economy and to support the 
domestic producer. 

The Law on Financial Leasing regulates legal, organizational and economic relations in the 
field of leasing. 

The Law of Ukraine “On Securities and the Stock Market” defines the types of securities, the 
conditions and procedure for their issue, the legal status of the stock exchange, the types of 
professional activities that may be performed on it, as well as the list of participants in the stock 
exchange and the procedure for their creation. 
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1.3. Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine 
 

The situation in the national economy of each country is determined by a set of specific 
macroeconomic indicators, each of which characterizes the economic situation in its own way. The 
main macroeconomic factors that characterize the socio-economic development of the country 
include gross national product, gross domestic product, national income indicators, inflation index, 
unemployment rate, external and internal government debt, foreign investment and others. 

The main criteria for assessing economic development are production volume, price stability, 
employment and international trade, which are extremely important for describing and 
understanding the economic situation in the country. 

The study of the basic macroeconomic indicators makes it possible to evaluate the main 
processes that take place in the socio-economic life of any country. Understanding the 
macroeconomic results obtained, which reflect the tendency and dynamics of the functioning of 
the economic system, contribute to a more effective and informed management decision-making, 
improvement of planning and forecasting of economic development [1]. 

Defining the key indicators of the domestic economy, we start with GDP as one of the most 
important indicators of its development. Gross domestic product reflects the final consumption 
value of goods and services produced in the country over a period, usually a year. 

Gross domestic product indicator is a significant indicator of the socio-economic 
development of the country. In calculating GDP, it is possible to estimate the output of production 
and consumption, the rate of economic growth, labor productivity, as well as to form an idea of 
the general welfare of the nation [2, p. 804].  

 
Table 1. GDP dynamics of Ukraine from 2005 to 2018 

*Source: [14] 

 
As can be seen from the table 1 Ukraine's GDP from 2005 to 2018 was growing, with the 

country's economy booming. In 2019, a similar trend continued. The exceptions were 2008-2009, 
a downturn caused by the global economic crisis and a decline in GDP. The uplifting begins with 
2010; in 2012, the improvement was due to the holding of the Euro 2012 World Tournament of 
Football. In 2014-2015, indicators dropped slightly (the start of the Counter-Terrorism Operation 
in the east of the country), and from 2016 to the present, there has been an increase in nominal 
and GDP per capita, despite the loss of part of the industrial potential that was in the occupied 
territories. Ukraine's nominal GDP has also been increasing over the past six years, which is 
primarily due to an increase in the average price level. 

Years Nominal GDP 
Nominal GDP (in UAH) 

per capita 
GDP (in USD) 

per capita 
Population 
(thousand) 

2005 441452 9371.6 +2098.7 1828.7 +461.4 47105 
2006 544153 11630.2 +2258.6 2303 +474.3 46788 
2007 720731 15496.5 +3866.2 3068.6 +765.6 46509 
2008 948056 20494.9 +4998.4 3891 +822.4 46258 
2009 913345 19832.3 -662.5 2545.5 -1345.6 46053 
2010 1082569 23600.4 +3768.1 2974 +428.5 45871 
2011 1316600 28813.9 +5213.4 3570.8 +596.8 45693 
2012 1408899 30912.5 +2098.6 3856.8 +286.1 45577 
2013 1454931 31988.7 +1076.2 4030.3 +173.5 45483 
2014 1566728 35834.0 +3845.3 3014.6 -1015.7 43722 
2015 1979458 46210.2 +10376.1 2115.4 -899.2 42836 
2016 2383182 55853.5 +9643.3 2185.9 +70.5 42668 
2017 2982920 70224.3 +14370.8 2640.3 +454.4 42277 
2018 3558706 84192.0 +13967.7 3095.2 +454.9 42269 
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GDP per capita is closely linked to the economic well-being of citizens [4, p. 49]. Analysis of 
its change confirms trends like GDP dynamics. Yes, nominal GDP per capita is steadily increasing, 
while real GDP per capita is declining. If in 2010, it amounted to 24798 UAH per person, in 2013 – 
26 719 UAH / person, in 2016 the real GDP in prices of 2010 decreased by 5.8% to 23 346 UAH / 
person, which indicates the impoverishment of the nation. In 2018, this figure has grown to 
57 908.6 UAH / person, but in dollars, the average income has decreased [5]. 

GDP is the basis for the study of socio-economic development of the country. The analysis of 
its dynamics in Ukraine in combination with other macroeconomic indicators gives grounds to 
conclude that the domestic economy is in a stage of deep crisis, which is accompanied by 
stagflation [5]. 

Comparing the dynamics of macroeconomic indicators of Ukraine with other countries, in 
general in the European Union the level of GDP per capita is more than $ 35 thousand, the number 
of people living in its territory more than half a billion, from the number of 28 countries of the 
European Union according to estimates of the European Bureau of Statistics (Eurostat ). On 
average across the European Union in 2016, the average GDP growth rate is 2.3% (Latvia – 4.8%; 
Lithuania – 3.9%; Netherlands – 3.8%; Spain – 3.1%; Austria – 2.9%; Germany – 2.1%). Non-EU 
countries also show strong growth rates: Romania – 5.7%; The Czech Republic – 5.5%; Poland – 
4.4%; Sweden – 3.9% [6]. 

GDP per capita is one of the most accurate ways of assessing a country's economic 
development. The latest Heritage Foundation's Index of Economic Freedom indexes GDP and GDP 
per capita. In 2017, this indicator in Ukraine amounted to $ 2205, compared with the leading 
countries of the world GDP of Ukraine is far behind and places our country in 133rd position 
among 187 countries for which the survey was conducted. According to IMF data, Burundi, Malawi 
and Madagascar showed the lowest rate among the countries considered [7]. 

A strong influence on the GDP of Ukraine has a scientific backwardness of the country from 
the leading countries of the world and mainly extensive type of development. Because of this, 
Ukraine is characterized by the development of only certain industries that are costly, the 
production of mainly raw materials, and finished products do not always meet world standards. A 
high level of corruption is also a strong influence on the country's GDP. 

After the Euro Square residents of Ukraine have become several times poorer, there was a 
devaluation of the national currency, which led to a decrease in real incomes of the population. 

An increase in output due to an increase in the productive potential of the economy can only 
occur if the dynamics of aggregate demand corresponds to the dynamics of potential GDP. 

An important indicator of the development of any country is economic growth. Economic 
growth is one of the major macroeconomic problems that is being explored by all countries 
seeking to achieve higher economic performance. Economic growth is the main indicator that 
characterizes the economic development of any country, on a scale of all social production, 
represented by an increase in the annual volume of production of goods and services. 

Economic growth means an increase in the output of goods and services, that is, an increase 
in real GDP. Production can be increased in two ways: 1) on the conditions of closing the 
recessionary gap, which causes a gap between aggregate demand and potential GDP; 2) on the 
conditions of increase of potential GDP. 

This is a long-term increase in output due to an increase in potential GDP and an adequate 
increase in aggregate demand. 

Economic growth is measured by two indicators: the average annual growth rate of real 
GDP; the average annual growth rate of real GDP per capita. The economy of most countries in the 
world annually grows by several percent. Thus, over the past five years, real GDP growth rates in 
the EU countries have averaged over 2%. 
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The economic growth and product growth rate (У / У) of all sources is determined by all 
sources equal to the sum of the three components of the right-hand side of the equation: 

- capital growth rate (K / K) multiplied by the share of capital in the manufactured 

product (); 

- rate of increase in the volume of labor (L / L) multiplied by the share of labor in the 

manufactured product (1 - ); 
- the rate of increase in aggregate productivity of factors of production that reflect the 

contribution of technological progress to product growth [8, р. 470]. 
Economic growth reflects an increase in the volume of goods and services produced over a 

period, typically one year. This is influenced by several factors, the most important of which are 
the factors of demand, supply, distribution. 

These factors are interrelated and affect economic growth, for example, if labor resources 
are not fully utilized, this will slow capital accumulation and low innovation and investment 
attraction will increase unemployment [9]. 

In addition to these factors, there are also factors that influence economic growth: social, 
institutional, political, cultural, but the factors of demand, supply and distribution are key. At the 
same time, an increase in production in the country (economic growth) is achieved by increasing 
the number of factors of production and increasing the efficiency of their use. Given these factors, 
there are extensive and intense types of economic growth. The first is due to the increase in the 
production of goods and services on the basis of an increase in the number of factors relative to 
technology, the second - an increase in production occurs on the basis of resource efficiency, 
productivity increases. 

The following indicators measure economic growth: 
- increase of real GDP (NNP, ND) in absolute electors over a certain period; 
- increase in real GDP (NNP, ND) per capita; 
- increase in real GDP (NNP, ND) per employee per one period [8, p. 471]. 
The economy of most countries in the world annually grows by only a few percent, which is 

enough for developed countries. Dynamics of real GDP growth rates and projected levels in some 
worlds are presented in Table 2. 

 
Table 2. GDP growth in some countries (in billions of 2010 dollars) [10] 

Countries 2010 2015 2016 2017 2018 2019** 
World 4,29 2,81 2,42 3,10 3,17 3,08 
Canada 3,08 1,00 1,41 3,05 2,10 1,90 
USA 2,53 2,86 1,49 2,27 3,05 2,86 
Europe 2,09 2,27 1,93 2,38 2,14 1,87 
The European Union 28 2,10 2,32 1,96 2,44 2,13 1,87 
France 1,97 1,07 1,19 1,82 1,70 1,61 
Germany 4,08 1,74 1,94 2,22 2,17 2,00 
Greece -5,48 -0,29 -0,24 1,35 1,79 2,34 
Bulgaria 1,32 3,62 3,94 3,56 3,35 2,97 
Estonia 2,26 1,67 2,06 4,85 3,52 3,53 
Poland 3,61 3,84 2,86 4,55 4,60 3,25 
Russia 4,50 -2,83 -0,22 1,55 1,70 1,80 
Ukraine 4,20 -9,77 2,31 2,50 3,20 3,26 
Belarus 7,79 -3,83 -2,53 2,42 2,05 1,38 
Georgia 6,25 2,88 2,85 4,99 4,77 4,16 
Moldova 7,10 -0,40 4,50 4,50 3,90 4,40 
China 10,64 6,90 6,70 6,90 6,60 6,40 
Japan 4,19 1,35 0,94 1,71 1,07 1,02 
Bangladesh 5,57 6,55 7,11 7,28 7,10 7,19 
India 10,26 8,15 7,11 6,62 7,25 7,50 

* Source: USDA citing World Bank, IMF, IHS, Oxford Economic Forecasting 
** Predicted level 
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As can be seen from the Table 2 GDP growth rates in the represented countries are growing. 
Overall, the world growth rate is forecast to be 3.08% in 2019, compared to 4.29% in 2010 (United 
States Department of Agriculture Economic Research Service). A significant increase in GDP is 
observed in Asia and Africa. 

In 2014, after the annexation of Crimea by Russia and the onset of the Donbas conflict, the 
Ukrainian economy contracted by 6.6%. In 2015, the fall was even deeper – 9.8%. However, since 
2016 the economy of Ukraine began to recover – that year ended with a growth of 2.4%. 

The leaders of global economic growth in 2018-2019 were: Syria, Bangladesh, Bhutan, India, 
Rwanda. Although not always high growth rates in the country indicate a stable economic 
situation, for example, Syria's leadership in the list of countries is associated with effective 
leadership and some control in the country, but while the Syrians have not become richer, high 
figures in 2019 indicate a deep decline of the country in previous years. 

Six countries in 2019 will see GDP fall, not growth: Venezuela, Yemen, Iran, Equatorial 
Guinea, Argentina and Nicaragua. The Economist experts predict Venezuela's decline of 5.7% – the 
largest decrease in the world [10, 11]. 

According to the World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Oxford Economic 
Forecasting [11], over the next 10 years, global economic growth will be stable (at 3% per year). In 
the Table 3 presents the forecast of growth of the largest economies of the world including 
Ukraine by 2030. 

 
Table 3. Forecast of economic growth of the world [12] 

Developed economies 2018-2020 2021-2025 2026-2030 

India 7,8 % 7,6 % 6,8 % 

China 6,1 % 5,4 % 5,0 % 

Indonesia 5,2 % 5,0 % 5,0 % 

USA 2,2 % 2,1 % 2,1 % 

United Kingdom 1,6 % 1,7 % 1,8 % 

Eurozone 1,7 % 1,2 % 1,1 % 

France 1,6 % 1,3 % 1,2 % 

Germany 1,6 % 1,1 % 1,0 % 

Japan 1,1 % 0,8 % 0,9 % 

Ukraine 2,7 % 3,4 % 3,4 % 
* Source: USDA citing World Bank, IMF, IHS, Oxford Economic Forecasting 

 
According to USDA, developing countries will, in the long term (10-15 years), reduce the gap 

between developed countries and increase their share in world GDP by up to 50% (2030). 
Developing countries are driving the growth of the world economy and consumer demand in the 
world. According to analysts, the WB and IMF have been the fastest growing Indian economy in 
recent times [11, 12]. 

WB and IMF estimates that by 2030 the list of the world's largest economies will not change 
significantly. Leadership will belong to countries that win global competition in technology and 
innovation, research. The ranking of countries by real GDP (forecast 2030) is shown in Fig. 1. 

In terms of real GDP in 2018 (2010 steel prices), the largest economy in the world is the 
United States. The USDA estimates that the United States will retain its leadership by 2030. 
However, the gap between the US and China will be narrowed to a minimum. India ousts Germany 
from the top four, and Indonesia overtakes Russia. A new top ten economies will emerge, leaving 
France, Italy, Canada and the United Kingdom. New countries will emerge – Egypt, Indonesia and 
Turkey. 
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Fig. 1. The leading countries are projected to have real GDP in 2030 [10, 11] 

 
The International Monetary Fund (IMF) has downgraded the global economic outlook for 

2019 to 3.3%. Previously, the global economy was projected to grow to 3.5%. Monetary policy has 
softened in the world's leading economies. 

The domestic economy is moving quite slowly: growth (after calculating all annual 
indicators) is expected at about 3.4% of GDP, so our country's task is to make economic growth 
truly sustainable, such rates are not enough to recover the economy after the recession that took 
place in the revolutionary 2014-2015. 

The growth of the gross domestic product of Ukraine in the second quarter of 2019 was a 
record for the last year’s 4.6%. In the second quarter, growth accelerated in several sectors at 
once. It is at least industry, retail and agriculture, where harvesting began earlier than 2018. 
Commodity prices that Ukraine produces have been rising and gas and oil prices have remained 
low. 

Private consumption – the main factor in accelerating the economy – will remain the main 
driver of economic growth. At the same time, high rates of growth of real wages, which are 
stimulated by active migration processes, remain. Fiscal policy is also mitigated, including by 
further raising social standards. 

Analysis of the structure of gross value added of manufactured goods allows to determine 
the economic-forming branches of the domestic economy. The preliminary step was to determine 
the overall economic downturn in terms of output, which also highlights changes in the overall 
structure of GDP revenue formation [13]. 

The main sectors that shape GDP are industry, trade and agriculture. In addition, in recent 
years there has been a decline in the share of GDP in industry – from 27.6% in 2010 to 24.8% in 
2018, construction – from 3.7% to 2.7%, transport – from 12,7% to 7.6%. Instead, the share of 
agriculture is increasing significantly, from 8.4% in 2010 to 11.9% in 2018 (Fig. 2). 
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Fig. 2. Gross value-added structure by 2018 [10, 13] 
 
The industrial sector plays a key role in the Ukrainian economy - its performance is a very 

important factor in socio-economic development. The industrial sector is important for managers 
as it influences the overall state of the Ukrainian economy and determines export potential [13]. 

Parts of individual industries in total industrial production in 2018 are presented in Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Structure of sales in 2018 [10] 
 
Mining, food, energy and metallurgy are key industries with a total contribution of over 70% 

to gross value added. 
It should be noted that in recent years, the structure of industrial production has changed a 

lot – this is due to a general decline, not structural changes. Mechanical engineering and mining 
decreased by 13.9% compared to 2013, mechanical engineering – minus 7%, light industry – 
minus 2.3% [13]. 
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The analysis of the contribution of individual industries to exports (by the results of 2018) 
shows that the industries are characterized by a rather high share of exports: metallurgy (63.6% of 
output is exported), mechanical engineering (51.9%), light industry (46,3%), wood industry 
(35.8%). Other sectors export less than 30% of their output. Commodity structure of foreign trade 
in 2018 is shown in Table 4. 

 
Table 4. Commodity structure of foreign trade in 2018 [14] 

Goods 
Export Import 

thousand US 
dollars 

in% to the 
total volume 

thousand US 
dollars 

in% to the 
total volume 

Total  43266580 100,0 49598476 100,0 

Agricultural products 14931094 34,5 2366170 4,8 

Precious metals and articles thereof 10124248 23,4 3012037 6,1 

Machines, equipment and mechanisms 4276996 9,9 9901671 20,0 

Mineral products 3947735 9,1 12504582 25,2 

Chemicals and related industries 1660672 3,8 6546516 13,2 

Wood and articles thereof 1723977 4,0 1205329 2,4 

Textile materials and articles 759566 1,8 1738254 3,5 

 
The key industrial and export industries are metallurgy (23.4% of total exports in 2018). In 

addition, it is one of the few industries that we export more than we import into the country. 
In 2018, Ukraine ranked 13th among world steelmakers, reducing production to 21.1 million 

tons (down 1.1% from a year earlier). In 2017, 21.3 million tons of steel was produced, which is 
12% less than in 2016. 

It should be noted that the big impact on the economic downturn was caused by the 
problems in metallurgy, which have been going on since 2014. The loss of some of the industrial 
areas, the repeated rise in energy prices and the lack of government support have led to the 
situation. Even the uncontrolled devaluation, which had to reduce the cost of export, together 
with the above factors and the loss of key markets and logistics, did not allow domestic metallurgy 
to increase production. 

The current decline in industrial exports confirms a general trend in the overall drop in 
exports over the past years. Thus, Russia's sanctions have restricted access to the key Russian 
market, which has created problems for many exporters, including industrial enterprises. 

Equally important and in need of immediate solution are the following problems of the 
domestic industry: 

- moral and physical deterioration of fixed assets; 
- breach of supplies of raw materials between group companies located in the uncontrolled 

territory of Donetsk and Luhansk regions; 
- high dependence on the global markets and excessive influence of external demand, 

underdeveloped domestic demand; 
- high energy consumption of production; 
- limited energy resources; 
- production of products with low added value, etc. [13]. 
In the fall of industry, the main driving force was the agro-complex. The increase in the share 

of agriculture in the overall GDP structure from 8.4% in 2010 to 11.9% (+3.5%) partially kept the 
country's economy from default. 

The agro-industrial complex occupies one of the leading positions in the national economy, 
forming the economic profile of the country. It should be noted that agricultural products have a 
low share of value added, which causes slow GDP growth, and is still import dependent. Seeds, 
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fertilizers, fuel, machinery – most of these items are imported. As a result, virtually everything that 
is earned is immediately spent on purchasing what is needed to grow a new crop. 

In recent years, Ukraine's agriculture has shown consistent growth and has shown good 
trends in some indicators, such as grain harvesting (70.1 million tons in the 2017/18 marketing 
year). In 2018, agricultural production in Ukraine increased by 14.7% compared to 2017. However, 
considering inflation and devaluation factors, real agricultural output increased by 7.8% compared 
to the previous year [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Agricultural production indices, % (to corresponding period of previous year, increasing) [3] 
 
The main contribution to the increase in the index of production of the basic industries was 

due to the increase in agricultural production, mainly due to the high volumes of corn, sunflower 
and berries. According to the data of the analytical department of the Food Export Council, 
exports of Ukrainian value-added products in 2018 decreased by 3.3%. That is, the main priority of 
the agro industrial complex today is the sale of finished products. 

The increase in the agricultural production index in 2016 was caused by the 
uncharacteristically high volumes of late harvesting at the end of the year. According to the results 
of 2017, this trend has not been preserved, all categories of agricultural products showed lower 
yields due to lower yield of late cereals and industrial crops, in particular corn. 

In 2018, despite the weather conditions, Ukrainian farmers managed to collect a record 
number of crops. According to the Ministry of Agrarian Policy, the grain yield reached 70.1 million 
tons. The total harvest of wheat was 24.5 million tons, barley – 7.3 million tons, rye – 
407 thousand tons. Corn yield reached a maximum of 35.5 million tons, buckwheat – 
130 thousand tons. In addition, farmers in the country harvested a record 13.6 million tons of 
sunflower and 4.4 million tons of soybeans. Gross rapeseed harvest also reached a maximum of 
2.6 million tons. 

It should be noted that in 2018, it was export of agricultural products that provided foreign 
exchange earnings, 42.5% of the total export structure. In particular, according to the results of  
the 2018/19 MR, the total exports from Ukraine of the three main crops (wheat, barley, corn) 
amounted to 18.3 million tons, which is 7% higher than in the same period of the previous MR. 
The main risk, as with industrial products, is the high impact of international product prices [13]. 
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Lack of processing of agricultural products makes the domestic industry even more 
dependent on the international environment and does not allow receiving additional benefit from 
the sale of finished products. 

The model of functioning of agricultural production is unable to make a significant 
qualitative leap in its development, to provide the solution of socio-economic problems, to fully 
realize the powerful natural-resource potential that the industry possesses. This is hampered by a 
number of systemic obstacles that have not been overcome during the long period of reforming 
the agricultural sector, the main ones being: 1) sectoral imbalances in agriculture, exports of 
unprocessed products, significant dominance in the production of certain types of agricultural 
products or large or small commodities; 2) scarcity of financial resources for stable management 
of agricultural producers, in particular due to lack of investment funds, difficult access to bank 
loans, and low level of state support for agriculture; 3) lagging behind the development of the 
agricultural logistics system from the needs of the market, resulting in the loss of agricultural 
products reaching up to 1/3 of its annual output; 4) the non-compliance of Ukrainian agricultural 
and food products with European standards is a significant threat to the development of the 
domestic agro-food sector: it restricts the supply of products to the markets of EU countries for 
the period of implementation of all necessary technical regulations and obtaining certificates of 
conformity. This leads to a decrease in the profitability of domestic small and medium-sized 
agricultural enterprises, as well as a weakening of the competitive position in the domestic market 
of certain types of Ukrainian products in comparison with the European, which is already duly 
certified. 

GDP in Ukraine continues to remain at a rather low level, which is a significant problem, 
which is a strategically important challenge for the country. Ukraine needs to increase its level of 
production and export of finished goods, which will increase GDP in the future. Many factors 
offset the results of the government's actions aimed at increasing GDP, among them: monopoly in 
the market of important industries (alcohol, coal, fuel), corruption, market shadowing, war in the 
east. Significant and effective reforms are needed to overcome all these problems, which will help 
to achieve efficiency in the future [1]. 

A comprehensive balanced macroeconomic policy based on a comprehensive analysis of the 
dynamics of macroeconomic indicators will help bring Ukraine's economy out of crisis and improve 
its socio-economic situation. 

Improving the standard of living of the population is the ultimate goal of economic 
modernization, an important basis for dynamic and inclusive growth. To improve economic growth 
in Ukraine, improving the conditions of doing business requires: 

- create a favorable environment for business development and business in Ukraine; 
- create favorable conditions for agricultural enterprises; 
- to promote the development of the domestic industry  
- to make the market as fair and transparent as possible; 
- stimulating the use of innovation and technology; 
- creating conditions for Ukraine to achieve energy independence; 
- to provide state support to producers; 
- improve infrastructure [15]. 
Performing all these and other urgent tasks will lead to improvement in the Ukrainian 

economy, modernization of production, accelerate investment attraction, create new jobs and 
create new opportunities for the domestic economy and positively affect the quality of life of 
every citizen of the country. 
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1.4. Reflexive management of sustainable development of biosocial systems 
 

1.4. Рефлексивне управління сталим розвитком біосоціальних систем 
 
Планетарна спільнота у просторі ХХІ століття переживає, як відомо, міжцивілізаційний 

перехід і тому знаходиться у трансформаційному стані. На що прямо вказує стрибок 
зростання міри її соціальної ентропії. При цьому біосфера планети стає органічним цілим, що 
майже автоматично породжує якісно новий механізм саморегуляції. Специфіка його полягає 
у тому, що спільнота одночасно вступила у епоху антропоцену. Термін “антропоцен” (дав. – 
гр. νθρωπος – “людина” + дав.-гр. καινός – “новий”) – за аналогією з загальноприйнятим 
терміном “голоцен” (епоха, що триває останні 11 тис. років).  

Цей термін увів, як відомо, у наукову практику в 1980-х роках еколог Юджин Стормер, а 
широко популяризував його фахівець з хімії атмосфери Нобелівський лауреат з хімії Пауль 
Крутцен, який вперше використав його у 2000 році. У 2008 році на розгляд Комісії зі 
стратиграфії Геологічного товариства Лондона надійшла пропозиція про виділення 
антропоцену як формальної одиниці геохронологічної шкали. Суть його полягає у тому, що 
значно зросла роль і вплив людини на природу і соціальне середовище. Тому, раніше 
відпрацьована нами система управління соціальними процесами, на новому відрізку 
еволюційного процесу повинна набути нової якості. Фактично ця обставина є головним 
мотивом і потужним стимулом до написання даної статті.  

У ході еволюції людство накопичило певні знання про механізм управління біологічною 
системою, що живе за принципом Ф. Реді (1626-1698), тобто “усе живе походить від живого”. 
Навчившись активно змінювати довкілля, люди стали використовувати цей засіб як батіг і 
пряник. Зміни в зовнішньому середовищі “м’яко” впливають на морфологію керованого 
елемента, спонукаючи, провокуючи його на певні реакції у відповідь. Такий метод 
управління названий рефлексивним [7]. Рефлексивний метод стохастичний, оскільки 
достовірно спрогнозувати реакцію у відповідь на нього неможливо. Для поглибленого 
вивчення проблем управління біологічними системами важливо ознайомитися з їх видами у 
дискурсі загальних положень теорії систем. Зазвичай, виокремлюють три види систем: 
1) ізольовані, які не обмінюються з сусідніми ні речовиною, ні енергією; 2) закриті, які 
обмінюються з сусідніми енергією, але не речовиною (наприклад, космічний корабель); 
3) відкриті, які обмінюються з сусідніми і речовиною, і енергією. Практично всі природні 
(екологічні) системи відносяться до типу відкритих [4, с. 7, 51-52].  

Біологічні системи, як відкриті структури, мають низку атрибутивних характеристик, що 
вигідно відрізняють їх від технічних систем і наближають до соціальних. Універсальна 
властивість екосистем – їх емерджентність (англ. емердженсія – виникнення, поява нового), 
яка полягає в тому, що властивості системи як цілого не є простою сумою властивостей, 
частин або елементів, що складають її. Наприклад, одне дерево не робить лісу, оскільки не 
створює певного середовища (ґрунтового, гідрологічного, метеорологічного і т. ін.) і 
властивих лісові взаємозв’язків різних ланок, що обумовлюють нову якість.  

Недоврахування емерджентним може призводити до великих прорахунків при 
втручанні людини в життя екосистем або при конструюванні систем для виконання певних 
цілей. Наприклад, сільськогосподарські поля (агроценози) мають низький коефіцієнт 
емерджентності і тому характеризуються вкрай низькою здатністю саморегулювання і 
стійкості. У них, внаслідок бідності видового складу організмів, вкрай незначні взаємозв’язки, 
велика ймовірність інтенсивного розмноження окремих небажаних видів (бур’янів, 
шкідників).  

Біосфера – саморегулююча система, для якої, як зазначав В. Вернадський, характерна 
організованість. Наразі цю властивість називають гомеостазом, розуміючи під ним здатність 
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повертатися до початкового стану, гасити обурення, що виникають, вмиканням ряду 
механізмів. Гомеостатичні механізми пов’язані в основному з живою речовиною, її 
властивостями і функціями, розглянутими вище. Біосфера за свою історію пережила ряд 
таких збурень, багато з яких були значними за масштабами, і справлялася з ними 
(виверження вулканів, зустрічі з астероїдами, землетруси, горотворення і т. ін.) завдяки дії 
гомеостатичних механізмів і, зокрема, принципу, який носить назву Ле Шательє-Брауна: при 
дії на систему сил, які виводять її зі стану стійкої рівноваги, остання зміщується в тому 
напрямку, при якому ефект цього впливу послаблюється.  

Небезпека сучасної екологічної ситуації пов’язана насамперед з тим, що порушуються 
багато механізмів гомеостазу і принцип Ле Шательє-Брауна, якщо не в планетарному, то у 
великих регіональних планах. Їх наслідок – регіональні кризи. У стадію глобальної кризи 
біосфера, на щастя, ще, мабуть, не вступила. Але окремі великі збурення вона вже гасити не 
в силах. Наслідком цього є або розпад екосистем (наприклад, розширюються площі 
пустельних земель), або поява нестійких, практично позбавлених властивостей гомеостазу 
систем типу агроценозів або урбанізованих (міських) комплексів. Людству, на жаль, 
відпущений вкрай малий проміжок часу для того, щоб не сталася глобальна криза і наступні 
за нею катастрофи та колапс (повний і незворотний розпад системи).  

Біосфера – система, що характеризується великою різноманітністю. Різноманітність – 
найважливіша властивість усіх екосистем. Біосфера як глобальна екосистема 
характеризується максимальною серед інших систем різноманітністю. Остання 
обумовлюється багатьма причинами і факторами. Це і різні середовища життя (водне, 
наземно-повітряне, ґрунтове, організмове); і різноманітність природних зон, що 
відрізняються за кліматичними, гідрологічними, ґрунтовими, біотичними та іншими 
властивостями; та наявність регіонів, що відрізняються за хімічним складом (геохімічні 
провінції), і, найголовніше, об’єднання в рамках біосфери великої кількості елементарних 
екосистем з властивою їм видовою різноманітністю.  

Наразі описано близько 2 млн. видів (приблизно 1,5 млн. тварин і 0,5 млн. рослин). 
Вважають, однак, що число видів на Землі в 2-3 рази більше, ніж їх описано. Не враховано 
багато комах і мікроорганізмів, особливо в тропічних лісах, глибинних частинах океанів і в 
інших малоосвоєних місцепроживаннях. Крім цього, сучасний видовий склад – це лише 
невелика частина видового різноманіття, яке брало участь в процесах біосфери за період її 
існування. Річ у тім, що кожен вид має певну тривалість життя (10-30 млн. років), і тому з 
урахуванням постійної зміни і оновлення видів число видів, які брали участь у становленні 
біосфери, обчислюється сотнями мільйонів. Вважається, що до теперішнього часу арену 
біосфери залишили більше 95% видів. Різноманітність біосфери за рахунок елементарних 
екосистем по вертикалі обумовлюється ярусністю або екогоризонтами рослинного покриву 
та пов’язаних з ним тваринних організмів, а в горизонтальному напрямку – нерівномірністю 
розподілу організмів та їх угруповань і пов’язаних з ними факторів (зволоження, 
мікрорельєф, забезпеченість елементами живлення і т. ін.).  

Натомість для будь-якої природної системи різноманітність – одна з найважливіших її 
властивостей [4, с. 7-9]. З нею пов’язана можливість дублювання, підстраховування, заміни 
одних ланок іншими (наприклад, на видовому або популяційному рівнях), ступінь складності 
та міцності харчових та інших зв’язків. Тому різноманітність розглядають як основну умову 
стійкості будь-якої екосистеми і біосфери в цілому. Це властивість настільки універсальна, що 
сформульована як закон (автор його У. Р. Ешбі). Характеристика функціонування і розвитку 
феномена управління біологічними системами. Живі системи мають одну принципову 
особливість, що полягає у наявності у їх організмах складної системи внутрішніх механізмів 
сприйняття, переробки управлінських сигналів ззовні і прийняття власного рішення. 
Розумних живих істот на основі свідомості і самосвідомості, а простих живих смертних – на 
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основі інстинктів і реакцій. Так, наприклад, людина керує власною поведінкою на основі 
цілої системи внутрішньоорганізмених механізмів, що докладно подані В. Бехом у 
функціональній моделі особистості людини [1]. 

При цьому В. Попов, І. Крайнюченко [14], Є. Трифонов [16], В. Дружинін, Д. Конторов [7] 
та інші дослідники, що предметно вивчали управління живими системами, пропонують 
напрацьовані ними принципи управління і подають характеристики рефлексивного 
управління. Зазначимо, що дискурс цього виду управління ще тільки формується, і він ще 
далекий до повноти, але мова і зміст його кординально відрізняються від того, що ми 
сьогодні використовуємо в практиці управління колективами, особливо дітей і підлітків. Так, 
наприклад, В. Попов і І. Крайнюченко, досліджуючи механізм управління складними 
(живими) системами, пишуть наступне: “Управляти – це означає спонукати керований 
елемент до потрібних дій. Якщо керований елемент – людина, тварина або колектив, то 
управління набуває особливої специфіки. Складні системи, а до них належить людина, мають 
можливість вибирати, змінювати свою поведінку залежно від обставин. У людей немає 
кнопок, важелів, педалей, за допомогою яких їх можна змусити виконувати ті або інші дії. 
Цим людина відрізняється від машини. Але у людини є потреби, цілі і прагнення їх 
задовольнити. Якщо мати можливість змінити внутрішнє і зовнішнє середовище людини, то 
ці дії спровокують певну його поведінку, спрямовану або на усунення небажаної дії (принцип 
Ле-Шателье – реакції на зовнішні впливи детерміновані), або на збереження (якщо зміна 
сприймається як бажане). Приклади прямої дії на морфологію людини (побої, катування, 
страта і т. ін.), з метою спонукати її до потрібних дій, добре відомі в історії людства. Цей 
спосіб управління дістався нам у спадок від тваринних предків, які ще слабо володіли 
засобами “економічної” дії” [14]. 

У ході еволюції людство придбало інші, соціально менш небезпечні засоби дії, 
управління. Навчившись активно змінювати довкілля, люди стали використовувати цей засіб 
як батіг і пряник. Зміни в зовнішньому середовищі “м’яко” впливають на морфологію 
керованого елемента, спонукаючи, провокуючи його на певні реакції у відповідь. Такий 
метод управління названий рефлексією [7]. Метод рефлексії стохастичний, оскільки 
достовірно спрогнозувати реакцію у відповідь на нього неможливо. Достовірне управління 
вимагає хороших знань про об’єкт управління і інформаційні процеси, що у ньому протікають 
[17]. Людина, суспільство і інші біологічні об’єкти є відкритими, нелінійними системами, 
тобто споживають ресурси і виділяють метаболіти. З огляду на це, найбільш ефективну дію 
на соціум можна вчинити за допомогою регулювання потоків ресурсів і метаболітів. 
Перекриваючи і розподіляючи ресурси, можна провокувати об’єкт управління на бажані для 
системи, що ним управляє, дії. Найбільш важливий сучасний ресурс – це гроші. У стародавні 
часи різних видів ресурсів було значно більше, оскільки велося натуральне господарство. 
Очевидно, вплив на найважливіший, незамінний ресурс дозволяє найефективніше 
здійснювати управління. Під ресурсом розуміється і сировина, і території, і “духовні” ресурси 
(задоволення), і час. Ресурс – це те, що задовольняє потреби і дозволяє оптимально 
функціонувати. Чим більшою мірою поведінка об’єкта управління визначена рефлексами 
(достовірними реакціями), тим легше ним управляти. Людина має і рефлекторну, і “свідому” 
поведінку. “Свідома” поведінка менш передбачувана.  

У якості висновків В. Попов і І. Крайнюченко характеристику управління живими 
системами подають наступним чином: 1) дія (управління) на складні (живі) системи можлива 
тільки за допомогою провокації керованої системи на потрібні дії. Це називається 
рефлексивним управлінням; 2) рефлексивне управління певною складною системою можна 
здійснювати, змінюючи довкілля, регулюючи ресурси і метаболіти. Управління розвитком 
біосфери може бути тільки рефлексією, а в якості зовнішнього середовища для неї є людина, 
земна кора і космос. Зміна людського чинника – це найефективніший спосіб впливу на 
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біосферу; 3) серед усіх підсистем найціннішою є підсистема, що управляє, оскільки 
відсутність управління приведе до розпаду будь-якої складної системи; 4) виникнення 
управління є наслідком еволюційної диференціації і спеціалізації елементів складної 
системи; 5) управління обмежує різноманітність станів системи; 6) головною функцією 
управління в живих системах є регенерація зношених елементів з метою підтримки 
гомеостазу і вибір шляхів еволюції; 7) рефлекс підпорядкування генетично закладений в усіх 
вищих живих істотах (зграєвих). Це полегшує управління і виховання, а в людських системах 
управління припускає наявність влади; 8) системи управління ієрархічні [14]. Вищі рівні 
орієнтовані на управління зовнішнім середовищем. Нижчі рівні управляють власним 
гомеостазом. Якщо “нижчі” не справляються зі своїми функціями, то їх доповнюють “вищі”.  

Крім цього, вони пропонують універсальну схему управління живими системами, що 
придатна для функціонування як в онтогенезі, так і у філогенезі. Ними сформульована 
проблема, що потребує розробки під назвою: “Аналіз еволюції блоку соціальної пам’яті і 
визначення його ролі в ноосферогенезі”. Отже, на основі навіть поверхового огляду дискурсу 
управління біологічними системами стає зрозумілим, що ми управлінням біологічними 
системами не володіємо. Людина як представник біоту живого не має власної, тобто 
адаптованої під її стан, потреби і можливості, системи управління. На неї “накидають аркан” 
– то технічного, то виробничого призначення. І здається, що саме філософія управління, що 
своєчасно задіяна, може надати смисл і забезпечити достатню динаміку формування 
дискурсу управління біологічними системами. Про закони і закономірності управління 
живими системами у біоценозі, біогенезі, онтогенезі і філогенезі демографами, соціальними 
філософами і теоретиками менеджменту майже нічого не надруковано.  

Великий інтерес викликає й так зване “рефлексивне управління”, яке фактично є 
філософією управління біологічними системами. Під управлінням рефлексії розуміється 
мистецтво впливу на людину за допомогою інформаційних повідомлень (управління без 
зворотного зв’язку), в ширшому сенсі – специфічний метод соціального контролю над 
індивідами [5, с. 3-12]. Особливість рефлексивного управління полягає в тому, що будується 
певна дуже спрощена модель іншого суб’єкта, на її основі йому надсилається певне 
повідомлення і одночасно в побудовану модель закладається інформація, що міститься в 
цьому повідомленні. Тоді не потрібен зворотний зв’язок, оскільки можна отримати певну 
інформацію про суб’єкта тільки тому, що йому надіслане певним чином організоване 
повідомлення. “Це надзвичайно економний спосіб управління іншими суб’єктами, оскільки 
зворотний зв’язок річ дуже дорога. Для збору такої інформації потрібні датчики, її потрібно 
обробляти і т. ін. 

При застосуванні ж методу рефлексивного управління головні витрати йдуть на 
побудову моделей, які дозволяють передбачати поведінку суб’єкта після того, як він отримає 
те або інше інформаційне повідомлення. Ще одна перевага рефлексивного управління в 
тому, що, надсилаючи певне повідомлення, ми не відкриваємо свою систему управління для 
можливості інформаційної дії з боку супротивника” [12]. Саме у такому сенсі рефлексивне 
управління як мистецтво маніпуляції людьми використовується військовими впродовж 
багатовікової історії людського суспільства, коли добре організована інформаційна дія 
допомагала вигравати битви малими силами.  

Рефлексивне управління в якості специфічного методу соціального контролю 
використовується з 60-х років ХХ століття, в роки, коли стала формуватися концепція 
інформаційної війни. Специфіка проблеми полягає в тому, що в цій концепції генерація 
інформаційних дій виходить не стільки з природної людської інтуїції, скільки з особливої 
моделі керованого суб’єкта. Це було пов’язано з малою ефективністю побудованих на той 
час на традиційних біхевиористських поняттях (що вважають предметом психології не 
свідомість, а поведінку як сукупність реакцій на дії зовнішнього середовища) психологічних 
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моделей. Модель же суб’єкта у рамках підходу рефлексії, як передбачалося, відбиватиме не 
лише його поведінку в площині чисто фізіологічних реакцій на стимули, але і його здатність 
усвідомлювати самого себе разом з іншими суб’єктами. З побудови таких моделей 
рефлексій, власне кажучи, і почалися дослідження. Перші реально працюючі моделі і 
технології рефлексивного управління з’явилися в кінці 70-х років ХХ століття. У них суб’єкт 
вже представлявся як “щось”, що має риси, до яких можна вживати такі поняття, як 
“свідомість”, “справедливість”, “свобода волі” і т. ін.  

За оцінками С. Кара-Мурзи, американці здійснили науковий і інтелектуальний прорив у 
сфері управління. За дійсно неймовірно короткий термін створили новітню технологію 
рефлексивного управління суспільством. Те, що в інших суспільствах складалося протягом 
тисячоліть, що у європейській культурі мало в своїй основі уже визнані узагальнюючі 
філософські праці, наприклад, “Політика” Аристотеля і “Республіка” Платона, в США було 
сконструйовано на голому місці, но-новому, чисто науковим і інженерним способом. Герберт 
Маркузе зазначає цю величезну зміну так: “Сьогодні підкорення людини увічнюється й 
розширюється не тільки засобами технології, але й як технологія, що створює ще більшу 
основу для повної легітимізації політичної влади і її експансії, що охоплює усі сфери 
культури” [10, с. 35].  

Підкорення не за допомогою технології, а як технологія! Проте досить часто за 
справжню владу визнається та, що якраз не містить у собі елемента насильства. Насильство – 
це примус, володіння, але не справжня влада. Насильство, зазначає Т. Болл, це не влада, а її 
брак, це псевдовлада [2, с. 36-42]. А найочевиднішою умовою ефективності влади видається 
поєднання елементів примусу і впливу. Ефективного приневолення не можна досягти 
єдиним інструментом – чи то насильством, чи то ідеологією, писав М. Фуко: приневолення 
може бути безпосереднє, фізичне, а проте не буде насильне, воно може бути обраховане, 
організоване, витончене, а проте мати фізичний характер [18, с. 34-35].  

Таким чином, має йтися про оптимальне поєднання засобів впливу і засобів примусу. 
Про це говорить і С. Московічі: з одного боку – насильство в різних формах, і з другого, – 
легітимність, яка виправдовує та освячує панування. Внутрішня віра, що доповнює зовнішнє 
насильство, – формула леґітимности влади [13, с. 25; 8, с. 27]. Розгляд з цієї точки зору 
поведінки громадських комах, передусім найбільш високоорганізованих серед них 
медоносних бджіл і мурах, показує наявність зародків розсудливої діяльності, що 
проявляється у здатності до елементарного узагальнення, синтезу. У даному випадку 
адекватне дійсності введене відомим радянським ученим Л. Крушинським поняття 
“розсудлива діяльність”, що дозволяє уникнути повного ототожнення тих, що істотно 
розрізняються за мірою складності розумових процесів у тварин і людини [11].  

Експерименти свідчать про здатність громадських комах до розсудливої діяльності: 
бджоли і мурашки можуть створювати уявлення про “альтернативну ситуацію”, мають 
вражаючу здатність до так званого інваріантного розпізнавання фігур і предметів, тобто 
бджоли і мурашки можуть створювати елементарні абстрактні уявлення про трикутник, круг, 
квадрат, кількість (в межах двох-трьох) кольорів або об’єктів. На таке здатні тільки найбільш 
високоорганізовані хребетні тварини. У сучасній зоопсихології найчастіше використовується 
схема класифікації поведінки, яка виділяє п’ять типів адаптивних реакцій: таксиси, рефлекси, 
інстинкти, розсудлива діяльність, що включає інсайт, різні форми навчання. На додаток до 
поведінки громадських комах виявляється, що найбільшу долю в ній займають інстинкти і 
розсудлива діяльність [15]. Це надто спрощена уява про механізм прийняття рішень живими 
системами, зокрема й людиною, оскільки у цій операції бере участь увесь біологічний 
організм як цілісність. Складність аналізу визначається багаторівневою структурою свідомості 
людини, що проявляє себе на кожному рівні по-різному, а саме: а) на безсвідомому – як 
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генетично успадкований від предків інстинкт; б) на чуттєвому – як емоційні стани; в) на 
розумовому – як усвідомлені цінності, естетичні категорії.  

У залежності від цього розшарування на кожному з цих рівнів діє свій власний орган і 
механізм переробки інформації: а) на безсвідомому – енергетичний механізм, що 
переробляє інформацію у енергію і навпаки, розкодовує сенс, що несе енергетичний імпульс; 
б) на чуттєвому – психологічний механізм, що переробляє генетичну (ірраціональну) 
інформацію; в) на розумовому – механізм соціалізації, що переробляє соціальну 
(раціональну) інформацію. Психологічний механізм “працює” на основі психофракталів, що 
часуються з психосфери і живлять підсвідомість особистості [6, с. 4-10]. Його головна функція 
у дискурсі нашого дослідження полягає у гармонізації підсвідомості особистості і сфери 
колективного підсвідомого соціуму. Знання про несвідоме ще донедавна називали 
“шаманським” і відкидали в резерв “езотеричних”, тобто закритих, експериментально 
недоведених і навіть шкідливих. Незважаючи на те, що ці знання стосувалися, передусім, 
сфери людської духовності, тонких матерій і потужних сил, що приховуються в ірраціональній 
і підсвідомій частині психічного світу людини і людства. Релігію теж можна зарахувати до 
духовності, але релігійна духовність розрахована на віру, вона тримається на ній і не 
потребує нічого, крім віри. У парадигмі архетипового менеджменту релігійні і наукові 
постулати прагнуть до єднання.  

Механізм соціалізації функціонує у горизонті свідомості особистості. Особистість і 
суспільство мають, як показано вище, специфічні механізми вступу у взаємодію і справно 
користуються ними. Провідна функція цього механізму полягає у гармонізації свідомості 
особистості і суспільства на основі естетичного ідеалу. Сам по собі естетичний ідеал, що вище 
подавався як нормативно-ціннісний імператив, або абсолют, нічого “не може зробити”; для 
того, щоб диктована його сенсом самозміна сталася, він повинен поєднатися з 
можливостями системи – організму людини (він – чисте спонукання). Зв’язок абсолютів і 
можливостей системи намацується автоматично: він є простою реалізацією об’єктивних 
стосунків, передбачуваних між абсолютом і цими можливостями.  

Абсолют, таким чином, завдяки своєму власному сенсу, має право впливу на усі 
можливості людини. Таке об’єднання якостей потрібності, необхідності самозміни, викликає 
естетичний ідеал, з можливостями особистості людини породжує самодостатній комплекс її 
самовідтворення (у цьому понятті представлено як спонукальна, так і власне виконавча 
ланка активності). Наразі ми підійшли до важливого моменту, суть якого полягає у тому, що 
наявність двох видів механізму впливу естетичного ідеалу на формування особистості 
породжує у її структурі гострі суперечності, які потрібно знімати тільки третім, більш 
глибинним механізмом, яким володіє жива розумна істота – механізмом внутрішньої 
боротьби суперечностей, що відомий нам як механізм переживання. К. Маркс при поясненні 
подібних переходів часто користувався синтетичними категоріями – поняттями: “практично-
духовне” засвоєння дійсності, “чуттєво-надпочуттєве” щодо властивостей товару, “сутнісна 
єдність природи і суспільства” стосовно людини.  

У нас щодо цього власної концепції ще немає, але є робочі гіпотези, опрацювання яких 
у майбутньому можливо дасть позитивні результати. По-перше, оскільки “хронотоп” у 
структурі особистості допомагає нам зрозуміти взаємопереходи між сенсибельною і 
інтелігібельною матеріями, то треба більш детально дослідити його функції в організмі 
людини. Своєрідність хронотопу полягає, ще раз повертаємось до цього явища, в тому, що 
він поєднує в собі, здавалось би, не поєднуване, а саме: просторово-часові, у фізичному сенсі 
цього слова, тілесні обмеження з безмежністю часу і простору, тобто з вічністю і з 
нескінченністю. Тому в ньому містяться водночас і Фізичний, і Семантичний Всесвіти. Це, як 
відзначає М. Каган, орган опосередкування їхньої взаємодії [9, с. 114]. Залежна від щільності 
динаміка популяцій забезпечується біотичними факторами. Їх називають регулюючими [4, 
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с. 7-9]. Сьогодні, наприклад, стало ясним, що головними в геномах є не структурні гени, а 
регуляторні. Людина і шимпанзе мають 99,4% однакових структурних генів. Усі наші 
відмінності з цими мавпами детермінуються на 99% генами-регуляторами.  

Загалом же дію регулюючих факторів можна розглядати на рівні міжвидових та 
внутрішньовидових (внутрішньопопуляційних) взаємовідносин організмів. Вони “працюють” 
за принципом зворотного негативного зв’язку: чим значніша чисельність, тим сильніше 
спрацьовують механізми, що зумовлюють її зниження, і навпаки – при низькій чисельності 
сила цих механізмів слабшає і створюються умови для більш повної реалізації біотичного 
потенціалу. Фактори такого типу лежать в основі популяційного гомеостазу, що забезпечує 
підтримання чисельності в певних межах значень. До числа регулюючих факторів 
відноситься, зокрема, взаємовідношення організмів типу хижак-жертва. До міжвидових 
механізмів гомеостазу відносяться зазначені вище взаємини типу хижак-жертва. У такому ж 
плані діють і взаємини паразит – господар. При високій чисельності створюються умови для 
збільшення кількості паразитів і паразитарних захворювань як в результаті скупченості, так і 
внаслідок ослаблення організмів. До міжвидових механізмів відноситься також конкуренція, 
гострота якої знаходиться у прямій залежності від чисельності організмів.  

Конкуренція лежить і в основі внутрішньопопуляційного гомеостазу. Вона тут може 
виявлятися в жорстких і пом’якшених формах. Жорсткі форми, зазвичай, закінчуються 
загибеллю частини особин. У рослинному світі це проявляється в явищах так званого 
самозрідження фітоценозів. У тваринному світі результат гострої внутрівидової боротьби 
проявляється часто у формі канібалізму (поїдання собі подібних). Такі явища найбільш часті 
серед хижаків. Пом’якшені форми внутрівидової конкуренції виявляються, зазвичай, через 
ослаблення частини особин, виключення їх із процесів розмноження. Випадки загибелі 
особин при таких формах боротьби менш вірогідні. До таких механізмів 
внутрішньопопуляційного гомеостазу відносяться ті, що пригнічують (інгібуюють) виділення 
речовин у зовнішнє середовище сильнішими особинами, стресові явища, розмежування 
територій (територіальність), міграції між популяціями.  

При високій скупченості особин в популяціях регулюючим механізмом чисельності 
можуть бути стресові явища. Вони найбільш характерні для ссавців. При стресах, зазвичай, 
частина особин знижує або втрачає репродукційні функції (вимикається з процесів 
розмноження). Сильніші особини меншою мірою схильні до стресу і його наслідків. При 
ослабленні або припиненні стресових явищ організми, зазвичай, відновлюють функції 
життєдіяльності і репродукційного процесу.  

Міграції як фактор гомеостазу виявляються найчастіше у двох видах. Перший – 
відноситься до масового результату особин з популяції при явищах перенаселеності (навали) 
(Китай). Другий вид міграцій пов’язаний з більш поступовим (спокійним) відходом частини 
особин в інші популяції з меншою щільністю населення (Америка, Канада). Неоднозначні 
реакції популяцій на іммігрантів (Франція, Німеччина). У періоди високої чисельності вони 
перешкоджають вселенню особин з інших популяцій. При низькій чисельності має місце 
явище протилежного порядку: різко зменшується кількість особин, що залишають популяції, 
знімаються механізми, що перешкоджають вселенню особин з інших популяцій (іммігрантів). 
Ясно, що гомеостаз повною мірою проявляється, якщо спрацьовують всі механізми, що 
лежать в його основі. Наприклад, не порушується різко співвідношення численності хижаків і 
жертв, не має місця дія факторів, що послаблюють популяції (забруднення, порушення 
середовища існування та ін.), не перевищуються критичні межі чисельності і т. п.  

У наш час подібні порушення гомеостатичних механізмів викликаються в більшості 
випадків антропогенними факторами. З огляду на це, одним з найважливіших завдань 
людини є виключення або різке зниження дії подібних факторів. Саме на це й спрямовані 
міжнародні дії усіх держав світу, що поділяють ідею збалансованості у взаємодії людини і 
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першої природи. Яскравим прикладом такої співпраці є Парижська кліматична конференція 
ООН, що проходила з 30 листопада по 11 грудня 2015 року. На якій взяли участь у 
обговоренні проблем екології понад 40 000 осіб зі 195 країн світу. 12 грудня на офіційному 
сайті ООН з’явився документ “Прийняття Паризького договору”, узгоджений сторонами-
учасницями Конференції ООН зі зміни клімату 2015. Саме цей договір замінить після 
2020 року Кіотський протокол – донедавна єдину міжнародну угоду, що зобов’язувала 
розвинуті держави світу скорочувати викиди парникових газів [19].  

Світові фахівці з екологічних питань підкреслюють важливість досягнутих 
домовленостей. Так, приміром, лауреат Нобелівської премії миру за роботу зі захисту 
довкілля А. Гор у своєму Twitter назвав укладений договір історичним. Тож, і ми маємо 
надію, що одним із результатів Паризького саміту 2015 року стане те, що екологічна стійкість 
буде головною метою усіх наших намагань у майбутньому як по відношенню до першої, так і 
до другої природи, що має принципово іншу структуру і специфічний функціонал. Адже зараз 
відбувається імплементація зафіксованих домовленостей. 

Таким чином, світова спільнота, що вступила у епоху антропоцену, стала не тільки  
головним чинником планетарного розвитку, взяла під свій домінантний контроль розвиток 
всієї біосфери і активізувала рефлексивну складову системи саморегуляції соціального світу. 
Соціальний хаос стає більш керованим завдяки новим методам рефлексійного походження. 
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1.5. Energy and resource saving in the main branches of the industrial complex  
as environmental priority mechanism of the stable society development 

 
1.5. Енерго- і ресурсозбереження у основних галузях промислово-господарського 

комплексу, як пріоритетний механізм екологічного забезпечення сталого розвитку 
суспільства 

 
Розглянемо основні механізми перспективних технічних рішень з енерго- і 

ресурсозбереження у наступних галузях промислово-господарського комплексу: 
1. Енерго- і ресурсозберігаючі технології і досвід ефективного використання 

енергоресурсів в енергетиці. 2 Енергозбереження в чорній металургії. 3. Енергозбереження в 
кольоровій металургії. 4. Енергозбереження в хімічній і нафтохімічній промисловості. 
5. Енергозбереження в хімічній промисловості. 6. Енергозбереження в промисловості з 
виробництва мінеральних добрив. 7. Енергозбереження при виробництві будівельних 
матеріалів. 8. Енергозбереження в целюлозно-паперовій промисловості. 
9. Енергозбереження в транспорті. 10. Енергозбереження в газовій промисловості. 
11. Енергозбереження у вугільній промисловості. 12. Енергозбереження в машинобудуванні. 
13. Енергозбереження в нафтовидобувній і нафтопереробній промисловості. 
14. Енергозбереження з в легкій промисловості. 15. Енергозбереження в харчовій 
промисловості. 

Енерго- і ресурсозберігаючі технології і досвід ефективного використання 
енергоресурсів в енергетиці. 

Загальні характеристики енергетичної галузі.ПЕК є найбільшим споживачем 
енергетичних ресурсів, у багато разів перевищуючи за цим показником всі інші господарські 
комплекси. Електроенергетика серед галузей ПЕК є найбільш енергоємною: в ній 
витрачається до 40% споживаного в країні палива. При виробництві електроенергії на ТЕС і 
АЕС витрачається до 67% використовуваного на ці цілі органічного або ядерного палива. 
Тому велике практичне значення мають питання економії енергії в самій електроенергетиці: 
на власні потреби в ній, за проектними  нормами, споживається до 5-7% електроенергії, що 
виробляється, а витрати на транспортування складають до 10%. Фактично ж, за рахунок 
морального і фізичного зносу обладнання, а також порушення нормальних режимів  
експлуатації, частка втрат може бути в 2-3 рази більше. 

В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно актуальними 
стали проблеми заощадження та ефективного використання енергоресурсів і відновлюваних 
джерел енергії.  

В умовах виробництва всі технологічні процеси пов’язані з витратою або виділенням 
енергії, а також із перетворенням одного виду енергії в інший. Враховуючи те, що вартість 
енергоресурсів з часом дорожчає, важливо заощаджувати енергоресурси у процесі 
виготовлення, транспортування та експлуатації продукції. Перш за все, необхідно 
впроваджувати енергоефективні технології та режими праці на конкретних робочих місцях, 
використовувати альтернативні джерела енергії на виробництві та побуті. Адже 
енергоспоживання на виготовлення одиниці валового внутрішнього продукту в Україні 
найвище серед промислово розвинених країн світу, що робить вітчизняну продукцію 
неконкурентоспроможною й надто енергозатратною.  

Важливим кроком успішного вирішення перелічених проблем є застосування 
українцями механізмів енерго- та ресурсозбереження, а також енергоефективності. Кожен 
повинен усвідомити свою причетність до розв’язання глобальних енергетичних і пов’язаних з 
ними екологічних проблем. 
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Одними з напрямків енергозбереження в енергетиці є використання енергетичних 
потужностей в максимумі номінальних проектних навантажень енергоблоків (при цьому 
енергоблоки мають максимальний ККД), а також розширення використання можливостей 
міжсистемних ефектів.  

Модернізація фізично зношеного обладнання електростанцій, з метою зниження 
питомих витрат палива, повинна полягати, перш за все, в демонтажі і заміні фізично 
зношеного та морально застарілого обладнання. У теперішній час практично всі теплові 
електростанції України виробили свій розрахунковий ресурс, і до цієї межі наближаються 
атомні електростанції. При експлуатації такого обладнання витрати енергії на власні потреби 
(а отже, і додаткові витрати палива) збільшуються з 4-5% (проектні норми) до 10-15%. 

При цьому недовідпуск електроенергії збільшується на 5-10%. У розрахунку на 
1000 МВт встановленої потужності, це еквівалентно додатковим втратам енергії 0,4-
0,8 млрд.кВт.г в рік (в грошовому еквіваленті, в середньому, близько 0,5 млрд.грн.). При 
загальній потужності електростанцій України близько 20 млн.кВт (20 тис.МВт) загальна сума 
додаткових втрат може становити до 10 млрд.грн. Економія витрат на власні потреби за 
рахунок заміни або модернізації застарілого і зношеного обладнання хоча б на 1% (а це є 
реально можливим) дасть економічний ефект близько 1 млрд.грн на рік, а при відновленні 
проектних норм витрат (дворазове зниження додаткових витрат) забезпечить, після 
окупності витрат на модернізацію, річний ефект близько 5 млрд.грн. 

У ряді країн (Німеччина, США, Фінляндія та ін.) накопичено великий досвід 
використання в енергетиці топкових пристроїв з киплячим шаром. Останніми роками велика 
увага приділяється топкам з циркуляційним киплячим шаром. Такі топки відрізняються більш 
високим ступенем вигоряння палива (приблизно 99% проти 90 ... 95% у котлів зі 
стаціонарним киплячим шаром). Вони можуть працювати з меншим коефіцієнтом надлишку 
повітря (1,1-1,15 замість 1,2-1,25). 

Циркуляція киплячого шару забезпечується за допомогою циклону, в якому 
уловлюються винесені з шару великі частки і знову спрямовуються в реактор для подальшого 
доспалювання. 

Система подачі палива у котлів з циркуляційним киплячим шаром простіше, вони менш 
вимогливі до якості палива і краще пристосовані до його ступеневого спалювання, 
необхідного для зниження викидів оксидів азоту. 

Останнім часом значно розширилися дослідження топок з киплячим шаром під тиском. 
Основна перевага таких топок полягає в можливості здійснення комбінованого циклу, при 
якому пара, що генерується  в котлі, використовується в паровій турбіні, а продукти згоряння 
підвищеного тиску – в газовій турбіні. При цьому підвищується термодинамічний ККД циклу, 
ще в більшій мірі знижуються габаритні розміри топкових пристроїв (майже на 60% в 
порівнянні з котлами звичайного типу) і зменшуються шкідливі викиди атмосферу. 

Представляють великий інтерес нові технології спалювання вугілля в топках котлів 
теплових електростанцій. Наприклад, котел Бенсона нової конструкції оснащений 
тороїдальною вихровою передтопкою з видаленням шлаку в рідкому вигляді. Конструкція 
передтопки забезпечує закрутку потоку паливо-повітряної суміші (формування інтенсивного 
тороїдального вихору), що забезпечує інтенсивне перемішування суміші і поліпшення умов 
спалювання її в топці. Видалення 90% золи у вигляді шлаку дозволяє зменшувати габарити і 
вартість котла. При цьому зв'язування оксидів сірки в передтопці і топці здійснюється 
інжекцією сорбета, за рахунок чого утворюється NOх нижчого рівня. 

Використання газотурбінних циклів з непрямим спалюванням іпіролізом вугілля. 
Газотурбінний цикл з непрямим спалюванням вугілля заснований на застосуванні піролізу 
вугілля і керамічного підігрівача повітря, розташованого усередині топки. Тонко роздроблене 
вугілля піддається при зниженні кисню піролізу у вихлопних газах газотурбінної установки 
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при значеннях тиску 0,3 МПа і температурі 8700°С з інжекцією вапняку для зв'язування сірки. 
Утворений кокс спалюється в передтопці (з видаленням шлаку в рідкому вигляді), 
встановленому перед основною топкою. Газ піролізу спалюється в удосконалених 
малотоксичних пальниках, а продукти згоряння проходять над керамічними трубами, в які 
подається чисте повітря з температурою 7600°С. Повітря виходить з керамічного 
теплообмінника з температурою 9800°С. Для підвищення ефективності процесу в додаткових 
пальниках спалюється природний газ, при цьому температура повітря в газовій турбіні 
підвищується до 12600°С. При очищенні піролізного газу від золи і частинок сорбента 
застосовують циклон. У разі необхідності проводиться додаткове очищення в керамічному 
фільтрі. Особливе значення цей метод спалювання вугілля погіршеної якості має для 
реконструкції ТЕС при установці нових котлів в осередку демонтажу  застарілого обладнання. 

Утилізація теплоти димових газів ТЕЦ і котелень з використанням газотурбінних 
двигунів. Температура димових газів на більшості діючих котелень ГЕУ становить 110°С-
1400°С, що тягне за собою втрати теплової енергії на рівні 5-8%. З урахуванням втрати 
теплоти конденсації водяної пари, неминуче присутніх в димових газах, загальна величина  
втрат може досягати 18-22% по відношенню до нижчої теплотворної здатності палива. 
Одним з напрямків утилізації тепла димових газів ТЕЦ і котелень є використання 
відпрацьованих льотний ресурс авіаційних газотурбінних двигунів. 

Одним із засобів підвищення енергоефективності парових котлів і, відповідно, економії 
органічного палива, є удосконалення конструкцій пальників. Зокрема, запропоновано нову 
конструкцію трьохканального газо-мазутного пальника. В даний час має місце тенденція 
істотного погіршення якості палива, особливо вугілля, на ТЕС, ТЕЦ і в котельнях. При 
спалюванні низькосортного вугілля ефективним може виявитися використання присадок, які 
активізують процес горіння. Зокрема, на ряді ТЕС України (Луганській, Курахівській, 
Старобешівській, Зміївській) пройшли успішні випробування присадок-активаторів на основі 
анакларіду. Такі присадки містять вільний водень, який дозволяє збільшити швидкість 
ланцюгової реакції горіння органічного палива. При цьому істотно змінюється технологія 
спалювання, відбувається більш повне вигорання вуглеводнів, і полум'я отримує додаткову 
світність. Це призводить до підвищення температури полум'я і підвищенню теплопередачі 
випромінюванням, яке у багато разів інтенсивніше, ніж конвективний перенос теплоти. При 
цьому зменшується довжина факела, підвищуються його світність і температура, істотно 
зменшуються шкідливі викиди з димовими газами. Особливості технології спалювання 
вугілля з використанням присадок-активаторів полягають в тому, що паливо спалюється в 
нерухомому шарі в підвішеному стані (але також може спалюватися і в "киплячому шарі"). 
Присадки мають також очисні властивості: сажа, пил і незгорілі залишки палива отримують 
такий же електростатичний заряд, як і внутрішні поверхні котла. Це призводить до очищення 
їх від старих нагарів (через 4-7 днів) і зменшенню нових. При цьому поліпшується 
теплопередача, збільшується ефективність роботи котла і підвищується термін експлуатації 
котельного обладнання. 

За даними попередніх випробувань, проведених на Луганській, Курахівській, 
Старобешівській, Зміївській ТЕС, використання присадок-активаторів на основі анакларіду 
при спалюванні низькосортного вугілля призводить до підвищення ефективності спалювання 
(зменшення втрат з механічним і хімічним недопалюванням) і зменшення витрат природного 
газу і мазуту, необхідних для підсвічування факела. При цьому ККД енергоблоків 
збільшується на 3-4%, що еквівалентно відповідному зменшенню витрати палива на 
вироблення електричної і теплової енергії і зниженню екологічного навантаження на 
навколишнє середовище. 

Енергоблок № 1 Зміївської ТЕС, на якій проводилися випробування, має потужність 
200 МВт і витрата вугільного палива складає 100 тон за годину. При підвищенні ККД 
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енергоблоку на 4% витрата палива на вироблення такої ж кількості електричної енергії 
знизилася на 4 тони за годи-ну. У масштабах Харківської області, де працюють 
12 пиловугільних енергоблоків (Зміївська ТЕС і ТЕЦ-2 Есхар) загальною встановленою 
потужністю 3700 МВт річний ефект становить 592 млн.грн. 

На одну тонну палива необхідно 5 мл. анакларіда (500 мл на 100 т). Вартість анакларіда 
становить 2,5 грн. за мл (1250 грн. за 100 тон, для забезпечення всіх пиловугільних блоків 
Харківської області, відповідно - 185 млн. грн. на рік). При цьому «чистий» річний ефект 
становить 407 млн.грн. на рік. 

В Україні загальна встановлена потужність теплових енергоблоків становить близько 
20 тис. МВт. При цьому річний ефект від впровадження зазначених технологій спалювання в 
масштабах України становить 400 млрд. грн. на рік. 

У плані перспективи розвитку цього напрямку можна відзначити розробку і 
впровадження прецизійних електронно-гідравлічних автоматизованих мікропроцесорних 
систем регулювання кількості присадок-активаторів, що подаються в котел, з урахуванням 
фактичної кількості та якості використовуваного палива. При цьому кількість вугілля, що 
подається лопатевими пиложивильниками, може досить точно вимірюватися за допомогою 
оригінального способу визначення моменту інерції завантаженого колеса живильника за 
показаннями датчиків крутного моменту і частоти обертання, а якість палива може побічно 
оцінюватися за інтенсивністю горіння (за температурою або тепловим потоком у топці). 

Зниження енергетичних втрат в електричних генераторах. Один з перспективних шляхів 
розвитку генераторобудування є використання явища надпровідності. На даний час у світі 
вже створено і випробувано кріотурбогенератори потужністю 220 МВт для станцій 
комбінованого циклу. Впровадження таких генераторів в 2 рази знизить втрати 
електроенергії, в 2-2,5 рази зменшить масогабаритні показники, суттєво підвищить 
надійність їх роботи в енергосистемі, збільшить реактивну потужність в режимі споживання. 

Накопичено значний досвід щодо вдосконалення конструкції електрогенераторів для 
вітрових електростанцій потужністю до 1000 кВт, здатних працювати зі змінною частотою 
обертання. Впровадження таких станцій може забезпечити економію палива на ТЕС 
близько 6-7%. 

Важливим напрямком економії паливно-енергетичних ресурсів в електроенергетиці є 
впровадження системи збудження для турбогенераторів потужністю 60 ... 220 МВт з        
100%-вим резервуванням, з мікропроцесорним управлінням. Це значно підвищить 
надійність і безпеку роботи електричної частини електростанцій за рахунок повної 
автоматизації, використання систем інформації, контролю і діагностики. 

Зниження енергетичних втрат в електричних мережах. У зв'язку з передачею великих 
потоків енергії на далекі та наддалекі відстані, важливим напрямком економії ПЕР є 
зниження втрат в електричних мережах. Найбільші втрати мають місце в мережах 110 кВ і 
вище (до 77% всіх мережевих втрат). Крім того, в ряді енергосистем є перевантажені ділянки 
мережі, що працюють з щільністю струму, значно (в 2-3 рази) вищу, що призводить до 
різкого збільшення втрат. 

Економія електроенергії при проектуванні і монтажі електротехнічних установок і 
систем також може бути досягнута шляхом зниження її втрат: 

- в мережах – за рахунок раціонального вибору перетинів проводів; застосування 
способів з'єднання, що мають невеликі електричні опори; рівномірного розподілу 
навантаження по фазах; контролю роботи мережі і своєчасності включення резервних ліній; 

- в електричних приводах – за рахунок оптимального (за коефіцієнтом завантаження) 
вибору потужності і установки автоматичних обмежувачів холостого ходу електричних 
машин; виявлення і заміни недовантажених електродвигунів меншої потужності; 
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- в трансформаторах – за рахунок оптимального завантаження; забезпечення 
можливостей створення працюючих трансформаторів. 

Енергозбереження в чорній металургії. Найбільш паливоємними виробництвами галузі 
є: доменне виробництво, яке споживає близько 41% загальної витрати палива в галузі, 
прокатне і трубне – 10%, агломераційне – 7%, мартенівське – 7%, коксохімічне – 6%. 

До електроємних виробництв також відносяться: феросплавне, яке споживає 17% 
загальної витрати електроенергії в галузі, гірничорудне (видобуток і збагачення залізної 
руди) – 14,6%, прокатне – 12%, виробництво кисню – 7%, електроплавильне – 4,4%. 

Найбільшу кількість теплової енергії використовують виробництва: коксохімічне – 
18,4%, прокатне – 7,6%, доменне – 6%. 

Великі обсяги споживання ПЕР ставлять перед галуззю серйозне завдання щодо 
вишукування резервів економії і підвищення ефективності їх використання. 

Основними напрямками енергозбереження в чорній металургії є: впровадження 
прогресивних технологій в агломераційному виробництві та виробництві окатишів з 
рекуперацією теплоти; застосування в коксохімічному виробництві термічної підготовки 
шихти; збільшення вмісту заліза в залізорудній частині шихти; підвищення частки кускування 
матеріалів в шихті; збільшення середньої температури і застосування комбінованого дуття; 
вдування в доменні печі пиловугільного палива; рециркуляція доменного газу з очищенням 
його від окислювачів; впровадження вдосконалених компресорних агрегатів. 

Підвищення ефективності використання ПЕР в чорній металургії можливо за рахунок 
збільшення і оптимізації обсягів металургійних агрегатів; створення нових технологічних 
процесів, агрегатів і обладнання; розробки та вдосконалення техніки і методів підготовки 
сировини, матеріалів, палива; інтенсифікації та вдосконалення технологічних процесів на базі 
новітніх досягнень науки; комплексної механізації та автоматизації виробництва із 
застосуванням ЕОМ; електрифікації виробництва. 

Одним з основних видів палива в доменному виробництві є дорогий кокс. У зв'язку з 
цим питання його економії мають важливе значення. 

Фахівцями галузі проведено аналіз використання коксу в доменному виробництві, який 
показав, що в даний час є реальна можливість зниження питомої витрати коксу на 1 т чавуну, 
що виплавляється. 

Таким чином, найбільше зниження питомої витрати коксу на 1 т чавуну, що 
виплавляється здійснюється за рахунок застосування в технологічних процесах газу і мазуту в 
поєднанні з дуттям, збагаченим киснем, підвищення якості залізорудних матеріалів, 
підвищення вмісту заліза в шихті. 

Спільне застосування для дуття в доменну піч подрібненого твердого та газоподібного 
палива призводить до скорочення його витрат без зниження еквівалента заміни коксу 
твердим паливом. За результатами досліджень на одному з металургійних заводів 
збільшення витрати вугілля на 10 кг/т призвело до скорочення витрат природного газу на 
4,5 м3 / т чавуну. 

Ефективність застосування для доменного дуття нагрітих відновлювальних газів в 
комбінації з киснем підтверджується дослідницькими плавками, проведеними на 
Нижнетагільському металургійному комбінаті, які показали високу ефективність і технічну 
здійсненність цього процесу. При температурі відновлювальних газів 1200°С досягається 
зниження витрати коксу на 95 кг/т і сирого природного газу на 100 м3 в розрахунку на 1 т 
чавуну в порівнянні з роботою печі на сирому природньому газі і збагаченні дуття киснем 
до 30%. 

Промислові установки з очищення колошникового газу від вуглекислого газу 
дозволяють отримати в поєднанні з холодним технічним киснем відновлений газ. 
Використання його скорочує витрату коксу на 30% і збільшує продуктивність доменних печей 
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на 20%. Якщо обладнати такими установками вісім доменних печей ємністю по 2000 м3 і 
вище, то щорічно можна заощаджувати 2,4 млн. т. коксу і скоротити споживання природного 
газу в доменному виробництві на 1,95 млрд. м3. 

У перспективі в чорній металургії належить також здійснити комплекс заходів щодо: 
заміни експлуатованих і введення в дію нових тепло-утилізаційних установок; розширення 
використання технології сухого гасіння коксу; вдосконалення доменного виробництва, в тому 
числі за рахунок підвищення тиску в робочому просторі печей, укрупнення доменних печей, 
підвищення температури дуття і застосування комбінованого дуття з вдуванням 
газоподібних, рідких і твердих відновників з подачею кисню; значного збільшення частки 
безперервного розливання сталі в загальному обсязі її виробництва; заміні мартенівського 
виробництва киснево-конвертерним і електросталеплавильним; розробці та освоєнню 
технології термічного зміцнення сортового і листового прокату в процесі прокатки; 
вдосконалення технології прокатного виробництва з метою скорочення числа циклів 
нагрівання металу; вдування в домни гарячих відновлювальних газів, отриманих методом 
конверсії природнього газу з очищенням його від окислювачів; вдосконалення технологічних 
процесів виробництва агломерату та окатишів; розширенню використання газових 
утилізаційних безкомпресорних турбін; повному використанню в якості палива 
конвертерного газу; реконструкції феросплавного виробництва з заміною відкритих печей 
закритими з метою утилізації феросплавного газу в якості палива; підвищення енергетичної 
ефективності електросталеплавильного виробництва за рахунок підвищення якості шихти, 
автоматизації управління технологічними процесами з використанням мікропроцесорів, 
вдосконалення електрообладнання. 

Енергозбереження в кольоровій металургії.  
Кольорова металургія також відноситься до енергоємних галузей промисловості. 
У свинцевому і мідно-цинковому виробництві застосування ківцетной плавки 

призводить до зниження питомих витрат палива на 20 ... 50%. 
При впровадженні автогенної плавки мідно-нікелевої сировини в агрегаті безперервної 

дії знижується питома витрата електроенергії більш ніж в 2 рази. Бездіафрагменні 
електролізери зменшують питому витрату електроенергії при отриманні магнію на 8 ... 10%, а 
закриті рудотермічні печі поряд з оптимізацією режимів плавки в них – на 5 ... 7%. 

Незважаючи на високу частку електроенергії в загальному балансі енергоспоживання є 
реальні можливості подальшого зниження частки витрат органічного палива в процесах 
плавки кольорових металів за рахунок впровадження електротехнологічних процесів. 
Доцільно підвищити частку плавки в електропечах замість плавки в шахтних і відбивних 
печах, на які в даний час припадає відповідно 15 ... 25 і 40 ... 50% загального виробництва. У 
цьому ж напрямку слід розвивати киснево-зважену і киснево-факельну плавки, кінцевий 
процес для комплексної переробки мідних і свинцево-цинкових сульфідних концентратів і 
т.д. 

У виробництві алюмінію найбільш перспективним заходом на найближчі 10 ... 15 років 
є застосування електролізерів з обпаленими анодами, що забезпечує зниження питомої 
витрати електроенергії на 5 ... 7%. 

Одним з великих споживачів теплової енергії в кольоровій металургії є виробництво 
глинозему. Крім того, питомі витрати теплової та електричної енергії і палива на різних 
заводах цього виробництва мають велику різницю (в 2-6 разів), що пояснюється 
неоднорідністю якості сировини і технології виробництва. 

Для зниження витрат енергоресурсів в глиноземному виробництві здійснюється ряд 
заходів, основними з яких є: переклад печей спікання і кальцинації на спалювання 
природного газу, впровадження рекуперативних холодильників (циклонних або «киплячого» 
шару), підвищення ступеня регенерації теплової енергії в автоклавних установках 



48 

вилуговування і збезкремнювання, збільшення кратності використання пари у випарних 
батареях, впровадження підігрівачів контактного типу та ін. Виконання зазначених заходів 
дозволить знизити питомі перші витрати палива на 20 ... 25% і теплової енергії – в 1,5-2 рази. 

Визначальну роль в стабілізації та оптимізації технологічних режимів відіграє 
застосування систем автоматизації та контролю. Це призводить до максимального зниження 
витрат енергоресурсів, підвищення ефективності процесів. 

Найважливішими напрямками енергозбереження в кольоровій металургії є: широке 
впровадження автогенних процесів у виробництві міді, нікелю та інших кольорових металів 
при переробці сульфідних руд, в тому числі плавки в рідкій ванні, зваженої плавки, киснево-
факельної плавки, киснево-зваженої, циклонно-електротермічної плавки; переважний 
розвиток комплексних безвідходних технологічних процесів, що дозволяють максимально 
використовувати сировинні ресурси за рахунок одночасного виробництва різних продуктів, в 
тому числі комплексної переробки алюмінієвої сировини (нефелинів); широке впровадження 
агрегатів з високою ефективністю використання енергоресурсів (печей киплячого шару, 
нових типів електроплавильних печей, удосконалених схем виробництва глинозему) 
укрупнення одиничних потужностей енергоємних технологічних агрегатів; підвищення 
частки електролізерів з обпаленими анодами, оптимізація їх технологічних параметрів і 
застосування літієвих добавок у виробництві алюмінію; видобуток руди із застосуванням 
енергозберігаючої циклічно-потокової технології; розширення застосування попереднього 
збагачення поліметалічних руд у важких середовищах; впровадження радіо-метричного 
сортування руд, що забезпечує скорочення обсягів переробки порожньої породи; 
використання мікробіологічних методів витягання меді і цинку; розробка питань створення 
єдиних виробничих комплексів з випуску алюмінію і глинозему з використанням ядерної 
енергії. 

У кольоровій металургії слід продовжити роботу щодо зниження норм витрати 
енергоресурсів за рахунок поліпшення використання і вдосконалення структури виробничого 
обладнання, підвищення якості сировини, більш повного використання вторинних 
кольорових металів, здійснення інших організаційно-технічних заходів. 

Як і в чорній металургії, значна економія палива і енергії в кольоровій металургії може 
бути досягнута в результаті більш повної утилізації вторинних енергоресурсів. 

Енергозбереження в хімічній і нафтохімічній промисловості. У нафтопереробній і 
нафтохімічній промисловості зростання обсягів і глибини переробки нафти, підвищення 
якості та асортименту продукції супроводжуються збільшенням абсолютної величини 
споживання ПЕР. Частка енерговитрат у структурі експлуатаційних витрат досягає для 
окремих виробництв галузі 50%. Тому зниження витрат ПЕР стає однією з найважливіших її 
завдань. 

Плануються дослідження і роботи по скороченню обсягів спалювання газів 
нафтопереробки на факелах в результаті введення установок по його збору і 
компримуванню. Знижено розміри безповоротних втрат нафти і нафтопродуктів, і так само 
щодо вдосконалення теплових систем за рахунок заміни парових насосів на насоси з 
електроприводом, переведення опалення супутників технологічних трубопроводів з пари на 
гарячу воду. 

Одним з енергоємних виробництв є виробництво синтетичного каучуку. Широко 
застосовується в даний час технологія отримання дивина (напівпродукту при виробництві 
синтетичного каучуку) двохстадійним дегидруванням, що вимагає великої кількості 
енерговитрат. З метою зниження витрат енергоресурсів, планується перехід від двостадійних 
схем дегідрування вуглеводнів до одностадійних. 

Крім того, у виробництві синтетичного каучуку значна економія досягається за рахунок 
збільшення частки використання бутадієнової фракції, одержуваної від виробництва етилену. 
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У нафтохімічній промисловості основну частину енергозбереження передбачено 
досягти шляхом: введення в дію високопродуктивних установок з виробництва етилену; 
збільшення випуску дивинілу і ізопрену на основі нових технологічних процесів; розширення 
застосування високоефективних каталізаторів; впровадження прогресивних технологій 
отримання синтетичного каучуку; впровадження енерготехнологічних комплексів 
виробництва вуглецю. 

Великим резервом економії енергоресурсів в нафтохімічній промисловості є більш 
повна утилізація вторинних енергетичних ресурсів, в тому числі за рахунок впровадження: 
котлів-утилізаторів на високі параметри пари, наприклад в процесах переробки нафти, у 
виробництві етилену; установок використання низькопотенційної теплоти для отримання 
технологічного холоду; пристроїв для спалювання багатофазних сумішей термічної 
переробки органічних палив. 

Енергозбереження в хімічній промисловості. 
У хімічній промисловості обсяг споживання ПЕР в основному визначають кілька 

енергоємних продуктів - метанол, каустична сода, кальцинована сода, хімічні волокна і 
пластмаси. Економія енергоресурсів тут забезпечується при впровадженні нових 
енерготехнологічних схем з виробництва метанолу в реакторах потужністю 300 і 750 тис. т на 
рік. Перевага цих схем полягає в тому, що для стиснення синтез – газу застосовуються 
турбокомпресори з приводом від парових турбін, що мають високу продуктивність. 

Це дозволяє підвищити ступінь використання теплової енергії димових газів в котлах-
утилізаторах, що виробляють пар високих параметрів, придатний для приводу 
турбокомпресорів. Крім того, підвищення тиску в процесах парової конверсії заощаджує 
енергію при подальшому стисненні синтез - газу і інтенсифікує процеси теплообміну при 
утилізації тепла реакторних газів. Впровадження великих технологічних агрегатів з 
виробництва метанолу та часткове виведення старих схем дозволяють значно знизити 
питомі витрати енергоресурсів. Питома витрата електроенергії на вироблення 1 т метанолу в 
2010 р порівняно з 1990 р за рахунок впровадження нових енерготехнологічних схем 
знизилася в 1,7 рази. Сумарна економія електричної і теплової енергії при виробництві 
метанолу склала в 2010 р порівняно з 1990 року близько 265 тис. т у. п. 

У 2010 р на виробництво аміаку було витрачено понад 15% всієї електроенергії, 
споживаної хімічною промисловістю. Основним шляхом подальшої економії електроенергії у 
виробництві аміаку є нарощування його виробництва на великотоннажних агрегатах М400 і 
М450 з нормою витрати електроенергії близько 200 кВт год/т. 

Основне джерело економії електроенергії при виробництві каустичної соди - це 
подальше нарощування потужностей з виробництва соди діафрагмовим методом на базі 
потужних вітчизняних біполярних електролізерів з поліпшеними техніко-економічними 
показниками. При цьому планується зменшити витрату електроенергії на виробництво 
каустичної соди не менше ніж на 5%. 

У виробництві хімічних волокон і ниток намічається створити і освоїти нові види 
високоміцних і високомодульних хімічних волокон і ниток. 

Виробництво пластмас і синтетичних смол є найбільш швидкозростаючою підгалуззю 
хімічної промисловості. Прогнозується зменшити не менше ніж на 10% витрати 
електроенергії на виробництво пластмас в результаті введення нових потужностей з 
виробництва карбамідних смол і полістиролу. 

Основними напрямками енергозбереження в хімічній промисловості є: вдосконалення 
існуючих технологічних процесів і обладнання у виробництвах кальцинованої і каустичної 
соди; впровадження великих агрегатів з виробництва метанолу; використання газофазного 
методу полімеризації етилену у виробництві поліетилену; вдосконалення і укрупнення 
одиничної потужності агрегатів у виробництві хімічного волокна; розвиток мембранної 
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технології розділення рідких і газоподібних середовищ; розробка і впровадження 
виробництва хлору і каустичної соди в мембранних електролізерах; збільшення частки 
диафрагменного методу у виробництві каустичної соди; застосування високоактивних 
каталізаторів; виробництво ацетальдегіду прямим окисленням етилену киснем. 

В галузі слід: підвищити рівень використання вторинних енергоресурсів, в тому числі за 
рахунок впровадження установок миттєвого скипання для утилізації низькопотенційної 
теплоти скидних і циркуляційних рідин у виробництві кальцинованої соди; розширити 
застосування апаратів із занурювальним пальником для спалювання водню, що утворюється 
в процесі виробництва хлору і каустичної соди; розробити і впровадити технологічний 
процес отримання поліетилену низької щільності на базі використання нових, 
високоактивних каталізаторів. 

Енергозбереження в промисловості з виробництва мінеральних добрив. 
Серед промислових виробництв випуск мінеральних добрив є одним з найбільш 

енергоємних. Енергетичні витрати в собівартості окремих видів продукції цієї галузі 
становлять приблизно третю частину. Протягом ряду останніх років темпи приросту 
виробництва мінеральних добрив в 1,5-2 рази випереджали темпи збільшення 
енергоспоживання. 

Подальше підвищення енергетичної ефективності виробництва мінеральних добрив 
пов'язано з необхідністю реалізації таких найважливіших енергозберігаючих напрямків: 
розширення масштабів впровадження вже освоєних в промислових умовах 
великотоннажних агрегатів з випуску аміаку, слабкої азотної кислоти; вдосконалення 
існуючих та розробки нових технологічних схем виробництва, в тому числі установок для 
отримання слабкої азотної кислоти плазмохімічним способом; розробки та впровадження 
великих агрегатів з виробництва карбаміду, вдосконалених виробництв аміачної селітри, 
сірчаної кислоти, жовтого фосфору; розробки принципово нових видів обладнання для 
виробництва мінеральних добрив, заснованих на застосуванні сучасних фізичних, фізико-
хімічних і фізико-механічних впливів (акустичних, вібраційних, електромагнітних і ін.) на 
технологічні процеси, в тому числі тепломасообмінних апаратів, фільтрів, перемішувачів, 
грануляторів та ін.; розробки і використання більш ефективних каталізаторів. 

У виробництві мінеральних добрив з метою енергозбереження необхідно також 
забезпечити введення в дію нового обладнання для утилізації вторинних енергоресурсів, в 
тому числі за рахунок використання газів, що відходять від фосфорних виробництв, в якості 
палива в технічних процесах і теплоти технологічних газів у виробництві аміаку, метанолу, 
потоків агресивних продуктів для отримання гарячої води. 

У промисловості з виробництва мінеральних добрив споживання ПЕР визначається 
головним чином декількома енергоємними продуктами: аміаком, метанолом, карбамідом, 
жовтим фосфором, калійними добривами. 

У виробництвах аміаку, метанолу, карбаміду економія енергоресурсів досягається за 
рахунок впровадження великих технологічних агрегатів, що відрізняються значно меншими 
питомими витратами енергоресурсів на вироблення 1 т продукту. Питомі витрати 
електроенергії в залежності від схем виробництва аміаку коливаються в широких межах. 
Впровадження великих агрегатів з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду замість 
неекономічних технологій і агрегатів вплине на зниження витрат енергоресурсів. 

Істотна економія енергоресурсів може бути отримана за рахунок введення і освоєння 
енерготехнологічних схем з виробництва жовтого фосфору, з впровадженням яких 
збільшується продуктивність технологічного агрегату в порівнянні з руднотермічною піччю 
рівній електричної потужності, більш економічно вирішується завдання комплексного 
використання сировини з залученням в промислову переробку здебільшого дрібних фракцій. 
Це дозволило знизити витрату електроенергії в середньому на 3%. 
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Енергозбереження при виробництві будівельних матеріалів.  
У виробництві будівельних матеріалів найбільш паливоємним процесом є виробництво 

клінкеру, а енергоємним – виробництво цементу. При випалюванні клінкеру в якості палива 
використовують газ, мазут, вугілля. Витрата їх при обпалені клінкера на цементних 
підприємствах неоднакова. При виробництві цементу в середньому по галузі в розрахунку на 
I т витрачається 109,4 кВт • год електроенергії. 

До першочергових заходів по економії енергоресурсів в цементній промисловості 
відносяться: виключення або модернізація застарілих печей з випалу клінкеру, зниження 
середньої вологості шламу в галузі з 39,2 до 30%, використання промислових відходів (зол і 
шлаків ТЕС, металургійних шлаків і ін.) як добавки до сировини. Тільки за рахунок цих заходів 
в галузі може бути зекономлено до 1,5 млн т у. т. 

Кардинальним вирішенням проблеми економії і підвищення ефективності 
використання енергоресурсів в цементній промисловості є переведення виробництва 
цементу з мокрого способу на сухий. 

У даний час у виробництві цементу за сухим способом перспективним є застосування 
агрегатів з виносним реактором-декарбонізатором. 

Розрахунки показують, що шляхом переводу тільки 75% потужностей з мокрого на 
сухий спосіб виробництва може бути заощаджено близько 6 млн. т у. т. в рік. 

Великі резерви економії палива і енергії є у виробництві збірного і монолітного 
залізобетону. Розрахунки і аналіз показали, що впровадження енергозберігаючих технологій 
виробництва, модернізація енергоспоживчих установок і ряд інших заходів дозволяють 
заощадити близько 0,5 млн. т.у.п.  

У забезпеченні економії ПЕР у виробництві збірного залізобетону першочерговим 
завданням є зниження об'ємної ваги керамзитобетонних одношарових панелей з 1200 до 
900 кг / м3 за рахунок зниження об'ємного ваги керамзиту і широкого використання зол і 
шлаків теплових електростанцій в якості дрібних заповнювачів керамзитобетону. При 
зниженні об'ємної ваги керамзиту до 15% знижується витрата палива на його випал. 

Економія палива і природної сировини у виробництві глиняного цегли досягається в 
результаті розширення випуску саману і керамічних каменів, а також використання 
промислових відходів при їх виробництві. Виробництво активних (пустотілих) керамічних 
каменів і цегли забезпечує економію сировини до 30%, палива – до 20%. Крім того, при 
кладці зовнішніх стін з пустотілих каменів і цегли на 10% знижується витрата палива на 
опалення будівель і споруд. 

Перспективним напрямком економії палива у виробництві глиняної цегли є 
застосування промислових відходів вуглевидобутку, вуглезбагачення, зол і шлаків. 

На потреби цієї галузі йде до однієї десятої всього використовуваного в промисловості 
палива, приблизно 5% електроенергії і велика кількість теплоти. Виробництво високоякісних 
будівельних матеріалів засноване на вогневих процесах, пов'язаних з витратою значної 
кількості мазуту, природнього газу і коксу, тобто найцінніших палив. При цьому коефіцієнт 
корисного використання цих палив в галузі не перевищує 40%. 

Основними напрямками енергозбереження є зниження вологості шламу за рахунок 
використання розріджувачів; вдосконалення теплообмінних пристроїв і підвищення 
жаростійкості конструкцій обертових печей; впровадження енергозберігаючих технологій у 
виробництво скла та вапна, економічних методів теплової обробки залізобетону і силікатної 
цегли, керамічних стінових та оздоблювальних матеріалів; збільшення випуску саману; 
широке використання відходів інших галузей промисловості: золи та шлаку теплових 
електростанцій, металургійних і термофосфорних шлаків, відходів гірничодобувних 
підприємств і вуглезбагачувальних фабрик. 
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Цементна промисловість. Найбільшим споживачем енергоресурсів у галузі будівельних 
матеріалів є виробництво цементу. До 43% загальної собівартості виробництва цементу 
становлять витрати на енергію. Найбільш енергоємним процесом у виробництві цементу є 
обпал клінкеру – на нього витрачається до 95% всього палива. 

При так званому мокрому способі виробництва питома витрата енергоресурсів на 
обпал клінкеру приблизно в 1,5 рази вище, ніж при сухому способі. У даний час лише 
приблизно сьома частина всього цементу в країні виробляється енергетично ефективним 
сухим способом. Тому найбільш важливим напрямком енергозбереження в цементній 
промисловості є переведення цементних заводів з мокрого способу виробництва на сухий. 

Іншими напрямками енергозбереження в цементній промисловості є: зниження 
середньої вологості шламу, в тому числі з використанням пресфільтрів для попереднього 
його зневоднення; розробка і впровадження низькотемпературної сухої технології 
виробництва цементу; установка ефективних теплообмінних пристроїв в обертових печах з 
виробництва цементу мокрим способом. 

За рахунок утилізації вторинної теплоти можуть бути задоволені з надлишком всі 
потреби цементної промисловості для власних потреб в гарячій воді, опаленні та вентиляції. 

Один з напрямків енергозбереження в цементній промисловості полягає в переході на 
електротехнології, які дозволять вивільнити велику кількість дефіцитних видів органічного 
палива, істотно знизити втрати теплоти з газами, що відходять, яких при електротехнології 
утворюється в 4-5 разів менше, ніж при вогневій технології. 

Скляна промисловість.  
Тепловий ККД полум'яних скловарних печей основних споживачів палива (60¬80% 

загального його витрати) не перевищує 20-25%. Найбільші енергетичні втрати відбуваються 
через огороджувальні конструкції печей (30-40%) і з відхідними газами (30-40%). Головні 
завдання в напрямку енергозбереження в скляної промисловості полягають у підвищенні 
ККД скловарних печей, заміщення дефіцитних видів органічного палива і в утилізації 
вторинних теплових ресурсів. 

Заміщення дефіцитних видів палива може бути забезпечено розширенням 
використання електроенергії для додаткового підігріву, обігріву каналів, проток і виробничих 
басейнів і застосуванням електропечей замість полум'яних печей для варіння кришталю. 

Енергозбереження в скляної промисловості може бути досягнуто шляхом інтенсифікації 
процесів скловаріння, вдосконалення теплоізоляції скловарних печей 

Енергосбереженіе в целюлозно-паперовій промисловості. 
Целюлозно-паперова промисловість споживає велику кількість електричної і теплової 

енергії. Так, при виготовленні 1 т целюлози витрата електроенергії становить за різними 
заводам 200 ... 600 кВт • год, а при виробництві 1 т.паперу – понад 2000 кВт год. 

Основними факторами, що впливають на збільшення питомих витрат енергоресурсів в 
галузі, є зміна структури продукції, що зміщується в бік більш високоякісних сортів паперу і 
целюлози, залучення у виробництво низькосортної деревини, підвищення виходів 
придатного продукту і здійснення заходів з охорони навколишнього середовища. 

Основними напрямками енергозбереження в цій галузі промисловості є: 
вдосконалення структури целюлозно-паперового виробництва, в тому числі за рахунок 
залучення в переробку листяних порід деревини, збільшення обсягів переробки макулатури, 
переважного розвитку менш енергоємних теплотехнічних процесів у виробництві целюлози, 
паперу і деревних плит; широке впровадження безперервного способу варіння целюлози в 
котлах великої потужності; впровадження біметалевих котлів з примусовою циркуляцією і 
варінням сульфітної целюлози на розчинній основі; вдосконалення теплових схем 
целюлозно-паперового виробництва; вдосконалення процесів сушки, в тому числі в 
целюлозно-паперового виробництва, за рахунок модернізації мокрої частині 
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папероводетальних машин і підвищення їх швидкохідності; розробка і впровадження нових 
економічних способів виробництва паперових виробів, включаючи виробництво нетканих 
матеріалів і паперу з синтетичним волокном; впровадження нового розмельного 
устаткування; вдосконалення дефібрерного обладнання і підвищення виходу придатного 
продукту; збільшення виробництва меблів менш енергоємними способами із застосуванням 
нових видів облицювальних матеріалів замість ламінування; виготовлення деталей з 
деревостружкових плит, пластмас; впровадження економічних агрегатів для сушіння тріски в 
виробництво деревостружкових плит; поліпшення споживання теплоти в процесах 
виробництва целюлози, картону і паперу; утилізація теплоти вентиляційних викидів і 
низькопотенційних пароповітряних сумішей, охолоджуючої води і інших вторинних 
енергоресурсів; впровадження заходів щодо підвищення виходу целюлози, паперу, картону. 

Енергозбереження в транспорті. 
На автомобільному транспорті одним з найбільш важливих енергозберігаючих заходів 

є дизелізація. Частка вантажообігу, виконуваного дизельними автомобілями, зросла у 
теперішній час до 78,4%. Великовантажні дизельні автомобілі характеризуються значно 
меншими витратами палива на тонно-кілометр роботи в порівнянні з автомобілями, які 
працюють на бензині.  

Поряд з економією палива за рахунок дизелізації на автомобільному транспорті 
здійснюються також заходи, спрямовані на зниження витрати палива, підвищення 
економічності двигунів, застосування тахографів, приладів обліку витрати палива, систем 
передпускового підігріву двигунів в зимовий час, розширення застосування причепів, а також 
поліпшення дорожніх умов. 

На залізничному транспорті найбільш важливим напрямком підвищення ефективності 
використання ПЕР є електрифікація залізниць. При цьому враховується, що питома норма 
витрати електроенергії на електротягу поїздів буде залежати від різних чинників. До цих 
чинників належать: збільшення маси поїздів з електровозами тягою до 3, 2 тис.т., а також 
частки безстикових шляхів. Приріст маси поїздів на 1% знижує витрату паливно-енергетичних 
ресурсом на одиницю вантажообігу на 0,2 ... 0,25%, а пасажирообороту – на 0,4 ... 0,45% при 
зниженні собівартості перевезень на 2%. Збільшення частки безстикової колії забезпечує 
зниження опору і дає економію паливно-енергетичних ресурсів на 4 ... 6%. Крім того, 
забезпечується підвищення пропускної здатності доріг за рахунок збільшення швидкості 
руху, зростання маси поїздів, підвищення термінів служби рейок на 15 ... 20%. 

Перевід вантажних вагонів на роликові підшипники дозволить знизити витрату ПЕР 
на 3 ... 5%. 

Помітну економію палива і енергії на залізничному транспорті можна отримати за 
рахунок раціоналізації вантажоперевезень. 

Енергозбереження в газовій промисловості. 
Найбільша частина енергозберігаючого потенціалу газової промисловості зосереджена 

на газоперекачувальних станціях, що витрачають до десятої частини всього видобутого 
природного газу. В результаті відносно низького ККД газоперекачувальних агрегатів, що 
працюють з газотурбінним приводом, низького рівня використання на них вторинних 
енергоресурсів, більш 2/3 природного газу, споживаного на його транспортування, 
безповоротно втрачається. Значні втрати природнього газу мають місце і на стадії його 
кінцевого споживання через недосконалість газопальникових пристроїв і відсутність 
контрольно-вимірювальних приладів. 

У багатьох випадках витрачання природного газу здійснюється дуже нераціонально як в 
самій газовій промисловості, так і в інших галузях.. Наприклад, на ряді газоперекачувальних 
станцій, розташованих в районах, прилеглих до електричних мереж, що живляться великими 
електростанціями, працюючими на дешевих низькосортних вугіллях відкритого видобутку і 
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ядерному паливі, більш ефективним з економічною точки зору було б використання 
електропривідних газоперекачувальних агрегатів. 

Найважливішими напрямками підвищення ефективності використання газу в 
народному господарстві і його економії є: впровадження заходів, що забезпечують 
утилізацію скидної теплоти відхідних газів газотурбо-перекачувальних агрегатів для цілей 
теплопостачання; створення і освоєння автоматизованих блочно-комплектних газотурбінних 
газоперекачувальних агрегатів нового покоління з підвищеним ККД і блочно-комплектних 
газоперекачувальних агрегатів з електроприводом для відцентрових нагнітачів; Розробка та 
впровадження регенераторів нової конструкції газотурбокомпресорних агрегатів типу ГТК-10, 
тепло-утилізаційних парогазових установок для компресорних станцій газопроводів на базі 
газоперекачувальних агрегатів одиничною потужністю від 10 до 25 МВт, 
газоперекачувальних агрегатів з приводом від двигунів, що відпрацювали свій ресурс в 
авіації. 

Основні втрати палива і енергії в цій галузі пов'язані з недостатнім ступенем вилучення 
вугілля з пластів, його видуванням при транспортуванні у відкритих залізничних вагонах, 
слабким рівнем утилізації метану при шахтному видобутку палива, відходами вугілля разом з 
породою при його збагаченні. Для зниження або повної ліквідації цих втрат необхідно 
розробити і впровадити вдосконалені методи запобігання видування вугілля з залізничних 
вагонів, в тому числі різні плівкові покриття, технічні засоби для утилізації в енергетичних 
цілях метаноповітряних сумішей, збагачувальні установки для добування вугілля з 
вуглевмістких порід розкриву, технологічні процеси отримання транспортабельного твердого 
палива.  

Енергозбереження в машинобудуванні. 
Приблизно третина всього використовуваного в машинобудуванні котельно-пічного 

палива йде на потреби ливарного, ковальсько-пресового і термічного виробництв. На 
технологічні потреби використовується близько половини всієї споживаної теплоти і трохи 
менше третини всієї електроенергії. Понад третину всієї електроенергії йде на механічну 
обробку. Основними споживачами енергоресурсів в машинобудуванні є мартенівські печі, 
вагранки, плавильні печі, тягодуттєві машини, нагрівальні печі, сушарки, прокатні стани, 
гальванічне устаткування, зварювальні агрегати, пресове господарство. 

Причинами малої ефективності використання палива і енергії в галузях 
машинобудування є низький технічний рівень пічного господарства, висока металоємність 
виробів і великі відходи металу при його обробці, незначний рівень рекуперації скидної 
теплоти, нераціональна структура використовуваних енергоносіїв, значні втрати в теплових і 
електричних мережах. 

Більше половини резервів економії енергоресурсів може бути реалізовано в процесі 
плавки металів і ливарного виробництва. Інша економія пов'язана з удосконаленням 
процесів металообробки, в тому числі за рахунок підвищення рівня її автоматизації, 
розширення використання менш енергоємних у порівнянні з металом пластмас та інших 
неметалевих конструкційних матеріалів. 

Іншими напрямками енергозбереження в машинобудуванні є: більш широке 
використання електропечей і дуплекс-процесу з використанням вагранок закритого типу з 
підігрівом дуття; застосування металізованих окатишів; використання позапічного підігріву 
шихти; застосування рідких самотвердіючих сумішей; широке впровадження в процесах 
нагрівання і термообробки автоматизованих печей, оснащених рекуператорами, 
досконалими газовими пальниками та футеровані високоефективними теплоізоляційними 
матеріалами; впровадження високочастотних установок поверхневого гарту деталей і 
лазерної техніки; заміна механічної обробки деталей штампуванням і точним литтям у 
процесах металообробки; розширення використання методів порошкової металургії; 
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застосування гарячої накатки деталей замість виготовлення на зубофрезерних верстатах; 
заміна процесів гарячого штампування видавлюванням і холодним штампуванням; 
впровадження автоматичних ліній для холодного штампування деталей з широкорулонних 
сталей і стандартної стрічки; застосування вузько-профільних верстатів, технології обробки 
металу твердосплавними пластинами, що не потребують переточки, і алмазним 
інструментом; застосування верстатів з числовим програмним управлінням, потокових ліній 
для механічної обробки деталей; розвиток робототехніки і гнучких виробничих структур; 
підвищення надійності устаткування. 

Для збільшення енергетичної ефективності машинобудівного виробництва необхідно 
також: підвищити рівень використання вторинних енергетичних ресурсів, включаючи 
утилізацію теплоти вентиляційних викидів; здійснити комплекс заходів щодо вдосконалення 
енергогосподарства підприємств, в тому числі модернізацію заводських ТЕЦ і котелень, 
компресорних і кисневих станцій, систем електропостачання та водопостачання; широко 
використовувати вагранки закритого типу з підігрівом дуття, позапічного підігріву шихти, 
автоматизованих плазменно-індукційних печей, комбінованих електродугових 
сталеплавильних печей спільно з агрегатами позапічної обробки рідкої сталі, рідких 
самотвердіючих сумішей із застосуванням сухих збагачених формувальних пісків. 

Машинобудування покликане відігравати основну роль у вирішенні перспективних 
завдань в галузі раціонального використання та економного витрачання енергоресурсів у 
всіх без винятку сферах економіки шляхом створення, виробництва і постачання їм 
прогресивних енергозберігаючих технічних засобів, в першу чергу енергетичного і 
електротехнічного обладнання різного призначення. 

Енергозбереження в нафтовидобувній і нафтопереробній промисловості. 
Втрати енергоресурсів в цих галузях пов'язані в першу чергу з недостатньо високим 

коефіцієнтом вилучення нафти з пластів, низьким рівнем використання діючого фонду 
свердловин, малої енергетичною ефективністю технологічних процесів нафтопереробки, 
недостатнім рівнем використання вторинних енергетичних ресурсів нафтопереробних 
заводів, нафто-перекачувальних станцій. 

Для підвищення енергетичної ефективності видобутку нафти необхідно розробити і 
освоїти: нові, більш прогресивні методи і технічні засоби впливу на нафтові пласти різними 
хімічними реагентами, а також парою високого тиску, гарячою водою, стисненим газом, 
внутрішньопластовим вогнищем горіння; нафтовидобувне обладнання з зануреними 
діафрагмовими електронасосами, гідропоршневими насосами, а також довгоходовими 
глибинно-насосними установками; прогресивні методи і технічні засоби інтенсифікації 
використання автоматизованих газліфтних свердловин; обладнання та технології для 
розробки морських родовищ при великій глибині води. 

В області нафтопереробки основним напрямком енергозбереження в перспективі є 
впровадження більш прогресивних технологічних процесів глибокої переробки нафти і 
високосірчастих мазутів з католітичним крекінгом вакуумних газойлів і нового 
теплообмінного обладнання, що забезпечує повну утилізацію вторинних ресурсів. 

Впровадження і широке поширення перерахованих і інших енергозберігаючих заходів в 
галузях паливно-енергетичного комплексу за попереднім розрахунком може забезпечити 
економію понад 100 млн. т. умовного палива, заміщення приблизно втричі більшої кількості 
дефіцитних видів органічного палива. 

Енергозбереження в легкій промисловості.З метою економії енергетичних ресурсів в 
легкій промисловості необхідно: здійснити комплекс науково-технічних і організаційно-
технічних заходів щодо вдосконалення технологічних процесів випалу фосфору при обробці 
тканин; сушіння бавовни-сирцю; модернізувати паросилове господарство підприємств із 
заміною малопродуктивних котлів, установкою хімводоочищення і деаераторів, 
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автоматизацією котелень та ін.; ввести в дію прогресивне обладнання з утилізації вторинних 
енергоресурсів, в тому числі для використання теплоти вентиляційних викидів. 

Енергозбереження в харчовій промисловості. 
До числа найбільш енергоємних відноситься виробництво цукру. Основна економія 

енергоресурсів в цукровому виробництві може бути досягнута в результаті вдосконалення 
технологічних схем і цілеспрямованого впровадження енергозберігаючого обладнання, 
використання низько потенційної теплоти вторинних парів випарних і вакуум-
кристалізаційних установок і конденсатів в теплових схемах. 

Енергоємним є також виробництво спирту. Основним напрямком зниження витрат 
теплоти при виробництві спирту є впровадження гідролізу при підготовці крохмалю, що 
містить сировину до зброджування. Значні можливості енергозбереження є і у інших 
виробництв харчової промисловості. 

Підвищення енергетичної ефективності виробництва в харчовій промисловості 
пов'язане: з удосконаленням технологічних процесів і обладнання у виробництві цукру, 
хліба, спирту, рослинних масел, консервів; із здійсненням комплексу заходів з модернізації 
обладнання для холодопостачання, розширенням використання природного холоду, 
вдосконаленням режимів теплоспоживання і теплових схем; з впровадженням комплексу 
організаційно-технічних заходів з автоматизації та диспетчеризації виробництва, 
поліпшенням нормування витрат енергоресурсів; з підвищенням ступеня використання 
вторинних енергетичних ресурсів; з впровадженням нових енергозберігаючих технологічних 
процесів і обладнання. 

Для забезпечення своїх потреб людство споживає вражаючі об’єми енергії. Викопна 
органіка, накопичена Землею за мільйони років, вичерпується за сторіччя. Продукти 
спалювання та відходи промисловості засмічують планету. Її унікальна збалансованість 
порушується. Світова спільнота вже давно одностайно визнала, що потреби людства в енергії 
виходять за межі екологічних можливостей планети. Розроблений ряд міжнародних програм 
та механізмів, основна ідея яких полягає в тому, що на всіх рівнях суспільства – 
міжнародному, державному, місцевому, особистісному – необхідно терміново вжити заходи 
щодо попередження екологічної катастрофи.  

В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно актуальними 
стали проблеми заощадження та ефективного використання енергоресурсів і відновлюваних 
джерел енергії. 

В умовах виробництва всі технологічні процеси пов’язані з витратою або виділенням 
енергії, а також із перетворенням одного виду енергії в інший. Враховуючи те, що вартість 
енергоресурсів з часом дорожчає, важливо заощаджувати енергоресурси у процесі 
виготовлення, транспортування та експлуатації продукції. Перш за все, необхідно 
впроваджувати енергоефективні технології та режими праці на конкретних робочих місцях, 
використовувати альтернативні джерела енергії на виробництві та побуті. Адже 
енергоспоживання на виготовлення одиниці валового внутрішнього продукту в Україні 
найвище серед промислово розвинених країн світу, що робить вітчизняну продукцію 
неконкурентоспроможною й надто енергозатратною.  

Важливим кроком успішного вирішення перелічених проблем є застосування 
українцями одного з діючих механізмів, який базується на енерго- та ресурсозбереженні та 
енергоефективності. Кожен повинен усвідомити свою причетність до розв’язання глобальних 
енергетичних і пов’язаних з ними екологічних проблем. 
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1.6. Mechanisms of activation of innovative activity in the context of sustainable economic 
development 

 
1.6. Механізми активізації інноваційної діяльності в контексті сталого економічного 

розвитку 
 
В останні десятиріччя проблеми формування та реалізації інноваційної діяльності 

дедалі більше привертають увагу не тільки науковців, а й лідерів бізнесу та політичних діячів. 
Вплив інновацій на сталий розвиток може призвести до радикальних структурних змін в 
економіці та суспільстві і значно вплинути на весь ланцюжок створення вартості – від 
постачальників до кінцевих користувачів. Водночас інноваційна діяльність залежить від 
різних підсистем загальної соціально-економічної системи, чиї структурні характеристики та 
механізми управління впливають на політичні процеси і відповідні результати. Це означає, 
що в будь-якій державі необхідно розробити послідовний міждисциплінарний гнучкий набір 
політичних інструментів у сфері інновацій та пов’язаної з ними діяльності. Розвинені країни 
світу активно використовують інновації у конкурентній боротьбі на світових ринках. До них 
поступово наближаються країни, що швидко розвиваються, зокрема деякі азійські держави. 

Актуальність проблем визначається вирішенням завдань переходу на інноваційний 
шлях розвитку, вимагає розроблення методичного інструментарію та здійснення системних 
аналітичних досліджень і прогнозних оцінок, особливо в частині активізації інноваційної 
діяльності в контексті сталого економічного розвитку. 

Теоретичні питання інноваційної діяльності досліджувались у наукових працях 
зарубіжних вчених-економістів Х. Барнета, П. Друкера, Е. Менсвілда, Г. Менша, Б. Санто, 
Р. Солоу, Б. Твісса, Е. Тоффлера, В. Хартмана, Е. фон Хіппеля, Й. Шумпетера. Дослідження 
особливостей інноваційних процесів в Україні висвітлені у працях таких відомих українських 
вчених як: В. Андрійчук, Ю. Бажал, Л. Безчасний, В.Беседін, С. Валдайцев, А. Гальчинський, 
В. Геєць, О. Дацій, М. Долішній, Н. Кондратьєв, Д. Крисанов, О. Лапко, Ю. Ніколенко, 
Ю. Пахомов, І. Продіус, Д. Стеченко, А. Сухоруков, В. Трегобчук, Д. Черваньов, А. Юзефович, 
М. Якубовський та інші. Сталий розвиток як окремих територій, так і світової економіки 
належить до ключових питань сучасної міжнародної спільноти. Фундаментальним 
розробкам і теоретико-методологічним засадам формування моделей сталого розвитку в 
умовах глобалізації присвятили свої дослідження такі відомі іноземні та вітчизняні вчені, як 
М. Портер, І. Ансофф, В. Геєць, О. Амоша, В. Вишневський, Н. Верхоглядова, К. Боумен, 
Л. Катан, Г. Клейнер, Ю. Орловська, В. Тамбовцев, Р. Качалов, Т. Клебанова, М. Кизим та ін.  

Економічний розвиток будь-якої країни займається структурною перебудовою 
економіки відповідно до потреб технологічного і соціального прогресу. Сталий економічний 
розвиток – процес структурної перебудови економіки відповідно до потреб збалансованого 
розвитку виробництва, соціальної сфери, населення і навколишнього природного 
середовища, технологічного і соціального прогресу. Суть структурної перебудови економіки 
для цілей сталого розвитку полягає в глобальній переорієнтації матеріальних, трудових, 
фінансових ресурсів на користь енергоефективних, ресурсозберігаючих, 
високотехнологічних, наукомістких та екологічно безпечних галузей. Сталий економічний 
розвиток забезпечується за рахунок сталого економічного зростання. 

Основне завдання сталого розвитку полягає у забезпеченні динамічного соціально-
економічного зростання, збереженні навколишнього природного середовища і 
раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу. Метою сталого економічного 
розвитку є задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь шляхом побудови 
високоефективної економічної системи, яка стимулює продуктивну працю, науково-
технічний прогрес і має соціальну спрямованість. 
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Досягнення сталого розвитку можливе лише збалансованості економічних, соціальних і 
екологічних складових (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Складові сталого розвитку 

 
Концепція економічного розвитку (що протиставляється економічному зростанню) має 

велике значення, оскільки привносить якісне вимірювання в економічну модель і показує 
значення інноваційного потенціалу, здатного в певних випадках компенсувати відсутність 
значного “економічного зростання” або навіть економічну деградацію.  

Центральне місце в цьому процесі займає постать підприємця – людини, що діє як 
новатор. Він може бути ініціатором виробництва нового виробу, впровадження нових 
виробничих методів, відкриття нових ринків, освоєння нових джерел сировини, реорганізації 
тієї чи іншої галузі виробництва. Здійснення всіх нововведень такого роду дуже ризиковано, 
їхні результати важко передбачати, тому відповідні дії підприємців є так званими 
“переривчатими імпульсами”, а не поступовим і рівномірним процесом, як це 
представляється в неокласичних уявленнях [1, с. 2]. 

Формування механізму управління інноваційною діяльністю направлене на реалізацію 
ринкових можливостей інноваційного розвитку в мінливих умовах зовнішнього середовища 
функціонування. Інноваційна діяльність спирається на постійний пошук і використання нових 
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в рамках його місії і вибраної мотивації 
діяльності. 

Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства формується за такою 
системою принципів: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2. Система принципів механізму управління інноваційною діяльністю 
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технологій

Соціальна :

Орієнтована на людину – суб’єкта 
розвитку. Вона спрямована на 

збереження стабільності соціальних 
і культурних систем, в тому числі 

на скорочення руйнівних 
конфліктів між людьми

Екологічна :

Сталий розвиток має забезпечувати 
цілісність екологічних систем

комплексності як системи, яка функціонує в 

ринковому середовищі в межах, окреслених 
методами державного і регіонального 

регулювання 

системності як відкритої, адаптивної, 
динамічної системи імовірнісного 

характеру 

Система принципів механізму управління інноваційною діяльністю 

 
балансу інтересів суб’єктів інноваційної 

діяльності 

орієнтації на інновації, що забезпечує 
довготривале виживання і розвиток 

підприємства в нестабільному середовищі 

за рахунок постійного пошуку і 
використання нових способів і сфер 

реалізації його потенціалу 
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Функціонування механізму управління інноваційною діяльністю повинен спиратися на: 
- визнання необхідності реформування державного сектору шляхом підвищення 

ефективності управління державною часткою майна; 
- відповідальність держави за розвиток ринкової і промислової інфраструктури;  
- розвиток системи державних гарантій щодо кредитування промислових підприємств 

під реалізацію інноваційних проектів. 
Без вирішення проблеми активізації та прискорення інноваційного процесу 

неможливий ефективний перехід до ринку і забезпечення економічного зростання країни. 
Для того, щоб інновації розвивались необхідні зміни і в законодавчій сфері, тобто 
приймались правильні адекватні рішення людей, які уповноважені приймати ці рішення. 

Роль держави в будь-якій країні для економіки дуже важлива, але ця роль може бути 
різною. В одному випадку держава бере на себе основну роль, тобто виступає замовником 
інновацій і є фінансистом цього процесу. В іншому випадку інновація формується в якомусь 
середовищі і держава підтримує це середовище. Інновації народжуються в горизонтальних 
структурах малого і середнього бізнесу і дуже важливо розуміти, що маючи умови, створені 
державою на конкретній території бізнесменам варто прагнути до інновацій, тому що будь-
якому підприємству яке випускає товари або послугу, будуть більше мати додаткову вартість 
і таким чином підвищується спроможність свого підприємства та соціальні стандарти. 

Яскравим прикладом горизонтальної структури в якій формувались інновації – це 
адміністративні системи Японії, коли після війни роль держави була чільною, тобто держава 
ставила задачі здогнати за тими чи іншими пріоритетами. Китай на сьогоднішній день 
демонструє роль держави, коли вона є замовником інновацій у наукового комплексу і 
відповідно ведеться плідна робота згідно цих заказів з промисловістю. 

Інноваційні процеси, їхнє втілення в нових технологіях є основою розвитку та 
забезпечення конкурентоспроможності як підприємств так і економічного сектору держави 
[2, c. 250]. 

Інновації розвиваються там де є конкуренція, є ділова активність, коли йде боротьба за 
досягнення кращих результатів в сфері ведення бізнесу. В вертикальних структурах – це 
державні програми, які стосуються інноваційної діяльності. В умовах України горизонтальні 
структури ще не побудовані і інноваційна діяльність ближче до вертикальної структури. 
Наявність таких програм дуже важлива, але крім того необхідно домагатися створення умов 
для ведення бізнесу, прикладом для може бути активізація інноваційної діяльності США, які 
стали однією з найбагатших країн світу, завдяки найкращій організації інноваційного процесу 
та ефективному використанню інновацій у виробництві. 

Інноваційний шлях розвитку цих країн показав свою ефективність, і це не втрачає 
актуальності і сьогодні, тому що головною особливістю розвитку цих країн є високі темпи 
економічного розвитку. 

Досягненню таких результатів, їх потужного розвитку стало завдяки впровадженню 
особливих форм і методів управління інноваціями та інноваціям, які за своїм призначенням 
якраз і спрямовані на ефективність виробництва, раціональне використання природних 
ресурсів, підвищення якості продукції, покращення умов праці, охорону навколишнього 
природного середовища [3].  

В сучасному світі співвідношення сил між державами, їх конкурентоспроможність на 
ринку визначається порівнянням їх інноваційних можливостей та вмінням їх ефективно 
використовувати. Тому світова значимість держави визначається сукупним інноваційним 
потенціалом. За допомогою успішної реалізації поставлених завдань інноваційного розвитку 
в країні, буде досягнута стабільність економічного устрою та покращення життєвого рівня 
населення. 
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Світовий досвід найбільш успішних економічних систем показує високу 
конкурентоспроможність і стабільне економічне зростання. Сучасні конкурентні переваги 
засновані на науково-технічних досягненнях, інноваціях. 

Все частіше компанії всього світу змушені конкурувати з точки зору здатності до 
інновацій. У світовій науковій думці інноваційною діяльністю визнається всі наукові, 
технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, що реально приводять до здійснення 
інновацій або задумані з цією метою. Деякі види інноваційної діяльності є інноваційними 
самі по собі, інші не мають цієї властивості, але теж необхідні для здійснення інновацій. 
Інноваційна діяльність включає також дослідження і розробки, не пов’язані прямо з 
підготовкою якої-небудь конкретної інновації [4, с. 245]. 

Активність інноваційної діяльності має вплив з боку чинників, які існують в середині 
підприємства (ендогенні чинники), які також мають назви чинників внутрішнього 
середовища, та чинників, які існують поза підприємством (екзогенних чинники), які також 
мають назви чинників зовнішнього середовища.  

Інноваційна активність — відмінна особливість динамічної реалізації сукупності 
цілеспрямованих процесів, що за рахунок упровадження інноваційних перетворень з 
урахуванням взаємодії факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ 
забезпечують підприємству певні конкурентні переваги. Тобто це комплексна 
характеристика інноваційної діяльності в динаміці [ 5, с. 375]. 

До основних факторів інноваційної активності належать: (Рис. 3) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Фактори інноваційної активності. 
 
Згідно досліджень підприємства розвинутих країн досягають значних успіхів та стійкого 

рівня розвитку не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, які тісно 
пов’язані з поліпшенням усього виробничо-господарського потенціалу підприємства. 

Однією з основних умов забезпечення успіху ринкових реформ є розв’язання питань, 
які пов’язані із активізацією інноваційної діяльності підприємств, але досить низький рівень 

Фактори інноваційної активності 

Зовнішні: 
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банківського проценту; 
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технічного прогресу; 

- динаміка законодавчої 
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- динаміка міжнародних 

економічних зв'язків 

Внутрішні: 

- виробничі процеси на 

підприємстві; 

- маркетинг підприємства; 
- фінанси підприємства; 

- інвестиції підприємства; 

- інновації підприємства; 
- персонал підприємства; 

- організація виробництва і 

його підготовка; 
- організація праці та 

управління нею 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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інноваційної активності пояснюється як високим рівнем ризику, притаманному інноваціям, 
так із недостатнім обсягом інвестиційних ресурсів.  

Інноваційна діяльність завжди супроводжується ризиками і наскільки точно оцінено 
ризик залежить результат інноваційної діяльності, а також від того якими методами 
управляти ними. Коли існує більше ніж один варіант реалізації нововведення, тоді і виникає 
ризик в інноваційній діяльності. 

У загальному вигляді ризик інноваційної діяльності фахівці [6, с. 123] визначають як 
імовірність втрат, що виникають при вкладенні коштів у виробництво нових товарів (послуг), 
розробку нової техніки й технологій, які не матимуть очікуваного попиту на ринку, а також 
при вкладенні коштів у розробку управлінських інновацій, які не дадуть очікуваного ефекту.  

Загалом до ризиків, що виникають в процесі інноваційної діяльності, належать такі [7, 
с. 179]:  

 
   

 

  

   

 

 

 

  

 

 
Рис. 4. Ризики в інноваційній діяльності. 

 
Важливим елементом процесу управління ризиком інноваційної діяльності є 

визначення способів реагування на виявлені та оцінені ризики. У теорії та практиці найбільш 
поширеними методами реагування на ризики є: 

- уникнення інноваційних ризиків, найчастіше через усунення причини таких ризиків 
(наприклад, придбання прав власності на готові інноваційні розробки, залучення до 
реалізації інноваційного проекту кваліфікованого підрядника тощо); 

- прийняття інноваційних ризиків, яке може бути як пасивним (коли свідомо 
приймаються ті ризики, який мають низький рівень негативного впливу на реалізацію 
інноваційного проекту), так і активним (коли розробляється план дій у випадку настання 
ризиків, що загрожують інноваційному проекту); 

- оптимізація (зниження) ступеня інноваційних ризиків (наприклад, через створення 
відповідних резервів, страхування ризиків тощо) [8, с. 268]. 

Інновації є потужним чинником трансформації структури економіки, тому що вони 
змушують шукати нові можливості розвитку, стимулюють появу нових видів економічної 
діяльності, впливають на процеси модернізації, тим самим сприяють інтенсифікації 
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соціально-економічного розвитку будь якої країни. і виступають домінантним чинником 
підвищення конкурентоспроможності та економічної безпеки. 

Існують наступні групи механізмів формування інноваційно-сприятливого середовища:  
1. Механізми, що визначають вектор формування сприятливого середовища для 

інноваційного розвитку підприємства: управління змінами; випереджаючого розвитку.  
2. Механізми, що формують засади інноваційно-сприятливого середовища: організація 

інноваційної діяльності; формування інноваційної культури; мотивація персоналу.  
3. Механізми, що формують ресурсну складову інноваційно-сприятливого середовища: 

фінансування інноваційної діяльності; управління інноваційними ризиками. 
4. Механізми, що пов'язують і узгоджують інтереси суб'єктів інноваційного процесу: 

управління знаннями [9, с. 81]. 
Для того, щоб активізувати інноваційну діяльність потрібно реалізовувати потенціал, 

закладений у кожній формі власності та господарювання, забезпечити збалансованість та 
внутрішньовиробничу пропорційність між структурними ланками виробництва на 
інноваційній основі, створити рівні економічні умови для реалізації соціально-економічного 
потенціалу кожної фірми та суб’єкта власності й господарювання в організації ефективного 
інноваційного процесу. 

Висновки. Інновації виступають основним фактором, що спонукає здійснювати 
капітальні вкладення, породжує інвестиції, тобто є головним стимулом. Активність 
інноваційної діяльності цілком залежить від обсягу залучених інвестицій й ефективності їх 
використання. Одним з найважливіших показників інноваційної активності є частка 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю. Він дозволяє характеризувати 
ситуацію загалом, стан економіки загалом, дослідити темпи технологічної перебудови 
окремих виробництв. 

Інноваційний розвиток розглядають як процес структурного вдосконалення 
національної економіки, який досягається переважно за рахунок практичного використання 
нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення якості суспільного 
продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального 
прогресу в суспільстві [10]. 

Механізм, за допомогою якого можливо активізувати інноваційну діяльність, повинен 
передбачити оптимальну схему фінансування інноваційної діяльності, яка передбачає оцінку 
альтернативних джерел та вибір найдоцільнішого варіанта їх залучення в умовах 
конкурентного середовища, чітку критеріальну базу для вибору найефективніших з погляду 
зовнішніх і внутрішніх умов напрямків інноваційного розвитку, рекомендації з оптимізації 
інноваційної діяльності підприємства, а також комплексну програму інноваційного розвитку і 
методи стимулювання такої діяльності [11, с. 422]. 

Інноваційна діяльність залежить від різних підсистем загальної соціально-економічної 
системи, чиї структурні характеристики та механізми управління впливають на політичні 
процеси і відповідні результати. Це означає, що в будь-якій державі необхідно розробити 
послідовний міждисциплінарний гнучкий набір політичних інструментів у сфері інновацій та 
пов’язаної з ними діяльності. 

Основне завдання сталого розвитку полягає у забезпеченні динамічного соціально-
економічного зростання, збереженні навколишнього природного середовища і 
раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу. Метою сталого економічного 
розвитку є задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь шляхом побудови 
високоефективної економічної системи, яка стимулює продуктивну працю, науково-
технічний прогрес і має соціальну спрямованість. 

Для того, щоб відбулося інтенсивне економічне відтворення будь-якої країни, потрібне 
впровадження у виробництво новітніх технологій та інновацій. Управління інноваційним 
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розвитком орієнтоване на досягнення визначених цілей (завоювання більшої частки ринку, 
збільшення прибутку в поточному періоді чи в перспективі, забезпечення високих темпів 
сталого економічного розвитку і т. ін.) в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших 
господарюючих суб'єктів можуть з ними не збігатися (і, як правило, не збігаються). Це 
протиріччя слід належним чином враховувати, узгоджуючи намічені цілі з можливостями 
їхнього досягнення.  

У цілому в масштабах ринку таке узгодження цілей та інтересів господарюючих 
суб'єктів відбувається за допомогою ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва 
і споживання, механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, механізмів економічних 
циклів і т. д.), організаційно-економічного механізму підприємства, а також механізмів 
державного і регіонального регулювання і підтримки. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого 
значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи 
конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та 
використовують інноваційні технології в контексті сталого економічного розвитку. 
 

Літературa: 
1. Приказка С. Концепція сталого розвитку  і проблеми економічного зростання і розвитку //Наук. 
вісник «Демократичне врядування». – 2014. – Вип. 13. С. 2. 
2. Крайнік О. М., Сергієнко Т. І. Сучасні технології менеджменту на промислових підприємствах в 
умовах ринкової економіки / О. М. Крайнік, Т. І.Сергієнко. Modern Technologies in Economy and 
Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in 
Opole, 2018. Р. 249-259. 
3. Сталий розвиток [Електронний ресурс] – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток. 
4. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / 
Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 295 c. 
5. Управління життєдіяльністю підприємств промисловості: монографія / О. М. Ястремська, 
Г. В. Верещагіна, О. В. Авраменко та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Ястремської О. М., 
канд. екон. наук, доцента Верещагіної Г. В. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 432 с. 
6. Бабенко Т. Ю. Управління ризиками інноваційної діяльності на підприємстві / Т. Ю. Бабенко 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  
https://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section1/tez13/.  
7. Жежуха В. Й. Ризики інноваційної діяльності / В. Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України. – 
2009. – Вип. 19.2. – С. 177-182. 
8. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посіб. – 
Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 278с. 
9. Шипуліна Ю. С. Механізми формування інноваційно-сприятливого середовища на промисловому 
підприємстві // науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», № 8 – 2013 (46), С. 81. 
10. Перспективи інноваційного розвитку України: зб. наук. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.: Альтерпрес, 
2002. – 160 с. 
11. Довбня С. Б., Охлопкова Т. Л. Механізм активізації інноваційного розвитку підприємств 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: Lviv Polytechnic National University Institutional Repository 
http://ena.lp.edu.ua. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9730
http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9730
http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9730


65 

1.7. Transformation of mechanisms for assessing the financial security of regions 
 
1.7. Трансформація механізмів оцінки стану фінансової безпеки регіонів 

 
Регіон є одним зі структурних елементів, виділених відповідно до об’єкта захисту у 

структурі фінансової безпеки. Так, категорія «фінансова безпека регіону» трактується нами як 
умови фінансового розвитку певного регіону держави, за яких дія внутрішніх та зовнішніх 
загроз не спричиняє негативних процесів у даній складній системі та не заважає створенню 
сприятливих фінансових умов для сталого розвитку регіону [9]. 

З метою оцінки стану фінансової безпеки регіонів України пропонується до 
застосування методичний підхід, який дозволяє оперативно визначати стан фінансової 
безпеки областей України, отримуючи результати з однозначних тлумаченням, 
виокремлювати специфічні для певного регіону загрози та резерви для подальшого 
застосування цієї інформації органами державної влади у процесі зміцнення стану фінансової 
безпеки певного регіону та держави в цілому [9]. 

Проведемо апробацію запропонованого методичного підходу до оцінки фінансової 
безпеки регіонів України за 2018 рік.Визначено абсолютні значення індикаторів у динаміці по 
регіонах та сформовано матрицю даних Х={xij}, де  xij – значення j-х індикаторів для i-ї області 
України; 𝑖 = 1,22;̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑗 = 1,24 ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Табл. 1).  

На наступному етапі запропонованого методичного підходу до оцінки стану фінансової 
безпеки регіону відбувається нормування індикаторів у підсистемах фінансової безпеки 
регіону (Табл. 2). У процесі нормування індикаторів стану фінансової безпеки регіону 
пропонується застосовувати метод нормування – відносно розмаху варіації: 

 

𝐶: 𝑦𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
; 𝐵: 𝑦𝑖𝑗 =

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 (1) 

 
Розподіл сформованої матриці даних Х={xij}, де xij – значення j-х індикаторів для i-ї 

області України; 𝑖 = 1,22;̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑗 = 1,24 ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Табл. 1) на групи відбувається відповідно до мети 
дослідження. До першої групи показників включено індикатори, які характеризують рівень 
фінансової безпеки населення регіону (матриця ХНР={хij}). До другої групи – індикатори, які 
характеризують рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання регіону та їх 
підприємницьку активність (матриця ХСГР={хij}). До третьої групи – індикатори, які 
характеризують рівень галузевої (секторальної) фінансової безпеки регіону (матриця 
ХГФБ={хij}). До четвертої групи – індикатори, які характеризують стан фінансової 
безпекирегіону за рівнем фінансової автономії (матриця ХРБ={хij}). 

Надалі мають бути визначені показники вагомості для кожного з індикаторів певної 
підсистеми фінансової безпеки регіону. Нами визначено, що коефіцієнти вагомості для 
кожного індикатору фінансової безпеки регіону є рівними. 

На наступному етапі відбувається узагальнення показників у комплексні індикатори 
стану фінансової безпеки регіону в розрізі підсистем та ранжування областей відповідно до 
отриманих значень. Складність даного етапу пояснюється різноманітністю способів 
визначення інтегрального показнику, а також наявністю диспропорцій у розвитку областей 
України. 

Надалі визначається інтегральний показник стану фінансової безпеки за регіонами та 
періодами дослідження (табл. 3) та кластеризація областей відповідно до отриманих 
значень. 
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Таблиця 1. Матриця абсолютних значень індикаторів стану  
фінансової безпеки регіонів України, 2018 р. 

Область Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Вінницька 54992,0 56,8 94,5 115,5 0,5 101,6 3,1 432,3 41,5 37,5 49170,4 

Волинська 46475,1 49,5 93,3 112,7 1,2 143,3 3,0 402,4 63,1 20,3 29798,5 

Дніпропетровська 72883,4 58,6 92,2 115,8 1,7 128,0 3,9 435,9 27,1 18,9 149583,7 

Донецька 31888,0 50,0 89,9 110,2 10,7 106,5 1,2 142,9 23,2 11,3 74582,8 

Житомирська 52135,9 57,5 93,8 114,5 0,3 131,0 3,1 399,8 44,0 38,0 36223,9 

Закарпатська 40471,6 54,5 83,2 112,5 0,2 123,6 2,0 411,0 47,1 47,0 18976,0 

Запорізька 67982,5 56,7 89,0 114,8 5,0 176,0 3,4 444,8 23,8 24,1 123206,7 

Івано-Франківська 48367,7 55,6 91,8 112,5 1,4 125,2 2,2 359,0 44,0 39,5 51739,3 

Київська 63498,4 58,5 98,4 113,8 3,4 134,4 5,3 545,0 39,5 28,3 64900,7 

Кіровоградська 51018,0 54,5 98,2 112,5 0,5 168,9 3,4 375,8 47,6 45,3 31101,1 

Луганська 20618,6 56,9 81,3 111,9 52,5 113,3 0,9 96,7 43,9 37,8 10578 

Львівська 55510,7 56,8 90,9 112,7 1,7 136,8 3,4 434,7 43,2 36,7 39681,9 

Миколаївська 55543,9 58,1 87,8 110,3 5,3 126,2 3,0 470,0 31,6 33,2 51211,9 

Одеська 61165,6 57,2 91,3 110,5 1,5 137,8 3,4 532,3 39,5 36,3 24422,3 

Полтавська 60217,5 55,1 88,9 115,9 1,6 109,6 4,2 422,8 37,1 21,9 132723,4 

Рівненська 47729,1 56,8 86,4 111,6 1,6 87,7 2,5 325,5 46,9 42,6 32481,9 

Сумська 55934,4 58,4 89,3 110,6 16,1 109,4 3,5 358,3 51,3 34,3 44127,6 

Тернопільська 43512,5 52,7 91,7 113,7 1,1 131,0 2,2 338,9 53,2 42,1 20771,8 

Харківська 60117,7 61,4 96,0 110,1 5,2 133,5 4,3 564,6 44,6 39,8 70902,1 

Херсонська 50109,4 57,5 92,7 109,5 2,2 127,4 2,7 431,9 41,2 50,0 27577,6 

Хмельницька 52487,6 55,9 90,0 111,8 0,7 129,6 3,0 452,6 48,8 38,2 33670,7 

Черкаська 50292,6 57,7 95,9 111,4 3,1 108,6 3,7 426,6 43,8 32,5 57890,8 

Чернівецька 42850,4 57,2 93,2 112,7 0,01 95,8 1,9 478,1 37,9 57,7 17094,0 

Чернігівська 50895,4 57,3 88,4 111,7 1,1 138,4 3,3 378,7 44,4 33,1 35538,2 

Область Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 

Вінницька 1223,2 3584,7 0,9 104,6 58384 109,0 10206,1 143,1 911,6 5,3 1,5 

Волинська 838,4 1772,0 0,3 109,9 49987 109,9 7488,9 251,0 694,4 4,4 0,9 

Дніпропетровська 701,1 4659,1 0,1 104,6 97137 109,2 17016 1112,7 2399,3 8,0 2,8 

Донецька 377,8 1298,9 1,3 97,0 39411 112,3 5971,4 289,2 1158,5 6,1 2,9 

Житомирська 837,0 1664,0 0,5 104,4 49737 109,1 5715,6 193,6 540,0 5,0 0,9 

Закарпатська 1017,0 1394,5 1,8 105,0 34202 112,2 5291,3 271,0 1319,5 3,8 0,7 

Запорізька 384,0 2247,6 2,4 105,3 75306 109,2 8136,9 526,3 1970,1 6,8 1,3 

Івано-Франківська 1204,6 2412,5 0,4 106,7 46312 109,1 5870,4 651,6 633,8 4,0 1,1 

Київська 1168,6 4216,4 0,8 103,9 90027 110,0 21352,4 906,7 1054,4 7,8 2,8 

Кіровоградська 692,7 1730,4 1,8 98,3 55183 109,0 6373,3 78,9 548,7 5,5 0,8 

Луганська 272,5 295,0 0,1 85,6 13883 109,3 1169,1 202,7 94,0 4,3 1,3 

Львівська 996,5 3410,0 0,8 103,4 58221 110,1 9194,1 367,8 750,6 5,7 2,1 

Миколаївська 517,3 2461,6 1,0 100,8 60549 109,4 7885,4 200,3 1859,4 5,3 1,0 

Одеська 531,5 6527,3 0,3 105,7 62701 109,3 8378,0 509,2 700,5 6,8 1,9 

Полтавська 945,1 4966,4 0,2 96,4 106248 109,3 11175,6 733,9 1354,8 7,6 2,3 

Рівненська 892,9 2175,8 0,01 106,6 42038 109,3 5680,3 115,3 354,5 4,0 1,3 

Сумська 769,4 1313,9 2,0 99,6 51419 109,7 6144,1 168,4 737,4 5,4 0,9 

Тернопільська 1014,2 1726,9 0,8 107,8 38593 109,7 6676,2 53,4 431,3 3,8 0,7 

Харківська 675,3 4703,8 2,2 100,5 69489 111,2 7629,5 249,7 476,4 6,4 2,0 

Херсонська 607,1 1172,9 1,5 100,5 45532 109,5 6087,9 196,2 259,0 4,5 0,7 

Хмельницька 981,8 2679,6 0,1 105,2 49916 109,2 7705,9 157,5 502,7 4,8 1,0 

Черкаська 1225,8 1625,8 1,1 98,1 59697 109,7 8153,9 276,3 647,5 5,5 0,8 

Чернівецька 1054,3 1604,1 0,9 102,6 31509 108,7 3277,6 48,8 221,0 3,5 0,9 

Чернігівська 683,1 1190,7 1,0 101,9 55198 109,6 7732,6 431,9 745,4 5,3 0,9 

Джерело: узагальнено автором за даними 6 
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Таблиця 2. Нормовані значення індикаторів стану  
фінансової безпеки регіонів України, 2018 р. 

 Фінансова безпека населення регіону Фінансова безпека суб’єктів господарювання регіону 

Область Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 ХНР Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 ХСГР 

Вінницька 0,66 0,61 0,77 0,94 0,99 0,79 0,84 0,50 0,72 0,46 0,56 0,62 

Волинська 0,49 0,00 0,70 0,50 0,98 0,53 0,37 0,48 0,65 1,00 0,19 0,54 

Дніпропетровська 1,00 0,76 0,64 0,98 0,97 0,87 0,54 0,68 0,72 0,10 0,16 0,44 

Донецька 0,22 0,04 0,50 0,11 0,80 0,33 0,79 0,07 0,10 0,00 0,00 0,19 

Житомирська 0,60 0,67 0,73 0,78 0,99 0,76 0,51 0,50 0,65 0,52 0,58 0,55 

Закарпатська 0,38 0,42 0,11 0,47 1,00 0,48 0,59 0,25 0,67 0,60 0,77 0,58 

Запорізька 0,91 0,61 0,45 0,83 0,90 0,74 0,00 0,57 0,74 0,02 0,28 0,32 

Івано-Франківська 0,53 0,51 0,61 0,47 0,97 0,62 0,58 0,30 0,56 0,52 0,61 0,51 

Київська 0,82 0,76 1,00 0,67 0,94 0,84 0,47 1,00 0,96 0,41 0,37 0,64 

Кіровоградська 0,58 0,42 0,99 0,47 0,99 0,69 0,08 0,57 0,60 0,61 0,73 0,52 

Луганська 0,00 0,62 0,00 0,38 0,00 0,20 0,71 0,00 0,00 0,52 0,57 0,36 

Львівська 0,67 0,61 0,56 0,50 0,97 0,66 0,44 0,57 0,72 0,50 0,55 0,56 

Миколаївська 0,67 0,72 0,38 0,12 0,90 0,56 0,56 0,48 0,80 0,21 0,47 0,50 

Одеська 0,78 0,65 0,58 0,16 0,97 0,63 0,43 0,57 0,93 0,41 0,54 0,58 

Полтавська 0,76 0,47 0,44 1,00 0,97 0,73 0,75 0,75 0,70 0,35 0,23 0,56 

Рівненська 0,52 0,61 0,30 0,33 0,97 0,55 1,00 0,36 0,49 0,59 0,67 0,62 

Сумська 0,68 0,75 0,47 0,17 0,69 0,55 0,75 0,59 0,56 0,70 0,50 0,62 

Тернопільська 0,44 0,27 0,61 0,66 0,98 0,59 0,51 0,30 0,52 0,75 0,66 0,55 

Харківська 0,76 1,00 0,86 0,09 0,90 0,72 0,48 0,77 1,00 0,54 0,61 0,68 

Херсонська 0,56 0,67 0,67 0,00 0,96 0,57 0,55 0,41 0,72 0,45 0,83 0,59 

Хмельницька 0,61 0,54 0,51 0,36 0,99 0,60 0,53 0,48 0,76 0,64 0,58 0,60 

Черкаська 0,57 0,69 0,85 0,30 0,94 0,67 0,76 0,64 0,71 0,52 0,46 0,62 

Чернівецька 0,43 0,65 0,70 0,50 1,00 0,65 0,91 0,23 0,82 0,37 1,00 0,66 

Чернігівська 0,58 0,66 0,42 0,34 0,98 0,59 0,43 0,55 0,60 0,53 0,47 0,52 

 Фінансова безпека галузей економіки 

(секторів) регіону 

Фінансова безпека регіону за рівнем фінансової 

автономії 

Область Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 ХГФБ Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 ХРБ 

Вінницька 0,28 1,00 0,53 0,37 0,78 0,59 0,48 0,92 0,45 0,09 0,35 0,40 0,36 0,44 

Волинська 0,14 0,59 0,24 0,12 1,00 0,42 0,39 0,67 0,31 0,19 0,26 0,20 0,09 0,30 

Дніпропетровська 1,00 0,45 0,70 0,04 0,78 0,59 0,90 0,86 0,79 1,00 1,00 1,00 0,95 0,93 

Донецька 0,46 0,11 0,16 0,54 0,47 0,35 0,28 0,00 0,24 0,23 0,46 0,58 1,00 0,40 

Житомирська 0,18 0,59 0,22 0,21 0,77 0,39 0,39 0,89 0,23 0,14 0,19 0,33 0,09 0,32 

Закарпатська 0,06 0,78 0,18 0,75 0,80 0,51 0,22 0,03 0,20 0,21 0,53 0,07 0,00 0,18 

Запорізька 0,81 0,12 0,31 1,00 0,81 0,61 0,67 0,86 0,35 0,45 0,81 0,73 0,27 0,59 

Івано-Франківська 0,30 0,98 0,34 0,16 0,87 0,53 0,35 0,89 0,23 0,57 0,23 0,11 0,18 0,37 

Київська 0,39 0,94 0,63 0,33 0,75 0,61 0,82 0,64 1,00 0,81 0,42 0,96 0,95 0,80 

Кіровоградська 0,15 0,44 0,23 0,75 0,52 0,42 0,45 0,92 0,26 0,03 0,20 0,44 0,05 0,33 

Луганська 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,83 0,00 0,14 0,00 0,18 0,27 0,20 

Львівська 0,21 0,76 0,50 0,33 0,73 0,51 0,48 0,61 0,40 0,30 0,28 0,49 0,64 0,46 

Миколаївська 0,29 0,26 0,35 0,41 0,63 0,39 0,51 0,81 0,33 0,14 0,77 0,40 0,14 0,44 

Одеська 0,10 0,27 1,00 0,12 0,83 0,46 0,53 0,83 0,36 0,43 0,26 0,73 0,55 0,53 

Полтавська 0,88 0,71 0,75 0,08 0,44 0,57 1,00 0,83 0,50 0,64 0,55 0,91 0,73 0,74 

Рівненська 0,16 0,65 0,30 0,00 0,86 0,39 0,30 0,83 0,22 0,06 0,11 0,11 0,27 0,27 

Сумська 0,24 0,52 0,16 0,83 0,58 0,47 0,41 0,72 0,25 0,11 0,28 0,42 0,09 0,33 

Тернопільська 0,07 0,78 0,23 0,33 0,91 0,47 0,27 0,72 0,27 0,00 0,15 0,07 0,00 0,21 

Харківська 0,43 0,42 0,71 0,92 0,61 0,62 0,60 0,31 0,32 0,19 0,17 0,64 0,59 0,40 

Херсонська 0,12 0,35 0,14 0,62 0,61 0,37 0,34 0,78 0,24 0,14 0,07 0,22 0,00 0,26 

Хмельницька 0,17 0,74 0,38 0,04 0,81 0,43 0,39 0,86 0,32 0,10 0,18 0,29 0,14 0,33 

Черкаська 0,34 1,00 0,21 0,46 0,51 0,50 0,50 0,72 0,35 0,21 0,24 0,44 0,05 0,36 

Чернівецька 0,05 0,82 0,21 0,37 0,70 0,43 0,19 1,00 0,10 0,00 0,06 0,00 0,09 0,21 

Чернігівська 0,18 0,43 0,14 0,41 0,67 0,37 0,45 0,75 0,33 0,36 0,28 0,40 0,09 0,38 

Джерело: розраховано автором 
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У процесі визначення інтегрального показника стану фінансової безпеки регіонів 
України застосовано адитивну модель. Крім того, враховано, що у процесі визначення 
інтегрального показника фінансової безпеки регіонів існує можливість компенсації певного 
погіршення рівня безпеки однієї підсистеми фінансової безпеки регіону шляхом підвищення 
рівня іншої часткової оцінки [1; 2]. Для запобігання даної ситуації інтегральний показник 
доречно визначати за формулою середнього геометричного зі значень рівня безпеки 4-х 
підсистем (формула 2). 

𝐼ФБР𝑖 = √хНР𝑖 ∙ хСГР𝑖 ∙ хГФБ𝑖 ∙ хРБ𝑖
4 = √∏ х𝑖𝑗

4
 (2) 

 
де 𝐼ФБР𝑖  – інтегральний показник фінансової безпеки i-го регіону України; 
 хНР𝑖 , хСГР𝑖, хГФБ𝑖 , хРБ𝑖 – часткові коефіцієнти. 
 
Як зазначає В. О. Гавура [4, с. 100-108], результати аналізу, отримані за формулою 2 

можуть бути некоректними, враховуючи теоретичну можливість наявності нульових значень 
хНР𝑖 , хСГР𝑖 , хГФБ𝑖 , хРБ𝑖 . Відповідно, застосуємо модифіковану формулу 3. 

 

𝐼ФБР𝑖 = √∏(1 + х𝑖𝑗) − 1 (3) 

 
В результаті ми отримаємо таксономічний інтегральний показник стану фінансової 

безпеки регіонів України у певному періоді, характерною особливістю якого є знаходження в 
інтервалі від 0 до 1 [5, с. 197].  

 
Таблиця 3. Ранжування областей України в залежності від інтегральних показників 

стану фінансової безпеки регіонів України за кожною з підсистемою, 2018 р. 

Область 
ХНР ХСГР ХГФБ ХРБ 

Інтегральний 
показник 

Зна-
чення 

Ранг Зна-
чення 

Ранг Зна-
чення 

Ранг Зна-
чення 

Ранг Зна-
чення 

Ранг 

Вінницька 0,79 3 0,62 4-7 0,59 4-5 0,44 7-8 0,60 4 

Волинська 0,53 21 0,54 16 0,42 16-17 0,30 18 0,44 17-19 

Дніпропетровська 0,87 1 0,44 21 0,59 4-5 0,93 1 0,68 2 

Донецька 0,33 23 0,19 24 0,35 23 0,40 9-10 0,31 23 

Житомирська 0,76 4 0,55 14-15 0,39 18-20 0,32 17 0,48 11-12 

Закарпатська 0,48 22 0,58 10-11 0,51 8-9 0,18 24 0,40 22 

Запорізька 0,74 5 0,32 23 0,61 2-3 0,59 4 0,54 6 
Івано-Франківська 0,62 14 0,51 19 0,53 7 0,37 12 0,50 10 

Київська 0,84 2 0,64 3 0,61 2-3 0,80 2 0,71 1 

Кіровоградська 0,69 8 0,52 17-18 0,42 16-17 0,33 14-16 0,47 13-15 

Луганська 0,20 24 0,36 22 0,01 24 0,20 23 0,10 24 

Львівська 0,66 10 0,56 12-13 0,51 8-9 0,46 6 0,54 8 

Миколаївська 0,56 18 0,50 20 0,39 18-20 0,44 7-8 0,47 13-15 

Одеська 0,63 12 0,58 10-11 0,46 13 0,53 5 0,55 7 
Полтавська 0,73 6 0,56 12-13 0,57 6 0,74 3 0,64 3 

Рівненська 0,55 19-20 0,62 4-7 0,39 18-20 0,27 19 0,44 17-19 

Сумська 0,55 19-20 0,62 4-7 0,47 11-12 0,33 14-16 0,48 11-12 

Тернопільська 0,59 15-16 0,55 14-15 0,47 11-12 0,21 21-22 0,42 20-21 

Харківська 0,72 7 0,68 1 0,62 1 0,40 9-10 0,59 5 

Херсонська 0,57 17 0,59 9 0,37 21-22 0,26 20 0,42 20-21 

Хмельницька 0,60 14 0,60 8 0,43 14-15 0,33 14-16 0,47 13-15 
Черкаська 0,67 9 0,62 4-7 0,50 10 0,36 13 0,52 9 

Чернівецька 0,65 11 0,66 2 0,43 14-15 0,21 21-22 0,44 17-19 

Чернігівська 0,59 15-16 0,52 17-18 0,37 21-22 0,38 11 0,45 16 

Джерело: розраховано автором 
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Інтерпретуючи даний індикатор, доречно звернути увагу, що високі значення даного 
показника характеризують порівняно стійке значення фінансової безпеки певного регіону, а 
низькі значення сигналізують про її небезпечний або критичний стан [10; 8]. Так, 
інтегральний показник стану фінансової безпеки регіонів України фактично означає результат 
згортання часткових показників по підсистемах до комплексного індексу по певній області. 

Так, найвищий рівень фінансової безпеки регіонів України у 2018 р. мають наступні 
області: Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька, Харківська, а найнижчий: 
Закарпатська, Донецька та Луганська області.  

На наступному етапі методичного підходу порівнюється стан фінансової безпеки 
регіонів відповідно до розрахованих даних інтегрального показника стану фінансової 
безпеки, виділяються специфічні проблемні аспекти та можливості певного регіону. 

Для формування висновків за отриманими результатами застосування методичного 
підходу до оцінки стану фінансової безпеки регіону використаємо шкалу, представлену на 
основі рівнів Фібоначчі [3]. Так, застосуємо для аналізу діапазони значень інтегрального 
показника стану фінансової безпеки регіонів України, в яких найбільш вірогідно відбуваються 
зміни [5, с. 197]. Зазначимо, що коефіцієнт 50% не має відношення до числової послідовності 
Фібоначчі, а ґрунтується на положенні теорії Доу [7]. 

 
Таблиця 4. Кластеризація областей України задіапазонами значень фінансової 

безпеки регіонів України, визначених на основі рівнів Фібоначчі, 2018 рік 
Діапазон 0,000-0,381 0,382-0,499 0,500-0,618 0,619-1,000 

Інтерпретація результату 
(стан безпеки регіону) 

критичний небезпечний задовільний високий 

Області, 2018 р. Донецька, 
Луганська 

Волинська, 
Житомирська, 
Закарпатська, 

Кіровоградська, 
Миколаївська, 

Рівненська, 
Сумська, 

Тернопільська, 
Херсонська, 

Хмельницька, 
Чернігівська, 
Чернівецька 

Вінницька, 
Запорізька, Івано-

Франківська, 
Львівська, 
Одеська, 

Харківська, 
Черкаська 

Дніпропетровська, 
Київська, Полтавська 

Джерело: представлено автором із застосуванням чисел Фібоначчі [3] таположень теорії Доу [7] 

 
Звернемо увагу на те, що кластерний аналіз є важливим інструментом для здійснення 

типологізації об’єктів. Його метою є розподіл певних об’єктів на відносно гомогенні групи на 
основі аналізу набору показників, які характеризують ці об’єкти. Відповідно, в кожній групі 
об’єкти є подібними між собою та відрізняються за характеристиками від об’єктів в інших 
кластерах. Найбільш застосованим на практиці є ієрархічний англомеративний аналіз, 
враховуючи його наочність та доступність [5, с. 198]. 

Результати ієрархічного аналізу висвітлимо у вигляді дендрограми (Рис. 1), в якій 
представлено номери областей України, які було об’єднано в кластери (від 1 до 24 в 
алфавітному порядку), і значення міри відстані між ними. Нами було застосовано евклідову 
відстань як міру відстані між значеннями фінансової безпеки регіонів України, яка 
визначалась за формулою. 
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𝑝(𝑥𝑖𝑗) = √∑(𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)
2
,

𝑛

𝑙=1

 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑙 = 1, 𝑛,̅̅ ̅̅ ̅ 

 
(

3) 

  

де  𝑝(𝑥𝑖𝑗)– відстань між і-тим і j-тим об’єктами; 

 𝑥𝑖, 𝑥𝑗  – вектори значень індикаторів для і-го і j-го об’єкту; 

 𝑥𝑖𝑙, 𝑥𝑗𝑙  – значення показника lдля об’єктів і та j відповідно. 

Так, застосовуємо формулу (3) для побудови матриці відстаней. Відстань між 1-ю та 2-ю 
країною, відповідно, становить: 

 

𝑝(𝑥12) = √(0,60 − 0,44)2 + (0,50 − 0,42)2 = 0,18 
 
Аналогічно розрахував всі відстані між країнами, створено матрицю відстаней 

наступного вигляду (Табл. 5). 
 

Таблиця 5. Матриця відстаней між країнами (фрагмент) 

№ країни за 
порядком 

1 2 3 4 5 … 24 

1 0 0.179 0.12 0.396 0.134 … 0.192 

2 0.179 0 0.294 0.23 0.0447 … 0.0412 

3 0.12 0.294 0 0.516 0.25 … 0.311 

4 0.396 0.23 0.516 0 0.27 … 0.205 

5 0.134 0.0447 0.25 0.27 0 … 0.0671 

… … … … … … … … 
24 0.192 0.0412 0.311 0.205 0.0671 … 0 

Джерело: розраховано автором 

 
Сформувавши матрицю відстаней, знайдено відстань, яка є найменшою (області під 

№ 2 та № 23 (Волинська та Чернівецька) (𝑝(𝑥1,23) = 0,01), які об’єднуються в один кластер. 

Надалі формується нова матриця відстаней, у якій залишається значення, що є найбільшим зі 
значень областей № 1 і № 23, в результаті отримуємо 23 кластери: S(1), S(2,23),S(3)–S(22), S(24). З 
нової матриці в кластер об’єднуються області № 5 та № 21 (Житомирська і Хмельницька) 

(𝑝(𝑥5,21) = 0,01).Після подальших аналогічних дій та розрахунків отримуємо 4 кластери: 

S(1,12,14,19,3,15,9), S(2,23,6,18,16,20,24,5,21,13,10,17,7,8,22), S(4), S(11). 
Принципово важливим питанням при кластерному аналізі є визначення оптимальної 

кількості груп (кластерів). Аналіз дендрограми (Рис. 1) підтверджує обрану кількість кластерів 
для сукупності областей. Так, у досліджуваному періоді зафіксовано різкий стрибок відстані 
між різними групами областей після 20 ітерації, відповідно, 4 групи є оптимальною кількістю 
груп (кластерів) (24 області – 20 ітерацій = 4). Так, враховано, що процес групування областей 
відповідає поступовому мінімальному збільшенню інтегрального показника стану фінансової 
безпеки регіонів, а різкий стрибок інтерпретовано як певну характеристику кількості груп, які 
існують в цій сукупності. 

Так, з’ясовано, що результати кластерного аналізу областей України, виконаного 
різними методами, відрізняється несуттєво, відповідно, у подальшому продовжимо аналіз, 
застосовуючи розподіл областей за діапазонами значень фінансової безпеки регіонів 
України, визначених на основі рівнів Фібоначчі. 

 



71 

 
Рис. 1. Дендрограма результатів кластерного аналізу областей України за значенням 

інтегрального показника стану фінансової безпеки 
Джерело: представлено автором 

 
Перевіримо усталеність отриманої класифікації в динаміці за 2015-2018 рр., оцінюючи 

зміни їх розшарування у досліджуваному періоді (Табл. 6). 

Таблиця 6. Структура сукупності областей за класами, 2015-2018 рр. 

Область 
Період, роки 

Динаміка 
2015 2016 2017 2018 

Вінницька 3 3 3 3 ↔ 

Волинська 2 2 2 2 ↔ 

Дніпропетровська 3 3 3 4 ↑ 

Донецька 1 1 1 1 ↔ 

Житомирська 2 2 2 2 ↔ 

Закарпатська 2 2 2 2 ↔ 
Запорізька 3 3 3 3 ↔ 

Івано-Франківська 2 2 2 3 ↑ 

Київська 4 3 4 4 ↔ 

Кіровоградська 2 2 2 2 ↔ 

Луганська 1 1 1 1 ↔ 

Львівська 2 3 3 3 ↑ 

Миколаївська 2 2 2 2 ↔ 
Одеська 2 3 3 3 ↑ 

Полтавська 3 3 3 4 ↑ 

Рівненська 2 1 1 2 ↔ 

Сумська 2 2 2 2 ↔ 

Тернопільська 1 1 2 2 ↑ 

Харківська 3 3 3 3 ↔ 

Херсонська 1 1 1 2 ↑ 

Хмельницька 2 2 2 2 ↔ 
Черкаська 2 2 2 3 ↑ 

Чернівецька 2 2 2 2 ↔ 

Чернігівська 1 1 2 2 ↑ 

Джерело: узагальнено автором 
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Зазначимо, що всі групи областей за досліджуваний період характеризуються 
відносною усталеністю. Структуроутворюючими в першій групі областей є Луганська та 
Донецька області. До цієї групи надійшли області, які характеризуються суттєвими 
проблемами у сфері забезпечення фінансової безпеки регіону та, відповідно мають найнижчі 
значення інтегрального показника стану фінансової безпеки регіону (0,000-0,381). У другій 
групі структуроутворюючими є Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області, значення інтегрального 
показника стану фінансової безпеки регіону коливається у діапазоні [0,382;0,500]. У третьому 
класі структуроутворюючими областями є Вінницька, Запорізька та Харківська із значенням 
інтегрального показника стану фінансової безпеки в діапазоні [0,501;0,618]. В четвертому 
кластері структуроутворюючим елементом є Київська область, до цієї групи областей 
включено області, у який найвищий рівень інтегрального показника стану фінансової безпеки 
регіону (≥0,619), відповідно, ці області характеризуються найвищим рівнем фінансової 
стабільності та розвитку.  

Зазначимо також, що протягом досліджуваного періоду значення інтегрального 
показника стану фінансової безпеки регіону не дозволило жодній області покращити свою 
позицію більше ніж на 1 кластер. Так, зафіксоване зміцнення стану фінансової безпеки 
наступних областей: Дніпропетровська, Полтавська (перейшли з 3 до 4 кластеру), Івано-
Франківська, Львівська, Одеська, Черкаська (перейшли з 2 до 3 кластеру),Тернопільська, 
Херсонська, Чернігівська (перейшли з 1 до 2 кластеру). Інші області характеризуються 
усталеністю значення інтегрального показника фінансової безпеки регіону: Донецька, 
Луганська (1 кластер в усіх періодах дослідження), Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька (2 кластер в усіх періодах 
дослідження), Вінницька, Запорізька, Харківська (3 кластер в усіх періодах дослідження), 
Київська (4 кластер в усіх періодах дослідження). 

Важливо також, з нашої точки зору, проаналізувати структуру сукупності областей за 
класами, виділеними за індексами інтегральних показників стану фінансової безпеки регіонів 
України за кожною з її підсистем (Табл. 7). 

Аналізуючи дані, узагальнені у Табл. 7, з’ясовано, що найвищий рівень фінансової 
безпеки населення регіону, який розраховувався, базуючись на даних доходу населення, 
рівня зайнятості, індексу реальної заробітної плати в регіоні та інших показниках, у 2015-
2018 рр. зафіксовано у Дніпропетровській, Вінницький, Київський, Харківській областях, а 
найнижчий – у Луганській, Донецькій та Тернопільській областях.  

Найвищий рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання регіону та їх 
підприємницької активності, який розраховувався на основі кількісних показників суб’єктів 
малого та середнього підприємництва в регіоні, темпів зростання податкового боргу, 
питомої ваги обсягу реалізованої продукції суб’єктів малого та середнього підприємництва у 
загальному обсязі реалізованої продукції, зафіксовано Вінницький, Київський, Харківській 
областях, а найнижчий – у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. 

Оцінка галузевої (секторальної) фінансової безпеки регіону проводилась на підставі 
узагальнення даних щодо обсягів реалізованої промислової продукції в регіоні, обсягів 
виробництва продукції сільського господарства та виконаних будівельних робіт, питомої ваги 
інноваційної продукції у сукупному обсязі реалізації та інші. Найвищий рівень фінансової 
безпеки цієї підсистеми фінансової безпеки регіону зафіксовано у наступних областях: 
Дніпропетровська, Полтавська, Київська, Харківська, а найнижчий – у Луганській, Донецькій 
та Чернігівській областях. 
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Таблиця 7. Структурні групи областей України, визначені на підставі значень 
інтегральних індексів підсистем фінансової безпеки регіонів, 2015-2018 рр. 

Область 
ХНР ХСГР 

Період, роки Період, роки 
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Вінницька 4 4 4 4 4 2 4 4 
Волинська 3 4 3 3 3 3 3 2 
Дніпропетровська 4 4 4 4 2 2 2 2 
Донецька 1 1 2 2 1 1 1 1 
Житомирська 4 4 4 3 3 3 4 3 
Закарпатська 2 4 4 3 3 3 4 4 
Запорізька 4 4 4 4 1 2 3 2 
Івано-Франківська 4 4 4 3 3 2 3 3 
Київська 4 4 4 4 4 3 4 4 
Кіровоградська 4 4 2 3 3 4 4 4 
Луганська 1 1 1 1 1 1 2 1 
Львівська 4 4 4 4 3 3 3 3 
Миколаївська 3 4 4 4 2 2 3 3 
Одеська 4 4 4 4 3 3 4 3 
Полтавська 4 4 4 3 3 2 3 2 
Рівненська 3 4 4 3 4 2 3 3 
Сумська 3 4 4 4 4 3 3 3 
Тернопільська 3 4 3 2 3 4 1 2 
Харківська 4 4 4 4 4 4 4 4 
Херсонська 3 4 4 3 3 2 4 4 
Хмельницька 3 4 4 4 3 3 4 3 
Черкаська 4 4 4 3 4 3 4 3 
Чернівецька 4 4 4 3 4 3 4 4 
Чернігівська 3 4 4 4 3 2 3 3 

Область 
ХГФБ ХРБ 

Період, роки Період, роки 
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Вінницька 3 2 2 2 2 2 2 1 
Волинська 2 2 1 2 1 1 1 1 
Дніпропетровська 3 2 2 3 4 4 4 4 
Донецька 1 1 2 1 2 1 1 1 
Житомирська 2 1 1 2 1 1 1 1 
Закарпатська 3 1 1 3 1 1 1 1 
Запорізька 3 1 1 2 3 3 3 3 
Івано-Франківська 3 1 1 3 1 1 1 1 
Київська 3 2 2 3 4 4 4 4 
Кіровоградська 2 1 1 2 1 1 1 1 
Луганська 1 1 1 1 1 1 1 1 
Львівська 3 1 1 2 2 2 2 1 
Миколаївська 2 1 1 2 2 2 2 1 
Одеська 2 2 1 2 3 3 2 1 
Полтавська 3 3 3 4 4 4 3 3 
Рівненська 2 1 1 2 1 1 1 1 
Сумська 2 1 2 3 1 1 1 1 
Тернопільська 2 1 1 2 1 1 1 1 
Харківська 4 2 2 3 2 2 2 2 
Херсонська 1 1 1 2 1 1 1 1 
Хмельницька 2 1 1 2 1 1 1 1 
Черкаська 3 1 1 2 1 1 1 1 
Чернівецька 2 1 1 2 1 1 1 1 
Чернігівська 1 1 1 1 1 1 1 1 

Джерело: узагальнено автором 
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Четверта підсистема фінансової безпеки регіону узагальнює значення таких індикаторів 
як валовий регіональний продукт, індекс споживчих цін в регіоні, обсяги капітальних 
інвестицій та прямих іноземних інвестицій, обсяг експорту товарів, доходи місцевих 
бюджетів та капітальні видатки місцевих бюджетів (у розрахунку на одну особу населення). 
Зауважимо, що значення узагальненого показника по цій підсистемі фінансової безпеки 
регіону нижче за інтегральні індекси в інших підсистемах. Найвищий рівень фінансової 
безпеки цієї підсистеми фінансової безпеки регіону зафіксовано у наступних областях: 
Дніпропетровська, Полтавська, Київська. 

Неоднорідність розвитку та рівня фінансової безпеки областей України зумовлена 
впливом політичних, економічних, географічних та соціальних факторів. Відповідно, в 
результаті аналізу даних, отриманих у процесі моніторингу стану фінансової безпеки регіонів, 
на часі розроблення заходів зміцнення фінансової безпеки регіонів з урахуванням 
особливостей їх розвитку, наявних загроз та можливостей, сильних та слабких аспектів. 

Отже, в результаті трансформації механізмів оцінки стану фінансової безпеки регіонів 
апробованозапропонований об’єктивний методичний підхід до моніторингу стану фінансової 
безпеки регіонів, якийвикористовує тезис про те, що фінансова безпека регіонів 
характеризується розвитком 4-х складових: фінансова безпека населення регіону; фінансова 
безпека суб’єктів господарювання регіону та їх підприємницька активність; галузева 
(секторальна) фінансова безпека регіону; адміністративно-територіальна фінансова безпека, 
а такождозволяє оперативно визначати стан фінансової безпеки областей України, 
отримуючи результати з однозначним тлумаченням, виокремлювати специфічні для певного 
регіону загрози та резерви для подальшого застосування цієї інформації органами державної 
влади у процесі зміцнення стану фінансової безпеки певного регіону та держави в цілому. 

 

Література: 
1. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Sirenko N., Poltorak A., Baryshevska I., Atamaniuk V. 
Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random 
Sequence. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. II. pp. 302-315. 
2. Sirenko N., Prokopenko N., Poltorak A., Melnyk O., Trusevich I. Behavioral approach to monitoring the 
financial security of state. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 
Development. 2019. Vol. 41. № 1. pp. 107-117. 
3. Аракелян Г. Б. Математика и история золотого сечения. Логос. 2014. 404 с. 
4. Гавура В. О. Інструментарій оцінки конкурентоспроможності регіонів. Економічний форум. 2011. 
№ 4. С. 100-108. 
5. Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України : монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. 448 с. 
6. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 р. Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2019. 89 с. 
7. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика = Technical Analysis of the 
Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. М.: «Альпина 
Паблишер», 2011. 616 с. 
8. Полторак А. С. Cистемна таксономія фінансової безпеки. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 
2018. № 3. С. 26-32. (0,44 друк. арк.). DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-4. 
9. Полторак А. С. Методичний підхід до оцінки стану фінансової безпеки регіонів України. Агросвіт. 
2019. № 18. С. 65-71.  
10. Полторак А. С., Зайко А. О. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави. 
Агросвіт. 2018. № 21. С. 65-71. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.65. 
 
 
 
 
 



75 

1.8. The methodological foundations of value-oriented theory of social communication  
in the service sector 

 
1.8. Методологічні основи ціннісно-орієнтованої теорії соціальної комунікації  

у сфері обслуговування 
 
Єдина розкіш, що гідна людини, – говорив Антуан де Сент-Екзюпері, – це розкіш 

людського спілкування. Але не менш вірно і те, що спілкування з іншими людьми – це не 
розкіш, а необхідна і всезагальна умова життєдіяльності людини [1, с. 5]. В цьому ж смислі 
комунікація – це не тільки повсякденне спілкування людей, – це фундаментальна системна 
умова існування і розвитку суспільства. Комунікація є функціональним компонентом 
реалізації будь-якого контакту, будь-якого суспільного ставлення, – отже, суспільство – це, 
перш за все, складна система соціально-комунікативних взаємодій. 

В Західній Європі і в США комплексні наукові дослідження соціальних комунікацій 
набули інституціональну форму в середині ХХ століття. Становлення нової інтегративної 
наукової дисципліни почалося з дослідження проблем, часткових з теоретичної точки зору, 
але надзвичайно важливих у практичному відношенні, - оскільки їх вирішення було 
відповіддю на актуальні запити і виклики суспільного розвитку. Так, праця «Масові 
комунікації» (1949 р.), що виконана групою американських вчених під керівництвом проф. 
У. Шрамма, відкрила нову еру в дослідженнях соціокультурних функцій масмедіа і по праву 
вважається «початковим пунктом» розвитку американської комунікативістики як академічної 
дисципліни. Дослідження К. Дойча «Нерви управління. Моделі політичної комунікації і 
контролю» (1963) не тільки внесло серйозний вклад у розвиток сучасної теоретичної 
політології, але й здійснило суттєвий стимулюючий вплив на подальший розвиток 
«соціальної кібернетики» і загальної теорії менеджменту. Сьогодні в умовах «електронно-
комунікативної революції» наукове знання про соціальні комунікації в економічно 
розвинених країнах розвивається з тою самою інтенсивністю, яка відмічається в галузі 
розвитку комп’ютерних технологій. 

В Україні за останні два десятиріччя проведено значний об’єм наукової роботи в галузі 
досліджень соціально-комунікативних проблем, які виникають у різних сферах суспільного 
життя. Так само, як і на Заході, ця галузь наукового знання набула статус окремої, 
інтегративної по змісту наукової і навчальної дисципліни. Виходять у світ наукові монографії і 
спеціалізовані періодичні видання; інтернет-журнали відомих університетів мають розділи, 
присвячені теорії і історії соціальних комунікацій. Книги  українських вчених перекладаються 
на іноземні мови, і, внесок в науку їх авторів високо оцінюється як в Україні, так і за її 
межами. Так, на протязі багатьох років над проблемою загальної теорії соціальної 
комунікації працює Г. Г. Почєпцов. Психологічні аспекти комунікацій в різних сферах 
професійної діяльності досліджує Л. Є. Урбан-Лембрик. Ряд соціально-психологічних 
факторів, що визначають особливості комунікації в малих групах, аналізує у своїх працях 
М. Н. Корнєв. Питання, що пов’язані з практичною реалізацією маркетингових комунікацій, 
розглядаються в надрукованих працях таких авторів, як Г. І. Лук’янець, Т. О. Примак, 
Є. В. Ромат, Т. Г. Діброва, О. В. Зозульов, Н. Л. Писаренко, В. Г. Королько. Не зважаючи на 
безліч публікацій, ми вимушені признати, що соціально-комунікативні дослідження в Україні 
знаходяться ще на початковій стадії розвитку. Характерно, що так само, як півстоліття назад 
на Заході, ці дослідження починаються з аналізу найбільш гострих практичних проблем, що 
виникають у відносно нових для України «комунікативно-насичених» сферах професійної 
діяльності, – таких, як паблик рилейшнз, виставкова справа і реклама, страховий бізнес і 
маркетинг туризму. Сьогодні вагома більшість спеціалістів в галузі соціальних комунікацій 
зайнято розробкою практичних рекомендацій і ситуативних моделей професійно 
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орієнтованого спілкування. В той же час, мало уваги приділяється власно науковим 
проблемам, що пов’язані з методологією дослідження соціальної комунікації (СК), із 
специфікою теоретичного рівня знання в даній галузі науки, з уточненням і систематизацією 
концептуального апарату, необхідного для побудови загальної і прикладних СК-теорій. 
«Немає нічого практичніше хорошої теорії» – говорив видатний фізик Нільс Бор, – маючи на 
увазі не тільки фізику, але й інші науки, чудово розуміючи при цьому те, що зразки, по яким 
будуються природничо-наукові теорії, можуть виявитися непридатними для 
соціогуманітарного наукового знання. У зв’язку з цим Бор узагальнив свій принцип 
доповнюваності і висунув гіпотезу про те, що в соціогуманітарних науках із-за надзвичайної 
складності та мінливості предмету дослідження знадобиться не одне, а безліч узгоджених 
теоретичних описів, що взаємно доповнюють один одного і таких, що підкоряються так 
званому принципу системної ієрархії.   

В даній статті ставиться задача розглянути і проаналізувати специфіку системно-
аксіологічного підходу до дослідження соціальної комунікації і вияснити методологічні 
основи, на яких може бути побудована комплексна, інтердисциплінарна теорія соціальної 
комунікації, що відображує предмет дослідження в різних, але системно узгоджених 
епістемічних «проекціях», дається узагальнене визначення поняття соціальної комунікації.  

Необхідність системного підходу в дослідженні соціальних відносин була усвідомлена 
задовго до того, як загальна теорія систем набула статус окремої наукової дисципліни. На 
початку ХХ століття Еміль Дюркгейм відкрив і сформулював закон неухильного зростання 
«соціальної щільності» суспільства. Цей закон століттям пізніше виявився таким, що 
адекватно відображує глобальні інтеграційні процеси, які відбуваються у всіх сферах 
суспільного життя [2, с. 330-342].  

Закон Дюркгейма в термінах сучасної мікросоціології описує процес підвищення рівня 
складності системних взаємозв’язків у суспільстві, і, як необхідний наслідок, розширення й 
«ущільнення» мережі соціальних комунікацій. В сучасному суспільстві суб’єктами соціальної 
комунікації є не тільки окремі люди, але й різні групи, колективи і спільноти, промислові 
компанії і комерційні фірми, політичні партії і суспільні рухи, а також держави, міждержавні 
союзи і міжнародні організації. Ця обставина обумовлює ряд особливостей методологічного 
арсеналу, який використовується у наукових дослідженнях проблем, які так чи інакше 
пов’язані із функціонуванням і розвитком системи соціальних комунікацій.  

Перш за все, необхідно підкреслити, що всі перераховані раніше суб’єкти соціальної 
комунікації є саме суб’єктами соціальної дії, а не об’єктами, існування і зміни яких повністю 
підпорядковуються «об’єктивно-історичним» законам. У свій час уявлення про розвиток 
суспільства як природничо-історичного процесу зіграло позитивну роль в становленні 
соціально-гуманітарних наук. Сьогодні це уявлення виявляється одностороннім і тому 
невірним і навіть небезпечним і в пізнавальному і в аксіологічному відношенні. Небезпека як 
аксіологічна оцінка ситуації полягає в тому, що довірившись дії «невмолимого», як писав 
К. Маркс, природничо-історичного закону, суспільство знімає з себе будь-яку 
відповідальність за все, що з ним відбувається і буде відбуватися в майбутньому. Прийнявши 
постулат про домінування «природничо-історичних» закономірностей, вчені опиняться в ролі 
пророків-фаталістів, які намагаються по якимось зовнішнім ознакам передбачити природній 
хід подій. Однак, у наш час «природничі закономірності» і тенденції в прямому значенні цих 
термінів виявляються лише у тих сферах суспільного життя, де зберігається стихійна «гра 
соціальних сил». В той же час подолання стихійності в економічній, політичній, культурній, 
екологічній і демографічній сферах розглядається як зверх задача стратегії сталого розвитку, 
яка розробляється  зусиллями всієї світової спільноти. Це не означає, що в житті суспільства 
відсутні об’єктивні фактори, що впливають на людей незалежно від їх свідомості чи бажання. 
Але місія всіх соціогуманітарних наук, в тому числі і теорії СК, полягає як раз в тому, щоби не 
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тільки описувати, але й оцінювати ці фактори і знаходити способи перебудови або усунення 
тих факторів, вплив яких на соціум є або тільки може стати негативним. Тут доречна наступна 
аналогія. Стихійна біологічна еволюція людини, яка завершилася 40 тис. років тому, 
визначила відсутність у людини «природної» здатності літати, однак польоти, у тому числі і за 
межі планети, стали сьогодні звичайною реальністю. Стихійний розвиток класичного 
«вещественно-товарного» капіталізму привів до кризи перевиробництва 1929 року і потім до 
«великої депресії». Однак, вже у 30-40-ві роки зусиллями економістів і політиків стихійний 
компонент капіталістичної системи господарювання в розвинених країнах було скорочено 
настільки, що можливість повторення подібних криз стала нереальною (слід відмітити, що 
після відповідних реформ капіталізм перестав бути «класичним»). Стихійний розвиток 
спекулятивно-фінансового капіталу визначив кризу 2008 року, але в наш час робляться значні 
зусилля для того, щоби у подальшому перевиробництво «віртуальних» банківських продуктів 
стало неможливим. Нарешті, стихійний розвиток інформаційного ринку у кінці 2010 року 
закономірно привів до «кризи довіри» у сфері міжнародної політики. Але і у даному випадку 
слід очікувати, що соціальні суб’єкти «вищого рівня» - міждержавні союзи і міжнародні 
організації – візьмуть на себе труд і відповідальність усунути або хоча би скоротити 
стихійність у виробництві і споживанні інформації, і тим самим забезпечити без кризовий 
розвиток системи соціальних комунікацій. 

У всіх цих прикладах стихійність соціальних (у широкому смислі) процесів є «фоном», на 
якому проявляються закономірності природничо-наукового плану. Всі масштабні кризи в 
історії людства відбувалися закономірно, тобто мали об’єктивні «природничо-історичні» 
причини. Але звідси не слідує, що для того, щоби усунути такого роду причини і, значить, 
можливість подібних криз у майбутньому, суспільству потрібно зробити щось «понад 
природне» або «понад історичне», що виходить за межі соціального. Так само, як людина 
навчилася літати, не змінюючи своєї біології, суспільство подолає стихійність і навчиться 
управляти своїм розвитком, не змінюючи фундаментальних суспільних устоїв і не 
відмовляючись від суспільних цінностей. Ми повинні стати соціоеволюціонерами, – писав з 
цього приводу наприкінці 60-х років Абрахам Маслоу, – ми не можемо чекати милості від 
історії і повинні взяти у свої руки управління суспільно-історичним процесом [3, с. 24].    

На початку 70-х років на міжнародних конгрессах у Парижі та у Празі чітко пролунала 
вимога змінити пріоритети у розвитку соціогуманітарного наукового знання. Соціальні науки 
повинні не обмежуватися описом, поясненням та прогнозом суспільних явищ, а переходити 
до вирішення задач по плануванню, проектуванню і управлінню соціальними змінами [4 , 
с. 428]. 

Ця вимога стала відповіддю на «виклик часу»: так само як у сучасному виробництві 
високі технології передбачають безпосередній зв’язок з наукою, «технологіям» організації і 
управління в різних сферах суспільного життя потрібна опора не на окремі партійні ідеології, 
а на науку. З іншої сторони, така зміна пріоритетів передбачає відповідну корекцію у 
визначенні предмету досліджень – це стосується всіх наук про людину і суспільство, але в 
першу чергу науки про соціальні комунікації. Тим не менш, у сучасній науковій та навчальній 
літературі все ще домінують формулювання, у яких мета дослідження у теорії СК 
визначається так, ніби то не існує суттєвої різниці між соціогуманітарними і природничими 
науками. «Кінцева мета дослідження комунікації, – вважає М. А. Василик, – виявлення і 
формулювання її законів… Тільки спираючись на закони – необхідні, суттєві, стійкі, 
повторюючи зв’язки і співвіднесення явищ, – вчені мають можливість пояснювати багато 
чисельні факти і явища реального світу, передбачати нові події» [1, с. 21]. Якщо теорія СК, 
як і будь-яка інша соціогуманітарна наука поставить собі за мету виявлення законів у тому 
розумінні як це було представлено вище, вона буде, – як писав Ж. Бодрийяр, завжди 
залишатися у неоплатному боргу перед практикою. Зміни у суспільстві відбуваються швидше, 
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ніж вчені встигають їх описати, – причому деякі зміни настільки глибокі і радикальні, що 
соціологи, політологи і історики, які дотримуються позитивістських уявлень про науку (а саме 
таким уявленням відповідає наведене раніше визначення закону), для запобігання ризику 
відмовляються від будь-яких прогнозів і займаються лише поясненням, а точніше 
ідеологічними інтерпретаціями минулих подій. «Комунікативні реальності» (термін 
М. А. Василика), характерні для початку XXI і початку ХХ століть, настільки різні, що те 
невеличке, яке є «сталим і повторюється», що М. А. Василик представляє як об’єктивні 
«закони комунікації», – є або умовами (необхідність використання знаків, необхідність як 
мінімум двох учасників, необхідність наявності у них різної інформації – інакше не 
відбудеться «обміну», і т. і. [1, с. 23]), або наслідками, причому не самої комунікації, а всіх 
процесів, що відбуваються у суспільстві (закон зростання комунікативних потреб людей, 
закон прискорення і збільшення об’єму інформаційного обміну [1, с. 22]). Закони, які 
відкриваються соціальними науками, – стверджував С. Л. Франк, видатний філософ і 
психолог, висланий із радянської Росії у 1922 році, – є не законами у природниче науковому 
смислі, а правилами, які гласно або негласно встановлюються самими людьми, і які можуть 
покращити або погіршити їх життя. Вивчати соціальні закони, не задумуючись над їх 
покращенням – значить не бачити майбутнього. З іншого боку, не помічати аксіологічного 
аспекту у визначенні предмету соціогуманітарної науки – значить не відрізняти її від 
природознавства, і як наслідок, – завжди відставити від соціальної практики. Питання в тому, 
куди спрямований «ціннісний вектор» соціогуманітарного наукового пізнання в наш час, - 
вважав В. Франкл, – вирішується дуже просто. В сучасному світі існує тільки дві абсолютні 
онтологічні цінності: особистість людини і людство в цілому; тому позитивним є все, що 
сприяє збереженню і розвитку того і другого, а негативним – все, що так чи інакше 
перешкоджає цьому [5]. В цьому сенсі вивчати соціальну комунікацію означає, перш за все, 
знаходити і усувати фактори, що перешкоджають розвитку СК у напрямку, що співпадає з 
зазначеним вище «ціннісним вектором». У сучасній літературі можна знайти біля тисячі 
значень, у яких в різних контекстах використовується слово «комунікація» [1, с. 10]. І все ж 
найбільш загальним і найбільш цінним для теорії СК можна признати визначення 
Т. Шибутані: «Комунікація – це перш за все, спосіб діяльності, який полегшує взаємне 
пристосування поведінки людей. Комунікація – це такий обмін, який забезпечує 
кооперативну взаємодопомогу, що робить можливою координацію дій великої 
складності» [1, с. 11]. Із цього визначення виходить, що якщо напрям розвитку соціальної 
комунікації в онтологічному і деонтологічному планах буде співпадати із ціннісним 
вектороом В. Франкла, то зміст поняття «СК» буде зближуватися із поняттям 
«взаємодопомога». 

В епоху глобалізації розширення і розвиток мережі соціальних комунікацій 
розглядається як необхідна умова розвитку суспільства і всіх його інститутів. На глобальному 
рівні необхідність такої умови слідує з того, що в сучасному світі розрив або послаблення 
міжнародних зв’язків  в економіці, політиці і культурі створює об’єктивну можливість 
зародження конфліктів із загрозою перерости у глобальну катастрофу. На локальних рівнях 
розвиток СК розглядається як засіб підвищення ефективності роботи організацій у всіх сферах 
суспільного життя. Мова у даному випадку йде про те, що розвиток комунікацій забезпечує 
інформаційний обмін фірми з її «зовніщнім середовищем» і, тим самим, створює умови для 
підвищення ефективності функціонування даної фірми на відповідному ринку або в 
некомерційній сфері. Розвиток СК у «внутрішньому середовищі» організації забезпечує 
високу швидкість просування управлінських рішень, – від планування до реалізації, сприяє 
зміцненню і оздоровленню соціально-психологічного клімату в колективі і створює систему 
стимулів для професійного зростання співпрацівників. 
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Таким чином, системно-аксіологічний підхід в теорії соціальної комунікації дозволяє 
сформулювати загальне визначення основного поняття цієї теорії. Соціальна комунікація – це 
системно-інформаційний компонент соціальної активності людей і організацій, функціями 
якого є узгодження мотивів соціальних суб’єктів і координація їх дій, спрямованих до разом 
вибраної мети. Із цього визначення та аналізу інтеграційних процесів у сучасному суспільстві 
слідує, що зміна спрямованості соціально-комунікативних взаємодій від конфронтації і 
конфлікту до співробітництва і взаєморозуміння є у теперішніх умовах не абстрактним 
«гуманістичним» тезисом, а відповіддю на виклик часу. В умовах неухильно зростаючої 
«соціальної щільності» суспільства, історичну перспективу мають лише ті СК, стиль і зміст 
яких має аксіологічну спрямованість, що співпадає із «вектором Франкла». Ця обставина 
враховується у багатьох сучасних політологічних, культурологічних і економічних теоріях, й 
зокрема, у концепції соціально-етичного маркетингу, яка активно розробляється у наш час. 

Термін «соціальний» у назві даної концепції вказує на соціальну відповідальність 
бізнесу, – слово «етичний» говорить про пріоритет морального аспекту ділової активності в 
цілому, і інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) зокрема. Якщо в середині минулого 
століття прийнято було говорити про роль людського фактору в економіці, то в наш час в 
результаті зміни аксіологічного вектору, про який згадувалось раніше, економіка у всіх своїх 
проявах розглядається як фактор розвитку людини і людства. У зв’язку з цим, девізом 
концепції соціально-етичного маркетингу (СЕМ) могло б стати твердження про те, що 
випливає з категоричного імперативу Канта: людина не повинна бути засобом вирішення 
чиїхось комерційних проблем.  

«Оскільки комунікації – пише Т. І. Лук’янець, – це не що інше, ніж обмін інформацією 
між двома і більше людьми, – особливе значення має вивчення психологічних основ 
комунікації торгового агента та його клієнта» [6, с. 283]. Це твердження потребує деяких 
доповнень та уточнень. Перш за все необхідно погодитися із тим, що у межах концепції СЕМ 
комунікативна модель особистого продажу має прототипічне значення, тобто може бути 
«еталоном» для теоретичного опису всієї решти компонентів ІМК. У свою чергу для побудови 
функціональної моделі персонального продажу прототипічне значення може мати аналіз 
комунікації «оператор – клієнт» у сфері маркетингу туризму. Саме в цій сфері найбільш повно 
розкриваються і стають доступними для теоретичного опису не тільки психологічні, але й 
діяльнісні поведінкові і соціально-рольові аспекти професійно орієнтованого спілкування. У 
контексті функціональної моделі персонального продажу комунікація – це не тільки обмін 
інформацією, – це, перш за все, сумісна діяльність оператора і клієнта, продуктом якої стає 
рішення про покупку (і відповідно, про продаж) туристичного товару-послуги, що 
приймається спільно. Поведінкові аспекти комунікації, які відображають ставлення її 
суб’єктів один до одного, до товарів даної туристичної фірми, а також до зовнішніх обставин 
даного комунікативного акту, мають надзвичайно важливе значення для ефективного 
завершення персонального продажу. Оператор в процесі комунікації повинен бути 
консультантом, який допомагає клієнту знайти вірне, тобто прийнятне для нього рішення, 
але прийняти це рішення клієнт повинен самостійно і усвідомлено. В межах концепції СЕМ 
будь який комунікативний вплив оператора на клієнта розглядається не тільки як 
неприпустимий в етичному плані, але і як економічно неприпустима поведінка, оскільки в 
такому випадку під не виправданий ризик попадає імідж і ділова репутація туристичного 
агентства. Зрештою, оператор продажі туристичного продукту повинен враховувати у своїй 
роботі статусні і соціально-рольові аспекти комунікації. Зокрема, він повинен враховувати те, 
що клієнт в комунікативному акті персонального продажу представляє не тільки, й навіть не 
стільки себе особисто як «неповторну індивідуальність», – скільки одну або декілька 
референтних груп, з якими він себе ототожнює. У свою чергу, оператор у професійно 
орієнтованому спілкуванні із клієнтом презентує не себе особисто, а «обличчя» і 
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довгострокові інтереси торговельної організації, співробітником якої він є. В контексті СЕМ 
оператор і клієнт персонального продажу розглядаються як абсолютно рівні в соціальному 
плані суб’єкти. Однак, в порівнянні із клієнтом, оператор повинен бути комунікативно 
компетентним, тобто, бути не тільки спеціалістом в галузі туристичного бізнесу, але й 
професійним комунікатором. 

Розширення мережі соціальних комунікацій є універсальним процесом, що 
характеризує всі сфери діяльності і всі соціальні інститути сучасного суспільства. Масштаби 
цього процесу стають очевидними в умовах, коли повсякденною реальністю стало 
здійснення різноманітних міжнародних проектів в економіці, науці, політиці і фінансах; коли 
проводяться глобальні конференції з питань екологічної безпеки; коли багатократно зросла 
кількість контактів в галузі освіти, мистецтва, туризму та спорту. В епоху переходу суспільства 
від індустріальної до постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку в кожній сфері 
суспільного життя соціальні комунікації (СК) набувають такі специфічні функції, що адекватні 
особливостям конкретного виду діяльності. В науці професійно орієнтоване спілкування 
вчених стало абсолютно необхідним компонентом колективного за своєю природою 
виробництва сучасного наукового знання. В культурі СК розглядаються не тільки як засіб 
взаємного духовного збагачення людей і народів, але й як найважливіший фактор соціальної 
стабільності у мультикультурній сфері. В промисловості, комерції, сервісній діяльності і 
маркетингу соціальні комунікації набувають економічний зміст. В постіндустріальній, 
сервісно орієнтованої економіці, – відмічає Олвін Тоффлер, – відбувається процес 
демасифікації виробництва і продажу товарів. Символ індустріального суспільства – конвеєр, 
що виробляє величезні об’єми однакової продукції для «однакових» споживачів, – поступово 
відходить у минуле. Його витискає комп’ютеризована гнучка технологічна лінія, що 
адаптована не тільки до безперервного технічного прогресу, але й до індивідуалізації ринку 
товарів і послуг. Вслід за промисловим конвеєром будуть поступово відходити у минуле 
«конвеєри» масової культури, масової освіти, масової пропаганди і реклами (втім, про 
останню можна сказати, що соціальні комунікації у сучасному рекламному бізнесі вже 
набули яскраво виражений адресний характер). «Нові стилі праці, – писав ще на початку   
80-х років минулого століття Олвін Тоффлер, – нові цінності, нове розмаїття і 
індивідуалізація чудово узгоджуються з демасифікацією виробництва, споживання, 
комунікацій і структури сім’ї» [7, с. 258]. В умовах переорієнтації виробництва від масового 
до індивідуального споживача; в умовах, коли створенню нових робочих місць у  
виробництві, як правило, передують маркетологічні дослідження індивідуалізованого 
попиту, СК починають виконувати функції «центральної нервової системи», що забезпечує 
життєдіяльність економіки як цілісного організму. На початку ХХІ століття, відмічає 
М. А. Василик, ситуація на ринку праці характеризується збільшенням кількості і зростаючою 
роллю СК-професій, в яких критерієм компетентності спеціаліста «є вміння правильно 
спілкуватися і взаємодіяти з людьми» [8, с. 3]. На ринках західних країн комунікативна 
компетентність менеджера або торгового агента високо оцінювалася ще в епоху 
індустріальної цивілізації. З цього приводу Т. І. Лук’янець цитує слова Дж. Рокфєллєра-
молодшого: «Вміння спілкуватися з людьми – такий самий товар, що його можна купити 
за гроші, як цукор чи каву. І я готовий платити за це вміння більше, ніж за будь-який інший 
товар у цьому світі» [9, с. 283]. В пострадянських країнах, в тому числі і в Україні, за останні 
два десятиріччя «комунікативно-економічні» професії набули надзвичайної популярності. Тут 
достатньо вказати на той факт, що в багато чисельних вітчизняних університетах на протязі 
багатьох років зберігається високий конкурс на такі спеціальності, як менеджмент 
організацій, бізнес-адміністрування, паблик рилейшнз, рекламний бізнес. В Україні, – 
відмічає Т. Г. Діброва, – багато уваги приділяється розвитку теорії і практики маркетингових 
комунікацій (МК). «В країні існують об’єктивні передумови для оптимізації комунікаційної 
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діяльності кожного з суб’єктів ринку… За цих умов, діяльність вітчизняних маркетологів-
практиків має бути спрямована на пошук ефективних інструментів маркетингових 
комунікацій…» [10, с. 6]. Розробкою нових теоретичних моделей МК і практичних 
рекомендацій, що враховують специфіку українського ринку, сьогодні зайнята велика група 
спеціалістів, зокрема Т. І. Лук’янець, Т. О. Примак, А. В. Войчак, Т. Г. Діброва, Є. В. Ромат, 
Б. А. Обритько, В. О. Моісєєв, І. Л. Вікент’єв, К. Л. Келлер, А. Ф. Павлюченко, В. Г. Королько та 
інші.  

В наш час, в епоху глобалізації і переходу суспільства від індустріальної до 
постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку, в центрі наукових інтересів економістів-
маркетологів опиняється концепція соціально-етичного маркетингу. «Соціально-етичний  
маркетинг, – пише Т. І. Лук’янець, – відрізняється від суто промислового тим, що завдання 
щодо задоволення потреб та інтересів цільових ринків поєднується з потребою 
збереження або навіть поліпшення добробуту споживача й суспільства в цілому» [9, с. 4-
5]. Термін «соціальний» в назві даної концепції вказує на соціальну відповідальність бізнесу, 
а слово «етичний» говорить про пріоритет морального аспекту ділової активності суб’єктів 
цільового ринку. Гаслом соціально-етичного маркетингу (СЕМ) міг би стати категоричний 
імператив Канта: людина може бути тільки метою, а не засобом вирішення будь яких 
проблем, в тому числі і комерційних. Тому в межах стратегії СЕМ будь які агресивні або 
маніпулятивні впливи на клієнтів ринку розглядаються не тільки як етично неприпустимі, але 
і як економічно невигідні, оскільки ставлять під загрозу довгострокові інтереси, імідж і ділову 
репутацію маркетингової організації. З наукової точки зору дана стратегія не є «грою з 
нульовою сумою», у якій виграш одного гравця рівний програшу іншого. Діяльність 
оператора ринку у межах стратегії СЕМ спрямована не на досягнення миттєвої вигоди «во что 
бы то ни стало», а на допомогу клієнту у виборі і прийнятті рішення про покупку – рішення, 
яке було б в рівній мірі прийнятним для обох сторін маркетингової комунікації.  

Концепція СЕМ має інтердисциплінарний характер, однак, як витікає із сказаного, її 
фундаментальним компонентом є соціально-психологічна модель комунікативної взаємодії 
між Оператором і Клієнтом, що відображує процес узгодження мотивів суб’єктів ринку і 
координацію їх дій, спрямованих на разом вибрану мету. В даній статті ставиться завдання 
виділити і проаналізувати соціально-психологічні аспекти функціональної моделі 
персонального продажу в сфері маркетингу туризму. Вибір туристичного бізнесу у даному 
випадку обумовлений тим, що для цієї сфери ділової активності найбільш органічною і 
економічно виправданою є стратегія соціально-етичного маркетингу. У свою чергу, вибір 
моделі персонального продажу пояснюється тим, що її аналіз має прототипічне значення для 
теоретичного опису всієї решти компонентів комплексу маркетингових комунікацій (КМК).  

«Модель комунікації персонального продажу товарів, – вважає Т. І. Лук’янець, – має 
три складові: джерело (торговий агент), повідомлення, отримувач повідомлення 
(клієнт)» [9, с. 283]. Ця функціональна схема підходить скоріше до рекламної діяльності або 
до прямого маркетингу, але не до персонального продажу (ПП), оскільки в ній відсутній 
найбільш важливий і в найбільшій мірі характерний для ПП, компонент функціональної 
моделі – комунікативна взаємодія між Оператором (торговим агентом) і Клієнтом – 
покупцем товару (в даному випадку, послуги туристичного агентства). «Повідомлення, – 
пише Т. І. Лук’янець, – це закодована ідея, те, власне, що хоче довести торговий агент до 
клієнта» [9, с. 283]. В межах стратегії соціально-етичного маркетингу Клієнт є не тільки 
«отримувачем повідомлення». Більш того, інформація, яку Оператор ПП повинен отримати 
від Клієнта, має принципово важливе значення для ефективності маркетингових комунікацій 
персонального продажу. Таким чином, Оператор повинен не тільки, і навіть не стільки 
«повідомляти», скільки вміти задавати питання своєму Клієнтові, тобто вміти формулювати 
адекватні комунікативній ситуації і прийнятні в соціально-етичному плані прохання про 
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надання інформації, якої не вистачає і яка необхідна для сумісного пошуку, вибору і 
прийняття рішення про покупку(і, відповідно, продаж) конкретного товару. «На кожному 
етапі процесу комунікаційної взаємодії продавця і покупця, – відзначає Т. Т. Примак, – 
виникають перешкоди і перекручення звернень, через що частина інформації, яка 
передається і сприймається, може бути загубленою. Тому продавцю необхідно весь час 
стежити за реакцією покупця» [11, с. 93]. У зв’язку з цим слід відмітити, що у сучасній 
літературі управління маркетинговими комунікаціями, що здійснюється Оператором в акту 
персонального продажу, часто трактується як позиція домінування. В концепції СЕМ така 
трактовка неприпустима, і з усією очевидністю позиція домінування продавця є 
неприпустимою, якщо мова йде про продаж туристичного товару-послуги. В маркетингу 
туризму Оператор і Клієнт персонального продажу розглядаються як абсолютно рівні в 
соціальному плані суб’єкти. Проте, Оператор персонального продажу, порівняно з Клієнтом, 
повинен бути комунікативно компетентним, а, отже, бути не тільки спеціалістом в галузі 
туристичного бізнесу, але й професійним комунікатором. Комунікативна компетентність 
Оператора у даному випадку означає його вміння без домінування, тобто не пригнічуючи 
волю Клієнта, організувати з ним співробітництво, ефективність якого можна визначити 
формулою «соціально-психологічний контакт – діловий контракт».  

З соціально-психологічної точки зору комунікативна взаємодія між Оператором і 
Клієнтом у процесі ПП має три активні фази: взаємне сприймання суб’єктів спілкування 
(перцептивний контакт), досягнення взаєморозуміння (когнітивна інтеракція), завершення 
комунікативного акту (у випадку ефективної маркетингової комунікації – узгодження позицій 
і прийняття сумісно знайденого рішення). З цієї точки зору комунікативна взаємодія між 
Оператором і Клієнтом представляє собою єдність міжособистісного і соціально-рольового 
спілкування. Тому соціально-психологічний аналіз функціональної моделі персонального 
продажу передбачає, по-перше, диференційоване дослідження психологічних і соціальних 
факторів маркетингової комунікації, і, по-друге, вивчення взаємного впливу цих факторів 
один на одне. У зв’язку з цим, слід відмітити, що у сучасній літературі під час опису 
початкової фази маркетингової комунікації ПП часто робиться акцент на психологічному, до 
того ж не завжди чітко усвідомлюваному сприйнятті Клієнтом свого співбесідника. «Ясна річ, 
– пише Т. І. Лук’янець, - що особистість торгового агента багато важить в забезпеченні 
продажу, оскільки фактор сприйняття, симпатії (часто підсвідомої) до особи торгового 
агента здебільшого й визначає результат його зустрічі з клієнтом» [9, с. 283]. Не 
заперечуючи значення неусвідомленої симпатії, яка може виникнути (але може і не  
виникнути) у клієнта до торгового агента, слід, все ж замітити, що ефективність 
маркетингової комунікації  набагато більше залежить від факторів, які цілком 
усвідомлюються і контролюються суб’єктами спілкування. Тим не менш, зустріч Оператора і 
Клієнта починається саме з психологічного контакту, і формування їх взаємного позитивного 
сприймання одне одного дійсно є важливою умовою результативності ділового спілкування. 
Провідна роль тут відводиться Оператору: вміння за допомогою вербальних і невербальних 
комунікативних дій виразити привітливість, доброзичливість, готовність надати допомогу 
Клієнту у вирішенні його проблеми, є важливою складовою комунікативної компетентності 
спеціаліста. Особистий комунікативний досвід Оператора допомагає йому «з першого 
погляду» оцінити психологічний стан Клієнта, вибрати адекватний стану стиль мови і 
намітити спільний, сприятливий для результативності зустрічі психологічний «малюнок» 
бесіди. Досвідчений комунікатор, як правило, не тільки володіє високою культурою мови, 
але й вміє в доповнення до змістовної аргументації використовувати різні психологічно 
значущі екстралінгвістичні і паралінгвістичні засоби, - від інтонації і темпу мови - до «контакту 
очей». Тут необхідно зазначити, що для досягнення психологічного комфорту суб’єктів 
маркетингової комунікації важливе значення має проксеміка – просторово-часова 
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організація спілкування. Дослідження в галузі проксеміки, вважає Г.  М. Андрєєва, «мають 
велике прикладне значення, перш за все під час аналізу успішності діяльності різних  
дискусійних груп» [12, с. 111]. Нарешті, замість того, щоби розраховувати на спонтанну й 
підсвідому симпатію Клієнта, Оператору доречно застосовувати емпатією – цілком 
усвідомлюване вміння емоційно відкликатися на проблеми партнера по спілкуванню. 
«Механізм емпатії, – пише Г. М. Андрєєва, – в певних рисах східний з механізмом 
ідентифікації: і там і тут присутнє вміння поставити себе на місце іншого, подивитись 
на речі з його точки зору» [12, с. 144].   

Тут відкривається поле сумісної компетенції соціальної психології і соціології, так як 
самоідентифікація суб’єктів крім особистісно-психологічних обумовлює також соціально-
рольові і статусні аспекти комунікації. «Однією з передумов розуміння дій партнера, – пише 
Т. І. Лук’янець, – є усвідомлення його позиції» [9, с. 285]. Оператор продажу туристичного 
товару-послуги повинен враховувати, що Клієнт в комунікативному акті ПП представляє не 
тільки себе як «неповторну індивідуальність», – скільки одну або декілька референтних груп, 
з якими він себе ідентифікує. Проблемна ситуація для Оператора ускладнюється тим, що 
Клієнт може позиціонувати не той соціальний статус, яким він реально володіє. Тому 
професійно підготовлений Оператор ПП повинен бути одночасно психологом, соціологом і 
маркетологом-практиком для того, щоби визначити, які пропозиції будуть відповідати 
реальним можливостям Клієнта і, в той же час, виявляться привабливими для нього з точки 
зору заявленої статусної самоідентифікації. «Отже, – підкреслює Т. І. Лук’янець, – багато 
що залежить від торгового агента, особливо тоді, коли він здатний допомогти клієнтові 
усвідомити ті справжні потреби, які можна задовольнити за допомогою даного товару» 
[9, с. 287]. Особливість туристичного товару-послуги полягає в тому, що його якість і, разом з 
тим, якість роботи оператора-консультанта клієнт зможе оцінити тільки через деякий час 
після покупки. Суб’єктивність оцінки у даному випадку очевидна, проте Оператор повинен 
зробити все можливе, щоби Клієнт залишився задоволеним своїм придбанням. Така 
мотивація Оператора обумовлена, перш за все, тим, що в процесі персонального продажу 
він представляє не себе особисто, а «обличчя» і довгострокові інтереси туристичного 
агентства, співробітником якого він є. Ще одна особливість маркетингу туризму полягає в 
тому, що на вибір Клієнта товара-послуги в значній мірі впливають думки третіх осіб – 
поради, розповіді і враження його друзів, знайомих, колег. У зв’язку з цим, комунікативна 
компетентність продавця-консультанта передбачає його вміння у процесі бесіди визначити 
особисті уподобання Клієнта, змінити, якщо знадобиться, його орієнтацію на чужі думки та 
смаки, запобігаючи тим самим можливу і найбільш несприятливу для будь-якого маркетингу 
ситуацію невиправданих очікувань. Нарешті, якщо туристичну путівку купляє подружня пара, 
то для Оператора ПП проблемна ситуація ускладнюється і спрощується одночасно. 
Ускладнюється тому, що полілог у даному випадку психологічно складніше діалогу, так як 
консультант вимушений шукати компромісне рішення, яке в рівній мірі задовольнить обох 
клієнтів. В той же час ситуація спрощується, оскільки клієнти, вибираючи і здійснюючи 
покупку, в рівній мірі поділяють відповідальність за спільний вибір і потім жодний з них не 
буде нав’язувати іншому суб’єктивно-негативну оцінку придбаного товару-послуги.  

«Я стверджую, – пише В. Дудченко, президент Національної гільдії професійних 
консультантів (Росія), – що ключовою компетенцією професійного консультанта є 
комунікаційна компетенція: вміння будувати ситуацію комунікації, управляти 
комунікацією і отримувати від будь-якої комунікації довгостроковий позитивний ефект» 
[13, с. 25]. Тут слід підкреслити: основою комунікаційної компетентності спеціаліста є його 
вміння забезпечувати взаєморозуміння з партнером по спілкуванню. Мовне спілкування, 
зокрема діалог консультанта і клієнта, неможливо розглядати тільки як інформаційний обмін 
або як процес передачі і прийому будь-яких повідомлень, що постійно повторюється. З точки 
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зору когнітивної психології, взаєморозуміння суб’єктів діалогу трактується як інтеракція – 
складна взаємодія двох «когнітивних світів», в результаті якої одночасні зміни, що 
відбуваються у цих «світах», взаємно відображують один одного. «В процесі комунікації, – 
пише В. Дудченко, – обидві сторони переживають зміни, які викликані перерозподілом 
інформації і її інтерпретаціями в системі їх взаємодії… З цієї точки зору комунікація 
розглядається не як низка впливів сторін одна на одну, що повторюються,  а як процес 
одночасної взаємо- і самозміни, взаємо- і саморозвитку двох сторін. Коли у однієї сторони 
цього не відбувається – це випадок виродженої, неповноцінної взаємодії, й не є власне 
взаємодією» [13, с. 24]. Теоретичний опис інтеракції буде неповним і тому невірним, якщо не 
враховувати, що суб’єкт, спілкуючись з іншим суб’єктом, в прямому смислі віддає собі звіт у 
своїх мовних діях, і, отже, «комуніцирує» сам з собою. «Тлумачення своїх власних дій, – пише 
відомий український логік і філософ А. Т. Ішмуратов, – передбачає ще більшою мірою досвід 
когнітивного впливу, і самоконтроль становить саме такий уплив на свій власний 
когнітивний світ: суб’єкт «повідомляє» самому собі про свої наміри, плани, потерпання, 
засуджує себе, гнівається на себе тощо» [14, с. 175]. Теоретична модель взаєморозуміння 
суб’єктів мовного спілкування ускладнюється у зв’язку з необхідністю враховувати явище 
рефлексії. «В соціальній психології, - зазначає Г. М. Андрєєва, – під рефлексією розуміється 
усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню» [12, 
с. 145]. Тут необхідно розрізняти два рівні рефлексії і, власне, два рівні розуміння. Якщо 
йдеться про мову спілкування, тоді, зрозуміло, суб’єкту для продовження розмови необхідно 
«розуміти, що його розуміють», тобто бути впевненим в тому, що його співбесідник вірно 
розуміє значення слів і смисли висловлювань. Якщо ж мова йде про розуміння мовних 
комунікативних дій, які мають практичне значення і безпосередньо пов’язані з мотивами 
суб’єктів даної комунікації, – тоді в силу вступає рефлексія другого рівня. В такому випадку 
суб’єкту комунікації важливо розуміти, – схвалює або не схвалює, і взагалі, як ставиться його 
партнер до того, що він в даний момент робить – пропонує, просить, радить, вимагає, 
констатує і т.д. В результаті інтеракції, як зазначає А. Т. Ішмуратов, завдяки рефлексії другого 
рівня «переконання одного можуть не тільки стати переконаннями іншого, але й змінити 
очікування, збудити емоції, сформувати оцінки та самооцінки» [14, с. 175].  

В теорії соціальної комунікації прийнято розрізняти практичну і власне комунікативну 
ефективність соціальної взаємодії. Наприклад, суб’єкт діє ефективно у власне 
комунікативному відношенні, якщо його партнер по спілкуванню, не будучи в змозі вирішити 
практичну проблему, все ж таки вірно розуміє мотиви, підстави і сутність прохання, з яким до 
нього звертаються. В порівнянні із загальною теорією СК, в концепції соціально-етичного 
маркетингу і, зокрема, в контексті функціональної моделі персонального продажу, оцінки 
ефективності практичної (ділової) і комунікативної взаємодії Оператора і Клієнта, 
здебільшого співпадають. Як вже було сказано, ефективність роботи оператора 
персонального продажу визначається його вмінням практично реалізувати ланцюг 
«соціально-психологічний контакт – професійно орієнтована комунікація – позитивне 
завершення контакту – діловий контракт». Звідси  слідує висновок про те, що комунікаційна 
компетентність є основою професіоналізму у сфері соціально-етичного маркетингу.  

Глобальні інтеграційні процеси і поступовий перехід суспільства від індустріальної до 
постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку визначають загальну спрямованість всіх 
змін, що відбуваються у сучасному світі. В розвинених країнах інтеграційні процеси видимо 
проявляються в економіці і фінансах, в політиці і в правовій сфері, в освіті і науці. Перехід до 
нової, постіндустріальної економіки, або до економіки Третьої хвилі, як її називав Олвін 
Тоффлер, супроводжується демасифікацією виробництва, тобто його переорієнтацією від 
масового до індивідуального споживача. «У секторах економіки, що знов з’являються, – 
писав на початку 80-х років минулого століття Олвін Тоффлер, – вам вже не потрібні тисячі 
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робочих, що виконують одноманітну, стандартизовану роботу, яка повторюється. В 
дійсності система потребує ініціативних, винахідливих, освічених і навіть 
індивідуалістичних працівників» [15, с. 258]. Глобальна інтеграція ринків праці і капіталу не 
тільки не перешкоджає, але й в значній мірі сприяє зростанню розмаїття видів діяльності, і в 
той же час вона веде за собою уніфікацію вимог, що ставляться до ділової активності 
людини. В будь якій країні, в будь яких географічних або культурних координатах, якщо 
людина працює на сучасному виробництві або в сучасній сфері послуг, ідентичність 
технологій означає ідентичність вимог до спеціальних знань і практичних навичок 
працівника, до його вміння адекватно сприймати ситуацію і знаходити контакт з іншими 
людьми. В таких умовах професіоналізм стає нормою ставлення до справи в будь якому виді 
діяльності, – нормою, що забезпечує ефективність кооперації, ефективність діяльнісного 
обміну на всіх його стадіях. 

Глобальна інтеграція характеризується розширенням і «ущільненням» мережі 
соціальних комунікацій (СК), що охоплює всі сфери діяльності і всі соціальні інститути 
сучасного суспільства. На початку ХХІ століття, - відмічає професор М. Ф. Василик, – ситуація 
на ринках праці в значній мірі визначається збільшенням кількості затребуваних СК-професій, 
в яких критерієм компетентності спеціаліста «є його вміння правильно спілкуватися і 
взаємодіяти із людьми» [16, с. 3]. Якщо декілька десятиріч тому назад до категорії 
професійних комунікаторів можна було віднести лише вчителів, дипломатів, журналістів і 
психологів-консультантів, то на протязі останнього десятиріччя в Україні, як і в інших 
пострадянських країнах, надзвичайну популярність набули «комунікативно-економічні» 
професії. Тут достатньо вказати на той факт, що в багато чисельних вітчизняних університетах 
на протязі багатьох років зберігається високий конкурс на такі спеціальності, як менеджмент 
організацій, бізнес-адміністрування, управління персоналом, паблик рилейшнз, рекламний 
бізнес. В Україні, – відмічає Т. Г. Діброва, – багато уваги приділяється розвитку теорії і 
практики маркетингових комунікацій (МК). «В країні існують об’єктивні передумови для 
оптимізації комунікаційної діяльності кожного з суб’єктів ринку… За цих умов, діяльність 
вітчизняних маркетологів-практиків має бути спрямована на пошук ефективних 
інструментів маркетингових комунікацій…» [17, с. 6]. Всі вітчизняні та зарубіжні спеціалісти 
згодні із тим, що основою професіоналізму маркетолога-практика, зокрема оператора 
персонального продажу (ПП) є його комунікаційна компетентність. В той же час залишається 
актуальною проблема визначення залежності ефективності маркетингової комунікації не 
тільки від соціальних маркетологічних знань оператора ПП, але й від його особистісних 
якостей, мотивацій і психологічних характеристик. В даній статті ставиться задача 
обґрунтувати теоретичне визначення комунікаційної компетентності як системної єдності 
ряду особистісно обумовлених факторів: комунікаційних знань і досвіду, креативності, 
ініціативи і відповідальності спеціаліста. Для вирішення цієї задачі доцільно провести 
соціально-психологічний аналіз функціональної моделі персонального продажу у сфері 
маркетингу туризму. Вибір моделі ПП пояснюється тим, що її аналіз має прототипічне 
значення для теоретичного опису всієї решти компонентів комплексу маркетингових 
комунікацій. Вибір туристичного бізнесу у даному випадку обумовлений тим, що в цій сфері 
ділової активності найбільш органічною і економічно виправданою є стратегія соціально-
етичного маркетингу (СЕМ). У свою чергу, концепція соціально-етичного маркетингу у наш 
час розглядається як найбільш адекватна для цільових ринків, що адаптовані до нової, 
постіндустріальної економіки. «Соціально-етичний маркетинг, – пише Т. І. Лук’янець, – 
відрізняється від суто промислового тим, що завдання щодо задоволення потреб та 
інтересів цільових ринків поєднується з потребою збереження або навіть поліпшення 
добробуту споживача й суспільства в цілому» [18, с. 4-5]. Термін «соціальний» в назві даної 
концепції вказує на соціальну відповідальність бізнесу, а слово «етичний» говорить про 
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пріоритет морального аспекту ділової активності учасників ринку. В межах стратегії СЕМ 
агресивні або маніпулятивні впливи на клієнтів розглядаються не тільки як етично 
неприпустимі, але і як економічно невигідні, оскільки ставлять під загрозу довгострокові 
інтереси і ділову репутацію маркетингової організації. Діяльність оператора ринку у межах 
стратегії СЕМ спрямована не на досягнення миттєвої вигоди, а на допомогу клієнту у виборі і 
прийнятті рішення про покупку – рішення, яке було б в рівній мірі прийнятним для обох 
сторін маркетингової комунікації. Концепція СЕМ має інтердисциплінарний характер, однак, 
її центральним компонентом є соціально-психологічна модель комунікативної взаємодії між 
Оператором і Клієнтом, – модель, що відображує узгодження мотивів суб’єктів ринку і 
координацію їх дій, спрямованих на разом вибрану мету. У зв’язку з цим, завданням є 
обґрунтування єдності критеріїв професіоналізму і комунікативної компетентності оператора 
персонального продажу туристського товару-послуги. В рамках стратегії СЕМ Оператор і 
Клієнт є абсолютно рівними в соціальному плані суб’єктами ринку. Проте, Оператор, 
порівняно з Клієнтом, повинен бути не тільки спеціалістом-маркетологом в сфері 
туристичного бізнесу, але й професійним комунікатором. 

«Комунікативні здібності є у всіх людей, – пише С.Коляда, – но природа діяльності 
сучасного менеджера вимагає від нього розвиненої комунікативної компетентності, яка 
включає в себе вільне володіння всією сукупністю навичок і умінь, необхідних для 
ефективного вербального і невербального спілкування і взаємодії…» [19, с. 22]. В найбільш 
загальному вигляді, вважає М. А. Василик, «комунікативну компетентність спеціаліста 
можна охарактеризувати як певний рівень сформованості особистісного і професійного 
досвіду взаємодії з оточуючими, який потрібен індивіду, щоби в межах своїх здібностей і 
соціального статусу успішно функціонувати в професійному середовищі і суспільстві» [16, 
с. 59]. «Комунікативна компетентність, – продовжує М. А. Василик, – представляє собою 
складний комплекс комунікативних знань і навичок, який включає в себе: знання норм і 
правил спілкування; високу культуру мови і здатність розуміти невербальні 
комунікативні дії; вміння вступати у контакт з людьми з урахуванням їх статево-вікових, 
соціально-культурних і статусних характеристик; вміння вести себе адекватно ситуації; 
вміння привернути співбесідника на свою сторону і переконати його в силі своїх 
аргументів; здатність правильно оцінювати співбесідника як особистість і вибирати 
власну комунікативну стратегію в залежності від цієї оцінки» [16, с. 59]. Не дивлячись на 
величність, цей список здібностей, знань і навичок не можна вважати повним і тим більше 
систематизованим, якщо мова йде про спілкування як найбільш важливий компонент 
специфічної професії, якщо аналізується, зокрема функціональна структура професійної 
маркетингової комунікації. 

«Модель комунікації персонального продажу товарів, – вважає Т. І. Лук’янець, – має 
три складові: джерело (торговий агент), повідомлення, отримувач повідомлення 
(клієнт)» [18, с. 283]. Ця функціональна схема підходить скоріше для рекламної діяльності 
або для прямого маркетингу, але не для персонального продажу (ПП), оскільки в ній 
відсутній найбільш характерний і найбільш важливий для ПП компонент функціональної 
моделі – комунікативна взаємодія між Оператором (торговим агентом) і Клієнтом-покупцем 
товару (у даному випадку – послуги туристичного агентства). Перш за все, необхідно 
підкреслити, що такого роду взаємодія є синтезом трьох видів соціальної активності суб’єктів 
спілкування – рольового функціонування, поведінки і діяльності. В межах соціально-
психологічного аналізу функціональної моделі ПП маркетингова комунікація – це не обмін 
повідомленнями, а сумісна діяльність Оператора і Клієнта, продуктом якої при умові 
ефективності МК є спільно вироблене рішення про покупку (і, відповідно, про продаж 
туристичного товару-послуги). Соціально-ролові аспекти маркетингової комунікації 
визначають загальний «сценарій» і нормативну структуру діяльнісної взаємодії Оператора і 
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Клієнта. В межах стратегії соціально-етичного маркетингу Оператору відводиться роль 
консультанта, якій здійснює так звану «допомагаючу діяльність» стосовно Клієнта, і в той же 
час роль професійного комунікатор, якій бере на себе ініціативу по управлінню МК і 
відповідальність за її ефективність. В межах стратегії СЕМ управління маркетинговою 
комунікацією передбачає не домінуючу позицію Оператора, не маніпулювання і тим більше 
не тиск на Клієнта, а скоріше вміння Оператора організувати ділове спілкування, забезпечити 
послідовну реалізацію його основних етапів і в результаті замкнути ланцюг «соціальний 
контакт – комунікативна інтеракція – діловий контракт». Очевидно, що в процесі МК 
Оператор презентує не себе особисто, а ділову репутацію і комерційні інтереси 
маркетингової організації (в даному випадку – туристичного агентства). В той же час йому 
потрібно враховувати те, що і Клієнт у більшості випадків представляє не стільки себе як 
індивідуальність, – скільки одну або декілька референтних груп, з якими він себе ідентифікує. 
Отже, комунікативна компетентність Оператора у даному аспекті МК передбачає його вміння 
провести соціально-рольовий аналіз ситуації спілкування і організувати управління 
маркетинговою комунікацією у відповідності із результатами такого аналізу. 

Поведінкові аспекти МК, які відображують процеси формування міжособистісних 
відносин і взаємних оцінок суб’єктів спілкування, також мають надзвичайно важливе 
значення для результативного завершення персонального продажу. «Ясна річ, – відзначає 
Т. І. Лук’янець, – що особистість торгового агента багато важить у забезпеченні 
продажу, оскільки фактор сприйняття, симпатії (часто підсвідомої) до особи торгового 
агента здебільшого й визначає результат його зустрічі з клієнтом» [18, с. 283]. Зустріч 
Оператора і Клієнта починається з психологічного контакту, і формування їх взаємного 
позитивного ставлення один до одного є важливою умовою результативності ділового 
спілкування. Провідну роль тут відіграє не «підсвідома симпатія» Клієнта, а вміння 
Оператора за допомогою вербальних і невербальних комунікативних дій виразити 
привітливість, доброзичливість, готовність надати допомогу Клієнтові у вирішенні його 
проблеми. Особистий комунікативний досвід Оператора допомагає йому правильно оцінити 
психологічний стан Клієнта, вибрати адекватний йому стиль мови і намітити загальний, 
сприятливий для результату зустрічі «психологічний малюнок» бесіди. Досвідчений 
комунікатор вміє не тільки контролювати власну поведінку під час ділової зустрічі, але й 
управляти «поведінковим дизайном» МК, – і це вміння є важливою складовою 
комунікаційної компетентності спеціаліста. 

З соціально-психологічної точки зору комунікативна взаємодія Оператора і Клієнта має 
три активних фази: взаємне сприйняття суб’єктів спілкування (соціальна перцепція), 
досягнення взаєморозуміння (когнітивна інтеракція), завершення комунікативного акту (у 
випадку ефективності МК – узгодження інтересів і прийняття спільно знайденого рішення). 

Термін «соціальна перцепція» було введено одним з засновників когнітивної психології 
Дж. Брунером в 1947 році. «Якщо спочатку цим терміном визначалась соціальна 
детермінація перцептивних процесів, то сьогодні, – як відмічає Г. М. Андрєєва, – соціальна 
перцепція трактується як «процес сприйняття так званих соціальних об’єктів, під якими 
розуміються люди, соціальні групи, великі соціальні спільності» [20, с. 138]. Якщо об’єктом 
сприйняття є окрема людина, – продовжує Г. М. Андрєєва, – то зміст поняття «соціальна 
перцепція» розкривається як «сприйняття не тільки фізичних, але й поведінкових 
характеристик людини, тобто як формування уявлень про його наміри, думки, здібності, 
емоції, установки тощо. Крім того, в зміст даного поняття включається формування уявлення 
про ті відносини, які зв’язують суб’єкт і об’єкт сприйняття [30, с. 140]. Нарешті, необхідно 
враховувати, що «оскільки людина вступає у спілкування завжди як особистість, постільки 
вона сприймається і іншою людиною – партнером по спілкуванню – так само як особистість» 
[20, с. 141]. 
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Отже, міжособистісна перцепція є початковим етапом маркетингової комунікації 
Оператора і Клієнта в процесі персонального продажу. Тут слід відмітити, що інтенція 
маркетингової організації до збереження і збільшення кількості постійних клієнтів, крім 
економічних і комерційних причин виправдана ще й тим, що зустріч із знайомою людиною 
суттєво полегшує завдання Оператора в комунікативному плані. Професіоналізм спеціаліста 
в галузі персонального продажу у повній мірі виявляється під час першої зустрічі з клієнтом. 
У такій ситуації комунікативна компетентність Оператора передбачає його вміння 
усвідомлено запобігати можливі негативні наслідки дії основних ефектів міжособистісної 
перцепції – ефектів ореолу, первинності та новизни і стереотипізації. Сутність ефекту ореолу 
«полягає в тім, що при сприйнятті незнайомої людини образ створюється не на основі 
безпосередньо сприйнятого, а вбудовується в деяку попередню інформацію про людину, яка 
оточує її певним ореолом (позитивним або негативним). Ефект ореолу виявляється у 
формуванні першого враження у тому випадку, коли є мінімальна попередня інформація про 
людину, що сприймається. Ореол виступає фільтром, через який пропускається лише 
обмежена кількість якостей, або позитивних, або негативних. З цим ефектом пов’язані два 
інших – ефект первинності та новизни, які зумовлюють створення образу людини, що 
сприймається, в залежності від порядку пред’явлення інформації про неї» [21, с. 491]. 
Негативний вплив цих ефектів полягає в тому, що комунікативна помилка Оператора, яку він 
допустив на початку зустрічі з Клієнтом, з великим трудом може бути виправлена в 
подальшому. Ефект стереотипізації можна розглядати як в певному смислі узагальнення 
попередніх. «Стереотипізація у процесі пізнання людьми один одного, – пише Андрєєва, – 
може привести до двох різних наслідків» [21, с. 152]. З одного боку, використання 
стереотипів значно спрощує і прискорює процес сприйняття; але з іншого боку стереотипне 
сприйняття може привести (і дуже часто приводить) до формування упереджень і 
«помилкових атрибуцій», тобто до приписування партнеру по спілкуванню тих якостей, яких 
в дійсності у нього немає.  

Ефективною «зброєю», яку професійний комунікатор може застосувати проти всіх 
негативних ефектів соціальної перцепції, є критично рефлексивне, креативне мислення. 
Креативність – особистісна якість, тісно пов’язана з творчими здібностями і можливостями 
людини, але не є тотожною творчому таланту в галузі мистецтва або науки. Ця якість є не 
тільки у вчених, поетів, художників і акторів, але і у багатьох інших професіоналів в різних 
сферах діяльності. «Креативність – це якість, за яку, як писав Олвін Тоффлер, економіка 
Третьої хвилі буде нагороджувати працівників, які здатні знаходити нові рішення 
професійних проблем і ставити нові цілі в умовах, які не мають аналогій у минулому» [15, 
с. 259]. Креативне мислення у побуті прийнято називати нестандартним, оригінальним, 
глибоким, яке засновано на інтуїції і т.п. З точки зору когнітивної психології таке мислення 
характеризується двома основними особливостями. По-перше, креативність мислення 
передбачає високу логічну культуру і великий об’єм систематизованих професійних знань. 
При цьому, всупереч розповсюдженої думці, безперечне володіння логікою і знаннями не 
суперечить професійній інтуїції, а навпаки, є її основою. Те, що зі сторони здається проявом 
інтуїції, – насправді є прискореним, в порівнянні із звичним мисленням, конструюванням 
рішення проблеми – когнітивним процесом, заснованим на «напівавтоматичному» 
використанні великого арсеналу евристичних прийомів і ефективній систематизації у 
довгостроковій пам’яті спеціаліста професійних знань експертного рівня. По-друге, 
креативність неможлива без критичної спрямованості мислення, без вміння критично 
оцінювати достовірність висхідної інформації і обґрунтованість знайденого рішення 
проблеми. Тут слід підкреслити: обробка інформації у процесі рішення і використання для 
цього різних методів дедукції, індукції і традукції може відбуватися і в «напівавтоматичному» 
режимі. Проте, перевірку істинності висхідних посилань і доказ вірності результату спеціаліст 
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повинен здійснювати при повному критичному самоконтролі над своїми когнітивними 
діями, повністю віддаючи собі звіт в тому, що не все, що здається істинним або вірним, є 
таким насправді. 

Креативність у цьому сенсі є необхідним компонентом комунікативної компетентності 
спеціаліста в галузі маркетингових комунікацій. Критична складова креативного мислення є 
надійним «когнітивним інструментом», за допомогою якого Оператор блокує негативні 
наслідки стереотипізації сприйняття і запобігає комунікативної помилки, пов’язаної із 
помилковою атрибуцією. Креативність як евристичність пошуку рішень проблем, що 
виникають у процесі спілкування, забезпечує так звану ситуативну адаптивність комунікатора 
і в той же час допомагає йому утримувати у своїх руках ініціативу і управління 
маркетинговою комунікацією. «На кожному етапі процесу комунікаційної взаємодії 
продавця і покупця, – відзначає Т. О. Примак, – виникають перешкоди і перекручення 
звернень, через що частина інформації, яка передається і сприймається, може бути 
загубленою. Тому продавцю необхідно весь час стежити за реакцією покупця» [22, с. 93]. 
Тут слід підкреслити: основою комунікаційної компетентності спеціаліста є його вміння 
забезпечувати взаєморозуміння із партнером по спілкуванню.  

Специфіка туристичного товара-послуги полягає в тому, що його якість і разом з нею 
якість роботи оператора-консультанта ПП клієнт зможе оцінити лише через деякий час після 
покупки. Ще одна особливість маркетингу туризму полягає в тому, що на вибір клієнтом 
товара-послуги в значній мірі впливають думки третіх осіб – поради, розповіді і враження 
його друзів, знайомих, колег. Суб’єктивність і еклектичність оцінок у даному випадку 
очевидні, проте Оператор повинен зробити все можливе, щоби Клієнт залишився 
задоволеним своєю покупкою. У зв’язку з цим, комунікативна компетентність Оператора-
консультанта передбачає його вміння у процесі бесіди визначити особисті уподобання 
Клієнта, змінити, якщо потрібно, його установку на чужі думки і смаки, запобігаючи тим 
самим можливу і найбільш несприятливу для будь-якого маркетингу ситуацію 
невиправданих очікувань. 

Таким чином, в контексті СЕМ оператор і клієнт персонального продажу розглядаються 
як абсолютно рівні в соціальному плані суб’єкти. Однак, в порівнянні із клієнтом, оператор 
повинен бути комунікативно компетентним, тобто, бути не тільки спеціалістом в галузі 
туристичного бізнесу, але й професійним комунікатором. Тому комунікаційна компетентність 
оператора персонального продажу визначається як системна єдність чотирьох факторів: 
комунікаційні знання, креативність, відповідальність, ініціатива. 
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Part 2. Mechanisms for Social Sustainable Development 

 

2.1. A health-forming component of genus Astragalus L. plants in the context  
of the ecological development of the modern society 

 
Research topicality. The problem of preserving and promoting the health of the population 

has always been one of the key issues in society. The health of society is an indicator of the 
civilization of the state, reflecting the level of its socio-economic development, the main criterion 
for the expediency and effectiveness of all spheres of human activity. At present, the trend of 
deteriorating public health in Ukraine is at an alarming rate. This is due to the impoverishment of a 
large part of the population, the deterioration of the environmental situation, the decrease in 
access to quality health services, the health loss of the modern education system [6-9]. Of 
particular concern are the health status of children, school and student youth. The analysis of 
statistics shows that only 5% of school graduates are practically healthy, 40% of schoolchildren are 
chronically ill, 50% have morpho-functional abnormalities; up to 80% suffer from various 
neuropsychiatric disorders. Only 5% of young men in pre-conscription age have no medical 
contraindications to military service. In this regard, the study of the health-forming components of 
plants is extremely relevant [1-3]. Understanding the essence of health, in particular the role of 
plant organisms, from the standpoint of social and spiritual well-being of society will allow us to 
reveal the biological and psychological-pedagogical aspects of its formation. 

Theoretical basis for the study of the problem. The existence of man is closely connected 
with the environment. This connection has existed since the time of man. Life on Earth would not 
have been possible if it had not been for the continuous process of photosynthesis that occurs in 
green plants. Vegetation is the main stabilizer of the carbon-oxygen balance of the air pool. 
Annually, due to the photosynthetic activity of green plants, the atmosphere absorbs 160-
170 billion tones of CO2 and emits about 460 billion tones of O2. As the most important 
component of wildlife, plants provide the normal biological circulation of substances in the 
biosphere, enrich the air with oxygen and accumulate organic matter necessary for human and 
animal life. 

The vegetation of the planet is an important component of the biosphere, which has a great 
impact on its other components. It is extremely dynamic, constantly changing in time and space. 
Plants contribute to the formation of soil cover; affect the chemical composition of the soil and its 
fertility. Plant groups have soil protection, water protection, air-purifying, climate-regulating, 
sanitary-hygienic and cultural-aesthetic significance [11-15]. 

Plant cover plays a huge role in soil formation. Vegetation is a major source of organic 
matter that enters the soil and is transformed by the participation of microorganisms and animals 
into humus - an important indicator of soil fertility [10]. Vegetable cover changes the daily and 
annual course of temperature, retains moisture in the soil, affects the surface and inland soil 
drains, evaporation of moisture, precipitation and, accordingly, affects the water balance of the 
land as a whole. It regulates the intensity of snowmelt, promotes the absorption of melt water, 
improves the water regime, as well as the mode of mineral nutrition of soils. 

Natural vegetation accounts for 60-80% of the biosphere's purification capacity. Plants are 
able to absorb and absorb various gases and dust, thus purifying the atmospheric air. Plant 
organisms secrete volatiles – volatile substances that can kill pathogenic bacteria. As the 
Chernobyl accident showed, the role of plants in purifying the air from radioactive substances is 
also important. For example, herbaceous vegetation absorbs all radioactive fallout. Green spaces 
significantly reduce street noise by absorbing acoustic energy. Vegetation forms the environment 
necessary for human life and the organisms divorced by it, is an inexhaustible (with reasonable use 
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and protection) source of various foodstuffs, technical and medicinal raw materials, building 
materials. Plants are the main pet food used by man in various technological processes. Plants are 
involved in the formation of minerals, soils; protect the soil from the destruction of water flows 
and wind, from falling asleep in the sand. 

It has a beneficial effect on human health and the green color of the plants – it lessens the 
eyes, reduces the visual tension, has a calming effect on the nervous system. The pleasant smell of 
the flowers of forests, parks, gardens, as well as the rustle of leaves, has a beneficial effect on the 
human body. The aesthetic and psychological effect of plants on humans plays an important role. 
However, the most important role of green plants is in the creation of food for humans, animal 
feed. Many types of plants man uses as a raw material for industry. Vegetable products (minerals) 
- coal and coal, shale, peat, oil, sapropel - play an important role in human economic activity. Thus, 
green plants provide life on Earth, playing on it, according to K. A. Timiryazev, the role of space 
factor. Thus, on a sunny day, 1 ha of forest emits up to 200 kg of O2, while absorbing 220-280 kg of 
CO2, and for a year 0,3 ha of forest gives an average annual oxygen demand of one person (about 
400 kg), 1 ha of forest per a year absorbs up to 20 tons of CO2. Part of the oxygen released by 
plants is converted to ozone, which shields the Earth from the harsh ultraviolet radiation. 
Vegetation has a great influence on the climate, water bodies (regulates runoff and evaporation), 
wildlife and other elements of the biosphere, with which it is closely interconnected [8-15]. 

The severe exacerbation of the environmental situation in the world as a result of 
anthropogenic impact on nature, global warming and climate aridization make the problem of 
adaptation and sustainability one of the central problems in modern biology and science. This is 
especially true now that environmental conditions are changing as a result of the degradation of 
natural ecosystems, such as in the steppe zone, as a result of irrational management of 
ameliorative programs [4]. The southern part of Ukraine forms a zone of risky agriculture and crop 
production, which is characterized by a temperate continental climate with hot summers, high 
solar insolation and significant water shortages. The study of the processes of plant resistance 
must occur at different levels of the organization of living matter, since this property of organisms 
is an integrative indicator. Stability is the general property of a living system that characterizes its 
normal, genetic program, development in specific environmental conditions, and stability is a 
separate property of a living system that characterizes its ability to withstand the adverse effects 
of a particular environmental factor [5]. 

Among the large number of plants in nature, an important role is played by herbaceous 
vegetation. Plants of the genus Astragalus L. are truly unique plants. Due to the healing properties 
the plant application is effectively in various diseases. In nature it occurs as a herb, small shrub or 
shrub. As a rule, there are both perennial and annual specimens. Stem erect, height varies from 
40 to 60 sm. The leaves of the plant are complex, beneath – pressed hairy, in other places pinnate. 
Depending on the type of Astragalus, the color of the flowers and the type of inflorescences differ. 
Flowering begins in June and lasts until August. The fruit (bean) appears late in the fall. Many 
scientists have experimentally proved that substances that are part of plants of the genus 
Astragalus L., have a beneficial effect on all systems of the human body, slowing down the aging 
process. Elite medicinal plant is used in folk medicine in many countries. 

Plants of the genus Astragalus L. contain the most important groups of biologically active 
substances: polysaccharides (play the role of immunostimulants), organic acids (help the digestive 
process, prevent the development of putrefactive processes), flavonoids (absorb ultraviolet and 
fight cancer diseases and alterations) vessels, purify them, and also have bactericidal properties), 
vitamins C and E (contribute to the strengthening of human immunity), essential oils (have anti-
inflammatory, sedative and antimicrobial effect). Plants of the genus Astragalus L. are 
characterized by a tonic, antihypertensive, calming, hemostatic, diuretic, diaphoretic effects, 
dilating blood vessels, and thereby improving blood circulation. Astragalus glycyphyllos L. is used 
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as a laxative and expectorant; as well as dermatitis, scrofulosis and rheumatism. As a medicinal 
raw material it is used by all organs of genus Astragalus L. plants. The roots are dug in late 
autumn, well washed and dried in ventilated areas. Stems, leaves and flowers are cut during 
flowering, dried in crushed form. 

Implementation and use of research results. Our studies show that when studying the 
epidermis of the leaf Astragalus pubiflorus DC. according to Zakharevich’s method, we outlined 
the following types of basic cells according to the outlines, projections, sizes: type I – outlines of 
curved cells, projection rectangular-elongated, angles rounded, obtuse, number per unit plane – 
125-130 pc/sm2, short axis is 21,25 mkm, long – 38,75 mkm long, S cells is 823.44 mkm 2; type II – 
cell outlines are rectilinear and highly developed, the projection is flat, the angles are sharp, 
rounded, the number per unit plane is -135-140 pc/sm2, the short axis is 18,75 mkm, the long axis 
is 41,25 mkm, the S cells are 773.44 mkm 2; type III – cell outlines sharply sinuous, the projection of 
cells is square, the number per unit plane is 115-120 pc/sm2, the short axis is 21,25 mkm, the long 
axis is 45 mkm, S cells = 956.25 mkm2. 

Breathing complexes on the adaxial side are absent. The height of the cells of the upper 
epidermis is 41-45 mkm. On the upper epidermis, the size of the main cells in comparison with the 
lower side is 2-3 mkm larger, their number decreases: type I – 115-120 pc/sm2, type II – 120-
125 pc/sm2, type III – 110-115 pieces/mm2. Breath complexes on the abaxial side are clearly 
expressed, anomocytic type, their number per unit plane is 245-250 pc/mm2. 

Study of the inner structure of Astragalus pubiflorus DC. leaf showed that the leaf is covered 
with simple, unicellular trichomes. The mesophyll of the leaf has an isolateral structure and 
consists of 5-7 layers of palisade-type cells. The length of the cells exceeds the width of 2-
2,5 times. Cells of palisade tissue adjoin closely to each other, intercellular cells are almost 
imperceptible. Leading bundles collateral, located in the middle layers of the leaf blade. The 
bundles are surrounded by small, thin-walled parenchymal cells that make up the lining of the 
conductive bundle. 

Thus, a structural analysis of the primary covering tissue and the inner structure of the leaf 
Astragalus pubiflorus DC. showed that the leaf is covered with simple, unicellular hairs; the 
epidermis is formed by the main cells of the three types, which differ in shape, projection, angles, 
size and number per unit surface, with the upper epidermis of the leaf being 4,53% of the total 
thickness, the lower epidermis – 3,83%; breath complexes of anomocytic type, their number – 
245-250 pc/sm2, location only on the underside of the leaf, that is hypostatic leaf. Mesophyll has 
an isolateral structure, the leading bundles are collateral, located in the middle layers of the leaf 
blade, the mesophyll is 62,72% of the total thickness, and the leading bundle is 28,92%. 

During the study of the epidermis of the leaf Astragalus concavus boriss by outline, 
projection, size, we have identified the following types of basic cells: And type – outlines of cells 
very tortuous, projection rectangular-elongated, angles rounded, obtuse, the number per unit 
plane – 160-165 pc/sm2, short axis is 18,25 microns, long – 35,13 microns, S cells is 641,12 mkm2, 
type II – contours of cells tortuous, four-angular projection, angles obtuse, acute, rounded, 
number per unit area – 30-35 pc/sm2, the short axis is 15,86 microns, long – 33,12 microns, S cells 
= 525,28 mkm2; type III – curved cell outline, projection of cells trapezoidal, angles obtuse, acute, 
number per unit area – 80-85 pc/sm2, short axis is 24 mkm, long – 41,5 mkm, S cells = 996 mkm2; 
IV type – outlines of cells very tortuous, projection of cells of rounded shape, obtuse angles, 
number per unit plane – 175-180 pc/sm2, short axis is 16,13 mkm, long – 30,86 mkm2, S cells = 
498,01 mkm2. 

The breath complexes on the upper side of the leaf are absent, the size of the main cells in 
comparison with the lower side is 2-3 mkm larger, their number decreases: I type – 145-
150 pc/sm2, II type – 20-25 pc/sm2, III type – 70-75 pc/mm2, type IV – 156-160 pc/mm2. Breath 
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complexes on the abaxial side are well expressed, anomocytic type, their number is 255-
260 pc/mm2. 

A study of the inner structure of the Astragalus concavus boriss leaf showed that it is 
covered with simple, unicellular hairs. The mesophyll of the leaf has an isolateral structure and 
consists of 6-8 layers of palisade-type cells. The length of the cells exceeds the width by 1.8-
2 times. Cells of palisade tissue adjoin closely to each other; the intercellular cells between them 
are almost invisible; 1-2 layers of colorless, parenchymal cells that are aquifers make up the 
middle layers of the leaf. Leading bundles collateral, located in the middle layers of the leaf blade. 
The bundles are surrounded by large, thin-walled parenchymal cells that represent the lining of 
the conducting bundle. 

Thus, our studies have shown that the Astragalus concavus boriss leaf is covered with 
simple, unicellular hairs; the epidermis is formed by the main cells of four types, differing in shape, 
projection, angles, size and number per unit surface, the upper epidermis of the Astragalus 
pubiflorus DC. leaf is 4,7% of the total thickness, the lower – 4,03%. Breathing complexes are 
anomocytic type, their number 255-260 pc/mm2. Mesophyll leaf mass has isolateral structure, 
consisting of 6-8 layers of cells of palisade type, is 62,75%. Leading bundles are collateral, 
accounting for 28.52% of the total thickness of the leaf. 

Our studies have shown that experimental plants, which underwent temperature and water 
stress during the growing season, have changes in the structure of the main cells of the epidermis. 
The main cells of the adaxial side have finely meandering anticlinal walls, with blunt or pointed 
angles, the projection of the area is flattened, the long axis is 21,8±0,8 mkm, the short axis is 
20,1±0,7 mkm, S = 438±5,4 mkm2; their number is 750±8,3 pc/mm2. 

Since the tortuosity of the main cells of the covering tissue shows how the growth of the leaf 
blade [5,9], the changes of this index under the influence of stress show that the formation of the 
leaf was uneven. Increasing the number of these cells per unit area indicates that, under the 
influence of stress, the leaves are formed by smaller cells. The adaxial epidermis does not contain 
breathing complexes. On this side of the leaf is strongly developed trichomes, in unicellular 
outgrowths there is a large branching in comparison with the control plants. This feature is also 
manifested in multicellular trichomes. The number of glandular trichomes of the mushroom form 
is approximately equal compared to the control plants. 

The study of the epidermis of the abaxial side of the leaf showed that the basic cells of this 
tissue also have changes in the contours of cells compared with control plants. In the experimental 
plants, the cell outlines become zigzag, the angles are mostly obtuse, the projection of the cell 
area is spread, the long axis is 19,1±0.8 mkm, the short axis is 17,9±0,6 mkm, S = 342±4,8 mkm2; 
quantity 860±11,4 pc/mm2. This epidermis has anomalous-type respiration complexes, most of 
which are abnormal when one locking cell is larger than the other, or one of the breath cells is 
completely absent. Their number is 300±8,3 pc/mm2. 

Thus, our studies have shown that water and temperature stress causes specific reactions of 
the primary covering tissue, in particular: there is a change in the tortuosity of the anticlinal walls, 
increasing the branching of three as single and multicellular. Breath complexes have not changed 
their type (anomocytic), but they are formed abnormal, increasing the small cellularity of the 
primary covering tissue. 

In the literature [5-8] there are data that under the influence of different types of stress 
changes occur in the histological structure of the leaf, namely its xeromorphization. However, 
there is little evidence in the scientific literature about the effect of both temperature and water 
stress on the internal structure of photosynthetic organs [1-12]. 

Our research has shown that stress causes an increase in leaf blade thickness (by 10-13%) in 
experimental plants. This change is due to the increase in layers (up to 4-5) of palisade mesophyll, 
especially on the adaxial side of the leaf. Cells of photosynthetic parenchyma of both columnar 
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and spongy mesophyll decrease their quantitative characteristics. The thickness of the cells of the 
epidermis especially the upper increases by 8-10% compared with control plants. Thus, structural 
analysis of the leaf of the experimental plants showed that stress in different periods of vegetation 
leads to the formation of leaves thicker (10-13%), small-cell compared with control organisms. 

Water and high-temperature stresses cause functional and temperature changes in the life 
of the plant organism, reduce productivity, and deep, long-term actions lead to irreversible 
reactions [9-15] and death of the organism [14]. 

By the nature of adaptation to water stress, the plants are divided into the following groups: 
ephemera, which avoid the negative effects of water deficiency, vegetate only for a short period, 
withstand drought at rest; drought resistant, capable of using water reserves from deep soil 
horizons or storing water in xerophytic plants themselves; drought resistant, which do not stop life 
with significant water losses [3, 5]. 

Combining the totality of plant resistance to water stress, there are two major groups of 
drought resistance species. These are poikihydrohydron plants that cannot regulate their water 
regime and homeohydro plants, which can to some extent support hydration with water 
deficiency [9-13]. In order to find out the physiological mechanisms of resistance, the sequence of 
damage to individual altered functions as water deficit and overheating develops is important. At 
the molecular level, cell growth is more sensitive to water deficiency and temperature rise, and 
synthetic processes, in particular protein synthesis, are less sensitive [14]. According to [7-13] 
drought at its various phases causes the following changes in the plant organism: 

- the first phase – the cessation of growth, structural and metabolic rearrangements aimed 
at survival in stressful conditions, the intensification of energy metabolism; strengthening the link 
between oxidation and phosphorylation; intensification of some biosyntheses, including proteins; 
enhanced photosynthesis; increasing the water-holding capacity of the cell; 

- the second phase – the disturbance of transformation processes of energy in physiological 
work; cyclolysis stop; disruption of biosynthesis processes and gradual shift of metabolism toward 
decay and oxidation; reducing the water-holding capacity of the cell, reducing the energy 
efficiency of respiration. 

One factor in the adverse effects of drought on a plant organism is high temperature. The 
thermal regime of the environment strongly influences the metabolism, growth, development and 
productivity of plants [1-9]. There are the following zones of plants reaction to temperature stress: 
adaptation, damage, death under the influence of high temperature. High-temperature stress can 
be prolonged and short-term [14]. High temperatures inhibit the movement of the cytoplasm, 
reduce the mitotic index in the first 3-4 hours of heat stress, cause changes in protein structure, 
characteristic disorders of the interaction between the enzyme and the substrate, destruction of 
the nucleus, denaturation and decomposition of nucleic acids, changes in the processes of 
transpiration and translation [6-15]. Thus, drought and heat resistance, which are formed in the 
languages of water scarcity and overheating – genetically determined properties, which are 
differently manifested in plant species. 

Conclusion. The ability of plants to adapt to stress is the result of the formation during the 
evolution of a large number of direct and inverse relationships between different systems in the 
body, which are manifested primarily by specific and nonspecific reactions at different levels of 
organization of living matter. The representatives of the genus Astragalus L. are the main plants of 
the phytocenoses of the steppe zones of Ukraine, which have been introduced into the culture 
and used as medicinal, phytoncidal, fodder, soil-forming plants that increase the amount of 
nitrogen compounds in the substrate. The presence of structural changes occurring in plants of 
Astragalus pubiflorus DC., Astragalus concavus boriss with simultaneous action of temperature 
and water stress during the growing season is proved. 
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It is known that the leaf is the main photosynthetic organ that, depending on environmental 
conditions, changes the histological structure: the epidermis as a multifunctional tissue changes 
the structure of both the main cells and the respiratory complexes (formed by anomalies). The 
number of cells per unit area of the leaf increases, indicating tissue xeromorphization. 
Chlorenchyma is represented only by palisade parenchyma and the number of layers increases by 
8-12%, which are characteristic of normal xerophytes. 

In general, such data extend the theoretical knowledge about adaptation of plants to 
stressful conditions, which is essential for establishing the level of adaptation of organisms to 
environmental conditions and predicting their resistance to various adverse factors, reveal the role 
of the health-forming component of plants in the compilation of information technology in 
modern societal development. 
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2.2. Features of emotional development facilitation of student youth at the initial stage  
of professional establishment 

 
2.2. Особливості фасилітації емоційного розвитку студентської молоді  

на початковому етапі професійного становлення 
 
Актуальність дослідження. Ефективність підготовки фахівців в умовах вищих навчальних 

заходів, якісне забезпечення навчально-виховного процесу вимагає врахування багатьох об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, які можуть сприяти, чи навпаки заважати, особливо на початкових етапах 
професійного становлення.  

Саме на першому курсі студенти-першокурсники стикаються з різного роду 
проблемами, зумовленими насамперед змістом і особливостями процесів професійного та 
особистісного самовизначення, індивідуалізації, адаптації до нових умов, зокрема й 
соціальних. Разом з тим якість власного життя, пристосування до соціального середовища 
через формування адаптивних механізмів і соціально прийнятих характеристик, 
конструктивність взаємодії багато в чому залежить від можливостей і вміння долати 
різнопланові труднощі, зокрема емоційні бар’єри (ЕБ).  

Психологами і педагогами ЕБ розглядаються як різновид психологічних бар’єрів [1; 2]. У 
свою чергу існування ЕБ на фоні спілкування призводить їх в ранг комунікативних. Під ЕБ слід 
розуміти переживання особистістю напружених емоційних станів, що суттєво блокують 
діяльність, особливо спілкування, подолання яких є неодмінною умовою її розвитку.  

Загострення ЕБ спостерігається не тільки в перехідні періоди розвитку особистості, але і 
в ті, що характеризуються невизначеністю, новими складними умовами життєдіяльності, 
зокрема адаптаційні для студентів-першокурсників ВНЗ. Підвищена вираженість ЕБ, 
загальний високий бар’єрний фон призводять до ускладнення спілкування та взаємин із 
новими соціальними категоріями суб'єктів навчально-професійної діяльності, адаптації, 
продукування різного плану проблем як для студента, так і для закладу (організаційних, 
методичних, мотиваційних, дисциплінарних, особистісних тощо). Специфіка проявів ЕБ 
студентів-першокурсників (залежно від напряму професійної підготовки) передбачає 
встановлення причин, що їх продукують та впровадження відповідних психолого-
педагогічних заходів задля екологічно прийнятного подолання ЕБ й попередження їх 
прогресування, запобігання дезадаптації.  

Аналіз останніх досліджень. Розробкою проблеми психологічних бар'єрів, до яких 
входять комунікативні, займалися І. Андрєєва, Э. Берн, А. Бодальов, В. Кан-Калік, 
М. Кідалова, В. Куніцина, В. Лабунська, О. Лещинська, П. Лушин, С. Назметдінова, 
М. Подимов, Б. Паригин, Е. Рогов, О. Цуканова, М. Шевадрін, Т. Ексакусто, Н. Яковльова та ін. 
[3]. М. Кідаловою, П. Лушиним докладно розкрито феноменологію емоційних бар'єрів: їх 
сутність, спосіб походження, функції, види, роль у розвитку особистості, наслідки, 
особливості подолання ЕБ у контексті різних психолого-педагогічних підходів, теорій і 
концепцій на фоні вікових і життєвих періодів.  

Особливості прояву психологічних бар'єрів спілкування у студентському середовищі 
висвітлено у роботах Н. Вітюк, Л. Карамушка, Г. Микитюк, О. Санникової, О. Слюсаревої, 
Г. Федосової, C. Шебанової. Чимало досліджень присвячено проблемам адаптації в 
юнацькому віці: фізичній, психологічній, соціальній, адаптації до учбового процесу, до нових 
побутових умов. На думку В. Карандашева, В Лобейка, Л. Редько, особливості учбової 
діяльності й соціального середовища зумовлюють специфіку протікання провідних 
динамічних процесів: професійного самовизначення і розвитку, професійно значимих 
якостей, особистісного самовизначення в системі особистісних значень і ціннісних орієнтацій; 
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власне адаптації до умов навчання й соціального середовища в ході соціалізації, 
адаптованості у сфері особистісних та інтимних відносин [5]. 

У цілому, досягнення у названих вище дослідницьких напрямах дають можливість 
прицільного вивчення ЕБ студентської молоді, а саме з'ясування їх специфіки залежно від 
особливостей умов життєдіяльності, спрямованості професійної підготовки на початковому 
етапі фахового становлення. На цій підставі метою дослідження є встановлення емпіричним 
шляхом психологічних особливостей прояву ЕБ спілкування студентів ВНЗ в умовах 
адаптаційного періоду та визначення перспективних напрямків роботи з ними. 

Як основні діагностичні методи використовувалися бесіда, анкетування, тестування. 
Психодіагностичний інструментарій склали методики, що виявляють ЕБ у міжособистісному 
спілкуванні студентів і категорії суб'єктів між якими вони виникають: анкета «Емоційні і 
дисциплінарні проблеми в юнацькому віці», методики В. Бойка «Діагноста емоційних 
бар'єрів у міжособистісному спілкуванні», методика «Особистісна шкала прояву тривоги 
Дж. Тейлор». Кількісно-якісний аналіз та інтерпретація результатів дослідження 
здійснювалися з використанням описової статистики відсоткового розподілу. 

Вибірку склали 78 студентів перших курсів БДПУ факультету психолого-педагогічної 
освіти і мистецтв та факультету економіки і управління. 

Виклад основних результатів дослідження. Насамперед ми спробували визначити, з 
якими соціальними категоріями у студентів виникають емоційні проблеми у спілкуванні. 
Результати анкетування «Емоційні і дисциплінарні проблеми в юнацькому віці» показали, що 
найуразливішими є спілкування і відносини з братами/сестрами. Так, у 27,1% респондентів 
емоції створюють значний негативний вплив на характер спілкування з сиблінгами, у 11,2% – 
вони вкрай ускладнені. 

На цьому фоні терпимими є взаємини юнаків і дівчат з батьками, хоча за рівнем 
вираженості вони не виходять за рамки жорстко критичних, але 10,3% респондентів 
випробовує значні труднощі в спілкуванні з ними. Даний факт багато в чому виправдовується 
ще й тим, що студенти ставляться до батьків як до власності (22,1%), якою вони певною 
мірою намагаються розпоряджатися, нівелюючи при цьому їх повноваження як старших 
наставників. 

Таку істотну відмінність у прояві ЕБ між цими двома близькоспорідненими категоріями 
й опитувальними можна пояснити тим, що велика частина студентів знаходяться далеко від 
домівки і постійної батьківської опіки, тому з батьками емоційні проблеми виникають рідше і 
вони не так виражені. У той же час, хоча спілкування з братами/сестрами також вимушене 
обмежено, але взаємини мають зовсім інший характер, оскільки в цьому випадку залучені 
зовсім інші механізми.  

Із бесіди зі студентами з'ясувалося, що часто мимовільно емоційними перешкодами у 
спілкуванні виступають пригадування дитячих образ відносно сиблінгів. Пригадування образ 
як пусковий стимул призводять до відповідних, протягом років відпрацьованих, 
стереотипних поведінкових реакцій по відношенню до них як до партнерів у спілкуванні, і до 
тих комунікативних ситуацій, які між ними виникають. У такому разі сформувалося і 
продукується ставлення до брата/сестри як негласного конкурента в системі батьківсько-
сімейних відносин. 

Аналізуючи взаємини і спілкування з ровесниками, ми дійшли висновку, що вони 
переважно носять більш спокійний характер. Незначна вираженість емоційних проблем у 
міжособистісному спілкуванні відзначається у 33,4% опитаних. Не зважаючи на відносний 
прояв стабільності, у деяких студентів (11,1%) все ж таки існують явні емоційні перешкоди у 
спілкуванні з певними ровесниками.  

У більшості випадках юнаки й дівчата обирають стратегію уникнення небажаних 
партнерів спілкування (батьків, брата / сестру, конкретного ровесника). Наприклад, 11,2% 
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респондентів вибірки визнать, що вони не підтримують тривалих взаємин, тобто спілкування 
блокується максимально можливим обмеженням / дозуванням часу й частоти 
комунікативних контактів. 

Таким чином, якщо розташувати всі названі категорії суб'єктів, з якими у юнаків та 
дівчат виникають ЕБ у порядку ранжирування за рівнем вираженості, вони виникають 
насамперед з найближчими родичами – братами / сестрами, потім із батьками, а 
якнайменше вони виражені в середовищі однолітків, виняток становлять емоційно 
неприйнятні конкретні ровесники.  

У той же час результати діагностики спілкування у ВНЗ показали, що найчастіше ЕБ 
виникають із викладачами – 21,2%, менше – із заступниками деканів – 14,4%, завідувачами 
кафедрами – 7,1%, одногрупниками (особливо однієї статі) – 5,7%. Це свідчить не тільки про 
наявність значних емоційних перешкод, які блокують спілкування студентів із цими 
категоріями, а й про комунікативну нетолерантність.  

Окрім емоційних проблем у студентів виникають і дисциплінарні. Так, 16,7% опитаних 
сперечається з батьками, 5,6% – з оточуючими (діагностується високий рівень вираженості); 
16,8% – у спілкуванні та взаєминах вдається до брехні, 22,4% – відзначає у себе вживання 
образливих слів під час спілкування (останні потрібно розцінювати щодо власних критеріїв  
вихованості й культури); 5,5% – явно обурюються і протестують на прохання дорослих щось 
зробити (як рідних, близьких, так і чужих, але від яких вони знаходяться в певній залежності).  

У той же час на твердження анкети «Звинувачую інших у власних невдачах, провині і 
проблемах», 5,5% респондентів відповіло, що завжди діють саме таким чином. Подібне 
свідчить про прояви зовнішнього локус-контролю в цієї студентської категорії, 
нерозвиненості критики на власну адресу, об'єктивне оцінювання себе й оточуючих, 
обставин; про спрацьовування механізмів психологічного захисту як тимчасового стриманя 
особистісних змін. 

Юнацький вік припускає можливість ідентифікації й діагностики в себе наявності 
переживання емоцій, емоційних станів і якостей як певних перешкод у спілкуванні. Студенти 
відзначають, що часто такими виступають прояв з їх сторони щодо партнера по спілкуванню: 
ворожості – 3,4% і агресивності – 6,9%. Істотно ускладнюють характер спілкування, його 
ефективність і конструктивність прояви соромливості (55,4%), причому у 11,1% ця якість явно 
блокує комунікативну діяльність. 22,2% респондентів вважає, що для них образа як 
комплексне відчуття провини й агресії, обернене всередину і зовні є складно 
переборюваною перешкодою в міжособистісному спілкуванні.  

Крім того, значна частина респондентів – 33,3% відзначає в себе присутність печалі, 
причому у 16,7% вона має явно виражений характер. Усе це дає підстави ідентифікувати її 
через показник депресії, а надалі проводити діагностику на предмет переживання депресії, 
щоб точно з'ясувати: чи має вона тимчасовий або функціонально-якісний характер?! 

Паралельне вивчення в умовах ВНЗ емоційних проявів у спілкуванні студентів-
першокурсників і задоволення діяльністю показало, що 33% опитаних відзначає в себе 
нудьгу, 33,6% – прояви розчарування і 33,2% – відчувають незадоволення від своєї 
діяльності. Таку розстановку показників можна інтерпретувати низькою емоційною 
зацікавленістю в провідному виді діяльності – учбово-професійної і вмотивованістю як у 
навчанні, так і в спілкуванні між одногрупниками, відсутністю усвідомленого вибору 
професії. У той же час спостережувані нами деякі візуальні ознаки свідчать на користь 
передбачуваного. 

Водночас установлено, що у 34,4% першокурсників емоційні проблеми пов'язані з 
неуважністю, студентської молоді, що особливо гостро виявляється у 16,6%. Наявність цього 
факту примушує задуматися про причини цього явища саме в цьому віці. Одну з таких ми 
вбачаємо в надмірній завантаженості студентів у позааудиторний час.  
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Велика частина вибірки (2/3) – це студенти, що вчаться на «творчих» спеціальностях – 
музичне мистецтво і хореографія. Час, який вони витрачають на репетиції, показові виступи 
віднімають немало енергії та сили, коли як можливості перерозподілу діяльностей обмежені. 
Це насамперед позначається на якості уваги, мисленнєвої діяльності, засвоєнні програмного 
матеріалу. Прояв неуважності як зовнішнього діагностичного показника, з одного боку, і 
власне розчарування із цього приводу, неуважності до співбесідника, до власних емоційних і 
поведінкових реакцій, зниження рівня контролю у спілкуванні, адекватності рефлексії, а з 
іншого, призводить до того, що студентам доводиться відчувати постійну напругу. 

Привертають до себе увагу показники прояву загального занепокоєння студентів – 
61,1%, з яких у 33,3% респондентів воно виражене дуже високо. 27,7% від загальної вибірки 
нерідко відчувають страх. Усе назване, можливо, є ознаками підвищеної тривожності та 
приводом додаткової перевірки і встановлення наявності переживання стану або властивості 
з прицільним з'ясуванням причин. Тим більше, що тривожність як емоція «наперед» 
припускає наявність невизначеного страху.  

Із цією метою ми провели додатково діагностику тривожності методикою «Особистісна 
шкала прояву тривоги Дж. Тейлор». Обставини складаються таким чином, що тільки в 41,4% 
респондентів тривожність виражена середньо з тенденцією до низького рівня, коли як у 37% 
вона середня з тенденцією до високого рівня. 21,7% вибірки – носії високого й дуже високого 
рівня. Порівняльна характеристика даних залежно від профнаправленості за високим і дуже 
високим рівнями, показала, що найтривожнішими є студенти-музиканти – 33,2%, набагато 
менше вона виражена у студентів-хореографів – 18,7%, у студентів-економістів вона складає 
14,3%.  

Як залишкові явища підліткового віку у значного числа студентського контингенту – 
38,8% діагностуються істотні коливання настрою за лінійкою діаметральних показників, 
причому в 33,3% з них – з переходом на дуже високий рівень вираженості (надалі 
залишається уточнити гендерний аспект емоційної нестабільності). У той же час 38,8% юнаків 
і дівчат вважає, що вони надмірно реагують на дію зовнішніх чинників, причому у 33,3% ця 
поведінкова реакція сильно виражена. 33,1% респондентів визнає, що вони виявляють 
нетерпимість до оточуючих і комунікативних ситуацій. Це свідчить про незбалансованість 
сформованості структур емоційної зрілості та парціальних емоційного інтелекту як 
загального показника емоційної розвитку в цьому віковому періоді. 

Таким чином, прояв у першокурсників значного коливання настрою, емоційної 
нестриманості, неуважності, загального занепокоєння, страху, тривожності, печалі тощо, є 
індикатором не просто ЕБ, загального психологічного самопочуття, але й показником якості 
протікання адаптаційних процесів у даних конкретних умовах навчання, особливо 
заниженого в студентів «творчих» спеціальностей. Серед чинників, що надають істотний 
вплив на характер адаптації як динамічного процесу можна відзначити боязнь не впоратися з 
навчальним навантаженням, суворість викладачів, різнопланові труднощі міжособистісного 
спілкування, надмірне позааудиторне навантаження. 

У цьому сенсі інформативними виявилися відомості, одержані тестуванням методикою 
В. Бойко «Діагноста емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні» [6]. За результатами 
тестування встановлено, що переживання власне ЕБ студентської молоді – поширене явище. 
У 48,2% студентів вибірки діагностується загальний високий і дуже високий рівень 
вираженості емоційних перешкод у спілкуванні. Серед парціальних ЕБ привертають до себе 
особливу увагу прогресування таких бар'єрів, як неадекватний прояв емоцій (НПЕ) – 20,7%; 
негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій (НННЕ) – 10,3%; невміння управляти 
власними емоціями (НУЕ) – 9,7%. 

У свою чергу, порівняльний аналіз поширеності явища ЕБ високого й дуже високого 
рівня вираженості свідчить не на користь студентів спеціальностей музика – 66,7% і 
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хореографія – 50,0%, коли як у студентів спеціальності економіка він набагато менший – 
28,7% (Табл. 1). 

Порівнюючи вираженість приватних ЕБ у студентів-економістів, відзначається їх 
відносно низький рівень, винятком є НПЕ – 14,2%. У той же час у студентів-музикантів 
присутність бар'єру НПЕ діагностується у 50,0%, студентів-хореографів – 12,5%.  

 
Таблиця 1. Порівняльна характеристика вираженості емоційних бар'єрів спілкування 

студентів ВНЗ в адаптаційний період навчання (%) 
 Напрям підготовки 

Емоційні бар’єри Музичне 
мистецтво 

Хореографія Професійна освіта. 
Економіка 

Неадекватний прояв емоцій 50,0 12,5 14,2 

Негнучкість, нерозвиненість, невиразність 
емоцій 

50,0 0 0 

Невміння управляти власними емоціями 16,8 6,2 0 

Домінування негативних емоцій 0 0 0 

Небажання зближуватися з людьми на емоційній 
основі 

0 6,2 0 

Загальний рівень вираженості ЕБ 66,7 50,0 28,7 

 
Як бачимо, для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» прогресування бар'єру 

НПЕ є суттєвою емоційною перешкодою у спілкуванні, утім, це співвідношення дотримується 
і відносно бар'єру НННЕ. Так серед всіх спеціальностей його прогресування спостерігається 
тільки у студентів-музикантів – 50,0%, у інших цей бар'єр відсутній.  

У студентів-музикантів більшою мірою виявляється НУЕ – 16,8%, ніж у студентів-
хореографів – 6,2%. Для студентів-економістів він не характерний.  

Аналізуючи показники бар'єру небажання зближуватися з людьми на емоційній основі 
(НСЛЕО), потрібно відзначити, що його дія блокує спілкування студентів-хореографів (6,2%). У 
студентів-музикантів за цим параметром фіксуємо його відсутність, тоді як у студентів-
економістів він середньо виражений (42,9%).  

Отже, загальним для всіх категорій студентів є прогресування бар'єру НПЕ з 
найбільшим показником у студентів-музикантів (1/2). У той же час присутність домінування 
негативних емоцій (ДНЕ) як бар'єру – у всіх категорій не спостерігається. 

Таким чином, аналізуючи ситуацію поширеності явища ЕБ серед студентської молоді, 
можна дійти висновку, що найбільш благополучно в емоційному плані вона складається у 
студентів економічних спеціальностей за рахунок прагматичності й малої емоційної 
залученості. Винятком є наявність у цієї категорії бар'єру НПЕ. Студенти спеціальності 
«Музика», навпаки, схильні до прояву ЕБ у спілкуванні як взагалі, так і зокрема бар'єрів 
НННЕ, НПЕ, НУЕ. У той же час, не зважаючи на низькі показники вираженості окремих ЕБ у 
студентів спеціальності «Хореографія» (порівняно зі спеціальністю «Музичне мистецтво») 
загальний рівень ЕБ у половини залишається високим. 

Можна підсумувати, що студенти «творчих» спеціальностей не тільки більш емоційні, 
але й у значного контингенту, особливо у студентів-музикантів, ще не сформувалося уміння 
управляти власними емоціями в спілкуванні (16,7%), їх адекватному прояві (50%). Студенти-
хореографи, хоча й усвідомлюють своє негативне ставлення до найближчого оточуючого 
соціуму, але не поспішають робити спроби його змінити.  

Існування у студентської молоді власне ЕБ у спілкуванні та ЕБ, що визначається 
психічними станами, напряму співвідноситься з відповідними парціальними структурами 
емоційної зрілості й емоційного інтелекту і може свідчити про нерівномірне дозрівання 
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останніх, а відносно емоційного інтелекту – певного етапу становлення як інтегративного 
емоційного інтелекту, так його парціальних структур як загального показника емоційного 
розвитку. Саме це положення ми спробуємо надалі уточнити.  

Це положення в певному значенні співзвучне, прописаним Л. Коулом і Дж. Холом 
(«Психологія юності»), задачам, які повинне вирішити юнацтво через систему становлення 
світогляду, усвідомлення й осмислення власного життя: емоційна, соціальна й 
інтелектуальна зрілість; пробудження сексуального інтересу; емансипація від батьківського 
дому; навики розподілу вільного часу; вибір професії; побудова психології життя; 
ідентифікація «Я» [4]. 

Таким чином, базуючись на одержаних даних і маючи на меті поліпшення процесів 
адаптації студентів-першокурсників, можна зазначити ряд задач, які потребують психолого-
педагогічного розв’язання: корекція змістовного наповнення навчальних програм напряму 
«Мистецтво»; навчання студентів-першокурсників плануванню і організації свого часу та його 
перерозподіл із урахуванням діяльності; вироблення в них комунікативних навиків і умінь; 
мотивування до учбово-професійної діяльності, сприяння гармонійному дозріванню структур 
емоційної зрілості й становленню емоційного інтелекту в рамках особистісно-орієнтованого 
підходу. Основними напрямами роботи із студентами-першокурсниками мають стати 
проведення тренінгів спілкування, Форум-театрів, Арт-терапія.  

Аналіз результатів діагностики ЕБ в контексті встановлення специфіки прояву ЕБ 
студентів залежно від особливостей конкретних умов життєдіяльності, зумовлених 
адаптаційним періодом, дозволяє формулювати наступні висновки: 

- Існування ЕБ спілкування в середовищі студентів-першокурсників – поширене явище 
(48,2%). Загальний високий рівень прояву ЕБ у студентів-першокурсників – це не просто 
індикатор модальності загального психологічного самопочуття і благополуччя, а й показник 
якості протікання адаптаційних процесів в умовах навчання, особливо зниженого у студентів 
«творчих» спеціальностей («Музика» – 66,7%, «Хореографія» – 50,0%) порівняно з 
«економічними» (28,7%).  

Загальною характеристикою студентської молоді є прогресування бар’єру 
неадекватного прояву емоцій (переважно у студентів-музикантів) та відсутність бар’єру 
домінування негативних емоцій (на відміну від підліткового віку). Порівняно зі студентами 
спеціальності «Економіка», студенти «творчих» спеціальностей більш схильні до прояву ЕБ у 
спілкуванні, зокрема негнучкості, нерозвиненості, невиразності емоцій, неадекватного 
прояву емоцій та невміння управляти емоціями. На цьому віковому етапі зустрічається 
категорія першокурсників, що не вміють підтримувати тривалі взаємини з оточуючими й 
надмірно реагують на дію зовнішніх чинників.  

- Виникнення ЕБ у студентів-першокурсників обумовлено як об’єктивними, та і 
суб’єктивними чинниками. Перешкодами в спілкуванні студентів-першокурсників виступають 
надмірне переживання умовно негативних емоцій, емоційних станів та певних особистісних 
властивостей і якостей: ворожості й агресивності, нетерпимості до соціального оточення і 
комунікативних ситуацій, коливання настрою, власної соромливості, відчуття образи.  

У студентів «творчих» спеціальностей емоційні проблеми частіше виникають унаслідок 
неуважності, яку можна пояснити фізичним і/або психологічним перевантаженням; у чверті 
опитуваних діагностується присутність нудьги, розчарування й незадоволення власною 
діяльністю як показник низької вмотивованості.  

- У деяких студентів емоційні проблеми пов'язані з дисциплінарними: вживання 
образливих слів, вдавання до обману, вияви обурення і протесту на прохання дорослих щось 
зробити та сперечання з ними; прояви звинувачувально-номінативних характеристик як 
показника зовнішнього локус-контролю і нерозвиненості самокритики.  
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- ЕБ у студентської молоді найбільш виражені та частіше виникають відносно 
сиблінгів, менше – батьків, мінімально – в середовищі однолітків, тоді як у межах ВНЗ вони 
виникають із викладачами, адміністрацією, а в останню чергу – із одногрупниками. У 
більшості випадків молодь обирає стратегію уникнення небажаних категорій спілкування. 

- Існування емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні студентської молоді 
може свідчити про низьку толерантність до комунікативних ситуацій, партнера по 
спілкуванню, нерівномірному дозріванні структур емоційної зрілості, емоційного інтелекту і 
певному етапі становлення інтегративного і парціальних емоційного інтелекту як загального 
показника емоційної розвитку в юнацькому віці. Саме це положення в подальшому ми 
спробуємо уточнити. 

- Маючи на меті поліпшення процесів адаптації студентів-першокурсників, виникає 
ряд задач, які потребують психолого-педагогічного вирішення: корекція змістовного 
наповнення навчальних програм за напрямом «Мистецтво»; навчання студентів-
першокурсників планування й організації власного часу і його перерозподіл з урахуванням 
діяльності; вироблення в них комунікативних навиків і умінь; мотивування до учбово-
професійної діяльності, сприяння гармонійному дозріванню структур емоційної зрілості, і 
становлення емоційного інтелекту в контексті особистісно-орієнтованого підходу. Основними 
напрямами та формами роботи із студентами-першокурсниками мають стати – 
індивідуальне консультування, проведення тренінгів спілкування, Форум-театрів, Арт-терапії. 
Реалізація зазначених змін в освітній системі сприятиме процесам адаптації студентів-
першокурсників, а значить ефективній підготовці фахівців в умовах вищих навчальних 
заходів. 
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104 

2.3. Information technologies for sustainable development of integration processes  
of Ukrainian society 

 
2.3. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку інтеграційних процесів 

українського суспільства 
 
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах, розвиток інформаційних 

технологій і використання інформаційних ресурсів є продуктом інтелектуальної діяльності 
сучасного суспільства, що обумовлює актуальність певних методичних підходів до 
використання нових інформаційних технологій щодо забезпечення сталого розвитку 
інтеграційних процесів українського суспільства. Розвиток інформаційних технологій і 
використання інформаційних ресурсів здатне забезпечувати державним інститутам 
можливість вивчення громадянської думки через опосередковані засоби масової інформації 
й спеціалізовані канали надходження інформації. В такому аспекті, збільшується не тільки 
інтерес громадян до політики, а й активність участі громадськості у політичних процесах. 
Реалії сьогодення свідчать, що інтеграційні процеси без сучасних новітніх інформаційних 
технологій не будуть ефективними.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для дослідження даної проблеми особливу 
значимість мають роботи, присвячені використанню новітніх інформаційних технологій, 
таких вчених як В. Варенко, Ю. Юхименко, Л. Філіппова, А. Кобелєв, В. Сладкова і А. Чубукова. 
Щодо використання інформаційного моніторингу, то дане питання досліджується 
А. Кириленко, Г. Малик, М. Цивін і ін.  

Проблемами вивчення інформаційних процесів займаються відомі українські та 
зарубіжні дослідники такі як: Н. Волковський, В. Воронкова, С. Жук, В. Косєвцов, 
А. Кузьменко, О. Кіндратець, В. Ліпкан, О. Литвиненко, І. Лук'янець, В. Остроухов, П. Панарін, 
В. Петрик, Г. Почепцов, П. Прибутько, М. Присяжнюк, А. Рось, В. Толубко, М. Требін, 
М. Комар, Д. Швець, В. Вембер, В. Биков, Г. Кедровіч, П. Орлов, М. Жаладак і інші. Загальну 
характеристику політичних технологій здійснювали Т. Грінберг, О. Соловйов, Є. Малкін та ін. 
Питання маніпуляції як невід’ємної складової політичних технологій досліджували 
О. Мисніченко, С. Кара-Мурза, П. Лісовський. Громадська думка як об’єкт впливу політичних 
технологій та особливості формування і трансформації громадської думки, філософія та 
психологія мас аналізувалися в працях Г. Лебона, Х. Ортега-і-Гассет, В. Яценка, О. Онищенка, 
О. Прасюка, В. Токарева, Д. Арабаджиєва, Н. Бабарикіної та ін.  

Розробкою проблем методології дослідження інформаційних технологій займалися 
дослідники різних сфер знань, зокрема: В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Банчук, О. Бойченко, 
В. Брижко, В. Гаращук, Ю. Гелич, М. Гуцалюк, С. Гуцу, В. Гурковський, О. Довгань, Є. Додін, 
Р. Калюжний, Л. Коваленко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, Б. Кормич, В. Ліпкан, А. Марущак, 
А. Новицький, В. Синєокий, Н. Паршина, С. Пєтков, В. Пилипчук, Є. Харитонов, В. Цимбалюк. 

Щодо проблем сталого розвитку, то дане питання досліджували такі вчені як: В. Бебик, 
А. Вергун, І. Гиренко, В. Голубева, О. Гордєєв, О. Дармороз, М. Деркач, В. Зубенко, 
К. Ілляшенко, В. Ільченко, Н. Котенко, Ю. Мельник, І. Тарасенко, Л. Товма. 

Разом з тим, сьогодні вивчення даної проблеми залишається актуальним та потребує 
подальшого наукового дослідження. Особливого значення ця проблема набуває в умовах 
сьогодення, коли інформація є механізмом, що забезпечує цілеспрямовані дії суб'єктів, а її 
накопичення дозволяє здійснювати корекцію поведінки суб'єктів та інститутів влади [22, 
с. 289]. Відображенням теоретичної цінності та актуальності вивчення інформаційних 
технологій і використання інформаційних ресурсів щодо забезпечення сталого розвитку 
інтеграційних процесів українського суспільства є велика кількість різнопланових досліджень 
і зацікавленість до них вітчизняних і зарубіжних дослідників. Аналіз літератури з даної 
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проблеми засвідчує, що, поряд з високим рівнем її загального осмислення в західних 
наукових підходах й у вітчизняних теоретичних здобутках, в Україні майже відсутні сучасні 
дослідження інститутів та механізмів внутрішньої інтеграції суспільства та згуртованості 
населення, які, по-перше, базувалися б на вітчизняному досвіді і традиціях і, по-друге, – були 
б спрямовані на пошуки оптимальної моделі сучасного суспільного розвитку України.  

Метою даного дослідження є вивчення інформаційних технології, щодо забезпечення 
сталого розвитку інтеграційних процесів українського суспільства. 

Методи і методологія дослідження. Вивчення проблемного питання проводилося за 
допомогою використання системного методу, аналітичного, логічного аналізу, методу 
порівняння, абстрагування, узагальнення та екстраполяція. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реалії, сьогодення свідчать, що сучасне 
суспільство живе в інформаційному світі. Це новий тип суспільства, в якому володіння 
інформацією є рушійною силою будь яких перетворень та розвитку. Інформаційне 
суспільство спричинило інформаційні війни. Тож, інформаційні війни є інформаційними 
технологіями, що впливають на інформаційні системи, вводячи в оману людську свідомості 
та дезінтегруючи процеси управління суспільством та гальмуючи процес переходу до сталого 
розвитку суспільства.  

Перехід до сталого розвитку – це здійснення комплексу взаємоузгоджених 
управлінських, економічних, соціальних, екологічних заходів, спрямованих на зміну системи 
суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних 
цінностей, якісного життєвого середовища, національних джерел духовності [12, c. 75]. Тобто 
– це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні 
інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків 
розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний 
[1, с. 5]. 

Забезпечення сталого розвитку інтеграційних процесів українського суспільства певною 
мірою залежить від розв’язання внутрішніх соціально-політичних проблем. Для вирішення 
даних проблем необхідно сприяти соціальній рівновазі, високому рівню взаємодовіри, 
взаєморозуміння, громадянській відповідальності та досягнення колективного добробуту. 
Таким чином, за допомогою цих цінностей зменшиться напруженість економічного, 
політичного, демографічного, етнічного розвитку між окремими регіонами країни, що 
сприятиме зменшенню конфліктності всередині держави. Відкрите обговорення проблем в 
суспільстві може також послабити інтеграцію, привести до конфлікту точок зору і інтересів, 
але замовчування проблем не є ефективним способом уникнення конфліктів. 

Відсутність згоди обумовлена наявністю різноманітних думок, поглядів, ідей, інтересів, 
точок зору і т.д. Однак вона, як вже зазначалося, не завжди виражається у формі явного 
зіткнення, конфлікту. Це відбувається тільки тоді, коли існуючі суперечності, розбіжності 
порушують взаємодію людей, перешкоджають досягненню поставлених цілей. В цьому 
випадку люди просто змушені будь-яким чином подолати розбіжності і вступають у відкриту 
конфліктну взаємодію. У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують можливість 
висловлювати різні думки, виявляти більше альтернатив при ухваленні рішення, і саме в 
цьому полягає важливий позитивний сенс конфлікту.  

У стабільних політичних системах конфлікти завжди вирішуються у спосіб консенсусу чи 
пошуку такого прийнятного рішення, яке відповідало б інтересам сторін-учасниць конфлікту, 
у спосіб взаємних поступок або поступок слабшій стороні, або тій стороні, яка зуміла довести 
обґрунтованість своїх вимог. Складність вирішення політичних конфліктів в умовах 
сьогодення пов’язана з ідентифікацією конфлікту і полягає в тому, що її можна розглядати як 
боротьбу між корпоративно-клановими угрупуваннями в структурах влади; як колізію між 
реформаторами і контр реформаторами; як протистояння різних політико-ідеологічних 
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утворень (націоналісти та інтернаціоналісти, прибічники централізованої влади та влади 
регіонів). Ця складність ідентифікації конфліктів визначається багатьма суперечностями та 
інтерпретацією цих суперечностей в свідомості учасників.  

Події які відбуваються сьогодні в Україні носять світоглядний, цивілізаційний характер 
та мають на меті підкорити свідомість населення та сформувати за допомогою 
інформаційних ресурсів певний світогляд. На думку О. Кривицької, «перед вченими стоїть 
непросте завдання: з’ясувати глибинні витоки неприродного стану в українсько-російських 
відносинах і запропонувати власне бачення шляхів виходу із кризи» [14, с. 182]. Масова 
свідомість за відсутності чітких ідентифікацій неспроможна справитися з спотворенням 
інформаційних потоків. Інформаційна війна передбачає використання заходів 
маніпулятивного впливу на свідомість людини в ідеологічному та емоційному сенсі [2, с. 35].  

Зважаючи на це, С. Кульчицький констатує, що внаслідок тривалого перебування в 
радянській імперії в Україні сформувалися чотири різні за мовою і ментальністю громади: 
україномовні українці, російськомовні українці, українські росіяни і «всі інші» [15, с. 23]. 
Таким чином, національна ідентичність сучасного українського суспільства й ускладнення 
усвідомлення майбутнього Української держави, вимагає свідомого суспільного договору 
громадян як засобу солідарності, що призвело до того, що українська нація стала 
фрагментованою і незахищеною. Нинішні зміни серед українського суспільства відбуваються 
на трьох рівнях: статусному, поведінковому і ментальному. Також, зазначимо, що зміні 
одночасно піддаються як свідомість, активність так і соціально-економічне становище 
окремих індивідів і груп. 

Як зазначає Н. Бойко, у сучасному світі інформаційні технології дедалі активніше 
застосовуються у різних сферах діяльності, видозмінюючи їх і надаючи соціальному та 
людському розвитку нових якостей, сенсів та вимірів [5, с. 276]. Інформаційна складова має 
також істотне значення у формуванні конкурентного потенціалу держав, розвитку 
міжнародних відносин [7, с. 5]. Безпрецедентна за масштабами та якісними 
характеристиками глобальна інфраструктура інформаційних та інформаційно-комунікативних 
технологій перетворилася на технологічне підґрунтя дедалі ґрунтовніших трансформацій у 
повсякденному житті [11, с. 109]. Окрім небачених раніше можливостей для підвищення 
матеріального добробуту людства, сучасні інформаційні технології спричинили появу та 
інтенсивне поширення принципово нових моделей соціальної інтеграції, комунікації, 
суспільно-політичної активності, способу життя, освіти тощо. Особливо резонансні зміни 
пов’язані з «новими медіа», які функціонують у Web 2.0, що приводить до глибоких змін у 
структурах інформаційного споживання населення й до появи багатомільйонних глобальних 
«мережевих спільнот» [10, с. 290]. У зв’язку із зазначеним у науково-експертному 
середовищі дедалі частіше дискутується проблема кристалізації специфічних «цифрових» (не 
локалізованих територіально й соціально) індивідуальних і групових ідентичностей, а також 
низької прогнозованості, «біфуркаційності» напрямів подальшого соціокультурного (а 
можливо, і суспільно-політичного) розвитку людства. Величезний потенціал – як позитивний, 
так і негативний – соціокультурної складової процесів «інформаційної технологізації» вже 
давно усвідомлений у розвинених країнах, причому не тільки на науково-експертному, а й на 
політичному рівнях. «Інформаційне суспільство» у цих країнах «першого світу» сприймається 
й розцінюється передусім як гуманітарна категорія, що описує якісні суспільні трансформації, 
зміщення акцентів з виробничої до невиробничої сфер, зміну характеру інформаційних 
потоків, групових та індивідуальних ідентичностей [33, с. 112]. 

Досягнутий на сьогодні рівень розвитку інформаційних технологій і використання 
інформаційних ресурсів дає можливість якісно змінювати традиційні інститути, змінюючи 
форми, способи й методи впливу на суспільство. Вивчаючи це питання, зазначимо, що під 
інформаційною технологією розуміється процес, що використовує сукупність засобів і 
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методів збору, обробки і передачі даних для отримання інформації нової якості про стан 
об'єкта, процесу або явища. Таким чином, особливий інтерес в нашому дослідженні 
становлять сучасні інформаційні технології щодо забезпечення сталого розвитку суспільства, 
які ініціюють формування інформаційно-комунікативної сфери, роблячи доступною 
інформацію будь-якого виду для кожного [24, c. 264].  

Так, дехто з дослідників, зазначає, що в сучасному суспільстві відбувається своєрідна 
медіатизація політики як процесу поглиблення залежності та взаємозалежності політики й 
мас-медіа [4]. Забезпечується така можливість засобами інформаційних технологій, завдяки 
яким людина здатна накопичувати, зберігати інформацію, працювати з будь-якою 
інформацією і застосовувати її у професійній діяльності [29, c. 130]. Перетворення інформації 
в ресурс стратегічного значення забезпечує кардинально нові можливості сталого розвитку, 
зростання продуктивності праці та запровадження інновацій, вирішення соціальних та 
економічних проблем, а також сприяє встановленню та розвитку нових економічних 
відносин. Знання та інформація, що об’єднані та передаються через мережу, прискорюють 
розвиток технологій у всіх наукомістких галузях, що раніше відбувалося повільно через 
тривалу обробку великих масивів даних для отримання нових результатів [6, c. 26]. Також, 
зазначимо, що інформаційні ресурсі і техніко-технологічні засоби їх обробки та використання 
суттєво впливають на всі галузі та фактично перетворюють їх на знання. На сучасному етапі 
розвитку та глобальних змін в інформаційному суспільстві відбувається інтенсивний розвиток 
і використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах суспільства, яке істотно 
впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні 
взаємини і тому подібне [1, с. 123]. 

Інформаційні технології виникають як засіб вирішення протиріччя, накопичуються у все 
зростаючих обсягах знаннями, з одного боку, і можливостями і масштабами їх соціального 
використання, з іншого боку. Ці особливості сучасного соціуму характеризуються процесом 
інформатизації, сутність якого полягає в безперервному підвищенні рівня як професійної, так 
і інформаційної компетентності кожного фахівця. Основними характеристиками 
інформаційних і комунікаційних технологій, як нової галузі науково-технічного прогресу, що 
істотно відрізняють їх від наукових і виробничих є: 

- динамічність вдосконалення поколінь технічних, програмних і програмно-апаратних 
засобів;  

- необхідність безперервного підвищення кваліфікації розробників і користувачів 
інформаційних систем в зв'язку з постійно зростаючим рівнем технічної та технологічної 
складності компонентів; 

- вплив використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій на 
розвиток продуктивних сил і суттєва зміна виробничих відносин; 

- висока потенційна ефективність реалізації можливостей сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій в сферах автоматизації інформаційної діяльності, інформаційної 
взаємодії та організаційного управління. 

Аналіз досліджень свідчить, що є необхідні передумови для формування нового 
інформаційного суспільства. Згідно думки вітчизняних дослідників, в даній області, в 
суспільстві технології, які базувалися на інформації, трансформуються в технології, які будуть 
базуватися на взаємодії і знаннях. 

Розглядаючи особливості сталого розвитку «нового» суспільства, необхідно дослідити 
понятійно-категоріальний апарат, щодо трактування терміну «інформаційне суспільство». 
Дослідники зазначають, що сьогодні існує велика кількість трактувань даного визначення. 
Тож, проаналізувавши та дослідивши категорію «інформаційне суспільство», зазначимо, що 
аналіз літератури за даною проблематикою показав, що не існує загальноприйнятого 
визначення - що таке «інформаційне суспільство». Вперше дана категорія з’явилася в роботах 
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австрійсько-американського вченого Ф.Махлупа, який ще в 1933 році вивчав вплив патентів 
на наукові дослідження [19]. Відомий угорського соціолог Л. Карвалікс [16], зазначав, що 
термін «інформаційне суспільство» виник у 60-ті роки серед японських соціологів. Пізніше, 
категорію «інформаційне суспільство» було прийнято використовувати щодо нової світової 
спільноти, яка базується на інформації.  

Отже, О. Титенко, зазначає, що «інформаційне суспільство це людська цивілізація, яка 
виникає внаслідок інформаційно-комп'ютерної революції й базується на інформаційній 
технології, «інтелектуальних» комп'ютерах, автоматизації та роботизації усіх сфер та галузей 
економіки й управління, єдиній найновішій інтегрованій системі зв'язок» [31, c. 224]. Дещо 
інше визначення даної категорії дає В. Воронкова, та зазначає, що це «суспільство, що 
з’явилося на основі інформаційної супермагістралі» [8, с. 14]. В. Бебик, розглядає 
інформаційне суспільство як «сучасне суспільство з високим рівнем розвитку інформаційної 
культури» [4, с. 54]. О. Пархоменко вважає, що це «інформаційнo-знаннєве суспільство» [21, 
c. 3]. 

Щодо визначення, І. Арістової, то воно є  найбільш вдалим, на нашу думку, вона вбачає 
в даній категорії «новий етап розвитку людства, в якому будь-яка людина за допомогою 
інформаційнo-комунікаційних технологій може отримувати, переробляти та 
розповсюджувати інформацію, а держава повинна забезпечувати якісний рівень 
інформатизації усіх галузей» [3, с. 90]. 

А. Руднєва, зазначає, що сьогодні процес інформатизації суспільства, його державних та 
суспільних інститутів, розвивається стрімко і як правило непередбачено і некеровано [23, 
с. 193]. Реалії сьогодення свідчать, що використання персональних комп’ютерів в процесі 
інформатизації дозволяє створювати світовий інформаційний простір, в якому створюється, 
накопичується, розподіляється, передається, приймається, перетворюється та знищується 
інформація. Таким чином, під впливом інформаційних потоків за допомогою маніпулювання 
людською свідомістю суспільство перебуваючи в світі відірваних від реальності символів, 
може йти навіть проти своїх власних інтересів. Реальність може відходити на другий план, 
грати підлеглу роль. У цьому сенсі людина не є вільною, до засобів, що використовуються 
при реалізації методів маніпуляції людською свідомістю, як зазначає А. Фісун, належать:  

- засоби масової інформації; агітаційно-пропагандистські та навчальні матеріали;  
- добутки літератури та мистецтва;  
- енергоінформаційні засоби;  
- лінгвістичні засоби; психотропні засоби;  
- спілкування [32, с. 125]. 
Тож, реалій сьогодення свідчать, що сучасні інформаційні технології які використовують 

для впливу на людську свідомість різноманітні, але одним з найважливіших завдань для 
суб'єкта, в сучасних умовах, є вміння кодувати повідомлення, розповсюджувані в період 
інформаційної війни. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у [30, c. 50]: 

- зниженні загального рівня свідомості людей, що живуть на певній території; 
- руйнування у них стійкої системи світоглядних цінностей і заміщення їх різними 

ціннісними стимуляторами; 
- знищення родової і культурної пам’яті людей, психотизація і невротизація 

суспільства, що виникає через це і призводить до появи маніакального-буйних і водночас 
повністю керованих осіб; 

- руйнування традиційних механізмів само ідентифікації і заміщення їх механізмами 
ідентифікації нового типу через створення різного роду «груп участі»; 

- руйнування суб’єктності цілих етносів і народів; 
- здійснення цивілізаційної пере вербовки етносів і народів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-r8-9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-r12-13
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Широке впровадження нових інформаційних технологій породжує ряд проблем, що 
стосуються безпосередньо сучасних українських мас-медіа які створюють декілька 
інформаційних просторів. Така ситуація створює умови, в яких втрачається можливість 
сформувати необхідні для генерування лідерів серед суспільства. Якщо це створюється 
свідомо, то у стані війни суб’єкти політики, які зацікавлені в такому перебігу подій необхідно 
притягати до відповідальності. Отже, маніпулювання людською свідомістю відбувається 
здебільшого тими, хто контролює засоби масової інформації.  

Таким чином, інформація суспільства може нести не тільки позитивні наслідки для 
людини але й мати негативний вплив. За допомогою інформації можна дезорієнтувати 
людей, впливати на політичну діяльність та маніпулювати людською свідомістю. В 
інформаційному суспільстві рівень знань стає головним фактором та джерелом соціальних 
відмінностей. Громадянин інформаційного суспільства не може жити і працювати без 
доступу до засобів створення і розповсюдження інформації, тому в ньому народжується нова 
соціальна верства – «нетократія» – тип суспільного устрою, при якому влада і вплив на 
громадян переходять від офіційних урядових структур до лідерів неформальних мережевих 
товариств. Також, зазначимо, що державні структури повинні законодавчо закріпити 
можливість громадських структур користуватися суспільним мовленням та забезпечити квоти 
на інформаційні програми, спрямовані на формування позитивного іміджу держави та 
збройних сил, поширення реальних фактів, повагу до національних символів і традицій та 
мобілізацію на протистояння зовнішній агресії. 

Тож, саме подальше проведення успішних інтеграційних перетворень може призвести 
до консолідації та згуртованості українського суспільства [17, c. 70].  

Умови і показники згуртованості досліджує інтеграція, як проблема загальної теорії 
соціокультурних систем, та є необхідною для існування і діяльності будь-якої суспільної групи. 
Створюючи простір для внутрішньої інтеграції сучасного українського суспільства, 
актуалізується питання консолідації та згуртованості українського суспільства та етносів, що 
проживають на території України, утвердження в суспільстві культурного плюралізму, 
гармонізації соціальних та етнічних інтересів, демократії, вироблення політико-ідеологічних 
та морально-етичних орієнтирів, здатних мобілізувати зусилля суспільства на розв'язання 
поточних проблем [27, c. 350]. 

Проблеми розвитку та згуртованості сучасного українського суспільства можливо 
розглядати через призму двох полярних тенденцій - інтеграції та дезінтеграції. Тож, значення 
слова інтеграція у вузькому сенсі є об’єднання зусиль у вирішенні питань у одній галузі для 
досягнення кращих результатів діяльності галузі, сфери функціонування системи чи 
суспільного утворення. В широкому сенсі слово інтеграція передбачає взаємодію усього 
комплексу елементів системи заради комплексного розвитку усієї системи. Щодо 
визначення категорії дезінтеграція, то розглянемо декілька існуючих визначень терміну 
дезінтеграція: (від лат. de – що означає відсутність, відміну, усунення чого-небудь, і integer – 
цілий) – це розпад, розчленовування цілого на складові частини; – це означає відсутність, 
відміну, усунення чогось, або зворотній, протилежний напрямок процесу та слова «інтеграція». 
Взагалі дезінтеграція — це роз’єднання чогось, раніше цілого.  

Процес інтеграції як основи еволюції суспільно-територіальних утворень не можна 
уявити повною мірою без відображення його характеристик, таких як економічна інтеграція, 
соціально-культурна інтеграція, безпекова інтеграція, соціальна інтеграція, екологічна 
інтеграція, фінансова інтеграція, технологічна та виробнича інтеграція. Таким чином, 
актуальність даному дослідженню надає безпосередньо епістемологічний дискурс, що 
зводиться до визначення змісту, структури та складових процесу інтеграції суспільства. 
Дослідження зазначеного процесу в Україні безпосередньо зумовлено необхідністю 
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формування нації як поліетнічної спільноти громадян, об'єднаної спільними цілями й 
прагненнями, а також, побудови демократичної, соціальної та правової держави [25, c. 687]. 

Інноваційність даного дослідження полягає в необхідності використання теорій 
інтеграції та їх інтерпретацій для дослідження процесу сталого розвитку, національної 
ідентичності, формування національної ідеї, забезпечення інтеграційних процесів; на основі 
аналізу вітчизняного досвіду можливо запропонувати шляхи формування української нації та 
подолання дезінтеграції українського суспільства. Для нейтралізації дезінтеграційних 
тенденцій в процесі формування інструментів згуртованості суспільства необхідно 
використати демократичні, легітимні механізми, що характеризуються активним діалоговим 
пошуком компромісів та узгодження інтересів суспільства. Все це потребує уважного 
переосмислення пройденого шляху й визначення перспективних напрямів подальшого 
розвитку. Саме це й слугувало поштовхом для здійснення започаткованого даного 
дослідження. 

Дієвими кроками, що сприятимуть інтеграції українського суспільства в умовах 
сьогодення, повинні стати узгоджені дії органів державної влади та громадянського суспільства 
щодо формування напрямів реалізації культурної політики держави [28, c. 293]. Задля 
забезпечення ефективного процесу інтеграції українського суспільства необхідно 
реалізовувати таку інтеграційну політику, яка була б спрямована на мінімізацію ризиків та 
загроз, пов’язаних із подіями які відбуваються в середині держави, та реалізацію структурних 
реформ в економіці, модернізації економіки, суспільства та соціально-трудових відносин та 
гуманізації економічного простору [13, c. 34]. З урахуванням вищезазначеного актуалізується 
питання щодо забезпечення макроекономічних основ реалізації політики інтеграції сучасного 
українського суспільства. Тож, як зазначає О. Оржель «економічне згуртування можливо 
завдяки посиленню економічних зв'язків та активізації взаємодії суб'єктів економічної 
діяльності; розвитку внутрішнього ринку, інтеграції національних, регіональних та 
міжрегіональних ринків у наднаціональний внутрішній ринок ЄС; посиленню транскордонних 
міжрегіональних економічних зв'язків між учасниками внутрішнього ринку» [20, c. 33]. 

Щодо забезпечення соціальної інтеграційної політики українського суспільства в умовах 
сьогодення необхідне формування ефективних механізмів реалізації державної політики [18, 
c. 107]. На додаток до соціокультурних чинників інтеграції, окрім економічних, до уваги 
беруться господарські, соціальні, політичні чинники, здатні об'єднати націю. Основою 
соціального згуртування є взаємодія в межах однієї соціальної групи та між різними групами; 
між елітами та широким загалом, між політикумом та електоратом, громадянським 
суспільством тощо.  

Також, зазначимо, що найбільш важливим і найменш теоретично осмисленим щодо 
процесів інтеграції в соціумі є феномен соціальної відповідальності, яка визначається, як 
готовність соціально визнавати наслідки, які настали в результаті прийнятого суб’єктом 
рішення. Для аналізу соціальної ситуації важливо не лише оцінити готовність визнавати 
наслідки, а й готовність суб’єкта в ситуації вибору приймати рішення. Міра дезінтеграції 
може бути оцінена через співвідношення відповідальності та безвідповідальності, яка 
визначається через прагнення зняти з себе наслідки прийнятого рішення або взагалі 
відмовитися від його прийняття [26, c. 143]. 

Суттєво трансформується в умовах нестабільного суспільства і феномен соціальної 
солідарності. Його аналіз здійснюється на основі підходу, у центрі якого діючий 
рефлексивний індивід як структурна одиниця суспільства. Солідарність як така не вказує на 
те, з ким, коли, де і чому треба бути солідарним; вона обов’язково передбачає додавання ще 
якоїсь цінності або сутності, в ім’я якої або заради якої треба бути солідарними. Тож, щодо 
позитивних змін в українському суспільстві, то їх неможливо досягти без врахування 
притаманних йому на соціоментальному рівні факторів мотивації. І в цьому сенсі для 
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досягнення національної солідарності потрібно враховувати фактори необхідності 
національної, етнічної, релігійної, культурної і мовної єдності. 

В українському суспільстві, сьогодні, як і у світі загалом спостерігається зростання 
нетерпимості у взаєминах на всіх рівнях комунікації, що виявляється у наявності зіткнень та 
суперечок, що призводить до дезінтеграції суспільства. З одного боку, наявність 
толерантності є показником рівня політичної культури учасників взаємодії, а, з іншого, – це 
засіб управління суспільством. Щодо чинників утвердження толерантності в політичному 
просторі українського суспільства то до них можна віднести зростання рівня освіченості,  
підвищення політичної культури громадян та надання їм можливості отримувати об’єктивну 
та достовірну інформацію, яка безпосередньо впливає на формування світогляду людини в 
будь якому сенсі. 

Таким чином, наявність культури толерантності зменшує притаманну суспільству 
конфліктність та знижує ймовірність руйнівних соціальних вибухів. Також, політика 
толерантності дає змогу для знаходження альтернативних способів діяльності, завдяки 
готовності до вислуховування інших думок та ідей, і прийняття тих, які дійсно є корисними та 
прийнятними для суспільства.  

Висновки. Підводячи підсумок, зазначимо, що сьогодні відбувається маніпулювання 
людською свідомістю що негативно впливає на інтеграційні процеси та загрожує 
національній безпеці України в цілому. Тому необхідні ефективні соціально-економічні 
механізми інформаційної протидії які б сприяли інтеграції суспільства.  

Таким чином, необхідність розвитку інформаційних технологій і використання 
інформаційних ресурсів, забезпечуючи інформаційні потреби сучасного суспільства у сталому 
розвитку не викликає сумнівів. Однак варто зазначити, що сьогодні можливості 
інформаційних технологій величезні, та мають значний вплив на людську свідомість. Щодо 
особливостей застосування інформаційної зброї в умовах глобального інформаційного 
суспільства, то їх можна знайти в наукових дослідженнях ідеолога мережевих війн О. Дугіна 
[9, c. 360] який стверджує, що головне – контролювати протокол, алгоритм, а не потоки 
інформації. Таким чином, формування позитивного інформаційного простору розглядається 
як одна з стратегій забезпечення інформаційних потреб сучасного суспільства щодо 
подолання будь яких кризових явищ. Тож, в основі позитивного інформаційного поля є 
політична комунікація яка має бути засобом координації суспільно-політичних інтересів на 
основі повного інформування, реалізації прав і свобод особистості, демократичної політичної 
культури та свободи мас-медіа від владних структур. Отже, сталий розвиток в Україні може 
бути забезпечений тільки за умов найбільш ефективного використання як інформаційних так 
і інших видів її ресурсів, що сприятиме інтеграції українського суспільства. 
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Part 3. Mechanisms for Environmental Sustainability 

 

3.1. The development of medical students’ competence  
with simulation-based teaching methods 

  
The quality of higher education, i.e., the quality of conditions, the quality of process, the 

quality of results (the level of professional competence of the graduates), is the basis for the 
functioning and development of modern higher education in Ukraine. Within the period of study 
at medical school, a future doctor of any specialty should master different types of both 
theoretical and practical activities. The task of the medical school is to help the graduate move 
forward into the future. The use of modern education technologies is a way to complete this task. 

In order to solve complex didactic problems of nowadays, which occur in the process of 
training the students who acquire professional knowledge and skills, it is essential to develop a 
qualitatively new approach to the construction of the entire educational system in the institutes of 
higher education. The implementation of pedagogical technologies in higher education mainly 
focuses on the formation and development of the personality of each specialist. 

Non-standard classes differ from the traditional ones in specific content and structure, which 
make the process of cognitive learning activities more similar to real-life situations. 

The use of modern information technologies in various fields of science and education is a 
promising area nowadays, which requires students to receive a large amount of information, be 
able to analyze and further use the knowledge in practice. The "gold standard" of medical 
education is the training of clinical skills with the help of simulators, training devices, standardized 
patients. Following the Law of Ukraine "On Higher Education" [1], teachers at medical universities 
have started to attach considerable importance to the implementation of stimulation-based 
learning, which is classified as an interactive technology [2, p. 67]. 

Professional competence of a doctor can only be assured by the proper mastering of 
practical skills and abilities, their constant improvement and learning the new ones. 

The main methods for implementing the interactive learning are: interactive lecture, 
brainstorming, carousel, game exercises, practical tasks, role and business games, trainings, group 
discussions of a problem, etc. [3, p. 8]. 

The use of simulation-based learning in medical studies has received much attention of 
professor David Gaba from Harvard School of Medicine. According to his definition, simulation is a 
technique—not a technology—to replace or amplify real experiences with guided experiences that 
evoke or replicate substantial aspects of the real world in a fully interactive manner [4, p. 2]. 

Simulation serves as a method for future doctors to acquire practical skills. The “four steps” 
methodology is used to develop their professional competence [5, p. 104]. 

This methodology is also used by the professors of Ivano-Frankivsk National Medical 
University. The practical class on the topic of Diabetes (90 min duration) proceeds according to the 
following plan: announcement of the topic, purpose and expected results of the class; motivation 
of students' learning activities (emphasis on the importance of the topic studied); actualization of 
students' basic knowledge by means of tests and general questioning; development of practical 
skills to work with the medical equipment, measuring devices, which are prepared in advance; the 
use of a simulation manikin; application of the acquired knowledge during the practical training; 
discussion of the results, summarizing. 

75% of the lessons are dedicated to the practical skills. Equipment: blood suction tubes, 
glucose meter, test strips, disposable rubber gloves, alcohol, cotton wool. 

The first step – demonstration of practical skills by the teacher – the measurement of 
glucose levels in the peripheral blood by express method using glucose meter in real time. The 
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teacher, without any additional comments, demonstrates the normal performance of the whole 
procedure applying the right methods of using the practical skills.  

The second step – demonstration of each performed action with an explanation. At this 
stage, teacher and students cooperate. The teacher encourages the students to transform their 
theoretical knowledge into practice, substantiates the instructions, focuses their attention on the 
key points, convincing the students to overcome doubts. Students’ participation in the practical 
training gives them self-confidence, increases their motivation and will to learn. 

The third step is to perform the same procedure again, but with the comments of the 
students, who now act as teachers. It is important for the supervisor to identify the difficulties that 
students face, and whether they have developed the ability to analyze and prevent the mistakes; 
how well they are able to organize their knowledge, and whether their comments on the 
implementation of practical skills are consistent and correct. This is the most important step. 
Students are given the opportunity to prove their competence regarding the topic being taught, 
and show whether they have mastered theoretical material effectively. 

The fourth step – a student independently practices the skill of measuring blood glucose 
levels by express method using glucose meter: punctures the test tube (serves as an imaginary 
patient's finger), applies blood to the test strip, inserts the test strip into the glucose meter, reads 
the results, evaluates the results. Having determined the glycemic index, students identify the 
clinical situation, determine the patient’s examination plan and treatment regimen, or, if 
necessary, provide emergency care. Students make mistakes and fix them, enjoying the work they 
do. 

Students demonstrate the implementation of the skills, including all steps, in order to 
reinforce the material learned before. At this stage, the students, being aware of the problem, are 
able to determine the plan of actions, put forward hypotheses, analyze the ways to test them, 
conduct a research, make observations, record facts, compare, classify, and summarize 
conclusions.  

At the end of the class, each student’s activity during the class is analyzed, discussed, and 
encouraged; successes and failures are pointed out. It is suggested that young doctors study the 
medical records of their relatives and friends suffering from diabetes, try to specify the diagnosis 
and develop the treatment regimen, work on the prevention techniques.  

Knowledge and practical skills gained during the classes are actively used by the students in 
university activities dedicated to diabetes. For example, volunteer students together with the 
teachers participated in the event dedicated to World Diabetes Day. Each resident of Ivano-
Frankivsk had the opportunity to consult an endocrinologist at the "Let's Change Diabetes 
Together" event, which took place in Ivano-Frankivsk on October 7, 2018. The blood glucose test 
with a glucose meter, and blood pressure measurement were conducted free of charge. Volunteer 
students also communicated with the people passing by, distributing leaflets about diabetes 
prevention and the importance of measuring glucose levels at home to people with existing risk 
factors for diabetes [6]. Before the conference "Understand Diabetes and Take Control of It" 
within the framework of the World Diabetes Day, a mini-laboratory was opened for the residents 
of the city, where students, led by the teachers of the Department of Endocrinology, determined 
blood glucose levels, measured blood pressure, tested the eye vision [7]. Thus, the students were 
able to practice the skills, acquired at the classes, during these activities.  

Conclusion. For the simulation-based learning to be successful, the teacher must remember 
that all the classes must be conducted at a high scientific and methodological level. It is such level 
that develops high learning and cognitive activities of the medical student, and gives the 
opportunity to form the personality of a future doctor, guided by the words: WANT, CAN, MUST. 
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3.2. Social work with young people released from places of imprisonment: the home experience 
 
3.2. Соціальна робота з молоддю, що звільняється з місць позбавлення волі:  

вітчизняний досвід 
 
Злочинність завжди займала одне з перших місць серед найбільш гострих проблем, які 

тривожать громадську думку. На сучасному етапі доля необережної злочинності в загальній 
кількості злочинів зростає, маючи при цьому більш високу активність. 

Гострою та актуальною на даний час проблемою осіб, які звільнились з місць 
позбавлення волі це їхня соціалізація та адаптація до оточуючого середовища. Це залежить 
від того, наскільки вдало відбувається процес пристосування колишнього в’язня до нових 
соціальних умов, наскільки швидко він засвоюватиме нові життєві цінності, норми, правила 
поведінки в домінуючому соціумі, від цього не лише залежить його подальша доля, а й доля 
інших індивідів. Наше суспільство зацікавлене, щоб ті, хто відбув покарання стали на шлях 
виправлення і більше не повторював власних помилок, не поповнював лави злочинного світу 
– від цього не в останню чергу залежить життя і спокій «законослухняних» громадян. Однак 
насправді маємо ситуацію, коли доля реальної конкретної людини, яка щиро прагне і хоче 
порвати з кримінальним минулим і стати на вірний шлях, найчастіше мало хвилює як 
суспільство в цілому, так і окремих його представників у тому числі і представників владних 
структур. 

Проблеми соціальної роботи з колишніми ув'язненими висвітлені в різних джерелах 
інформації. Зокрема є інтернет-сайт, спеціально присвячений соціальній роботі, в 
пенітенціарній системі, створений в рамках проекту реформування пенітенціарної системи. 
Аспекти підготовки ув'язнених до виходу на свободу розкриваються в нормативно-правових 
актах і підзаконних документах – особливо кримінально-виконавчий кодекс. Також є ряд 
літератури, в якій розкривається сучасний стан системи виконання покарання. Так можна 
назвати навчальний посібник Холостової Е. І. та підручник «Соціальна геронтологія» 
Тітов Д. С. 

Протягом останнього часу проблемні питання виправлення та ресоціалізації 
засуджених у місцях позбавлення волі з позицій пенітенціарної педагогіки та виховного 
процесу у своїх дослідженнях висвітлювали В. М. Синьор, В. І. Кривуша, Г. О. Радов, 
О. В. Беца, С. В. Горенко, П. В. Вівчар, М. М. Фіцула, С. І. Скоков та інші. А. Х. Степанюк, 
О. Г. Колб, В. М. Трубников, В. С. Наливайко, О. М. Неживець, Б. М. Телефанко вивчали ці 
поняття з точки зору юридичних наук. М. Ю. Максимова, А. Ф. Зелінський, В. М. Іванов 
досліджували психологічні аспекти виправного та ресоціалізаційного впливу, Д. В. Ягунов 
розглядав виправлення й ресоціалізацію через призму управлінської діяльності. 

Мета даної статті полягає в характеристиці вітчизняного досвіду соціальної роботи з 
молоддю, що звільняється з місць позбавлення волі.  

Молодь, яка звільняється з місць позбавлення волі для оточуючого суспільства є 
соціально виключеною, адже має тавро. За визначенням Н. В. Толстих, соціальне виключення 
трактується як вилучення індивідів чи соціальних груп із соціальної структури 
суспільства й суспільних процесів, створення умов, які не дозволяють цим індивідам чи 
групам відігравати в суспільстві значущу роль [11]; нами було надано авторське 
визначення соціально виключеної особи, згідно якого це об’єкт соціальної роботи, який 
через економічні, політичні, релігійні, соціальні, психологічні та медичні бар’єри повністю 
або частково втратив зв’язки з суспільством [10]; молодь – це особи віком від 14 до 
28 років (в Україні офіційний вік молоді станом на 2018 рік). Отже, соціально виключену 
молодь ми розглядаємо, як тотожне поняття соціально виключеної особи, але в рамках 14-
28 років. Згідно класифікації соціально виключеної молоді – молодь, яка звільняється з місць 
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позбавлення волі відноситься до індивідуальних ознак, що визначаються як випадки, які є 
наслідком релігійних, міжособистісних і внутрішньо-сімейних переживань [9, с. 40].  

Якщо аналізувати українське законодавство, засуджений (статі 334, 335, 344 
Кримінального процесуального кодексу України) — це особа, щодо якої винесено 
обвинувальний вирок [5]. «Засуджений, — зазначено у статті 63 Конституції, — користується 
всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду» [3]. Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України 
особи, засуджені до позбавлення волі, обмежуються в праві володіти і користуватися 
своєю власністю. Це прямо передбачено право засуджених на працю і обов'язок 
адміністрації виправно-трудових установ забезпечувати залучення засуджених до суспільно 
корисної праці з урахуванням їх працездатності та, по можливості, спеціальності 
(незважаючи на це, у 1997 р. серед осіб, що утримувались у місцях позбавлення волі, не були 
забезпечені працею 53,6 тис. чоловік), але загалом особливості права засуджених на працю і 
на відпочинок, на охорону здоров'я, на освіту тощо відображені в кодексі неповно [6]. Так, 
Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за втечу з місця позбавлення 
волі або з-під варти (стаття 183), ухилення від відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі (стаття 1831), невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади 
або займатися певною діяльністю (стаття 1832), злісну непокору вимогам адміністрації 
виправно-трудової установи (стаття 1838). Стаття 187 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил 
адміністративного нагляду. Крім того, незаконна передача особам, яких тримають у 
виправно-трудових установах, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що 
викликають одурманювання, та інших заборонених предметів тягне адміністративну (стаття 
188 КАП), а за певних обставин — кримінальну (стаття 1834) відповідальність [4].  

Пенітенціарна соціальна робота як самостійний вид професійної діяльності почала 
формуватися з 2001 року. Це пов'язано з перетворенням кримінально-виконавчої політики у 
бік гуманізації, тобто дотримання прав засуджених, забезпечення оптимальних умов відбуття 
ними покарання, повернення в суспільство. Заходи соціальної дії на засуджених, разом з 
виправними, володіють величезним виховним потенціалом. Пенітенціарна соціальна робота 
– засіб виправлення, умова, мобілізуюча можливості для виправлення і ресоціалізації 
засуджених. 

Основні напрями професійній діяльності фахівця з соціальної роботи пенітенціарної 
установи, сприяючи ресоціалізації і соціальній адаптації засуджених, такі: 

1) організація і забезпечення соціального захисту категорій, що особливо мають 
потребу, засуджених, задоволення їх базових потреб; 

2) сприяння в забезпеченні прийнятних соціально-побутових умов попереднього 
висновку і від'їзду покарання, в здобутті допомоги профільних фахівців (психологів, медиків і 
так далі); 

3) допомога в пошуку соціально прийнятного середовища, точки соціального інтересу 
(сім'я, праця, освіта, релігія, мистецтво і так далі); 

4) виявлення соціально-позитивного потенціалу особи, допомога в соціальному 
розвитку: підвищення соціальної культури, зміна ціннісних орієнтацій, підвищення рівня 
соціального самоконтролю; 

5) формування (підтримка, розвиток і зміцнення) соціальне корисних зв'язків між 
засудженими і зовнішнім світом (сім'єю, іншими соціальними інститутами); 

6) організація заходів щодо підготовки до звільнення: відновлення трудових і 
професійних навиків, формування досвіду міжособових стосунків і спілкування, готовності 
задовольняти свої потреби некримінальним способом; 
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7) надання допомозі в рішенні питань трудового пристрою, житлово-побутових і інших 
соціальних проблем що звільняються і звільнених з виправної установи; сприяння у 
відновленні їх соціального статусу, здобутті законних пільг, соціально-правовій реабілітації; 

8) сприяння інтеграції в діяльності виправної установи з різними державними, 
суспільними структурами, організаціями по наданню необхідній соціальній допомозі 
засудженим в пенітенціарний і пенітенціарний для поста періоди [7, с. 405]. 

Професійне завдання пенітенціарного соціального працівника – створення 
сприятливого середовища, що передбачає захист інтересів і прав засудженого всіма 
встановленими законом способами, сприяючої виправленню і поверненню його в 
нормальне суспільство. 

Принципи соціальної роботи є одночасно і елементами наукової теорії і засадничими 
правилами емпіричної діяльності. Вони діляться на загальнофілософські, загальнонаукові 
(організаційно-діяльнісні, соціально-політичні, педагогічні для психологотипу і ін.) і 
специфічні принципи соціальної роботи. До специфічних принципів соціальної роботи 
відносяться наступні принципи: універсальності, охорони соціальних прав, профілактики, 
соціального реагування, людейоцентризму, опори на власні сили, максимізації соціальних 
ресурсів, конфіденційності і толерантності. Названі принципи в повному об'ємі застосовні і в 
соціальній роботі з колишніми ув'язненими. У такий же час, соціальна робота з колишніми 
ув'язненими доповнюється такими специфічними принципами, як гуманізм, законність і 
справедливість. 

Принцип законності в діяльності соціальних працівників з колишніми ув'язненими має 
глибокі моральні підстави. Соціальний працівник повинен сприяти приведенню колишнього 
засудженого до законослухняної поведінки. 

Принцип справедливості містить вимогу відповідності між практичною роллю різних 
людей (соціальних груп) в житті суспільства і їх соціальним положенням, між їх правами і 
обов'язками, між діянням і подякою, працею і винагородою, правопорушенням і стягненням, 
заслугами людей і їх визнанням. Невідповідність в цих стосунках розцінюється як 
несправедливість. У філософській літературі прийнято вбачати в справедливості два аспекти: 
що зрівнює і розподіляє. Перший пов'язаний з необхідністю забезпечення рівності громадян 
перед законом, другий аспект свідчить, що «покарання або інша міра кримінально-правової 
дії, що підлягає застосуванню до особи, що скоїла злочин, мають бути справедливими, тобто 
відповідати тягарю злочину, обставинам його здійснення і особи винного». 

Якщо другий аспект більш реалізується в соціальній роботі з ув'язненими в установі, 
виконуючій покарання, то для діяльності соціальних працівників відносно колишніх 
ув'язнених важливий перший аспект справедливості оскільки людина викупає провину має 
повні права на суб’єктність. 

В цілому, справедливість – це один з найбільш важливих принципів, який повинен 
забезпечуватися в діяльності соціального працівника з колишніми ув'язненими [2, с. 7-10]. 

Гуманізм відповідно до понятійній традиції, що склалася у вітчизняній юридичній науці, 
має дві сторони. Одна сторона виражається в «мінімумі і м'якості репресії». Інша сторона 
захищає суспільство і допускається існування найсуворіших покарань, аж до страти. Зараз 
таке розуміння гуманізму явно застаріло, бо воно по суті виправдовує репресії періоду 30 – 
початок 50-х рр. ХХ століття, коли кримінальні покарання були найбільш суворі. Гуманізм 
сьогодні – це відмова від так званого «функціонального» підходу до засудженого, коли той 
розглядався лише як засіб досягнення кримінально-виконавчою системою економічних, 
фінансових, політичних цілей . 

Гуманізм – це визнання за кожним можливості повернутися до законопокірного життя в 
суспільстві. Це визнання співробітниками кримінально-виконавчої системи, засуджених як 
рівних собі по їх людському єству. Проте в той же час принцип гуманізму не означає 
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загальнопрощеності, строгість режиму виконання покарання може навіть посилюватися, але 
подібні заходи не повинні вести до руйнування людського в людині, підривати здоров'я 
засудженого, перетворювати його на об'єкт маніпулювання. Принцип гуманізму відбивається 
в міжнародних документах про поводження із засудженими. 

Таким чином, принцип гуманізму – це дієвий інструмент в руках соціального 
працівника всією своєю діяльністю покликаного спростовувати розхожу думку про те, що 
«в'язниця робить жахливою погану людину, а хорошого – поганим». 

Соціальний працівник, що допомагає колишньому ув'язненому більш ніж фахівці, що 
професійно реалізовуються в інших секторах соціального захисту, повинен орієнтуватися на 
принцип гуманізму в своїй роботі з людьми, оскільки саме він краще за інших розуміє всі 
наслідки для суспільства поводження із засудженими як з «нижчою істотою». Тому 
орієнтація суспільства саме на етично-гуманістичні принципи і проведення відповідно до них 
пенітенціарної політики є найважливішим завданням сучасного суспільства. І проводити в 
життя ці принципи повинен саме соціальний працівник через специфічний характер його 
професійної діяльності. 

Декілька останніх десятиліть були ознаменовані процесами широкого поширення ідеї 
міжнародного гуманітарного права і вживанням прав людини на практиці. У вітчизняній 
академічній традиції соціальної роботи і соціальної політики проблема етнічних відмінностей 
стає предметом спеціального обговорення [1, с. 25-27]. 

Як і всі об'єкти соціальної роботи, колишні ув'язнені вимагають особливого етичного 
підходу при роботі з ними. Одним з аспектів продуктивної соціальної роботи з ув'язненими є 
вживання адекватних ситуації професійно-етичних норм і правил. 

Специфіка колишнього ув'язненого полягає в тому, що він перебував певну кількість 
часу (тривалість призначеного судом терміну) в обстановці, в якій сформувалася складна 
субкультура, яка «проникає» в свідомість ув'язнених за дуже короткий проміжок часу. До 
даної субкультури можна зокрема віднести принципи, правила поведінки, норми, які в 
товаристві ув'язнених є нормою. 

Все це настільки міцно засвоюється в ув'язненому, що, навіть вийшовши на волю з 
місць позбавлення волі, він продовжує слідувати цим нормам. 

Тому встає резонне питання, – яким чином слід соціальному працівникові відноситися 
до ув'язненого, аби допомогти колишньому арештантові у вирішенні його соціальних 
проблем. 

Для того, щоб осмислити процес спілкування соціального працівника і колишнього 
ув'язненого, поважно визначити його спрямованість, цінності, відповідно до яких воно 
повинне будуватися. Цінності соціальної роботи формуються відповідно до гуманістичної 
етики спілкування, а її вищою цінністю є людина. Етика міжособистісної взаємодії виключно 
складна. У основі її — головні принципи довіри і доброзичливості, пошана до іншої людини. 
Визнання цінностей іншої людини може виражатися і в конкретних оцінках і навіть, якщо ця 
позитивна оцінка випереджає дійсні достоїнства людини, він старатиметься її виправдати, 
тобто виконати ту соціальну роль, яка йому наказує ззовні. Терпимість — також один з 
важливих принципів, що свідчить про культуру спілкування, про етичне кредо соціального 
працівника. Терпимість допомагає гуманізовати міжособистісні стосунки, зробити їх 
людянішими, доброзичливішими. Крім того, гуманістична етика спілкування орієнтується на 
такі етичні загальнолюдські цінності, як: довіра, відвертість, безкорисливість, милосердя, 
доброта, турбота, правдивість, виконання обов'язку і вірність слову. Спілкування передбачає 
і такі відчуття як товариство, співпереживання, відчуття провини, сорому, розкаяння. 
Ідеальне спілкування невіддільно від таких цінностей, як свобода, справедливість, рівність, 
кохання. Цінувати в спілкуванні треба не лише свою свободу, але і свободу іншого, пошана 
внутрішнього світу іншого. 
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Рівень культури спілкування і етика спілкування — близькі поняття. Вони визначаються 
не лише досконалістю окремих сторін або аспектів спілкування, вони передбачають 
гармонійне поєднання і розвиненість елементів культури спілкування. Підсумовуючи все 
вищесказане, хотілося б виділити основні етичні стандарти соціального працівника при 
роботі з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. У західних соціальних 
працівників існує етичний кодекс, розроблені НАСР, положення якого сповна застосовні при 
роботі з колишніми арештантами. До головних його положень відносяться: 

- бути зразком особистої поведінки, в роботі керуватися, в першу чергу, інтересами 
людей; 

- робити все, аби сприяти максимальній самостійності людей; 
- поважати приватне життя людей і тримати в таємниці всю інформацію, отриману в 

ході роботи з ним; 
- у відношенні з колегами бути доброзичливим, шанобливим; 
- в процесі роботи діяти відповідно до цінностей, моральних норм і призначення своїй 

професії; 
- служити своєю професією що на благо оточує [8]. 
Соціальна робота з молоддю, які порушили закон, складається із соціально-

реабілітаційної та профілактичної роботи безпосередньо в місцях позбавлення волі 
(виховних чи виправних колоніях), а також із роботи на волі, після звільнення – ресоціалізації 
та соціальної адаптації з подальшою інтеграцією в суспільство.  

За напрямками, діяльність соціальних працівників має такі види:  
- дослідницька діяльність. У тому числі соціологічні дослідження, що мають на меті 

вивчення характерних проблем у сфері правопорушень та злочинності в певному регіоні, 
визначення першочергових проблем неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях 
позбавлення волі або звільнилися з них;  

- організаційна діяльність. Поєднує планування заходів ЦССМ із залучення широкого 
кола організацій-партнерів до реалізації програм соціальної роботи з колишніми 
злочинцями, налагодження відповідних зв’язків із зацікавленими організаціями та 
структурами; організаційне забезпечення роботи консультативних пунктів при ЦССМ, слідчих 
ізоляторах, колоніях тощо;  

- науково-методична діяльність. Зокрема, розробка методик профілактичного, 
просвітницького спрямування, психологічних, педагогічних, лекційно-тренінгових форм, 
методик для спеціалістів ЦССМ з питань організації роботи з неповнолітніми та молоддю, яка 
перебуває у конфлікті з законом;  

- рекламно-інформаційна діяльність – розробка та видання матеріалів з профілактики 
правопорушень та підвищення обізнаності клієнтів з найбільш актуальних питань 
майбутнього влаштування життя;  

- робота в громаді;  
- безпосередня соціальна робота з клієнтами тощо. Соціальна робота з молоддю, які 

порушили закон, ефективно відбувається в межах діяльності консультативних пунктів, котрі 
діють при ЦССМ, а також слідчих ізоляторах, колоніях тощо. Така робота передбачає 
психодіагностику та психокорекцію стану клієнта, тестування, тренінги тощо. Молоді та їхнім 
батькам надається правова та психологічна допомога у формі групових та індивідуальних 
консультацій. У процесі соціальної роботи з клієнтами організовуються та проводяться 
різноманітні заходи щодо пропаганди здорового способу життя та правових знань, 
соціально-прийнятної поведінки та статевого виховання, сімейного життя та навчання 
спілкуванню з представниками різних організацій тощо – загалом за широким спектром 
тематики, знання з якої потребують відновлення або поповнення для успішної ре-соціалізації 
та адаптації. ЦССМ надають допомогу адміністраціям установ кримінально-виконавчої 
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системи в організації дозвілля та відпочинку засуджених, проведенні культурно-масових 
заходів. Здійснюється соціальний супровід після звільнення з місць позбавлення волі 
(допомога у вирішенні питань подальшої освіти у вечірніх школах чи ПТУ, працевлаштування, 
вирішення житлово-побутових проблем тощо).  

Соціальні працівники провадять роботу з учасниками соціально-реабілітаційного 
процесу за такими напрямками діяльності.  

I. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми та молоддю: 
- збір та аналіз повної інформації про молоду людину, яка звільнятиметься (вивчення 

її характеристики, справи, медичної картки); 
- знайомство із сім’єю, оточенням молодої людини;  
- бесіда-знайомство з молодою людиною (з’ясування мотивації подальшої поведінки, 

індивідуально-психологічних особливостей, стосунки з батьками, освіта, майбутня робота);  
- розробка індивідуальних діагностичних карт;  
- складання індивідуальної програми з реабілітації для успішної адаптації до життя в 

суспільстві, підбір методів виховання (засобів впливу на свідомість, почуття, волю);  
- складання плану соціального супроводу;  
- розробка та проведення тренінгів з питань соціальних цінностей, досвіду та 

стимулювання розвитку позитивних рис характеру, подолання особистих комплексів.  
II. Соціально-реабілітаційна робота з батьками: 
- знайомство із сім’єю (підготовка до зустрічі, з’ясування мотивації щодо проживання 

молодої людини в сім’ї, питання подальшої освіти, роботи);  
- допомога у створенні позитивного сімейного мікроклімату;  
- складання плану соціального супроводу сім’ї;  
III. Соціально-реабілітаційна робота з найближчим оточенням:  
- знайомство з оточенням, друзями;  
- індивідуально-консультативна робота з друзями.  
IV. Організаційна робота з державними установами та громадськими організаціями:  
- представництво і захист інтересів молодої людини, яка звільнилася, в державних 

установах;  
- налагодження порозуміння та взаємозв’язок між різними структурами;  
- координація роботи фахівців різних установ і організацій.  
Особливо значущим компонентом соціальної роботи в інтересах молоді, що відбули 

покарання, є створення спеціалізованих центрів ресоціалізації та адаптації. Центр соціальної 
адаптації має вирішувати такі завдання:  

- створення умов, які сприяють ефективному формуванню особистісних якостей 
звільнених, сприяє їх адаптації до життя на волі, зміцненню та відновленню їх соціально 
корисних зв’язків, протидіє можливому негативному впливу на цих осіб;  

- надання своїм клієнтам правову, психологічну, педагогічну, медичну допомогу у 
вирішенні питань, які виникають у них після звільнення;  

- сприяння своєчасному працевлаштуванню та вирішенню побутових проблем;  
- проведення індивідуально-виховної роботи з клієнтами;  
- залучення до роботи зі звільненими представників державних органів, установ, 

громадських та релігійних організацій, окремих громадян;  
- вивчення та узагальнення досвіду роботи із звільненими від покарання у формі 

позбавлення або обмеження волі, розробка методичних рекомендацій щодо форм, методів 
роботи з ними, втілення їх у практичну діяльність;  

- сприяння формуванню позитивної громадської думки стосовно звільнених від 
покарання осіб.  

Форми та методи роботи в громаді з особами, які звільнилися з місць позбавлення волі:  
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- робота із засобами масової інформації, що має на меті вплив на громадську думку; 
залучення недержавних організацій, волонтерів з метою надання окремих видів допомоги, 
здійснення патронажної діяльності стосовно осіб, звільнених від покарання у вигляді 
позбавлення волі, або членів їхніх сімей;  

- організація взяття на поруки громадою (окремих осіб) при достроковому звільненні 
особи або зміні міри покарання з позбавлення волі на альтернативні види;  

- пошук ресурсів для надання допомоги;  
- вирішення окремих питань через виконавчі органи;  
- організація взаємодії різних установ (для обміну інформацією, надання окремих 

видів допомоги, об’єднання ресурсів);  
- організація спеціальних програм (приміром, громадських робіт, освітніх програм).  
Соціальна допомога молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі, складається 

двох етапів: на першому етапі здійснюється підготовка до повернення потенційного клієнта, 
особисте знайомство, встановлення контакту, розробка плану соціального супроводу клієнта. 
Другий етап – етап реалізації соціального супроводу; третій – припинення надання соціальної 
допомоги і оціночних заходів. Соціальна робота починається ще до звільнення молодої 
людини, з ініціативи соціального працівника, а не внаслідок звернення клієнта. Доцільність 
цього зумовлена не лише тим, що клієнти цієї категорії можуть не мати бажання 
контактувати із соціальною службою, а ще й тим, що перші дні після повернення часто 
виявляються критичними для клієнта, такими, що значною мірою визначають подальше 
життя. Адже, як свідчить практика ЦССМ, велика частина клієнтів цієї категорії є вихідцями з 
асоціальних родин або вихованцями інтернатів, і саме в перші дні після повернення в місця 
попереднього проживання підпадають під негативний вплив обставин і оточення. 
Оптимальна послідовність дій соціального працівника, який опікуватиме клієнта, передбачає 
заочне вивчення ситуації до початку особистого знайомства. Цьому сприяє чинний порядок 
співпраці ЦССМ і підрозділів Держдепартаменту виконання покарань, яким передбачено, що 
за місяць до звільнення у ЦССМ за місцем попередньої прописки молодої людини, яка 
звільняється, надається інформація з місця позбавлення волі, де майбутній клієнт відбуває 
покарання.  

На підставі цієї інформації соціальний працівник може починати підготовчу роботу. На 
цьому етапі є потреба вивчити родину, куди повертається молода людина. Якщо це родина, 
члени якої ведуть соціально прийнятний спосіб життя, соціальний працівник може вдатися 
до таких дій:  

- ознайомити членів сім’ї із законодавчою базою стосовно можливостей допомоги у 
вирішенні першочергових проблем з боку державних установ і організацій;  

- за потреби, організувати попередні заходи щодо оперативного забезпечення 
документальної легалізації статусу клієнта, надання матеріальної допомоги;  

- вивчити можливості зайнятості клієнта (продовження навчання, працевлаштування);  
- вивчити позасімейне соціальне оточення, що існувало до ув’язнення клієнта, за 

потреби вжити соціально-педагогічних заходів до членів оточення, за доцільності – надати їм 
соціальну допомогу;  

- за наявності негативного соціального оточення, імовірності його впливу на 
майбутнього клієнта, організувати співпрацю з правоохоронними органами з метою 
належної профілактики рецидиву;  

- надіслати листа в установу, де відбуває покарання клієнт, для інформування його 
щодо можливостей співпраці, яка пропонується після повернення.  

Якщо клієнта очікує асоціальна сім’я, варто починати роботу з організації соціальної 
допомоги родині. З практики відомо, що така позитивна подія, як повернення дитини з місць 
позбавлення волі, інколи може стати стимулом для зміни стилю родинного життя загалом. 
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Якщо в цій родині хоча б один з членів не страждає хронічною алкогольною або 
наркотичною залежністю, має позитивні життєві орієнтації, існує ймовірність доцільності 
допомоги. Якщо ця родина не є асоціальною, а може бути визначена лише як 
неблагополучна, імовірність ефективності допомоги значно підвищується. Тоді до 
перелічених вище дій із вивчення родини через проблеми клієнта додається перша за 
послідовністю – вивчення ситуації в родині, члени якої можуть стати клієнтами соціальної 
допомоги. Особливо складна ситуація виникає у колишніх вихованців інтернатів, які не 
мають родин і житла. Вони можуть звертатися по допомогу до інтернатної установи, де 
перебували до ув’язнення, тому соціальному працівникові доцільно установити контакти з 
адміністрацією інтернату, яка може вчасно поінформувати про такі звернення. Адже для цієї 
категорії клієнтів необхідно завчасно шукати місце проживання (гуртожитки, кризові центри 
для певних категорій молоді, притулки громадських та релігійних організацій).  

Досвід останніх років доводить ефективність притулків традиційних релігійних 
конфесій, де молоді можуть запропонувати житло, харчування, зайнятість, моральну 
підтримку. Подібний варіант поселення клієнта можна застосувати й у тому випадку, коли він 
змушений повертатися в асоціальну родину, яка не має перспектив позитивної зміни. 
Підсумком роботи ЦССМ на етапі підготовки до повернення клієнта з місць позбавлення волі 
має бути розуміння того:  

- де буде жити клієнт;  
- як будуть вирішені термінові соціально-економічні потреби (одяг, харчування, гроші 

на необхідні першочергові витрати, зокрема, оформлення документів);  
- яка перспектива зайнятості (навчання, роботи) існує в місці повернення, що потрібно 

для її реалізації;  
- наскільки найближче соціальне оточення (родина, друзі) сприятимуть адаптації і 

ресоціалізації клієнта, яких заходів потрібно вжити, щоб сприяти цьому процесу.  
Особливо варто звернути увагу на те, щоб уже при першому контакті обіцянки 

соціального працівника бути реальними. Потенційний клієнт повинен зрозуміти, що 
позитивний вихід можливий, але для його досягнення необхідно докласти чимало і власних 
зусиль. Одним із важливих підсумків роботи першого етапу має стати план соціального 
супроводу.  

Цей план повинен містити такі напрямки роботи:  
- психодіагностика та психокорекція стану клієнта;  
- правова допомога у формі групових та індивідуальних консультацій;  
- медична допомога (через проблеми здоров’я значної частини колишніх ув’язнених, 

особливо щодо захворювань на туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом, 
ВІЛ/СНІД);  

- заходи щодо пропаганди здорового способу життя (безпечний секс, відмова від 
алкоголю, куріння тощо);  

- робота з родиною;  
- робота з позасімейним соціальним оточенням; робота з влаштування навчання, 

працевлаштування, змістовного дозвілля.  
Процес соціального супроводу стандартизований тим, що соціальний працівник 

виступає в ролі соціального менеджера, який виконує ряд типових функцій, зокрема:  
1. Оцінююча – визначення конкретних потреб клієнтів і наявних ресурсів.  
2. Допоміжна – забезпечення послуг клієнтам, що не здатні самостійно вирішувати свої 

проблеми.  
3. Організаційна – ініціювання зусиль різних установ і фахівців з метою задоволення 

потреб клієнтів і забезпечення якості послуг.  
4. Освітньо-виховна – забезпечення клієнта необхідними знаннями і навичками.  
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5. Консультативна – надання клієнтам інформації про наявні ресурси і допомогу інших 
фахівців щодо вибору найбільш ефективного методу допомоги.  

6. Посередницька – спрямування клієнтів у відповідні установи і до конкретних 
фахівців.  

7. Координаційна – об’єднання і розподіл зусиль щодо допомоги з боку різних установ 
і фахівців.  

8. Адвокатська – захист прав та інтересів клієнта.  
9. Адміністративна – планування, облік і контроль заходів із надання допомоги 

клієнтам та оцінки її ефективності.  
10. Аналітична – збір і аналіз інформації, необхідної для прийняття рішень. 
До етичних стандартів професійного спілкування соціального працівника можна 

віднести наступні: 
1. Соціальний працівник не повинен брати участь в справах, пов'язаних з брехнею, 

обманом, підлогом; 
2. Соціальний працівник повинен чітко розмежовувати свої заяви і дії як приватної 

особи, так і як соціального працівника; 
3. Соціальний працівник повинен прагнути удосконалювати свої професійні знання і 

практичний досвід, ставити службовий борг над усе; 
4. Соціальний працівник повинен направляти зусилля на попередження негуманних 

або дискримінаційних дій, направлених проти однієї людини або груп людей; 
5. Соціальний працівник не повинен використовувати професійні стосунки для 

досягнення особистих цілей; 
6. Соціальний працівник, що займається науковою або дослідницькою роботою, 

повинен проаналізувати і передбачити її можливі наслідки для людей, переконатися, що 
учасники дослідження добровільно беруть участь в нім, інформувати про це заздалегідь і не 
чинити на них тиску. При цьому зберігати конфіденційність і поважати гідність учасників 
дослідження; 

7. Соціальний працівник повинен захищати своїх підопічних від дискомфорту, шкоди, 
погроз, позбавлення яких-небудь прав; 

8. Соціальний працівник, що аналізує всілякі випадки, може обговорювати їх лише з 
професійною метою і лише з людьми, професійно пов'язаними з ними; 

9. Інформація, отримана в процесі дослідницької роботи повинна вважатися 
конфіденційною. 

Що стосується безпосередніх етичних обставин соціального працівника перед людьми, 
то: 

- Інтереси людей завжди мають бути на першому місці; 
- Соціальний працівник повинен працювати з людей доброзичливо, лояльно, 

наполегливо, максимально використовуючи професійні навики; 
- Ніколи не використовувати взаємовідношення з людьми для досягнення особистої 

вигоди; 
- Ніколи не проявляти, не сприяти, не брати участь в будь-якій формі дискримінації на 

основі расових забобонів або у зв'язку з віком, віросповіданням, національністю, сімейним 
станом, політичними переконаннями, розумовими або фізичними недоліками, або по якій-
небудь іншій ознаці або особовим характеристикам, умовам, статусу; 

- Соціальний працівник повинен інформувати людей про можливий ризик, права, 
можливості і обов'язки, що представляються йому соціальною службою; 

- Слід радитися з колегами, керівниками, якщо це може виявитися корисним для 
людей; 
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- Соціальний працівник може перервати роботу з людиною лише в особливих 
випадках, прийнявши при цьому заходи, аби нанести людині як можна менший збиток; 

- Соціальний працівник повинен прагнути максимально давати можливість людині 
самовизначатися, тобто приймати рішення з приводу своїх проблем, методів «лікування»; 

- Соціальному працівникові не слід брати участь у діях, від імені людей, які порушують 
або підривають цивільні або юридичні права людей; 

Що стосується такого важливого етичного моменту як конфіденційність, то соціальний 
працівник повинен: 

- поважати особисте життя людей і зберігати конфіденційність всієї отриманої 
інформації; 

- інформувати людей про кордони її конфіденційності в кожній конкретній ситуації, 
цілях, здобуття інформації і її використання; 

- отримати згоду людей на друкування, запис розмов, участь третьої особи; 
- у відношенні з колегами має бути шанобливий, справедливий, чесний, коректний; 
- слід співробітничати з колегами для ефективного здійснення професійних інтересів. 

Відноситися з повагою до думок, кваліфікації, досягненням колег і використовувати 
відповідні канали для вислову думок із цього приводу. Якщо соціальний працівник заміщає 
колегу, то він повинен діяти з врахуванням інтересів, характеру і репутації цього колеги [81]. 

Соціальний працівник, керівний своїми колегами, повинен виконувати свої обов'язки в  
справедливій зваженій манері, оцінюючи їх діяльність відповідно до чітко сформульованих 
критеріїв. 

Також поважно відзначити необхідність у формуванні етичного кодексу, який буде як 
«настільна книга» соціального працівника, що реалізовується як в стінах установи 
виконуючого покарання, так і за ними з особами, що відбули покарання в цих установах. 
Тому я визнала за необхідним помістити в додатку до даної роботи професійно етичний 
кодекс соціального працівника в пенітенціарній системі. 

Професійно-етичний Кодекс соціального працівника пенітенціарної системи 
заснований на етичних принципах соціальної роботи, прийнятих Міжнародною федерацією 
соціальних працівників, – МФСР (Осло, жовтень 1994 р.), Міжрегіональною асоціацією 
працівників соціальних служб і відображає гуманістичні традиції, накопичені у вітчизняній і 
зарубіжній соціальній роботі, фундаментальні принципи захисту прав і свобод людини і 
громадянина. Кодекс складений з врахуванням етичних стандартів, визнаних міжнародним і 
вітчизняним професійним співтовариством. 

Призначення Кодексу полягає в тому, аби позначити етичні орієнтири, відзначити 
основні дороги до ухвалення рішень в проблемних ситуаціях, звести до мінімуму ризик 
здійснення помилок в процесі професійної діяльності, а також захистити від можливих 
неправомірних претензій до соціальних працівників. Кодекс покликаний консолідувати 
професійне співтовариство соціальних працівників пенітенціарної системи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація етичних принципів в соціальній 
роботі з колишніми ув'язненими є необхідним аспектом, який повинен враховуватися 
фахівцем з соціальної роботи при формуванні суб’єктності даної категорії риску.  
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3.3. Features of sustainable development of the transport and logistics system in Ukraine 
 
3.3. Особливості сталого розвитку транспортно-логістичної системи в Україні 

 
Світова спільнота пов’язує вирішення проблем глобальних змін клімату, підвищення 

якості життя населення та зниження впливу людини на довкілля з концепцією сталого 
розвитку, основу якої становить ідея досягнення розумного балансу між економічним, 
соціальним та екологічним розвитком, а також потребами суспільства. Збільшення обсягів 
вантажоперевезень і вантажообігу, інтенсивне використання транспорту робить актуальним і 
своєчасним завдання сталого розвитку транспортно-логістичних систем. 

Важлива роль у реалізації концепції сталого розвитку відводиться «зеленій» економіці 
як ключовому вектору розвитку, який сприяє зниженню екологічних загроз, ризиків і 
дефіциту природних ресурсів. Основу «зеленої» економіки становлять якісно нові бізнес-
моделі, які дозволяють учасникам ринку (виробникам, посередникам і споживачам) 
одержувати економічні вигоди від підприємницької діяльності одночасно із вирішенням 
глобальних екологічних проблем. Це відповідає глобальному Порядку денного у галузі 
розвитку на період до 2030 року, прийнятому на Саміті зі сталого розвитку у вересні 2015 р. 
Це зазначено і в розроблених ООН «Цілях сталого розвитку 2016-2030 рр.», реалізація яких 
вимагає формування інноваційного підходу до зеленої трансформації економіки та 
здійснення моніторингу [9, с. 7]. 

Одним із основних напрямів розвитку «зеленої» економіки визнано транспортну й 
логістичну діяльність, оскільки саме вони, з одного боку, є головними забруднювачами 
навколишнього середовища (третє місце в світі за обсягами викидів вуглекислого газу в 
атмосферу), а, з іншого, – мають значний потенціал для реалізації моделі «зеленого» 
зростання [20]. Щорічно загальний збиток від негативних наслідків становить до 7-10% 
валового внутрішнього продукту. 

На думку авторів роботи [3], сталий розвиток транспортних систем означає, що 
задоволення транспортних потреб не протирічить пріоритетам охорони довкілля та здоров’я, 
не призводить до незворотних природних змін і виснаженню невідновних ресурсів.     

Це має відбуватися в контексті концепції зеленого зростання, яку запропоновано 
Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку. Крім цього, варто відмітити, що 
функціонування транспортно-логістичної системи має здійснюватися в рамках європейської 
транспортної політики TEN-T [2], спрямованої, в першу чергу, на ефективне використання 
ресурсів і скорочення викидів парникових газів.  

Згідно з керівними принципами сталого просторового розвитку Європейського 
континенту, схвалених на 12-й Сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за 
регіональне планування (7-8 вересня в Ганновері), необхідно сприяти запровадженню 
найменш шкідливих для навколишнього середовища екологічно безпечних транспортних 
систем. 

Отже, для комплексного вирішення проблем екологічно орієнтованого розвитку 
транспортно-логістичної системи в Україні необхідно застосовувати інструменти зеленої 
логістики.  

Зелена логістика є одним з актуальних аспектів функціонування в умовах глобалізації 
світових суб’єктів господарювання, що впливають на довкілля. Поняття «зелена логістика» 
виникло на основі нового підходу «екологічно раціональне проектування». Воно, в свою 
чергу, відноситься до концепту сталого розвитку, яке достатньо широко розповсюджено в 
світі. Слід зазначити, що бажання підприємств сформувати у споживачів екологічний імідж 
сприяло розробці концепції сталої логістики, яка включає «зелені» складові та розглядає 
економічну, соціальну й екологічну діяльність у контексті логістичного управління.  
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На думку дослідників, найближчим часом більшість споживачів віддаватиме перевагу 
компаніям, що використовують «зелений» транспорт і логістичні рішення. Значна увага 
корпорацій до «зеленого» аспекту їх логістичної діяльності обумовлено такими тенденціями, 
як підвищення рівня інформованості споживачів шляхом екологічного маркування; 
зростання попиту на фахівців з питань захисту довкілля; важливість економічних чинників 
підтримки навколишнього середовища; політичний вплив і регулювання в цьому напрямі 
[12, с. 47].  

Застосування «зелених» технологій у логістиці стало такою ж необхідністю, як 
впровадження системи менеджменту якості. Як наслідок, згідно з опитуванням «Зелені 
тренди» (The Green Trends Survey) у дослідженні «Towards Sustainable Logistics» [25], 
59% бізнес-структур підрахували, що «зелене» перевезення їх продукції визнано 
вирішальним чинником у залученні споживачів у майбутньому. 

На основі обстеження компанії PE International (Великобританія) [41] визначено 
ключові переваги при впровадженні концепції зеленої логістики, до яких віднесено 
зниження рівня викидів в атмосферу (33% керівників і топ-менеджерів компаній); залучення 
нових клієнтів або розробка нових продуктів (26% респондентів). 

У наукових публікаціях зарубіжних і українських учених приділено значну увагу: 
- визначенню змісту поняття «зелена логістика», виявленню її основних напрямів 

впровадження та розвитку в контексті бізнес-концепції кругової економіки [22; 27; 34; 45; 47; 48; 
51]; 

- формуванню системи сталого управління логістичними операціями [28; 32; 42; 52]; 
- застосуванню логістичного підходу, який полягає в оптимальному управлінні 

економічними потоками й запасами в складних соціально-економічних системах для 
досягнення цілей з мінімальними витратами [14]; 

- обґрунтуванню необхідності формування екологічно орієнтованого логістичного 
управління, метою якого є отримання інтегрального еколого-економічного ефекту як 
результату оптимізації потокових процесів у виробничій логістичній системі, що 
забезпечуватиме скорочення тривалості логістичного циклу, підвищення екологічної якості 
продукції, зменшення втрат ресурсів під час зберігання та транспортування, обсягів 
утворення відходів [13]; 

- визначенню особливостей формування «зелених» логістичних систем міста, до яких 
віднесено транспортну систему [1]. 

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до окресленої проблеми з боку вчених, 
актуальним залишається проведення наукових досліджень у напрямі сталого розвитку 
транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої логістики. Все це значною 
мірою обумовило вибір теми даного дослідження та його цільову спрямованість. 

Мета даного дослідження полягає у визначенні особливостей сталого розвитку 
транспортно-логістичної системи в Україні й розробці організаційно-економічного механізму 
реалізації концепції зеленої логістики.   

Дослідження показують, що трансформація транспортно-логістичної системи України в 
контексті концепції «зеленого» зростання відбувається недостатньо ефективно. За даними 
Міністерства фінансів України, питома вага видатків бюджету на охорону навколишнього 
природного середовища (ОНПС) незначна і становила в 2017 р. 0,7% загального обсягу 
видатків державного бюджету, що не відповідає Цілям сталого розвитку 2016-2030 рр. Частка 
сукупних витрат на ОНПС у загальному обсязі ВВП несуттєва і складала в 2017 р. лише 3,1% 
(Табл. 1).  
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Таблиця 1. Економічні показники розвитку сфери охорони 
навколишнього природного середовища в Україні 

Роки 
ВВП у постійних 

цінах 2010 р.,  
млн грн 

Сукупні витрати на ОНПС Видатки бюджету на ОНПС 

млн грн 
частка  

в обсязі ВВП, % 
млн грн 

частка в  загальному 
обсязі видатків 

бюджету, % 

2010 1079346,0 13128,1 1,2 2872,4 0,8 

2011 1138338,0 18490,4 1,6 3890,7 0,9 

2012 1141055,0 20514,0 1,8 5297,9 1,1 

2013 1140750,0 20377,9 1,8 5594,2 1,1 

2014 1066001,0 21925,6 2,1 3481,7 0,7 

2015 961821,0 24591,1 2,6 5529,7 0,8 

2016 985299,0 32488,7 3,3 6255,4 0,7 

2017 1010173,0 31492,0 3,1 7349,3 0,7 
Джерело: [8, с. 221, 225]. 

 
Частка сукупних витрат на ОНПС у сфері транспорту й складського господарства 

знизилася за 2012-2017 рр. на 4,4 відсоткових пункти або з 6,2 до 1,8% загального обсягу 
сукупних витрат на ОНПС. За цей період спостерігалася тенденція скорочення частки 
капітальних інвестицій у розвиток сфери транспорту й складського господарства на 
47,5 відсоткових пункти або з 58,8 до 11,3% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС у цій 
галузі. Частка поточних витрат на ОНПС у сфері транспорту й складського господарства, 
відповідно, зросла на 47,5 в.п. або з 41,2 до 88,7% загального обсягу сукупних витрат на 
ОНПС у даному виді економічної діяльності (Табл. 2).   

 
Таблиця 2. Динаміка сукупних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища в сфері транспорту й складського господарства 

Роки 
Загальний 

обсяг,  
млн грн 

у тому числі 
в сфері транспорту 

й складського 
господарства 

У тому числі 

Капітальні інвестиції Поточні витрати 

млн грн частка, % млн грн частка, % млн грн частка, % 

2012 20514,0 1262,6 6,2 742,1 58,8 520,5 41,2 

2013 20377,9 691,6 3,4 197,6 28,6 494,0 71,4 

2014 21925,6 330,0 1,5 78,0 23,6 252,0 76,4 

2015 24591,1 303,8 1,2 59,0 19,4 244,8 80,6 

2016 32488,7 824,9 2,5 96,7 11,7 728,2 88,3 

2017 31492,0 575,4 1,8 65,3 11,3 510,1 88,7 
Джерело: [7, с. 135; 8, с. 209-210, 225]. 

 
Частка поточних витрат на ОНПС у сфері транспорту й складського господарства 

скоротилася за 2012-2017 рр. на 1,2 відсоткових пункти або з 3,7 до 2,5% загального обсягу 
поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища. Питома вага витрат на 
захист оточуючого повітря та клімату в сфері транспорту й складського господарства 
зменшилася на 0,9 відсоткових пункти або з 2,4 до 1,5% загального обсягу цих витрат за всіма 
видами економічної діяльності. При цьому частка витрат на захист оточуючого повітря та 
клімату в сфері транспорту й складського господарства майже не змінювалася і становила в 
2017 р. 6,2% у загальному обсязі поточних витрат на ОНПС у  цій галузі (у 2012 р. – 6,1%) 
(Табл. 3).  
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Таблиця 3. Динаміка поточних витрат на охорону 
навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний 

обсяг,  
млн грн 

у тому числі  
в сфері транспорту  

й складського 
господарства 

З них витрати на захист 
оточуючого повітря  
й клімату, млн грн 

у тому числі  
в сфері транспорту  

й складського 
господарства 

млн грн частка, % млн грн частка, % 

2012 13924,7 520,5 3,7 1330,8 31,9 2,4 

2013 14339,1 494,0 3,4 1411,1 29,0 2,1 

2014 13965,7 252,0 1,8 1234,6 22,6 1,8 

2015 16915,5 244,8 1,4 1512,6 60,3 4,0 

2016 19095,2 728,2 3,8 1755,4 32,4 1,8 

2017 20466,4 510,1 2,5 2086,9 31,8 1,5 
Джерело: [7, с. 135; 8, с. 225]. 

 
За 2012-2017 рр. питома вага капітальних інвестицій на ОНПС у сфері транспорту й 

складського господарства знизилася на 10,7 відсоткових пункти або з 11,3 до 0,6% загального 
обсягу капітальних інвестицій на ОНПС за всіма видами економічної діяльності (Табл. 4).  

 
Таблиця 4. Динаміка капітальних інвестицій 

на охорону навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний обсяг, 

млн грн 
у тому числі у сфері транспорту й 

складського господарства, млн грн 
Частка в загальному обсязі 
капітальних інвестицій, % 

2012 6589,3 742,1 11,3 

2013 6038,8 197,6 3,3 

2014 7959,9 78,0 1,0 

2015 7675,6 59,0 0,8 

2016 13390,5 96,7 0,7 

2017 11025,6 65,3 0,6 
Джерело: [7, с. 135; 8, с. 209-210, 225]. 

 
За досліджуваний період частка інвестицій в обладнання й устаткування, що пов’язані з 

екологічно чистими технологіями, в сфері транспорту й складського господарства 
зменшилася на 20,6 відсоткових пункти або з 21,7 до 1,1% загального обсягу цих інвестицій. 
Частка інвестицій у комплексні технології із захисту оточуючого повітря та клімату в сфері 
транспорту й складського господарства скоротилася на 40,2 відсоткових пункти або з 44,2 до 
4,0% загального обсягу відповідних інвестицій. При цьому питома вага інвестицій у 
комплексні технології із захисту оточуючого повітря та клімату в сфері транспорту й 
складського господарства знизилася на 35,6 відсоткових пункти або з 60,9 до 
25,3% загального обсягу інвестицій в обладнання й устаткування, що пов’язані з екологічно 
чистими технологіями в даній галузі (Табл. 5). 

За 2010-2017 рр. обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
пересувних джерел забруднення скоротилися на 43,4%, а їх частка в загальному обсязі 
викидів забруднюючих речовин – з 38,1 до 36,3% або на 1,8 відсоткових пункти (Табл. 6).  

Як показує аналіз, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від пересувних джерел забруднення обумовлено зниженням обсягів викидів 
автомобільним транспортом на 44,8% через скорочення обсягів викидів автотранспортом 
суб’єктів господарської діяльності на 40,5%; залізничним транспортом – на 51%, авіаційним – 
на 36,2%, водним – на 54,9% у результаті скорочення обсягів викидів річковим транспортом 
на 55,6% і морським – на 53,7% (Табл. 7). 
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Таблиця 5. Динаміка інвестицій в обладнання й устаткування, 
що пов’язані з комплексними екологічно чистими технологіями 

Роки 
Загальний 

обсяг,  
млн грн 

у тому числі  
в сфері транспорту  

й складського 
господарства 

З них інвестиції  
на захист оточуючого 

повітря й клімату,  
млн грн 

у тому числі  
в сфері транспорту  

й складського 
господарства 

млн грн частка, % млн грн частка, % 

2012 3714,8 806,6 21,7 1112,2 491,5 44,2 

2013 3233,9 191,7 5,9 1094,2 142,7 13,0 

2014 4638,2 70,8 1,5 428,5 11,0 2,6 

2015 4952,2 49,2 1,0 436,0 10,0 2,3 

2016 7783,7 82,0 1,1 528,9 25,4 4,8 

2017 4183,4 47,5 1,1 300,1 12,0 4,0 
Джерело: [7, с. 133]. 

 
Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел 

забруднення зменшилися в 2017 р. порівняно з 2010 р. на 38,2% (Табл. 8). Це відбулося у 
результаті зниження обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря автомобільним 
транспортом на 41,5% через скорочення обсягів викидів автотранспортом суб’єктів 
господарської діяльності на 28,9%. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферу 
залізничним, авіаційним і водним транспортом знизилися на 27% унаслідок зменшення 
обсягів викидів водним транспортом на 58,4%, авіаційним – на 57,6%, залізничним – на 49,7% 
(Табл. 9). 

 
Таблиця 6. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний обсяг, 

тис. т 
у тому числі пересувні джерела 

забруднення, тис. т 

Частка в загальному обсязі 
викидів забруднюючих 

речовин, % 

2010 6678,0 2546,4 38,1 

2011 6877,3 2502,7 36,4 

2012 6821,1 2485,8 36,4 

2013 6719,8 2424,7 36,1 

2014 5346,2 1996,2 37,3 

2015 4521,3 1663,9 36,8 

2016 4236,0 1547,9 36,5 

2017 3968,7 1440,0 36,3 
Джерело: [8, с. 30]. 

 

Варто відмітити, що частка обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від 
пересувних джерел забруднення скоротилася на 3,1 відсоткових пункти або з 16,7 до 
13,6% загального обсягу викидів діоксиду вуглецю. Це обумовлено зменшенням частки 
обсягів викидів діоксиду вуглецю автомобільним транспортом на 3,1 відсоткових пункти або 
з 12,9 до 9,8% загального обсягу викидів діоксиду вуглецю. Питома вага обсягів викидів 
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря залізничним, авіаційним і водним транспортом 
майже не змінювалася і становила в 2017 р. 3,8% загального обсягу викидів діоксиду 
вуглецю.  

За аналізований період частка обсягів викидів діоксиду вуглецю автомобільним 
транспортом знизилася на 4,1 відсоткових пункти або з 77,2 до 73,1% загального обсягу 
викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення. І, 
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відповідно, частка обсягів викидів діоксиду вуглецю залізничним, авіаційним і водним 
транспортом збільшилася на 4,1 в.п. або з 22,8 до 26,9% загального обсягу викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення. 

 
Таблиця 7. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення за видами транспорту, тис. т 

Роки 
Автомо-
більний 

транспорт 

З них 
автотранспорт 

суб’єктів 
господарської 

діяльності 

Залізничний, 
авіаційний, 

водний 
транспорт  

і виробнича 
техніка 

З них 
залізничний 

транспорт 

авіаційний 
транспорт 

водний 
транспорт 

2010 2313,8 580,3 232,7 52,4 11,6 11,3 

2011 2255,2 588,0 247,5 53,6 15,6 8,6 

2012 2249,0 577,4 236,8 49,6 12,2 8,1 

2013 2196,3 539,3 228,4 46,1 7,8 6,0 

2014 1796,5 441,9 199,7 28,0 8,7 5,6 

2015 1475,2 399,3 188,7 29,7 8,5 5,8 

2016 1372,3 371,4 175,5 27,6 7,9 5,4 

2017 1276,6 345,5 163,3 25,7 7,4 5,1 
Джерело: [8, с. 30]. 

 
При цьому варто зазначити, що скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу від транспортних засобів пов’язано, як правило, з тим, що інформацію наведено 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і 
Луганській областях. 

 
Таблиця 8. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний обсяг, 

тис. т 
у тому числі пересувні джерела 

забруднення, тис. т 
Частка в загальному обсязі 

викидів діоксиду вуглецю, % 

2010 198230,7 33188,9 16,7 

2011 235971,3 33749,3 14,3 

2012 231997,3 33822,2 14,6 

2013 230706,1 33088,1 14,3 

2014 194739,8 27813,1 14,3 

2015 162071,9 23139,8 14,3 

2016 156383,2 21781,5 13,9 

2017 150894,1 20502,9 13,6 
Джерело: [8, с. 31]. 

 
У результаті дослідження доведено, що сучасні умови господарювання потребують 

реалізації зеленої логістики як механізму екологічного забезпечення сталого розвитку 
транспортно-логістичної системи в Україні.  

Концепція зеленої логістики почала формуватися у світі з середини 80-х років XX ст. з 
появою поняття «соціальна відповідальність бізнесу». За останні десятиріччя розвитку даного 
наукового напряму вчені так і не дійшли до загального й однозначного тлумачення терміна 
«зелена логістика». У науковій літературі існує безліч підходів до розгляду екологічної 
складової логістики. 
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Таблиця 9. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 
від пересувних джерел забруднення за видами транспорту, тис. т 

Роки 
Автомо-
більний 

транспорт 

З них 
автотранспорт 

суб’єктів 
господарської 

діяльності 

Залізничний, 
авіаційний, 

водний 
транспорт  

і виробнича 
техніка 

З них 
залізничний 

транспорт 

авіаційний 
транспорт 

водний 
транспорт 

2010 25627,3 7994,3 7561,6 1300,9 822,7 300,5 

2011 25449,5 8569,9 8299,9 1329,6 1146,9 222,7 

2012 25847,0 8709,1 7975,3 1231,7 960,4 213,4 

2013 25716,8 8403,7 7371,3 1145,7 391,8 153,9 

2014 21180,5 7037,6 6632,7 694,3 405,4 144,7 

2015 16911,3 6415,0 6228,5 738,6 393,4 141,2 

2016 15918,6 6038,4 5862,8 695,2 370,3 132,9 

2017 14984,2 5684,0 5518,7 654,4 348,6 125,1 
Джерело: [8, с. 31]. 

 
Виявлено, що процес становлення й розвитку концепції зеленої логістики був 

непростим. Так, зарубіжні вчені J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois окреслюють змістовне 
наповнення категорії «зелена логістика» достатньо широко, безвідносно до предмета й 
об’єкта дослідження. У рамках даної концепції логістична діяльність зводиться лише до 
транспортної системи розподілу, що має здійснюватися на екологічних принципах. Крім 
цього, вони стверджують, що існують певні невідповідності понять «зелений» і «логістика», 
оскільки стратегії економії витрат часто суперечать принципам охорони довкілля, які 
зазвичай не враховують екологічні витрати [47, с. 341]. 

Дослідники у своїх наукових працях [22; 25; 37] довели, що зародження, формування 
та подальша структуризація «зеленої логістики» тісно переплітається із логістичними 
принципами. На їх думку, саме «екологізація» логістичної діяльності в майбутньому стане 
важливим чинником конкурентоспроможності, оскільки більшість споживачів пріоритетними 
вважатиме компанії, що здійснюють вантажоперевезення «зеленим» транспортом і 
використовують технології, які зберігають природні ресурси. 

У результаті дослідження [17-19; 25] встановлено, що ряд вчених запропонували 
екологічний напрям логістики називати «еколого орієнтованою логістикою», 
«екологістикою» або «екологічною логістикою», що вказує на екологічну орієнтацію 
логістичної діяльності, а також на таку її мету, як створення інтегрованої екологістичної 
системи. 

На основі аналізу літературних джерел [1; 4-6; 10-16; 21-36; 38-52; 54-55] узагальнено 
наукові погляди до трактування змісту поняття «зелена логістика». Як правило, зарубіжні й 
українські вчені під цим терміном розуміють: 

- науковий напрям і один із чинників збереження довкілля, який засновано на 
ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесів і технологіях; 

- новий напрям, що передбачає застосування прогресивних технологій логістики та 
сучасного обладнання з метою мінімізації забруднень і підвищення ефективності 
використання логістичних ресурсів; 

- з теоретичної й науково-методичної точки зору підпорядкований функціонал 
«зеленої» економіки; 

- логістику, яку заснована на ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологіях; 
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- вид логістики, у якому науково-практична діяльність враховує екологічні аспекти на всіх 
стадіях руху матеріального й інших відповідних йому потоків з метою зниження деструктивних 
впливів на навколишнє середовище та оптимізації ресурсоспоживання;   

- сукупність логістичних підходів до оптимізації переміщень матеріальних потоків (у тому 
числі потоки відходів і вторинних ресурсів для переробки), транспортних засобів, природних, 
фінансових, інформаційних, енергетичних і людських ресурсів із застосуванням прогресивних 
технологій у процесі прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування з 
метою створення такого середовища, в якому забезпечуються потреби населення, підвищується 
ефективність виробництв міського господарства та досягається умова мінімізації негативних 
наслідків антропогенного втручання в екосистему міста; 

- у рамках концепції сталого економічного розвитку ефективний підхід до управління 
ресурсними й енергетичними потоками задля зниження еколого-економічних збитків, що 
наносяться довкіллю, і забезпечення ефективного інноваційного розвитку виробництва; 

- систему заходів, яка передбачає застосування енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій логістики та сучасного обладнання в усіх ланках ланцюга поставок товарів з метою 
мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та підвищення сукупної 
споживчої цінності продукції; 

- екологічно прийнятну й ефективну транспортну систему розподілу; 
- науково-практичну діяльність, що спрямована на оптимізацію й ефективне 

управління прямими та зворотними матеріальними й супутніми потоками (інформаційними, 
фінансовими, потоками відходів, шкідливих викидів, різних природних ресурсів й енергії) з 
метою мінімізації негативного впливу на стан навколишнього середовища; 

- науково-практичну діяльність, яка передбачає формування ефективного механізму 
інтеграції екологічного і соціально-економічного аспектів на всіх етапах планування, 
проектування й управління ланцюгом поставок товарів з метою мінімізації еколого-
економічного збитку та підвищення споживчої цінності продукції за допомогою 
використання енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики;   

- виробництво і розподіл продукції на стійкій основі з урахуванням екологічних і 
соціальних чинників суспільного розвитку; 

- види діяльності, що пов’язані з екоефективним управлінням руху логістичних потоків 
продукції, які переміщуються від підприємства до споживача, а також зворотних потоків 
товарів у системі «постачальник – споживач»; 

- сукупність дій, пов’язаних із оцінкою та мінімізацією екологічних наслідків 
логістичної діяльності; 

- координацію логістичної діяльності суб’єктів ринку з орієнтацією на досягнення 
економічного й соціально-екологічного ефекту шляхом застосування енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій. 

Отже, на основі проведеного аналізу термінологічного апарату з обраної тематики 
згідно з різними науковими концепціями надано авторське формулювання терміна «зелена 
логістика», під яким пропонується розглядати вид господарської діяльності, яка включає 
процеси матеріально-технічного постачання, складування, екологічно безпечного зберігання, 
виробництва, обслуговування споживачів, транспортування, збуту готової продукції, 
рециклінгу (вторинної переробки й утилізації відходів), що дозволяє зменшити негативний 
вплив на екосистему та довкілля (Рис. 1). 
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Рис. 1. Основні елементи зеленої логістики (запропоновано автором) 
 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. На сучасному етапі 
необхідним є впровадження і розвиток концепції зеленої логістики (Рис. 2), яка дозволяє 
поєднати в єдину систему екологію й економіку задля збереження довкілля та трансформації 
транспортно-логістичної системи із використанням екологічно чистих технологій.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Організаційно-економічний механізм реалізації концепції зеленої логістики  
з метою забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичної системи в Україні  

(авторська розробка) 
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ефективна організація логістичних процесів (складування, транспортування, 
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зростання обсягів інвестицій;  
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Головними принципами даної концепції мають стати: 
- застосування комплексного підходу до управління логістичними потоками;  
- раціональне використання ресурсів (виробничі, фінансові, енергетичні, 

інформаційні);  
- мінімальне використання сировини й упаковки, які не підлягають вторинній 

переробці;  
- економічно обґрунтоване й екологічно безпечне транспортування та складування 

матеріальних ресурсів;  
- максимальне використання відходів виробництва, тари й упаковки як вторинної 

сировини або їх екологічно безпечна утилізація;  
- оптимізація витрат на організацію процесів логістичної діяльності;  
- мінімізація ризиків при функціонуванні транспортно-логістичних систем;  
- підвищення рівня екологічної освіти й відповідальності персоналу;  
- впровадження інноваційних технологій задля зниження екологічного навантаження 

на довкілля;  
- застосування інформаційних систем і цифрових технологій у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 
Сталий розвиток транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої 

логістики сприятиме зниженню кількості викидів, відходів і шумового впливу, скороченню 
споживання невідновлювальних ресурсів, раціональному використанню земель і ресурсів, 
ефективній утилізації та вторинному використанню відходів.   

У подальших наукових досліджень планується визначити й систематизувати чинники 
сталого розвитку ланцюгів поставок, що має стати основою для розробки критеріїв і 
показників оцінювання логістичної діяльності. Врахування виявлених чинників у процесі 
функціонування транспортно-логістичних систем дозволить виконати оцінку ланцюгів 
поставок на відповідність принципам сталого розвитку; розробити заходи з підвищення 
ефективності розвитку цих систем, зниження шкідливого впливу на довкілля й досягнення 
цілей сталого розвитку.   
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3.4. Features of gender socialization of modern youth 
 
3.4. Особливості гендерної соціалізації сучасної молоді 

 
Гендер це невід’ємна частина сучасного суспільства. Хоча в ХХІ столітті питання 

гендерної рівності активно досліджується. Проте актуальним і досі маловизначеним постає 
питання гендерної соціалізації молоді.  

Питання соціалізаціїї молоді досліджували такі українські вчені, як Є. В. Лазоренко, 
М. П. Лукашевич, А. К. Тащенко В. В. Москаленко, М. І. Михальченко, В. І. Волович, 
І. М. Гавриленко. У філософському аспекті проблемою соціалізації займалися Г Гегель, 
С. Батенін, В. Каган, Н. Макарець, М. Ушакова та відомі соціологи М. Вебер, Е. Гідденс, 
Е. Дюркгейм, Дж. Мід, Т. Парсонс, П. Сорокін. 

Проблемами гендеру та гендерних стереотипів займалися Е. Алексеева, Ш. Берн, 
У. Липпман, П. Шихирев, Д. Шіроканов. Соціокультурний підхід до проблеми гендерної 
соціалізації простежується у працях П. Бурдьє, О. Вороніної, Т. Говорун, О. Кікінежді, 
В. Кравця, О. Рябова. Перші спроби розробки моделі гендерних відносин належить науковій 
школі В. Кравця. 

Мета даної статті полягає в виявленні особливостей гендерної соціалізації сучасної 
молоді.  

Гендерна соціалізація, як складова частина загального процесу соціокультурного 
розвитку суспільства, є однією з найменш досліджених проблем. Щоб зрозуміти особливості 
гендерної соціалізації сучасної молоді, необхідно обґрунтувати базові поняття. Уведення 
терміна «гендер» сприяло формуванню нового погляду на соціально-культурні відмінності 
між статями. Гендер – це змодельована суспільством і підтримувана соціальними 
інститутами система цінностей, норм і характеристик «чоловічої» та «жіночої» поведінки, 
стилю життя та способу мислення, ролей жінок і чоловіків та їхніх стосунків. Їх набувають 
особистості у процесі гендерної соціалізації, що визначається соціальним, політичним, 
економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка 
відповідно до їхньої статі. Під поняттям гендерної соціалізації розуміють формування 
статевої ідентичності особистості – єдності поведінки й самосвідомості індивіда, який 
співвідносить себе з певною статтю й відповідає вимогам певної соціальної ролі. Вона є 
цілісним процесом становлення особистості на різних етапах онтогенезу дитини, що в першу 
чергу вимагає активної участі батьків, оскільки сім'я традиційно розглядається як основний 
соціальний інститут первинної соціалізації індивіда. Саме в сім'ї закладаються основи 
характеру людини, її ставлення до праці, моралі, культурних цінностей; в сім'ї формується 
особистість майбутнього сім'янина [5; 6].  

Гендер – досить складне поняття, оскільки розкриває багатоаспектний зміст явища. У 
науковій літературі воно вживається в декількох значеннях: як соціально-рольова й 
культурна інтерпретація рис особистості та моделей поведінки чоловіка і жінки, на відміну 
від біологічної; як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних категоріях 
жіночої або чоловічої статей; як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а 
також діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації. Як система знань гендер є 
комплексом соціально-філософських, соціологічних, політологічних, психологічних, 
культурологічних та інших теорій, що аналізують розвиток чоловічої й жіночої ідентичностей 
та суб’єктивності, становище жінки й чоловіка в суспільстві, систему чоловічого домінування, 
формування нормативних зразків «чоловічого» та «жіночого» в певній культурі. 

У тематичному просторі сучасних гендерних досліджень найчіткіше визначились чотири 
напрями:  

1. гендер як засіб соціологічного аналізу;  
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2. розуміння гендеру в рамках жіночих досліджень;  
3. гендер як культурологічна інтерпретація;  
4. гендер як принцип практичного реконструювання сучасного суспільства [4]. 
Вперше поняття «соціалізація» з’явилось в кінці ХІХ століття в роботі «Теорія 

соціалізації» американця Франкліна Гіддінгса. В даній роботі науковець не тільки 
запропонував власне визначення поняттю, а й озвучив типологію видів соціалізації, в тому 
числі первинну, триваючу від народження індивіда до його смерті, та вторинну (або 
ресоціалізацію), яка виникає, коли індивід відмовляється від старої моделі поведінки і 
звертається до нової [1, с. 47].  

С. Оленич вважає, що соціалізацію не можна зводити лише до механічного 
накладання на молодь готових соціальних форм, до простої взаємодії або тільки до суми 
зовнішніх впливів макро- і мікросередовища. Це процес цілісного формування, виховання та 
становлення молоді як особливої соціальної групи на основі того кола суспільних відносин, 
у які вона включається за допомогою усіх видів своєї суспільно значущої життєдіяльності. 
Молодь не тільки і не стільки є об’єктом впливу з боку суспільства та його суспільних 
інституцій, вона є активним суб’єктом соціального життя [14, с. 115]. 

Сучасна соціокультурна ситуація вимагає розвитку у молоді якостей ініціативного, 
самостійного суб’єкта, здатного усвідомлювати та відстоювати свою позицію, права, 
будувати продуктивні взаємовідносини. У цьому процесі важливого значення набуває 
діяльність молодіжних громадських об’єднань, які, на думку Г. Шкутько, є чинниками 
позитивної соціалізації молоді, що зумовлено такими причинами:  

- молодь існує у суспільстві не як самоізольована субстанція, а як соціальна група, що 
пов’язана із суспільством, бере участь у суспільному житті й вступає у певні суспільні 
відносини; 

- молодіжні громадські об’єднання постають як інститут соціалізації молоді, у якому 
учасники здобувають необхідні навички, досвід суспільної діяльності, визначають для себе 
соціальні орієнтири; 

- молодіжні громадські об’єднання зазвичай є партнерами держави щодо реалізації 
державних і регіональних програм соціальної підтримки молоді, що сприяє самореалізації 
молоді й викликає необхідність аналізу ефективності реалізації цих програм в межах 
об’єднань. сучасна соціокультурна ситуація вимагає розвитку у молоді якостей ініціативного, 
самостійного суб’єкта, здатного усвідомлювати та відстоювати свою позицію, права, 
будувати продуктивні взаємовідносини [16].  

Необхідно розглянути становлення гендерної соціалізації. Гендерна соціалізація 
починається від народження, коли дорослі, визначивши стать малюка, починають навчати 
його гендерній ролі хлопчика чи дівчинки. Гендерна роль – один з видів соціальних ролей, 
набір очікуваних зразків поведінки для чоловіків і жінок. Гендерну роль розуміють як 
виконання певних соціальних розпоряджень – тобто поводження у мові, одязі, манерах, 
жестах відповідної статі. Отже, бути чоловіком або жінкою – це не просто бути людиною з 
жіночою або чоловічою анатомією чи фізіологією; тільки цього недостатньо. Необхідно, щоб 
людина сама відчувала себе представником чоловічої або жіночої статі та, крім того, щоб це 
відчуття було в гармонії з певними соціокультурними експектаціями відносно прийнятих у 
суспільстві зразків поведінки, чоловічого й жіночого зовнішнього вигляду, яке воно приписує 
індивідам. 

Гендерна соціалізація має низку особливостей і специфічних труднощів. Від 
народження дитина потрапляє в соціальне оточення, яке задає стереотипи гендерно-
рольової поведінки. На природні диференціально-психологічні різниці між статями 
накладаються моделі жіночих і чоловічих ролей, наявні у суспільній свідомості, які часом не 
мають нічого спільного із справжніми психофізіологічними статевими відмінностями. Ці 
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суспільні моделі існують не просто як система поглядів на норми гендерно-рольової 
поведінки – вони діють як соціальні очікування, відіграють активну роль у формуванні 
соціальної поведінки людини. Суспільство здійснює певний тиск на свідомість людини, 
використовує певні санкції, якщо реальна поведінки не збігається з нормативами. 
Невідповідність суспільним нормам, що висуваються до гендерних ролей створює численні 
суперечності між гендерними ролями людини, соціальними очікуваннями до стандартів 
гендерних ролей та її гендерною ідентичністю, що є усвідомленням індивідом себе як 
представника даної статі,, усвідомлення своєї приналежності до певної статі у соціальному 
контексті. 

Серед агентів гендерної соціалізації виділяють наступні: сімейні чинники, освітні 
установи, позасімейні чинники, до яких відносять літературу, засоби масової інформації 
(ЗМІ), іграшки та однолітків. Ці агенти гендерної соціалізації потребують більш змістовного 
аналізу. На першому місці знаходиться сім'я, стиль сімейного виховання, система 
батьківських впливів на дитину, власні гендерні стереотипи та цінності батьків, їхні життєві 
сценарії, характер стосунків у подружжі та між батьками й дітьми. Важлива роль у 
формуванні гендерних цінностей належить сімейному вихованню. Саме в родині у світогляді 
молодої людини формуються базові уявлення щодо поняття чоловічого і жіночого. Батькам 
необхідна певна установка на цілеспрямоване гендерне виховання своєї дитини, 
усвідомлення високої відповідальності за підготовку юнака або дівчини. Вони можуть 
використовувати сучасний педагогічний досвід, підтримуючи співробітництво з навчальною 
установою, учителями, слухати спеціальні лекції, читати літературу. Тільки за таких умов 
можливе формування у молодої людини гендерної чуйності і культури. 

Для гендерного розвитку також велике значення має система громадського виховання, 
передусім - школа. В залежності від того, які цінності прищеплюють в школі молодому 
поколінню, формуються ті чи інші гендерні ролі, моделі гендерної поведінки. І. Клецина 
вказує на те, що освіта – найважливіший інститут соціалізації взагалі та гендерної 
соціалізації зокрема. Головна роль у гендерному вихованні належить освітньо-виховним 
установам. Дитина проходить через низку установ, утворених суспільством: дошкільні, 
середні, вищі навчальні заклади, позанавчальні заклади (центри, клуби, бібліотеки) та 
установи культури. На шкільні роки дитини припадає основний період формування 
гендерної культури, громадянських цінностей, самоусвідомлення себе чоловіком або 
жінкою. Освітні заклади разом з іншими агентами гендерної соціалізації визначають 
можливості особистісного, громадського та професійного вибору дитини. Сама 
організація освіти, як і пануючі тут гендерні ролі, вбудовують в нас модель «нормального 
життя» та диктують нам жіночі та чоловічі статусні позиції [10]. Згодом у дітей 
виявляються різні форми поведінки по відношенню одне до одного. М. Бреслав вказує, що 
офіційна педагогічна установа сама по собі непослідовна: з одного боку вона декларує 
паритетність у взаємовідносинах, з іншого – вимагає від однієї статі визнання 
своєрідного пріоритету іншої. Прикладом є ситуації. коли вчителі вимагають від 
хлопчиків певної поведінки щодо дівчат. Все це в свою чергу, призводить до протиріччя із 
суб'єктивною дійсністю дітей, що включені в учбовий процес, а також формує певні 
гендерні установки, що зводяться до ідентичності позиції [10].   

В числі позасімейних агентів гендерно-рольової соціалізації перш за все виділяють 
засоби масової інформації та дитячу літературу. Багато експериментів показують, що читання 
книг, в змісті яких розглядається статева стереотипізація, призводить до збільшення частини 
статево-типічної поведінки в дитячих іграх [3]. Щодо телебачення, то Ш. М. Берн приписує 
йому унікальну можливість змінювати фундаментальні уявлення про природу соціальної 
реальності. Дослідження показали, що ЗМІ дуже важливі в гендерній соціалізації, а аналіз 
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інформації, що поступає до нас по телевізійним каналам продемонстрував, що телебачення 
створює традиційні, образи чоловіків та жінок [11]. 

Дуже важливим агентом статевої соціалізації є однолітки, як своєї, так і протилежної 
статі. На думку І. Кона, однолітки також є головними посередниками в пристосуванні 
дитини до прийнятої в суспільстві, але прихованої від дітей, системи сексуального 
символізму. Відсутність спілкування з однолітками, особливо у передпідлітковий та 
підлітковий період, може суттєво призупинити психосексуальний розвиток дитини, 
залишивши її непідготованою до складних переживань, коли проблема статевої 
ідентичності здіймається знову і з особливою силою, знову ж таки в результаті спільної 
дії біологічних і соціальних факторів [12]. 

Проблеми та суперечності гендерного розвитку й гендерної соціалізації є причиною 
багатьох гендерних дисгармоній. Суперечності проявляються як різноманітні гендерно-
рольові конфлікти особистості. Гендерно-рольовий конфлікт найчастіше відбувається як 
суперечність між суспільними стереотипами гендерної ролі і реальними потребами людини. 
Окрім гендерно-рольового конфлікту, який так чи інакше наявний в усіх інших формах 
гендерно-рольових дисгармоній, є багато психологічних проблем, пов'язаних з труднощами 
та порушеннями гендерного розвитку людини. 

Серед різних видів гендерно-рольових дисгармоній слід назвати гендерно-рольовий 
інфантилізм та гендерно-рольову недостатність. 

Гендерно-рольовий інфантилізм – це невідповідність гендерної ролі віковій стадії 
гендерного розвитку, заміна або компенсація одних ролей іншими, що відповідають більш 
ранньому періоду життя. 

Гендерно-рольова недостатність проявляється в двох формах – гендерно-рольовий 
дефіцит та атрофія гендерної ролі. 

Гендерно-рольовий дефіцит – це затримка гендерно-рольового розвитку, блокування 
важливих потреб у рольовому розвитку, внаслідок чого гендерна роль не формується або 
формується лише частково. 

Атрофія гендерної ролі – це втрата функціональних особливостей ролі, скорочення сфер 
застосування в результаті обмеження рольової поведінки тощо. 

Гендерно-рольові ідентичність та поведінка особистості може виходити за межі 
статистичних, суспільних, а часом і клінічних норм. Можна говорити про такі порушення в  
сфері статевих і гендерних ролей, як статеві девіації чи статеві дисгармонії. 

Статеві девіації – відхилення від загальноприйнятих норм статевої поведінки. Їх можна 
проілюструвати прикладами так званої інверсії статевих і гендерних ролей, тобто зміною 
компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні, заміною одних іншими – повною 
(транссексуалізм) і частковою (гомосексуалізм і трансвестизм). 

Значимість агентів соціалізації на всіх етапах життєвого шляху дуже велика. 
безпосередньо вони і утворюють середовище, з яким індивід себе ідентифікує і існування 
якого він підтримує. 

Основні механізми соціалізації – способи свідомого та несвідомого засвоєння і 
відтворення соціального досвіду. Аналіз наукової літератури виявляє, що вчені виділяють такі 
механізми гендерної соціалізації: процес ідентифікації (психоаналітична теорія); соціальні 
підкріплення (теорія соціального навчання й статевої типізації); усвідомлення гендерної ролі 
(теорія когнітивного розвитку); соціальні очікування (нова психологія статі); гендерні схеми 
(теорія гендерної схеми). Цим проблемам присвячено роботи І. Клециної, І. Кона, В. Кравця, 
Т. Рєпіної, Ш. Берн, С. Бем та ін. 

Суть механізму гендерної ідентифікації полягає у орієнтації на ідеал статеворольової 
поведінки, яка відповідає її системі уявлень про найбільш позитивні риси конкретного 
представника даної статі (найчастіше батька чи матері). Механізм ідентифікації дитини з 
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батьками пов'язаний з біологічними складовими людини і міститься в основі традиційної 
психоаналітичної концепції. Формування особистості дитини визначають тип, склад, 
структура сім'ї, порядок народження дітей, професійні ролі батьків, характер подружніх та 
батьківсько-дитячих взаємовідносин. Найбільш важливі агенти гендерної соціалізації у сім'ї – 
особистісні і гендерні характеристики батьків, їх ідентичність і рольові моделі, стать 
народженої дитини, уявлення батьків про те, якою повинна бути дитини даної статі. 

На теорії соціального навчання в контексті вивчення гендерної соціалізації спирається 
теорія статевої типізації. Основу теорій соціального навчання складають такі механізми як 
навчання, позитивне та негативне підкріплення, моделі батьківської поведінки. 
Представники цих теорій доводять, що гендерна поведінка залежить від батьківських 
моделей, яким дитина намагається слідувати, і від підкріплень, які батьки надають своїй 
дитині за відповідну поведінку (позитивну - що відповідає статі, тобто: дівчатам за фемінінну 
поведінку, хлопчикам – за маскулінну; а негативну – за протилежну, що не відповідає 
статі) [7; 9]. 

І. Кон зазначає, що теорії статевої типізації докоряють через її механічність, 
оскільки «дитина виступає в ній скоріше як об'єкт, ніж як суб'єкт соціалізації» [9]. Т. Рєпіна 
щодо диференціації статевих ролей вважає головним принципом навчання статево-
рольової поведінки [7]. Таким чином, теорія соціального навчання розміщує «джерело 
статевої типізації у диференційовану за статтю сферу соціалізації», діти стають 
типізованими за статтю через те, що «стать є основою для диференціальної соціалізації в 
культурі» [2]. 

Шон Берн вважає основними механізмами у відтворенні «диференціальної 
соціалізації» диференціальне підсилення, яке він визначає як процес соціалізації, «у ході 
якого прийнятна для цього суспільства поведінка заохочується, неприйнятна карається 
соціальним несхваленням», та диференціальне моделювання, що є процесом соціалізації, «у 
ході якого людина обирає рольові моделі у відповідній їй з точки зору загальноприйнятих 
норм групі й починає наслідувати їх поведінку» [15]. 

Представники нової психології статі основним механізмом гендерної соціалізації 
вважають соціальні очікування суспільства, які впливають на гендерну ідентичність, та 
визначають головними детермінантами її формування соціальні, а не біологічні чинники. 
Виникненню «нової психології статі» сприяли дослідження Е. Маккобі та К. Джеклін, 
Дж. Мані та А. Ерхарда, С. Бем. Прихильників цієї теорії велику роль в процесі гендерної 
соціалізації відводять культурним чинникам, таким як: соціальні очікування та соціальні 
норми поведінки жінок і чоловіків у певному суспільстві. Але вони не враховують активність 
самого індивіда, його цілі та нахили, особистісні мотиви, тому що «прийняття індивідом 
соціальних цінностей – процес активний: індивід може варіювати ролі, відхиляючись від 
стандарту» [7]. 

Наступним механізмом засвоєння гендерної ролі в процесі гендерної соціалізації є 
гендерні схеми, що покладені в основу теорії гендерної схеми. Сутність цієї теорії полягає в 
тому, що «статева типізація виникає значною мірою з процесу гендерної схематизації, з 
узагальненої здатності частини дітей кодувати та організовувати інформацію – 
включаючи інформацію про себе – у відповідності з культурними визначеннями жіночого 
та чоловічого», наполягаючи на тому, що процес гендерної схематизації базується на 
соціальній практиці диференціювання за статтю [2]. 

Проблеми рівності чоловіків і жінок набувають все дедалі більшу значимість, оскільки 
світове співтовариство досі змушене констатувати те що, що ні «одному суспільстві жінки 
мають тими самими можливостями, як і чоловіки». 

Знадобиться ще не одне століття, щоб жінки домоглися юридичного рівності дитини з 
чоловіками. Нині лише на рівні країн світу розроблено й прийнято низку міжнародних 
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документів, присвячених розробці стратегії переходу від досягнутого сьогодні повсюдно 
рівності прав жінок і чоловіків до рівності їх можливостей. 

Це завдання вирішують, зокрема, резолюції чотирьох всесвітніх конференцій за 
матеріальним становищем жінок, що проходили під егідою ООН у Мехіко, Копенгагені, 
Найробі, Пекіні. Вирівнювання статусів чоловіків і жінок, відповідно до рекомендацій цих 
форумів, має стати складовою всіх соціальних стратегій і програм, основним завданням 
національної гендерної політики. 

Аби вирішити проблеми гендерної соціалізації, передусім, слід перейти на в 
перспективному плануванні ринку праці, безупинне освіту трудящих з урахуванням потреб 
економіки кваліфікованою робочою силі, і навіть вдосконалення заходів для створення 
сприятливих умов поєднання професійних і сімейних обов'язків. Такі заходи мають стояти в 
колективні договори і угоди. 

Також серед найважливіших напрямів є самозайнятість і підприємництво жінок. 
Сприяння розвитку підприємницької діяльності має полягати у створенні сприятливого 
середовища тоді підприємців, включаючи формування відповідних інформаційних, 
організаційних, фінансових структур, надання жінкам-підприємцям мікрокредитів. 

На підвищення відповідальності обох батьків за виховання і перерозподіл домашніх 
обов'язків нині проробляється питання про поширення права вільний з посади що і на батька 
дитини. У сучасній сім'ї чоловіків і жінок повинні нести рівну відповідальність за виховання. У 
зв'язку з цим правилом і мати й мають у однаково користуватися правом на соціальні 
гарантії, пов'язані після відходу дитину та її вихованням.  

Механізмами для здійснення гендерної соціалізації є: 
- диференціальне посилення, коли прийнятне гендерно-рольове поводження 

заохочується, а неприйнятне – карається соціальним несхваленням; 
- диференціальне наслідування, коли людина вибирає статево-рольові моделі в 

близьких їй групах – родині, серед однолітків, у школі – і починає наслідувати прийняте там 
поводження. 

Суспільство при формуванні статевої ролі і статевої свідомості орієнтується у вихованні 
на стандарти фемінізму – маскулісність, при цьому толерантно ставиться до маскулінної 
поведінки дівчинки, але засуджує феміністичну поведінку хлопчика. Джерела гендерного 
конфлікту лежать ще з дитинства. Так, дівчинки-спортсменки, що займаються чоловічими 
видами спорту, у сім разів частіше мають чоловічу спрямованість дитячих ігор, у 15 разів 
частіше бувають лідерами в компанії хлопчиків. 

Статево-рольова соціалізація проводжується протягом усього життя людини, тільки з 
дорослішанням росте самостійність у виборі цінностей і орієнтирів. У деяких ситуаціях люди 
можуть переживати гендерну ресоціалізацію, тобто руйнування раніше прийнятих цінностей 
та засвоєння нових моделей поведінки. 

На становлення гендерної свідомості впливають суспільні (неурядові), молодіжні, 
жіночі, правозахисні організації, засоби масової інформації, пропагуючи ідеї рівності, 
публікуючи відповідні матеріали, випускаючи навчальні телепередачі. 

Велику допомогу у досягненні гендерної рівності надають різноманітні благодійні 
організації і фонди, підтримуючи організацію конкурсів, семінарів, тренінгів, надаючи гранти 
для розробки науково-методичних матеріалів, посібників, підручників, фінансової підтримки 
публікацій. 

Соціальні інститути чинять дуже вагомий вплив на гендерну соціалізацію молоді. У 
першу чергу, таким інститутом є сім’я, яка вважається основним і найважливішим агентом 
гендерної соціалізації, оскільки світосприймання маленької дитини формується спочатку 
переважно в її межах. Саме в сім’ї формуються перші уявлення про місце і роль чоловіка й 
жінки в сучасному світі, трансформується субкультурна диференціація статей і 
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статеворольових ідентичностей [5]. Молодіжна стадія гендерної соціалізації виявляється 
вирішальною у формуванні гендерного типу особистості. Особливістю такого періоду є те, що 
до сім’ї приєднується такий інститут гендерної соціалізації, як навчальний заклад, а 
провідною діяльністю стає спілкування з однолітками. В період статевого дозрівання 
посилюється гендерна сегрегація, яка загострює почуття належності до групи певної статі. В 
процесі спілкування в таких групах відбувається самоствердження молоді та формування їх 
статевого «Я». Крім сім’ї та середовища однолітків на особливості гендерної соціалізації 
молоді впливають інші соціальні інститути. Вся система освіти спрямована на формування у 
молоді певної моделі соціального світу і моделі себе в цьому світі. Освіта – важливий інститут 
соціалізації взагалі і гендерної соціалізації зокрема. В закладах освіти молодь отримує 
різноманітні уроки гендерних відносин [8].  

Орієнтація на жорстке відтворення традиційних стереотипів означає, що здібності 
хлопців і дівчат, які їм не відповідають будуть пригнічені і це призведе до збільшення 
кількості так званих «латентних жертв» соціалізації. Такими жертвами стають люди, які не 
вписуються в загальноприйняті норми, але яких система освіти все-таки змусила 
дотримуватися. Варто відмітити, що сексизм шкільних підручників і гендерні стереотипи 
вчителів, які відтворюють патріархальні погляди на призначення чоловіків і жінок в 
суспільстві можуть бути причиною внутрішніх конфліктів обдарованої молоді та суттєво 
впливають на формування їх ціннісних орієнтацій [13].  

Отже, процес гендерної соціалізації – явище складне і багатогранне. Сучасна молодь 
вимушена пристосовуватись до динамічних змін у суспільстві, які несуть за собою і ряд змін у 
погляді на гендерні стереотипи та статево-рольову соціалізацію. Сучасні інститути соціалізації 
покликані зробити процес гендерної соціалізації гармонійним, проте, у сучасному суспільстві 
існує ряд факторів, які є перешкодою на шляху до гармонійної гендерної соціалізації молоді.  
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3.5. The role of religious organizations in addressing the problem of youth anesthesia 
 

3.5. Роль релігійних організацій у вирішенні проблеми наркотизації молоді 
 
Питання наркоманії постало перед суспільством ще з прадавніх часів. Ніхто і не 

підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголовніше до втрати молодих, 
енергійних, талановитих особистостей у руках яких знаходиться майбутнє нашої держави та 
перш за все наших дітей. На сьогоднішній день питання боротьби з наркоманією стоїть на 
одному рівні з питанням стосовно боротьби зі злочинністю. 

Звичайно - це одна з найважливіших соціальних трагедій. Адже вони пов'язані один з 
одним, так як майже 45% злочинів вчиняються у стані наркотичного сп'яніння. На жаль, на 
сьогоднішній день суспільство не винайшло ліків від цієї страшної хвороби. Законодавство 
нашої держави ще недосконале для боротьби з наркоманією. Кожний рік число зростає і на 
даний момент сягає 16%. Як видно, наркоманія – це «Ахіллесова п'ята» не лише нашої 
держави, але й усього світу. 

Перші відомості про використання наркотичних засобів у медицині відносять до VII ст. 
до н.е. Наркотики набули широкого розповсюдження з середини XIX ст. й перетворилися у 
серйозну соціальну проблему на межі XIX-XХІ ст. Фахівці відзначають, що наркоманія як 
соціальне явище має загальні риси розвитку, прояв та перебіг хвороби. Зокрема, відзначають 
три основні ознаки: психічна та фізична залежність, толерантність (звикання до наркотичних 
препаратів).  

Епідемія наркотизму, що спалахнула ще у 60-ті роки у США, прокотилася країнами 
Західної Європи,  а наприкінці 80-х р.р. перетнула кордони колишнього СРСР. В Україні 90-ті 
роки позначені швидким зростанням наркотизму. Це явище набуло епідемічного характеру, 
охопило усю територію країни, особливо південну її частину. Кількість осіб, залежних від 
наркотичних речовин, які стоять в Україні на обліку, зросла з 2506 чол. у 1968 р. до 
116 988 чол. у 2017 р. Загальна кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків в 
Україні зросла з 6 у 1971 р. до понад 158 тис. злочинів у 2017 р. Особливе занепокоєння 
викликає утворення кримінального ринку наркотиків на рівні організованих злочинних 
угрупувань. Профілактика наркотизму стає нагальною  суспільною потребою 

На даний час наркоманія в Україні – одна з глобальних проблем, що сягає коренями у 
моральну кризу сучасної культури: втрату цінності життя, його повної нігілізації. З  великими 
змінами в суспільстві до нас прийшли і нові проблеми. Знаходячись довгий час  за «залізною 
завісою» ми знали про наркотики тільки з телебачення, радіо, преси. Наркотичною 
залежністю страждали одиниці і це не було масовим явищем. З розвалом радянської 
системи  на її місце не було висунуто нічого сильного, щоб стабілізувало  погляди, моральні 
критерії людей. Зміни  принесли з собою наркотики. Ними почали захоплюватися багато 
молодих людей. З 1995 р. в країні спостерігається тенденція значного поширення ВІЛ/СНІД. 
Основною групою ризику за даними Комітету боротьби зі СНІД є особи, що зловживають 
наркотиками – 75% випадків зараження ВІЛ-інфекцією.  

Сьогодні не можна задовольнитись суто медичними термінами «наркоманія», 
«алкоголізм», «хімічна залежність» і подібними, бо за останні роки фактично виникло й 
швидко поширилося нове соціальне явище, яке виходить за рамки спеціальних дефініцій. 
Маються на увазі масові факти адиктивної поведінки, формування особливих соціальних груп 
споживачів адиктивних речовин і відповідної адиктивної субкультури, виникнення 
специфічних соціальних відносин, певна трансформація соціальної структури під впливом 
наркотизму, формування й інституціалізація цілої антинаркотичної індустрії. Ось чому 
актуальною задачею для соціології є вивчення не наркоманії як хвороби, адиктивної 
поведінки як соціальної девіації чи правопорушення, а наркотизму як соціального явища.  
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За останніми статистичними  даними,  більше двох мільйонів наших громадян, серед 
яких переважають  школярі, студенти, молодь до 30 років, регулярно вживає наркотики. 
Більше чотирьох мільйонів їх пробували. Вважається, що ці цифри значно занижені. Але 
безумовним фактом можна вважати те, що за останні декілька років вік тих, що вживають 
наркотики знизився до 10-12 років, причому зростає популярність «важких наркотиків» – 
героїну, первитину. Смертність від наркотиків за останні десять років серед дітей зросла в 
42 рази. А тривалість життя наркоману, котрий вживає наркотики регулярно, не перевищує 5-
7 років. Ці цифри жахливі. 

Так як медицина сама не в змозі справитися з цією страшною бідою, що засмоктує 
наше підростаюче покоління, сьогодні необхідно впроваджувати активне просвітництво всіх, 
від мала до велика. Люди повинні  знати всю правду про те, які біди несуть наркотики для 
сім’ї, для країни. В нинішній час існує багато програми, які спеціально розроблені для 
наркозалежних людей. Не можна не згадати об'єднання Анонімних наркоманів (АН). Значні 
результати дають терапевтичні групи для наркозалежних, що створені на добровільних 
засадах і існують в багатьох країнах у тому числі і в Україні.  

На сьогоднішній день вирішення проблеми наркоманії означає позбутися майже 
половини проблем, які постають перед державою та суспільством. Це першочергове 
завдання органів державної влади та громадян , як України, так і інших країн. 

Дієвих методів здолання наркотичної залежності ще не має. Результати змушують 
замислитися над цією проблемою і її вирішенням. Цю проблему намагаються вирішити 
різноманітні громадські організації, державні, соціальні, медичні, релігійні тощо. Кожна з них 
має свій підхід і методику, але мета у них одна – допомогти наркозалежним. На даний час 
релігійні організації є одними із тих закладів, в яких дійсно відбувається нове народження 
наркозалежних. Релігійні реабілітаційні центри для наркозалежних проводять ефективну 
профілактичну і реабілітаційну роботу з даної проблеми. У більшості випадках вони її 
вирішують, використовуючи духовні чинники. 

Офіційне проголошення стратегічного шляху розвитку України як демократично 
орієнтованої соціальної та правової держави, яка прагне інтегруватись у європейську 
спільноту, поставило перед правовою наукою низку важливих завдань, пов’язаних із 
практичною реалізацією низки конституційних положень та формування напрямів інтеграції. 
Одним із них є реальне забезпечення здійснення прав i свобод людини, їх гарантії, що 
визначають зміст та спрямованість діяльності держави. 

Конституційно закріплене право громадян на свободу світогляду і віросповідання, 
проголошене в ст. 35 Конституції України, потребує вдосконалення правових механізмів його 
реалізації. Тому не випадковим є те, що реалізація права на свободу світогляду і 
віровизнання в аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки 
демократичності держави і розвитку громадянського суспільства. Налагодження 
цивілізованих відносин із релігійними організаціями відіграє особливу роль в процесі 
розбудови молодої України, особливо в сучасних умовах. Сьогодні як ніколи видно, що 
держава і релігійні організації обопільно зацікавлені в співпраці, що проявляється частих 
зустрічах представників усіх церков із представниками державних органів, допомога 
релігійних громад Збройним Силам України, біженцям, іншим верствам соціально-
незахищених верств населення. Метою такої співпраці також є і узгодження основних 
напрямів реформування сучасного українського суспільства і становлення правової держави. 
Таке налагодження стосунків має відбуватися передусім у правовому полі, тобто шляхом 
визначення прав та обов’язків релігійних організацій на законодавчому рівні, і нижче – 
прийняття ефективного закону у сфері свободи совісті та віросповідання, видання 
відповідних підзаконних нормативних актів для деталізації норм та положень законів, у тому 
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числі і внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження інституту 
священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах [7]. 

Від налагодження стосунків держави з релігійними організаціями багато в чому 
залежить стабільність і подальший розвиток України. Адже залежно від того, як 
розвиватимуться стосунки держави і церкви (релігійних організацій), українське суспільство 
буде ставати більш консолідованим, або навпаки. Останнім часом вплив церкви, релігійних 
норм і цінностей на життя суспільства в постсоціалістичних державах помітно посилився. Це 
пояснюється певною мірою істотними змінами умов життєдіяльності і підходом до релігії як 
до фактору духовного відродження народів. На фоні останніх подій, що проходять в Україні 
сьогодні, особливо видно як активно міняється відносини між релігійними організаціями і 
державними інституціями. Природно, це зумовлює і підвищення інтересу науковців до 
питань визначення ролі і місце релігійних організації в становленню української 
державності [1]. 

Невід’ємним складовим функціонування будь-якої релігійної організації є її соціальна 
складова. Оскільки церква як елемент соціуму завжди відігравала важливу роль при 
вирішенні назрілих соціальних питань. Відновлення Україною державного суверенітету 
започаткувало нову віху в історії соціального служіння конфесій. Саме завдяки цьому 
релігійні організації отримали можливість стати реальними дієвими суб'єктами суспільного 
життя. За двадцять п’ять років суверенного функціонування та розвитку Української держави 
соціальна діяльність діючих конфесій набула вираженого багатовекторного спрямування. 
Релігійні організації докладають чимало зусиль до розв'язання проблем соціально 
незахищених верств населення. Варто відзначити, що до сьогодні фінансові та матеріальні 
можливості церкви ще не відновилися повною та достатньою мірою, оскільки держава ще й 
до сьогодні не бачить в особі релігійних організацій повноцінного партнера з організації 
соціальної роботи. Разом з тим, слід наголосити, що світовий розвиток цивілізації доводить, 
що саме церква з її історично сталими методами роботи у сфері соціального захисту має 
можливість серйозно допомогти державним та муніципальним органам влади у підтримці та 
реалізації різних соціальних проектів [3]. 

Релігія – суспільне явище. Вона є засобом регулювання поведінки особи після того, як 
вона виокремилась із роду й усвідомила свою самостійність. Після послаблення родових 
зв'язків на зміну зовнішньому контролю приходить внутрішній [8]. Саме релігія, впливаючи 
на свідомість громадян, здатна істотно впливати на життя країни. 

Щороку в Україні розвивається дедалі більше позадержавних інституцій, які ставлять 
собі за мету реалізовувати соціальні проекти в громаді. Церква є однією з цих 
позадержавних інституцій. Її роль у житті громади завжди була надзвичайно важливою. 
Лише в часи перебування України у складі Радянського Союзу, коли життя Церкви повністю 
відокремлювалось від життя суспільства, Церква не могла проводити активної соціальної 
діяльності. Але після процесу демократизації суспільства ситуація змінилася на краще. 
Церква активно включилася в його життя, найперше в його соціальну сферу, намагаючись 
вирішити назрілі проблеми. Одна з таких проблем – це наркоманія молоді. Релігійні 
об’єднання різних країн  зараз активно займаються реабілітаційною та корекційною роботою 
з наркозалежними, утворюючи свої реабілітаційними центри, маючи своїх професіоналів, 
духовних наставників, використовуючи певні методики роботи з наркоманами. В 
різноманітних засобів масової інформації та інших релігійних видавництвах можна  побачити 
як активно вдосконалюється робота з цього напрямку, не забуваючи про співпрацю з іншими 
громадськими об’єднаннями та державними структурами. Більшість людей, що тісно 
пов’язані з проблемою наркоманії, а також тих, що змогли здолати цю жахливу пристрасть і 
повністю вилікувалися, вважають, що не існує програм, які звільняють від психологічно-
духовної залежності, окрім програм християнських реабілітаційних центрів. Але, на жаль, 
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таких в Україні – одиниці і в середньому вони водночас можуть прийняти лише 1% тих, хто 
потребує допомоги. 

З погляду релігії вживання наркотиків нищить тіло, спричиняє до деградації психіки, а 
узалежнення від них руйнує душу, роблячи особу нездатною на покаяння та любов, яке 
потребує віра [6]. 

Роль церкви як соціального інституту в профілактиці наркотизму і наркозлочинності 
складно переоцінити. У всякому разі, всі традиційні офіційно діючі релігійні конфесії 
вважають тяжким гріхом вживання психоактивних речовин, перш за все наркотиків. Нерідко 
в житті трапляється так, що саме церква є останньою інстанцією, до якої звертаються 
наркомани, які бажають позбутися залежності. Вони звертаються до віри, коли традиційне 
лікування і дорогі програми щодо позбавлення від наркотичної залежності не можуть 
допомогти. В Україні існують реабілітаційні центри, діяльність яких спрямована на допомогу 
в позбавленні від наркотичної та алкогольної залежності [9]. З цими реабілітаційними 
центрами співпрацюють фахівці-медики, психологи та домагаються певних результатів, 
впливаючи на душу, а не тільки на фізичний стан організму. Церква створює у віруючих 
стійкий опір до вживання наркотиків, а особам, які вживають їх, допомагає знайти внутрішні 
духовні сили відмовитися від цього гріха. Можливості церкви необхідно використовувати, 
для цього потрібно налагодити взаємодію суб’єктів профілактики наркозалежності [4]. 

Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого духу Української Греко-Католицької 
Церкви ще в 2001 році прийняла  Резолюцію про душепастирську опіку Церкви над особами 
узалежненими від алкоголю і наркотиків. 

Завдання Церкви, як говорить II Ватиканський Собор «досліджувати знаки часів» тому 
християни не можуть відмежовуватися від руйнівної психосоматичної хвороби – наркоманії 
простим осудом – це зло і таврувати наркоманів як невдах та покидьків суспільства. Місія 
християнина - показувати дорогу повернення до життя в Тому, що лікує: «Я Господь Бог твій, 
цілитель твій» (Вих. 15.26) та бути сучасним самарянином, що дієво любить ближнього.  

Наркоман переживає свій стан як важку неволю, потребуючи визволення з неї (Іван 
Павло II до VIII Світового Конгресу Терапевтичних Об'єднань). Завдання суспільства і Церкви 
зокрема, – створити всі умови для реабілітації людей, що є «в'язнями» важкої недуги, що 
руйнує людину. В Україні вже існують групи анонімних наркоманів (АН) – завдяки зустрічам 
сприяють ресоціалізації наркозалежних, що виявляють бажання пройти шлях відмови від 
наркотиків. 

 Папа Іван Павло II наголошував, що важливу роль відіграє: «Допомога наркоману у 
відкритті власної людської гідності, розвитку його як активного суб'єкта, вивільнення 
тих індивідуальних багатств, що поховані наркотиками шляхом довірливого повторного 
активування механізмів волі, спрямованої до повновартісних ідеалів» (Іван Павло II) [2]. 

Завдання Церкви – всіляко підтримувати створення реабілітаційних центрів для 
узалежнених та сприяти широкій пасторальній праці християн у подібних державних та 
церковних структурах.  

Лікування від наркоманії – втручання у цілісність людської особи, тому що пов'язане з  
цілковитим переосмисленням життя, поверненням до своєї гідності синів Божих по 
благодаті. Шлях реабілітації – «дорога до життя в Христі, бо Він – Той, що піднімає упалу 
людську природу і воскрешає навіть того, який вже для світу загинув. Людина що наслідує 
Христа, пізнає себе і бере участь у житті Пресвятої Трійці» – ось так реабілітацію 
наркорзалежного трактує релігія. 

В травні 2003 року при Київському міському СНІД-центрі Блаженнійший Митрополит 
Київський і всія України Володимир освятив місце під будівництво храму  в честь Сорока 
Севастійських мучеників. Це відкрило нову сторінку в історії молодої спільноти, котра існує 
вже більше п’ятнадцяти років. Зараз православна спільнота храму Сорока мучеників 
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знаходиться у виділеному СНІД-центрі приміщенні, котре знаходиться на західній окраїні 
Києва. Невелика спільнота об’єднала біля себе групу єдиновірців, що є дійсно 
сподвижниками своєї справи. Місцеві прихожани на чолі с настоятелем храму докладають 
максимум зусиль в діло служіння ближньому. Вони допомагають наркоманам і ВІЛ-
інфікованим, опікують колишніх алкоголіків, планують духовну реабілітацію хворих. В їх 
«арсеналі» сестринство милосердя, спільнота тверезості, кризисно-адаптаційний табір, що 
будується під Києвом. 

В місті Луцьку працює понад чотири роки Центр реабілітації «Переображення», 
заснований церквою ЄХБ «Фіміам» (у Західній Україні таких центрів близько десяти і лише 
два діють при баптистських церквах). В центрі є два відділення – чоловіче та жіноче. 
Християнський реабілітаційний центр діє при Волинському обласному фонді 
«Переображення» за повного сприяння Євангельської церкви «Фіміам» (м. Луцьк) у тісній 
співпраці із ГХПО «Нова Надія», Волинським обласним об’єднанням церков ЄХБ, Українською 
місією благовістя та Управлінням у справах сім’ї та молоді Волинської обласної державної 
адміністрації. 

Основні напрямки діяльності реабілітаційного центру «Переображення»:  
- профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІД серед молоді; 
- духовна, психологічна, соціальна та фізична реабілітація наркозалежних в умовах 

стаціонару; 
- робота амбулаторних груп для наркозалежних та їхніх рідних. 
З 1994 року в Києві функціонує Євангельський Центр соціальної реабілітації для 

наркоманів і алкоголіків, в якому проходить реабілітація наркозалежних в умовах стаціонару 
на 10 чоловік без медикаментів і звісно безоплатно. Курс реабілітації розрахований на 2-
3 місяці. Робота центру побудована на релігійних принципах і відбувається за трьома 
основними напрямами: профілактика шкідливих звичок, робота з сім`ями наркоманів та 
реабілітація наркозалежних. У напрямі профілактики проводиться велика просвітницька 
робота(в основному лекційна, відеоматеріали) у школах інститутах, коледжах. Робота з 
членами сім’ї спрямована на зміну взаємостосунків. Реабілітація людей залежних від 
наркотиків у Центрі провадиться, здебільшого за допомогою християнського спілкування. 

З 1992 року під благословенням церкви св. Миколая на Аскольдовій могилі (УГКЦ) в 
місті Києві працює благодійний фонд «Карітас-Київ». «Карітас» (лат. «любов і милосердя») є 
міжнародною християнською благодійною організацією, яка бере свої витоки ще з 16-го 
століття. Ця організація займається широким колом питань. Серед них різноманітна 
допомога бідним, людям похилого віку, немічним, хворим, виховання дітей та молоді, 
реабілітація наркозалежних та алкозалежних. 

В 2001 році 28 вересня колективами 65 християнських центрів реабілітації з 23 областей 
України була створена Асоціація Християнських Центрів Реабілітації (АХЦР). У її склад входять 
більше 80 Християнських Центрів Реабілітації [5]. 

 Вона являється Всеукраїнською суспільною недержавною неприбутковою 
організацією, яка надає різносторонню допомогу залежним людям, проводить профілактику 
наркоманії і ВІЛ/Сніду, ґрунтуючись на християнських цінностях. Перший реабілітаційний 
центр почав свою роботу ще у 1994 році. За ці роки був накопичений певний досвід в 
реабілітації наркозалежних. Реабілітаційні центри надають допомогу в умовах стаціонару, 
базуючись на принципах християнської моралі. Як показує досвід, цей підхід дає високі 
показники успішності (60-80%). У реабілітаційній системі АХЦР одночасно можуть 
одержувати допомогу більше 3000 чоловіків і жінок. Програма реабілітації передбачає 
комплексний підхід до рішення проблеми наркоманії і алкоголізму строком від 4 місяців до 
1 року, а також період адаптації до 5 років. 

http://www.fimiam.lutsk.ua/centre/profilaktyka.htm
http://www.fimiam.lutsk.ua/centre/reab.htm
http://www.fimiam.lutsk.ua/centre/reab.htm
http://www.fimiam.lutsk.ua/church/www.htm
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Асоціація є членом Міжнародної Коаліції з проблем хімічної залежності «ISAAC», 
партнерами її є міжнародні організації «Evangeliesenteret» – Норвегія, «Teenchalleng» – США, 
«Levi Petros» – Швеція, «Reto», «Betel» – Іспанія. Головне досягнення Асоціації – це тисячі 
людей, які звільнилися від наркотичного полону і повернулися до повноцінного життя.  

Християнські реабілітаційні центри, які є членами АХЦР, працюють за програмою 
«Пізнай істину». Ця програма рекомендована Міністерством України з питань сім'ї і спорту, 
Міністерством охорони здоров'я України і Державним інститутом проблем сім'ї і молоді. 
Одночасно її можуть проходити 3000 чоловік. Реабілітація в християнських центрах є 
комплексною. Вона включає – духовний, психологічний, соціальний і фізичний аспекти. 

Головна мета християнських реабілітаційних центрів полягає в тому, щоб звільнити 
людину від всякої залежності через пізнання Божої істини і застосування її в своєму житті. На 
сьогодні такими центрами була надана допомога більше 14 000 залежним людям. Після 
закінчення реабілітації випускники центрів стають повноцінними членами нашого 
суспільства. Багато хто з них на сьогодні відкрив нові реабілітаційні центри для допомоги 
залежним людям. АХЦР бореться не тільки з проблемою, але і з її причинами. АХЦР 
проводить повчальні семінари для тренерів-консультантів по профілактиці наркоманії і 
ВІЛ/СНІДУ. Випускники цих семінарів на місцях організовують волонтерські групи, які 
проводять профілактичну роботу в учбових закладах і військових частинах України. 

Одним з напрямів діяльності АХЦР є профілактика негативних явищ серед молоді. В 
рамках боротьби з наркоманією і ВІЛ/СНІДом керівництвом АХЦР було ухвалене рішення 
розробити і реалізувати профілактичну програму двох типів: по «групах ризику» і програму, 
що охоплює все населення підліткового і юнацького віку. У зв'язку з цим рішенням був 
створений відділ профілактики, який почав свою роботу з 2001 року. Діяльність АХЦР також 
направлена на навчання тих, хто має бажання проводити профілактичну роботу в учбових 
закладах України. У 2003 році фахівцями АХЦР був розроблений проект програми під назвою 
«Профілактика негативних явищ серед молоді», який підтримали шведські колеги. Програма 
передбачена для навчання тренерів-консультантів по проведенню профілактичної роботи на 
місцях. За два роки проведення цього проекту було навчено близько 50 тренерів з багатьох 
регіонів України, які почали трудитися по місцях. Також були розроблені і надруковані 
методичні брошури, інформаційні листки, плакати і документальний профілактичний фільм 
«Пізнай істину». 

Отже, узагальнюючи досліджений матеріал можна зробити наступні висновки. 
Проблема наркоманії набула дійсно епідемічного характеру, якою займаються науковці в 
своїх роботах, аналізуючи і досліджуючи основні причини, ризик і можливі шляхи реабілітації 
та профілактики. Успіх подолання наркозалежності, як свідчать різноманітні наукові джерела 
має такі підходи, які враховують специфіку духовних та соціальних порушень і пропонують 
соціально орієнтований шлях їх подолання.   

Головне у видужанні наркомана – це особисте бажання і віра в одужання, віра в себе,  
віра в Бога, тобто основним є духовний аспект, а різниця видужання на основі християнських 
принципів і інших підходів до зміни життя – це розуміння духовності. Завдяки впливу релігії 
людина починає по-іншому розуміти сенс свого життя, дотримуючись релігійних канонів 
вона виростає духовно, переосмислює своє колишнє життя і завдяки своїм духовним 
наставникам, які в більшій мірі в таких релігійних реабілітаційних центрах також пройшли 
через цей шлях, знаходить шлях до одужання.  

Отже, наркозалежна молодь довіряє релігійним методам, а це значить, що релігія 
дійсно може здолати цю проблему.  

Це говорить про те, що молодь потрібно залучати до релігії, яка по перше зможе 
попередити наркоманію і по друге допоможе знайти шлях одужання. В наш час вже не має 
того ставлення до віруючих, яке було раніше, це справа кожного. Адже більшість розуміє, що 



154 

віруюча людина буде намагатися дотримуватися релігійних канонів, вести моральне життя і 
допомагати ближньому. 

У сучасних умовах психологічна допомога споживачам наркотиків, має бути 
комплексною і взаємоузгодженою, враховуючи те, що сьогодні вона надається державними і 
недержавними організаціями, які не завжди погоджують свою діяльність у відповідності до її 
основної мети.  Важливим напрямом цієї психологічної підтримки є  організація та діяльність 
центрів ресоціалізації наркозалежної молоді та терапевтичних спільнот. На основні 
міжнародного досвіду та його адаптації до сучасних умов українського суспільства склалось 
п’ять діючих моделей функціонування таких центрів та спільнот. 

До першої моделі можна віднести центри, які створені на базі наркологічних  
диспансерів та лікувальних закладів, такого наприклад як, Київська міська наркологічна 
лікарня «Соціотерапія». Їх особливість полягає у тому, що вони спираються на значний 
багаторічний практичний досвід роботи з різними категоріями наркозалежних. 

Друга модель – центри ресоціалізації наркозалежної молоді, створені у рамках 
діяльності соціальних служб для молоді та громадських молодіжних організацій на основі 
адаптації фахового досвіду зарубіжних організацій до умов українського суспільства 
(наприклад, Денний центр ресоціалізації наркозалежної молоді ГО «Інституту проблем 
наркоманій та наркозлочинності»). 

Третя – це реабілітаційні центри наркозалежної молоді організовані на основі досвіду 
осередків «Монар» Польської Республіки. Вони створені громадськими організаціями 
батьків, рідних та близьких самих наркозалежних за підтримкою спеціалістів та місцевих 
органів влади. Прикладом є Хмельницький центр асоціації «Вікторія». 

Четверта – це центри, спільноти та групи взаємодопомоги, утворені наркозалежною 
молоддю як результат діяльності проектів профілактики ВІЛ-інфекції серед ін‘єкційних 
споживачів наркотиків. Їх особливістю є використання методик «12 кроків», «Рівний 
рівному» та інших. 

Остання, п‘ята модель – це  центри соціальної реабілітації релігійної спрямованості 
організовані релігійними об‘єднаннями, де основним напрямом реабілітаційної роботи є 
залучення наркозалежних до релігії та релігійного життя громади. 

Незважаючи на різницю між цими моделями, спільне, що їх об’єднує, є прагнення 
допомогти наркозалежній молоді повернутись до соціального життя. 

Досвід показує, що для певної частини наркозалежної молоді, яка позитивно сприймає 
релігійні ідеали і спосіб життя, ефективною є психосоціальна допомога, що надається 
релігійними організаціями різних конфесій. І тому діяльність різних релігійних організацій та 
конфесій у вихованні молодого покоління щодо здорового способу життя та профілактики і 
корекції негативних звичок посідає окреме місце Такі організації спрямовують свою 
діяльність насамперед на духовне виховання, звичайно ж, головним є релігійне виховання. 
Проте, як показує досвід, такий спосіб пропаганди здорового способу життя має певні 
здобутки й користується увагою серед віруючої молоді і не тільки.   
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Part 4. Mechanisms of State Regulation in the Field of Sustainable Development 

 

4.1. Development of a model of public-public education management in the context  
of reforms and decentralization 

 
4.1. Розвиток моделі державно-громадського управління освітою в умовах реформ  

та децентралізації 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. У нових соціально-економічних умовах одним з пріоритетних 
напрямів розвитку фахової передвищої освіти постає завдання державно-громадського 
управління, що має супроводжувати модернізацію діяльності закладів фахової передвищої 
освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі України.  

Проведені нами дослідження свідчать, що стан освіти в Україні не є досконалим, і 
потребує системної стратегічної модернізації державного регулювання нею. Адже протягом 
останніх років потенціал кваліфікованих працівників в Україні значно знизився порівняно з 
іншими європейськими країнами. Це зумовлено падінням престижу Людини Праці, 
неефективним інформуванням населення щодо попиту на робітничі професії та 
спеціальності.  

На ринку праці роботодавців не задовольняє якість підготовки кадрів, низький рівень 
кваліфікації, що не відповідає потребам виробництва. Одна з основних причин пов’язана із 
застарілою матеріально-технічною базою закладів освіти, недосконалістю кваліфікаційних 
характеристик на професії та види робіт.  

Проблеми в освітній галузі характеризуються централізованою системою, 
успадкованою ще з радянських часів, за якої повноваження щодо прийняття рішень 
зосереджені в державних органах влади, а регіональні та місцеві органи виконавчої влади 
мають обмежені можливості під час економічних змін в суспільстві.  

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р., що активно 
впроваджується Урядом України, визначила цілі та конкретні завдання, механізми та 
інструменти реалізації, систему моніторингу та оцінки результативності її провадження. 
Державна стратегія регіонального розвитку запровадила, так званий, інтегрований підхід за 
трьома взаємопов’язаними складовими державної регіональної політики: секторальна 
(галузева), територіальна (просторовий розвиток) та управлінська.  

Серед головних засобів або інструментаріїв державно-громадського управління 
освітньою діяльністю можна виділити закони і законодавчі акти, державне замовлення та 
обсяги його фінансування, обсяги фінансування з місцевих бюджетів, створення й підтримка 
систем контролю якості професійної освіти і навчання, введення в дію об’єктів фахової 
передвищої, гуртожитків, житла тощо, важелі кредитної і податкової політики, субсидії, 
кредити і державні гарантії, пільги з оподаткування, плата за землю, квоти, дозвільні 
документи і ліцензії.  

Однак, як бачимо, недостатньо вирішеними залишаються питання державно-
громадського управління системою фахової передвищої освіти, не визначені повноваження 
та не врегульовані механізми взаємовідносин органів виконавчої влади та самоврядування 
щодо забезпечення функціонування як системи в цілому, так і конкретного закладу фахової 
передвищої освіти в умовах децентралізації та суспільних змін.  

Назріла нагальна необхідність якісних змін у взаємодії центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо питань функціонування і розвитку 
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закладів фахової передвищої освіти. Потребує реформування система державно-
громадського управління ними.  

Насамперед, в умовах децентралізації, набуває актуальності забезпечення закладів 
фахової передвищої освіти, їх фінансово-економічної самостійності, ефективного залучення 
інвестицій у розвиток системи освіти, введення стимулів як для суб’єктів господарювання, так 
і для педагогічних працівників. Надзвичайно важливою буде повна передача закладам 
фахової передвищої освіти функцій організації, здійснення та надання освітніх послуг. Це 
передбачатиме, у свою чергу, їх автономність і відповідальність. 

Для задоволення реальних потреб ринку праці потрібно підвищення якості професійної 
підготовки кваліфікованих працівників. Статистичні данні вказують, що більшість 
безробітного населення, які не змогли знайти роботу після закінчення навчальних закладів є 
молодь. Значна частина осіб звертається за пошуком роботи до державної служби 
зайнятості. Так, 43% безробітних мали вищу освіту, 37% професійно-технічну. Водночас 
рівень безробіття за дослідженням Міжнародної організації праці, у 2017 році встановив 
9,4% економічно-активного населення. 

Високий рівень безробіття серед молоді обумовлений тим, що молоді люди не мають 
необхідних професійних навичок та досвіду роботи з певної галузі. Роботодавці вважають 
рівень підготовки у закладах фахової передвищої освіти низьким. Тому, з урахуванням вимог 
роботодавців потрібно виконати випереджальне завдання – впровадити інноваційні 
технології в навчання. 

Працевлаштування випускників після закінчення навчання ускладнюється і через 
відсутність надання житла. Особливо це стосується випускників з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Анкетування роботодавців показало, що на етапі 
суспільних змін та викликів сучасної економіки потрібно надати функції працевлаштування 
державній службі зайнятості звільнивши від цих функцій заклади фахової передвищої освіти. 
Не доскональність законодавчих та нормативно правових джерел, які регламентують 
питання фахової передвищої освіти, не враховують зміни, що відбуваються в країні, 
фінансування за залишковим принципом, що стримує розв’язання проблем в державно-
громадській політиці щодо розвитку фахової передвищої освіти.  

Подолання проблем, на наш погляд, полягає в децентралізації системи освіти та 
оптимізації державно-громадського управління закладами фаховою передвищою освітою, 
що допоможе вирішити частину наявних проблем. 

Формування цілей статті. Метою проведеного дослідження є обґрунтування 
напрямів системних змін національної фахової передвищої освіти під час розвитку 
модернізацій них процесів українського суспільства, розроблення науково методичних основ 
та практичних рекомендацій щодо функціонування фахової передвищої освіти в умовах 
глобального реформування із збереження державно-громадської підтримки, конституційних 
прав щодо надання відповідної освіти. 

Аналіз основних публікацій та досліджень. Вище вказані проблеми щодо оптимізації 
державно-громадського управління й адміністрування закладів фахової передвищої освіти 
розглядалися науковцями та освітянами, зокрема Ю. Алексєєвим, В. Андрущенком, 
С. Батишевим, В. Биковим, Ю. Вітренком, Л. Гриневич, А. Гуржієм, Т. Десятовим, 
Д. Дзвінчуком, Н. Діденко, Г. Дмитренком, Г. Єльниковою, І. Зязюном, К. Корсаком, 
В. Кременем, І. Лікарчуком, Т. Лукіною, В. Луговим, В. Майбородою, С. Майбородою, 
С. Ніколаєнком, Н. Нижник, Н. Ничкало, О. Олейніковою, В. Олійником, В. Пікельною, 
Н. Протасовою, В. Радкевич, О. Савченко, В. Свистун, Л. Сергеєвою, С. Сисоєвою, 
І. Смирновою, В. Супруном, Л. Щербак, О. Щербак та іншими. 

Особливу увагу науковці приділили вивченню повноважень місцевих рад, державних 
адміністрацій. Існує потреба в законодавчому визначенні принципів делегування 
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повноважень таких, як законність, субсидіарність, добровільність, підконтрольність, 
підзвітність [2, с. 42-43]. Таким чином, в умовах демократизації суспільства фахова 
передвища освіта України зазнає докорінного реформування, успіх якого значною мірою 
залежатиме від ефективного державно-громадського управління сферами освіти на всіх 
рівнях. 

Досвід багатьох країн вказує,що демократизація суспільства супроводжується 
пошуками варіантів управління освітою, які найбільш вдало забезпечили підтримку закладів 
освіти з боку місцевої громади. Перехід до нових форм і методів державно-громадської 
діяльності в освітній сфері повинен відбуватися з ліквідацією централізованого управління 
закладами фахової передвищої освіти і відповідно передачею їх місцевим органам 
виконавчої влади. Відбудеться процес децентралізації управління освітою, підвищення 
автономії закладів фахової передвищої освіти та зміцнення зв’язків із соціальними 
партнерами та громадою. 

Безперечно, питання децентралізації – як фінансової, так і управлінської – сьогодні є 
дуже очікуваним в українському суспільстві та потребує якнайшвидшої реалізації, починаючи 
із забезпечення законодавчого рівня. Адже, за словами керівників обласних державних 
адміністрацій, відкладання цієї реформи призводить до загострення суспільних настроїв 
громадян у регіонах. Відповідно першим кроком має бути прийняття необхідних змін до 
законодавства, зокрема й до Конституції України, які вже напрацьовані експертами та 
громадою. 

Децентралізація – це процес переорієнтації в умовах демократизації суспільства 
повноважень і ресурсів з центрального на регіональний (місцевий) рівень з метою 
підвищення ефективності і результативності державно-громадського управління, вважає Л. 
Щербак. Педагоги-науковці визначають децентралізацію управління як перерозподіл 
функцій і повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади на основі 
взаємодії з соціальними партнерами [6]. 

У державно-громадському секторі децентралізація зосереджується на структурі та 
процесах прийняття рішень, розподіленні ресурсів та відповідальності між органами влади 
різних рівнів. Потрібно зазначити, що органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, 
міські голови у співпраці з місцевими державними адміністраціями зобов’язані навчитися 
організовувати економіку власної територіальної громади та створювати умови для 
самоорганізації та зайнятості, перетворити теорію в практику: сформулювати стратегічне 
бачення розвитку, визначити механізми реалізації стратегічних пріоритетів, розробити плани 
конкретних дій та сприяти розробленню та впровадженню проектів розвитку громади з 
врахуванням повноважень діяльності закладів фахової передвищої освіти. Перспективним 
досвідом є запровадження ефективних механізмів та інструментів стратегічного розвитку, 
інновацій, які базуються на кращих стандартах ЄС, щодо ефективного демократичного, 
державно-громадського управління, вироблені Радою Європи [5, с. 4-8] . 

Таким чином, в складних умовах в Україні послідовно та цілеспрямовано здійснюється 
реформа державно-громадського управління. Зокрема, відбувається децентралізація влади, 
створюються нові добровільно об’єднані територіальні громади, яким передаються 
додаткові повноваження та значні фінансові ресурси. Разом з тим для формування 
управлінської горизонталі й надання абсолютних прав і свобод громадам потрібно виробити 
концептуальну стратегію децентралізації система управління. Безперечно, децентралізація 
державного управління потребує нових моделей освітньої діяльності, розробки стратегії 
розвитку фахової передвищої освіти з урахуванням потреб ринку праці в освітньо-
кваліфікаційному розрізі.  

Невирішеною стає проблема раціонального розподілу повноважень, прав та 
відповідальності органів освіти і науки на регіональному рівні, взаємодії суб’єктів управління 
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освітою, закладів фахової передвищої освіти, органів місцевого самоврядування, громадян і 
громадських організацій в умовах реформування галузей освіти. 

Практика реформ в Україні в умовах економічної нестабільності переходу закладів 
фахової передвищої освіти у комунальну або приватну власність можлива при збереженні 
освітніх субвенцій на їх утримання і розвиток, необхідно фінансування цих закладів із 
бюджетів різних рівнів. Затвердження державного бюджету має відбуватися лише після 
ухвалення остаточних рішень щодо змін до Конституції, Податкового та Бюджетного кодексів 
та іншого законодавства з метою забезпечення узгодженості відповідних правових норм та 
дотриманості збалансованості зведеного бюджету і всіх показників. І тільки забезпечуючи 
вищезазначені умови, можна буде визначати порядок фінансування тих чи інших навчальних  
закладів. 

Не менш актуальним стало питання щодо передачі цілісних майнових комплексів 
закладів фахової передвищої освіти з державної до комунальної чи приватної власності та 
про впровадження регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів [7].  
Однією з найважливіших умов становлення України як самостійної, економічно незалежної 
європейської держави є створення якісно нової системи підготовки конкурентоспроможних 
робітничих кадрів середньої ланки, підвищення освітнього та культурного рівня особистості, 
що обумовлює не тільки їх професійну, але й загальноосвітню цінність. 

Децентралізація у сфері фахової передвищої освіти повинно передбачати: 
- максимальне забезпечення потреб економіки регіонів кваліфікованими кадрами, 

забезпечення зайнятості випускників; 
- посилення ролі та відповідальності регіональних органів виконавчої влади та 

самоврядування за відповідність підготовки виробничого персоналу, що сприятиме 
ефективності проведення реформ у сфері фахової передвищої освіти; 

- сприяння розвитку місцевого самоуправління завдяки наданню управлінської та 
фінансової самостійності, зокрема закладам фахової передвищої освіти; 

- автономія та фінансова самостійність закладів фахової передвищої освіти, повинно 
мати фінансування на основі державного та регіонального замовлень на підготовку кадрів;  

- оптимізація функціональних компетентностей регіональних органів управління 
освіти і науки, спрямованих на забезпечення координації дій усіх зацікавлених сторін на рівні 
регіону у сфері фахової передвищої освіти з урахуванням місцевої специфіки, для 
задоволення потреб місцевого ринку праці та вимог роботодавців, реалізації механізмів 
взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади та самоврядування. 

Оновлення державно-громадського управління дасть змогу пристосувати систему 
регіональних потреб ринку праці, врахувати демографічні та соціально-економічні тенденції, 
забезпечити покращення в якості фахової передвищої освіти. 

На наш погляд, врахування цих сторін дозволить модернізувати освітню галузь на 
місцевому рівні, у громади зміниться ставлення до механізму взаємодії навчальних закладів 
з органами державного управління, а саме: 

- з’явиться почуття «власника регіональної системи професійної освіти», місцеві 
органи виконавчої влади та самоврядування, роботодавці, інші зацікавлені сторони зможуть 
надавати більше матеріальної підтримки і фінансових ресурсів; 

- система фахової передвищої освіти буде більш відповідальною перед місцевою 
громадою та зацікавленими сторонами в силу своєї підконтрольності їм; 

- будуть розроблені і впроваджені механізми різновекторного фінансування на основі 
державного та регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів; 

- найкраще пристосування надання освітніх послуг до місцевих потреб сприятиме 
реальному зменшенню дисбалансу між пропозицією і попитом на кваліфікованих 
працівників; 
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- посилиться відповідальність регіональних органів виконавчої влади, соціальних 
партнерів інших зацікавлених сторін за обсяги та напрями підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіонального ринку праці. 

- зменшиться кількість випадків одноосібного ухвалення управлінських рішень щодо 
функціонування та розвитку фахової передвищої освіти;  

- відбудеться створення можливостей раціонального і ефективного надання освітніх 
послуг;  

- підвиситься відповідальність місцевих органів управління фаховою передвищою 
освітою. 

Таким чином, співпраця місцевої влади, громадських об’єднань і закладів фахової 
передвищої освіти один із результатів реформ децентралізації освіти. 

Недоліками системи управління закладами фахової передвищої освіти може бути 
збільшення кількості відповідальних за ухвалення рішень, що призведе до скорочення 
асигнувань на розвиток освітніх закладів. Перехід закладів фахової передвищої освіти на 
форму приватної власності дозволить залучити додаткові кошти підприємств, установ, 
організацій замовників, фізичних та юридичних осіб, іноземних інвестицій задля 
забезпечення процесу професійної освіти та навчання. 

Досвід показує, що з метою ефективної організації та управління системою фаховою 
передвищою освітою повинно бути поєднання та збалансування повноважень між 
центральним органом (наприклад, Міністерство освіти та науки) та місцевими органами 
влади та закладами освіти. Наприклад, Міністерство освіти може визначати компетентності 
директора закладу фахової передвищої освіти, але фактичний найм директорів 
здійснюватиметься на місцевому рівні відповідно до цих характеристик і вимог.  

Сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти диктують зміни для 
управлінських та викладацьких кадрів в закладах вищої освіти, а саме: удосконалення 
системи підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників; по-друге, ефективне 
відновлення системи стажування керівних працівників в вищих навчальних закладах, 
організаціях, наукових установах, підприємствах в Україні та за її межами. Викладач, перш за 
все, має бути професіоналом, любити свою справу, досконало знати свою дисципліну, її 
зв'язок з іншими дисциплінами і практикою, підходити до викладання творчо, бути 
справедливим в оцінюванні знань, чесним. Викладач повинен слідувати тим принципам, 
яким намагається навчити студентів, постійно змінюватися, розвиватися і вдосконалюватися, 
бути в пошуку, використовувати інноваційні технології, формувати у студентів не лише 
загальні і професійні компетентності, а й особистісні.  

Завдання керівника закладу вищої освіти, бути фасилітатором, модератором, який 
вчить педагогічний колектив працювати в команді,вирішувати проблеми і знаходити творчі 
рішення, навчатися протягом усього життя, працювати на випередження. 

Сьогодні працювати в освіті – і дуже складно, і дуже відповідально. У першу чергу для 
тих людей, які покликані «сіяти розумне, добре, вічне». Бо ті, хто носить високе ім’я 
викладача або вчителя, першими повинні зрозуміти усі нюансі світу, який змінюється для 
того, що вчити учнів, студентів, у цьому світі не загубитися, знайти себе. А світ змінюється так 
швидко! І мова не тільки про технології – змінюється потреба у тих чи інших професіях, або в 
самих професіях з’являються нові нюанси, змінюється наша свідомість, звички. Якщо вчитель, 
викладач здатен дати той рівень знань, який допоможе молодим людям стати 
конкурентоспроможними на ринку праці, успішними і впевненими – це і є вищим рівнем 
пілотажу вчительсько-викладацької професії.  

Сьогодні дуже легко зрозуміти, у якому закладі вищої освіти, коледжі можна отримати 
сучасний рівень знань, ті професії які сьогодні затребувані. Сьогодні, нарешті, реформа вищої 
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освіти у державі передбачає введення в обраний фах студентів закладів фахової передвищої 
освіти вже на першому курсі.  

На нашу думку, з метою покращення рівня фахової передвищої освіти в Україні в 
умовах децентралізації необхідно здійснити кроки на загальнодержавному рівні. Необхідно 
забезпечити децентралізацію управління закладами вищої освіти, розмежування 
повноважень Міністерства освіти і науки України та регіональних органів управління освітою 
шляхом передачі значної частини функцій в регіони. Удосконалити нормативно-правове, 
законодавче забезпечення підготовки робітничих кадрів та молодших бакалаврів. 
Покращити міжнародне співробітництво у сфері освіти, оновити зміст і вдосконалити 
структуру підготовки кадрів відповідно до вимог ринку праці; сприяти конструктивній 
взаємодії між державно-громадськими органами управління у сфері освіти і роботодавцями, 
здійснювати соціальне партнерство. 

Отже, поряд з децентралізацією має відбутися низка змін. Реформи, як правило, 
проводяться в умовах політичної нестабільності, коли рівень довіри до влади невисокий, а 
особи, що безпосередньо відповідальні за прийняття рішень, не можуть завжди належним 
чином задовольняти потреби населення. Цей факт може призвести до серйозних 
економічних проблем, у тому числі нерівномірного надання освітніх послуг в регіонах, 
неправильного розподілу ресурсів, втрати контролю над макроекономікою. Уряд повинен 
усвідомити, що в кожен період часу існують тверді правила послідовного впровадження 
реформ. Помилки, які призводять до корупції є особливо великою небезпекою. Це створює 
ситуацію безвідповідальності за свої вчинки, зростає ступінь ризику виникнення додаткових 
труднощів в країні. Такі дії місцевих органів влади можуть викликати протиріччя і перерости 
в конфлікт [11, с. 13]. 

На думку фахівців з державно-громадського управління, з метою перетворення 
місцевих органів на реально діючі суб’єкти, розбудову місцевої демократії, необхідно 
вдосконалити процес здійснення в Україні фінансово-бюджетної децентралізації, 
переглянути існуючу податкову систему; внести зміни до механізму надання державної 
підтримки регіонів; узгоджувати питання територіальних реформ.  

Однак, на нашу думку, сьогодні зарано говорити про повну готовність органів 
державно-громадського управління на якісно новому рівні, ще чимало треба зробити на 
регіональному та місцевому рівнях для відродження територіальної громади, законодавчого 
забезпечення їх діяльності та взаємодії в конкретній області, районі, місті, селищі, селі. 
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4.2. The concept of "weak state": a global trend and Ukrainian reality 
 
4.2. Концепція «weak state»: світова тенденція та українська реальність 

 
В рамках сучасного світу ми можемо спостерігати різну динаміку розвитку держав: 

падіння, численні кризи, стрімкий розвиток або стабільну еволюцію. Численні спроби 
прогнозування в таких випадках не є ефективними, в основному, через те, що в кризових 
(або, як ми будемо їх називати в цій роботі, «failed / weak state – слабкі») державах начебто є 
і державно-політичні інститути з демократичним фасадом, і громадянське суспільство (нехай 
тільки в стані зародження), і більш-менш стабільна влада, і ідеально прописані законодавчі 
норми, але розвиток все одно не йде по лінії розвитку стабільних показових демократичних 
країн, а завжди вибирає свій «викривлений» шлях з кризовими ямами, власними 
соціальними, якщо так можна сказати, перекосами і фінансовими катастрофами. І ніяке 
копіювання, сліпе або вибіркове, не в змозі надати стовідсоткову гарантію «правильного 
розвитку» та стабільного зростання добробуту такої держави.  

Варто зазначити щодо актуальності дослідження, що weak states вже досить давно є 
предметом досліджень західних науковців. Це стосувалося пошуку шляхів вирішення 
проблем у декількох сферах, зокрема пострадянський трансфер, проблеми розвитку та 
становлення держав Африканського континенту, дослідження питань безпеки на Близькому 
Сході тощо.  

Загалом, ми можемо спостерігати, що існує безліч теоретичної літератури про природу 
держави взагалі, і про концепцію слабких держав зокрема. Хотілося б відмітити авторський 
погляд на проблему існування weak states Баррі Бузана [5], який вважав, що сутність будь-
якої держави являє собою комбінацію з трьох головних складових, які утворюють трикутник, 
а саме – інституціональне вираження держави (бюрократія) – адміністративні, правові та 
законодавчі органи влади, сили примусу. Цей індикатор також охоплює норми та процедури, 
за якими здійснюється державне управління. Варто відзначити, що модель не звертає 
особливої уваги на те, чи існуючі інституції демократичні чи ні.  

Друга складова трикутника це – ідея (дух) держави (нація) – ідея, яка пов'язує людей в 
соціально-політичній єдності і відповідає на питання про те, як організована держава і чому 
вона існує. Індикатор пов'язаний з такими термінами, як національність і ідеологія, є 
особливо сильним в національних державах.  

І третя складова, фізична підстава для існування держави (територія) – оскільки основу 
держави складають люди, визначена територія, природні ресурси в межах державних 
кордонів.  

Інший автор Холсті [6, c. 83] також зазначає, що змінні в цьому індикаторі повинні 
змінюватися з часом, за винятком меж визначеної території, положення якої в пізні епохи 
розглядаються майже як “Священними” і незмінними. Останній показник у державній 
моделі Бузана є найбільш важливим на його думку. 

Отже, доходимо висновку, що слабкими державами можна вважати ті держави, в яких 
вплив ідей (духу) і бюрократії є занадто слабким для того некерованого простору яке в 
своєму розпорядженні має держава, для захисту територіальної цілісності, повноцінного 
життя і впровадження в практику міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН (а якщо 
говорити узагальнено, то хоча б елементарне дотримання прав людини). 

Метою роботи є розкриття особливостей такого поняття як «слабка держава», аналіз 
основ концепції слабкої держави і пояснення причин його життєздатності в умовах 
демократичного світу. 

Завданнями представленої роботи є – характеристика «слабких держав», їх 
особливостей і умов виживання і існування. 
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Незважаючи на, чи можливо, через численні підходи до державності в цілому, і, 
зокрема, до weak states, не існує узгодженого та єдиного визначення слабкої держави. 

В ході всіх цих міркувань, в останні роки відбувається все більша деталізація понять, які 
так чи інакше сходять до феномену невдалих (недорозвинених) держав. Зокрема, крім 
термінів «weak» (слабке), «failed» (невдале) і «failing» (вмираюче) держава, вчені стали 
оперувати термінами «collapsed» (зруйновані), «fragile» (тендітні), «traumatized» 
(пошкоджені ) і «diminished» (скорочені) держави. 

Деякі з цих термінів, як, наприклад, «fragile», частіше застосовують по відношенню до 
країн, які недавно вийшли з кризи або подолали громадянську війну, і мають у буквальному 
сенсі поки що досить хитку стабільність. Інші ж характеризують різні стадії руйнування 
державності.  

Термін «гинуча держава» (failing state) відноситься до країн, які не здатні самостійно 
зійти з безкінечної траєкторії розпаду. До них в основному відносять Ліван, Гвінею, Ефіопію, 
Малі, Чад, Лівію.  

Поняття «слабка держава» (weak state) застосовується для позначення групи країн, в 
яких процес модернізації відверто буксує або навіть йде назад – Демократична Республіка 
Конго, Руанда, Боснія, Філіппіни і деякі країни Латинської Америки.  

Термін «collapsed states» характеризує суб'єкти, які вже фактично представляють собою 
знищені у політичному просторі держави, наприклад, Сомалі, Ліберія і Гаїті. 

У попередніх дослідженнях автор Зелінська М. [1, 3] також дотримувався дещо спірного 
підходу ототожнювання понять failed state та weak state, здебільшого через зазначену вище 
проблему відсутності чіткої дефініції цих понять у зарубіжних та, тим більше, у вітчизняних 
дослідників. За Р. Ротбергом [2], можливість чи неможливість, ефективність чи 
неефективність надання державою громадянам трьох груп політичних благ покладені в 
основу розподілу держав на сильні (strong states); слабкі (weak states); «держави, що не 
виконують своїх функцій» (failed states); «держави, що розпалися» (collapsed states). 

Слабкі держави становлять широке коло.  
Це: 
1) природно слабкі через фізико-географічне положення або несприятливу еколого-

економічну ситуацію та ресурсну обмеженість; 
2) від початку сильні, проте такі, що демонструють на певному етапі свого 

функціонування слабкість через невдале управління, деспотизм, внутрішні протиріччя або 
зовнішній напад; 

3) держави змішаного типу, що поєднують характеристики двох вищезазначених. 
Традиційно слабкі держави містять у собі етнічні, релігійні, лінгвістичні та інші 

міжгрупові вузли проблем, які з часом переходять із латентної конфліктної фази до 
відкритого збройного конфлікту. Головні індикатори економічного розвитку у слабких 
державах падають надзвичайно швидко, рівень корупції всередині країни зростає, форма 
правління часто саме – деспотія [4]. Тобто проблема досить тонкої грані визначення в якому 
випадку держава слабка и являє собою саме «weakstate», а в якому держава є яскравим 
прикладом failed state. Попереднє ототожнення автором цих дефініцій буде виправлено в 
рамках цього дослідження та надано більш чітке визначення та характеристики. 

Weak state – можна визначити як країну / державу, яка має усі атрибути демократичної 
держави (зокрема, державно-політичні інститути), але не взмозі виконувати основні функції 
держави та надавати своїм громадянам суспільні послуги. Ця держава може буди окремим 
суверенним суб’єктом в межах світового співтовариства, бути самостійним актором у світовій 
політиці. Але, у цих, слабких за своєю суттю, гібридних державах, безсумнівно, існують всі 
ознаки демократичного режиму – проводяться «демократичні» вибори, проголошена і навіть 
«майже дотримується» свобода слова і зібрань, права громадян поважають, свавілля влади 
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знижено, іншими словами, в будь якій мірі дотримуються мінімальні процедурні вимоги, але 
регулярні, прийнятні і передбачувані демократичні процедури ніколи не приведуть до 
формування по-справжньому сильної держави. При цьому, демократія не замінюється, вона 
збережена, але функціонує в спеціальному режимі, який обслуговує інтереси правлячої 
верхівки і окремих груп, або навіть, як уже було сказано вище, одну людину [1,3]. 

Зазначимо, що основним показником сильної держави є її здатність зберігати політичну 
стабільність в умовах модернізації.  

Натомість, слабкі держави, окрім економічної та політичної нестабільності, часто 
розташовані в нестабільних регіонах (з етнічними та / або релігійними питаннями). І 
внаслідок своєї слабкості вони стають джерелом додаткової нестабільності.  

Основними ознаками приналежності держави до weak state є: 
- втрата фізичного контролю над територією; 
- втрата права (монополії) держави на законне вживання сили; 
- неможливість вироблення представниками влади колективних рішень; 
- зростаючий рівень корупції та організованої злочинності; 
- неможливість збору податків; 
- широкомасштабні переміщення великих мас біженців та демографічні катастрофи; 
- екологічні катастрофи (згадаймо Чорнобиль); 
- вторгнення ззовні. 
Звичайно ж, для отримання статусу weak state достатньо лише декількох з вище 

перелічених ознак. 
Сучасні дослідники оцінюють слабку державну автономію по її здатності досягати 

державних цілей, таких як безпека і розвиток, для того щоб вижити. Оскільки у них мало 
можливостей, передбачається, що слабкі держави мають невелику автономію і не можуть 
багато чого досягти самостійно.  

За визначенням Інституту Брукінгса, слабкі держави (weak states) − бідні країни, що 
страждають від значних «прогалин» у безпеці, відсутності державної ефективності та 
легітимності. Такі держави не мають контролю над певними зонами своєї території та, отже, 
критичного з точки зору міжнародної безпеки потенціалу для боротьби із внутрішніми 
загрозами появи терористів або озброєних повстанців. Однак, ураховуючи, що в так званих 
слабких державах можуть проявлятися репресивні та авторитарні тенденції, деякі вчені 
розглядають цей термін як внутрішньо суперечливий. Крім того, держава, що добре 
функціонує, іноді проявляє ознаки такої слабкості в периферійних регіонах; 

- держави, що не спроможні виконувати свої функції (failing states). До них відносять 
тих, які відзначаються низьким рівнем економічного зростання, і тих, що не відповідають 
сподіванням своїх громадян. Це визначення критикують за те, що воно не враховує нюансів 
дисфункціональності держави. Адже держава може справлятися з однією групою функцій і 
не справлятися з іншою; 

- держави, що перестали виконувати свої функції (failed states). Це держави, 
центральний уряд яких перестав існувати. Таким чином, держава втратила фізичний 
контроль за своєю територією та легітимним використанням сили. Фактично, такі держави 
більше не можуть створювати умови для власного виживання; 

- держави, що розпалися (collapsed states). Вони повністю припинили виконувати свої 
функції та знаходяться в стані повної внутрішньої анархії, яка зачіпає всі сфери суспільного 
життя [2]. 

Цікаво, що слабкі держави також можуть розглядатися як певна умова для виживання 
сусідньої великої держави. Якщо слабка держава знаходиться на життєво важливому 
стратегічному просторі (будь то географія, ресурсне забезпечення, економічний потенціал, 
територія, чисельність населення або компетенція, великі держави можуть діяти агресивно, 
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щоб отримати контроль над цією weak state. Слабкі держави в таких умовах будуть вимушені 
дотримуватися стратегії балансу: а отже, перемагати, домовлятися або, якщо їм пощастить, 
залишатися нейтральними в спробі гарантувати своє власне виживання.  

Слабкі держави можуть вчитися на своєму конкретному історичному досвіді і, отже, 
продовжувати політику нейтральності, щоб забезпечити своє подальше існування.  

Інші вчені-економісти описують пасивну політику існування держави в статусі weak 
state; ця політика може включати в себе жорстке балансування (військова кампанія або 
світовий альянс для протидії загрозі), м'яке балансування (дипломатія або економічне 
управління державою для протидії загрозі), протидія (ігнорування вимог держави-гегемона), 
шантаж (використання погроз для отримання деяких поступок), прослизання повідця 
(нарощування здібностей незалежно від існування великих держав поруч), зв'язування 
(зв'язування великої держави зі слабкою владою економічно або через інститути) і 
склеювання (розвиток «особливих відносин» з великою державою) [9, с. 105].  

Але, існує і протилежна ситуація з «поганим сусідом» - вкрай небезпечним експерти 
визнали «ефект доміно», коли конфлікти в однієї слабкій державі неодмінно відбиваються на 
хисткій стабільності таких же «слабких» сусідів. Прикладом поширення нестабільності від 
одного «невдалого» держави до слабких сусідів стала ситуація навколо Ліберії. Конфлікти в 
цій країні, тліли протягом 1990-х років, подолали кордону і охопили Сьєрра-Леоне і Кот 
д'Івуар. Разом ці суб'єкти утворили цілий «невдалий регіон» (failed region).  

З огляду на традиційний реалістичний погляд на міжнародні відносини, виклики 
міжнародній безпеці походять від сильних агресивних держав, які прагнуть більшого впливу 
на міжнародній арені та розширення своєї зони відповідальності. Якщо ж говоримо про нові 
виклики безпеки, то вони походять не від сили, а від внутрішньої слабкості держави, 
зумовлюючи соціальні, економічні та політичні особливості внутрішньодержавного 
управління. 

Отже, нашій увазі пропонується такий погляд на природу сучасної міжнародної безпеки 
та міжнародні конфлікти, які дедалі більше підтверджують трансформацію вестфальського 
світового порядку в поствестфальський перехідний світовий порядок, коли внутрішні та 
зовнішні фактори державної політики впливають на міжнародну безпеку однаковим чином. 
Такий підхід фактично визнає те, що невід’ємне право держави на суверенітет влади в 
рамках окремо взятої країни та недоторканність цього суверенітету (норма, яка ніколи на 
100% не дотримувалася і за вестфальського світового порядку, проте поважалася) не є 
більше абсолютними. Якщо держава перестає бути головним актором міжнародних 
відносин, то й конфлікти скоріше характеризуються громадянськими війнами, повстаннями, 
неспроможністю держав виконувати свої функції, а не міждержавними війнами. 
Розмивається сам кордон між внутрішньою та зовнішньою політикою, де дії у відповідь на 
нові загрози безпеці повністю входять у колізію із нормами недоторканності державного 
суверенітету. Сам же державний суверенітет нерідко стає загрозою правам людини та 
людському виміру безпеки[4].  

І тут ми повертаємося до одного з завдань нашого дослідження, а саме, уточнення 
дефініцій weak state та failed state.  

Відповідно до наданим вище визначенням, можемо сформулювати, що weak state – це, 
перш за все, слабка на економічному та безпековому рівні держава, яка не в змозі в повному 
обсязі задовольнити запити своїх громадян. 

Якщо ж говорити про failed state, то це своєрідна «падаюча у прірву» держава, 
державно-політична влада якої втратила контроль над своїми територіями та немає 
підтримки своїх дій у населення. Це своєрідна остання сходинка до повного знищення 
державності та переходу до статусу collapsed states. 
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Першою підтримуючою умовою (або індикатором), згідно вищезгаданої теорії 
трикутника Баррі Бузана [5] є все ж таки політична складова, а саме – відсутність політичної 
стабільності в країні.  

Нагадаємо, що Україна за часів своєї незалежності з 1991 року пережила чисельні 
державно-політичні кризи, дві Революції (Помаранчева Революція у 2004 році та Революція 
Гідності у 2014 році), зміни у Конституцію (часто лише за бажанням окремих політичних 
особистостей, без дотримання необхідних правових умов та процедур). Становлення ж 
президентських інституцій, так само як і розвиток усього вітчизняного владного механізму 
супроводжувався, перш за все, з’ясуванням взаємин між владами (здебільшого, 
законодавчою і виконавчою) та в межах самих владних гілок. У виконавчій владі між 
Президентом і урядом, Президентом і головами обласних держадміністрацій, у Верховній 
Раді між представниками лівих та правих політичних угрупувань, позицією та провладною 
більшістю. В політичних баталіях практично не залишалось часу для реалізації кінцевої мети 
політичних перетворень / модернизації – здійснення економічних реформ, спрямованих на 
покращання рівня життя населення України.  

Хочемо нагадати, що раніше в процесі уточнення дефініцій ми дійшли висновку, що 
weak state – це, перш за все, слабка на економічному та безпековому рівні держава, яка не в 
змозі в повному обсязі задовольнити запити своїх громадян. 

Отже, другою умовою, що гальмують розвиток економіки України та її регіонів, а отже є 
вирішальним в фактичному підтриманні небажаного статусу weak state, є корупція, яка за 
останній час досягла величезних масштабів і вимагає якомога швидшого і дієвого 
законодавчого регулювання. Адже саме тому головною умовою Європейського Союзу є 
повна реалізація антикорупційних законів, бо статус держави weak state, як ми вже писали, є 
прямою загрозою міжнародної безпеки.  

10 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет антикорупційних законів: 
президентський – про створення Антикорупційного бюро (№ 5085) і чотирьох урядових – про 
основи державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки (№ 4284а), про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення (№ 5067), про запобігання корупції (№ 5113), а також про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів 
юридичних осіб та громадських діячів (№ 5114). 

Отже, чому ж така негайна потреба боротьби із корупцією. Так, ми усі ми знаємо, що 
«це погано», але ж які наслідки корупційна епідемія несе для суспільства і держави.  

В економічній сфері корупція сприяє виникненню і розвитку цілого ряду негативних 
явищ і процесів: 

- Порушує механізм ринкової конкуренції, оскільки у виграші виявляється не той, хто 
конкурентоспроможний, а той, хто зміг отримати переваги за хабарі. Це сприяє виникненню 
монополістичних тенденцій в економіці, зниження ефективності її функціонування та 
дискредитації ідей вільної конкуренції. 

- Тягнє за собою неефективний розподіл коштів державного бюджету, особливо при 
розподілі державних замовлень і виділення кредитів, перешкоджаючи тим самим 
ефективної реалізації урядових програм. 

- Приводить до несправедливого розподілу доходів, збагачуючи суб'єктів корупційних 
відносин за рахунок інших членів суспільства. 

- Сприяє підвищенню цін на товари та послуги за рахунок так званих корупційних 
"накладних витрат" в результаті чого страждає споживач. 

- Є засобом, що сприяє забезпеченню сприятливих умов для формування та розвитку 
організованої злочинності та тіньової економіки. Це призводить до зниження податкових 



168 

надходжень до державного бюджету, відтоку капіталу за кордон і ускладнює можливість 
держави ефективно виконувати свої економічні, політичні та соціальні функції. 

У соціальній сфері негативні наслідки корупції зводяться до наступного: 
- Корупція передбачає істотна відмінність між оголошеними і реальними цінностями і 

формує у членів суспільства "подвійний стандарт" моралі та поведінки. Це призводить до 
того, що мірою всього в суспільстві стають гроші, значимість людини визначається розміром 
його особистого статку незалежно від способів його отримання, відбувається девальвація і 
злам цивілізованих соціальних регуляторів поведінки людей: норм моралі, права релігії, 
громадської думки та ін. 

- Корупція сприяє несправедливому перерозподілу життєвих благ на користь вузьких 
олігархічних груп, що має своїм наслідком різке зростання майнової нерівності серед 
населення, зубожіння значної частини суспільства і зростання соціальної напруженості в 
країні. 

- Корупція дискредитує право як основний інструмент регулювання життя держави і 
суспільства. У суспільній свідомості формується уявлення про беззахисність громадян і перед 
обличчям влади і перед злочинністю. 

У політичній сфері негативні наслідки корупції проявляються в наступному: 
- Корупція сприяє зсуву цілей політики від загальнонаціональних до забезпечення 

владарювання олігархічних кланів та угруповань. 
- Корумповані суб'єкти, що ховають свій капітал за кордоном, перетворюються в "п'яту 

колону" і сприяють зрадництва інтересів національної безпеки країни. 
- Корупція підриває престиж країни на міжнародній арені, сприяє її політичної та 

економічної ізоляції. 
- Корупція знижує довіру суспільства до влади, викликає розчарування в цінностях 

демократії і може сприяти переходу до іншої, більш жорсткій формі державного устрою - 
диктатурі. 

Корупція загрожує національній безпеці та суспільному ладу України, впливає на 
формування і діяльність владних інститутів, підриває довіру громадян до влади, ускладнює 
відносини України з іноземними партнерами. Тому боротьба з нею є першочерговим 
завданням і пов'язана з досягненням наступних основних цілей: 

- Зменшення числа так званих "хабаромістких" функцій державного управління 
(видача дозволів, ліцензій, довідок тощо); 

- Чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень; 
- Забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою конкурсів, тендерів і т.п.; 
- Підвищення кримінальної відповідальності за корупційну діяльність. 
Але, ось тут, не дивлячись на позитивні риси реформи, ми стикаємось із проблемою 

імплементації цих законів. Адже, ефективність протидії корупції залежить, насамперед, від 
ставлення до цієї проблеми перших осіб держави, їх моральної і правової чистоти. 
Вирішальним фактором протидії корупції є політична воля лідера держави. Прояв політичної 
волі означає, що за наявності законних підстав закон може застосовуватися до будь-якої 
особи, незалежно від займаної ним посади, політичних поглядів, ступеня наближеності до 
керівництва держави та інших суб'єктивних моментів. Через відсутність політичної волі, 
навіть найбільш досконале антикорупційне законодавство приречене на декларативне 
існування, а діяльність правоохоронних структур – лише на імітацію боротьби з корупцією, 
або ще гірше – на своєрідний тип політичних репресій. І знову нагадаємо про «красивий» 
демократичний фасад багатьох держав зі статусом weak state, а саме наявність в тому числі 
гарно прописаних антикорупційних законодавчих актів, які вище керівництво виконувати не 
буде. 
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Багато експертів упевнені, що з ухваленням антикорупційних законів Україна трохи 
запізнилася. Та краще пізно, ніж ніколи. Експерт Центру політико-правових реформ О. Банчук 
пророкує складний період боротьби з корупцією, бо «надто глибоко вона в’їлась у свідомість 
чиновників». Однак, переконаний експерт, буде значно складніше, якщо ці закони з якихось 
причин взагалі не діятимуть. Ось тут ми і стикаємось із явищем «корупційна ломка», адже 
все робиться во благо, а все одно боляче та незвично для українського посадовця не бути в 
корупційній схемі.  

Цікаво, що згідно з даними вищезгаданого нами The Fund for Peace [10] Україна 
належить саме до категорії держав з підвищеним рівнем небезпеки та нестабільності з 
індексом 71,0 (проте, з тенденцією на погіршення показника стабільності: наприклад, у 
2019 році це -1,5 бала у порівнянні з показником 2018 року). Це своєрідне офіційне 
підтвердження для України статусу weak state.  

Маємо зазначити, що деякі російські дослідники зазначають, що тема України саме як 
failed state, тобто держави на грані розпаду, стала останнім часом особливо модною серед 
певного кола російських політологів – «заклятих друзів України». Один з таких «друзів» 
С. Караганов – не остання людина в московському істеблішменті: глава президії Ради із 
зовнішньої і оборонної політики Росії – висловив ряд міркувань, які повинні привернути увагу 
тих, кому не байдужа доля української держави. Немає сумніву, що ідеї про 
«десуверенизації» України, її «некеровані території», «розпад» на частини цілком серйозно 
опрацьовуються на різних рівнях політичного, військового та розвідувального керівництва 
РФ: великі і малі російські начальники не забули, що викрикував їх вождь на бухарестському 
саміті 2007 року в хвилину гнівного одкровення: «Україна – це не держава! Що таке Україна? 
Одна частина її – це Східна Європа, а інша – і дуже велика – подарована нами!». 

Подібні, а часто більш агресивні розмови щодо України та можливого поділу її території 
настирливо ведуться Затуліним, Прохановим, Дугіним та іншої публікою, і нав'язуються 
російському суспільству як геополітична даність: так колись російські більшовики з 
фантастичних пропагандистських гасел формували криваву дійсність.  

Ще в далекому 2009 році, фактично за 5 (!!!) років до початку російської агресії проти 
України, в номері американського Foreign Affairs з'явилася прикметна стаття, присвячена 
проблемам України [16, p. 106-120]. Автори вважали, що погіршення відносин між Росією і 
Україною має в значній мірі стривожити Захід, оскільки безпека України є критичною для 
стабільності Європи. А ми ж пам’ятаємо про загрозу міжнародній безпеці з боку країн зі 
статусом weak state?!? 

Україна, на погляд авторів, повинна була повернутися до політичного порядку денного 
як держава, яка захищає свої власні права, а не рухається назустріч статусу васала Росії. 
Стаття характеризує Росію як недемократичну, авторитарну і самовпевнено націоналістичну 
країну. Її ЗМІ послідовно створюють образ ворожої агресивної України – злодія російського 
газу, – яка вступає в союзи з ворогами Москви (як тут не згадати показники ступеня 
ворожості російського суспільства до України, коли за даними ВЦВГД 15/02/2009 кожен 
шостий (!) росіянин був готовий до війни з Україною, а 70% опитаних вважають за можливе 
збройний конфлікт з нашою країною). Це як же потрібно зомбувати погляди колишніх 
«братів», які ще недавно підписувалися в любові до України. Вина за це повністю лежить на 
правлячому режимі сусідньої держави і суперечить інтересам Росії і її народу [11]. 

Тобто, Україна завжди існувала в умовах, що були описані нами вище, а саме як певна 
умова для виживання сусідньої великої держави.  

Інше питання, що за роки незалежності завдяки зваженої та ефективної державно-
економічної політиці можна було б позбутися принаймні небезпечного статусу слабкої 
держави, особливо враховуючи небезпеку від близького сусідства з РФ. Проте, українське 
вище керівництво, замість обрання найбільш вигідного шляху для слабкої країни із 
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небезпечним сусідом, а саме тактики «прослизання повідця» (нарощування власних 
здібностей незалежно від існування великих держав поруч), завжди обирало завідомо 
програшні методи так званого м'якого балансування (дипломатія або економічне управління 
державою для протидії загрозі) та шантажу (використання погроз для отримання деяких 
поступок, наприклад у питанні газового трансферу). 

Гарна новина у тому, що статус weak state не є для нашої країни остаточним вироком. 
Він не статичний, як ми можемо бачити з того ж рейтингу FFB та динаміці розвитку інших 
країн, і може змінюватися залежно від умов та часу.  

З позитивного, за останні роки в України посилилася роль громадянського суспільства, 
та акції протесту були викликані невдоволенням населення відсутністю певних політичних 
свобод, а також соціальною нерівністю, розгулом корупції та безробіттям. Тобто населення 
«слабкої держави» з карикатурним демократичним фасадом починає власноруч струшувати 
незручну і громіздку політичну систему, використовуючи більш менш демократичні 
інструменти, для захисту себе і своїх прав і свобод. Яскравим прикладом цього є неочікувані 
для українських мастодонтів-політиків результати виборів Президента України у 2019 році та 
результати позачергових парламентських виборів у тому ж 2019 році [32].  

Ми все ще в пошуку альтернативної системи влади, яка б зберігала ідентичність нашої 
культури і традицій, дозволяла б гідно жити, але не обмежувала б наші права і свободи. 

Висновки. Таким чином, необхідним вбачається розроблення нових та удосконалення 
існуючих методів боротьби із загрозами, що несуть у собі держави у статусі weak states перш 
за все для своїх же громадян та для усього світу, і першими кроками на цьому довгому та 
вкрай важкому шляху нами вбачається: 

1. Реформування політичної системи, а саме подолання тенденції створення 
«декоративних» демократичних інституцій та реформ заради реформ. Ми, розуміючи всю 
болючість кожних змін для держави в цілому та для кожного окремого громадянина, 
враховуючи історичну особливість та досвід інших країн, які вже пройшли нелегкий шлях 
становлення політичної системи, пропонуємо еволюційний перехід до парламентської 
моделі правління. Зазначені зміни не повинні відбутися у найближчі 2-3 роки, адже це буде 
означати не лише чергову істерію з приводу прийняття нових конституційних норм, а отже, і 
нового життя для усієї країни, а й те, що ми маємо настільки нерозвинену політичну культуру, 
що не знаємо, в якій країні хочемо жити та не маємо чіткого плану політичного та 
соціального розвитку. Для того, щоб Україна набула статусу стабільної парламентської 
республіки, повинна з’явитися розвинута партійна система, в державних органах 
працюватимуть професійні політики та політичні менеджери, які будуть позбавлені рис 
“мрійників” та “накопичувачів капіталу”, судова влада буде ефективною. Без всіх цих 
чинників Україна, на нашу думку, не зможе відбутися як демократична розвинута держава у 
будь-якому форматі та за будь-якою моделлю державного устрою. 

2. Економічне переформатування з урахуванням ресурсних особливостей кожного 
регіону країни та його потенціалу. Наприклад, за оцінками експертів, Україна має потужний 
потенціал як транспортний хаб між країнами Європи та Азії, а також ми маємо задіяти свою 
рекреаційну зону задля підвищення економічного добробуту держави;  

3. Обрання нової стратегії сусідства з ворожою великою державою, в якої акцент 
зробити на посилення економічного потенціалу власної країни; 

4. І останнє, найважливіше, визнати громадянина найвищої цінністю держави не лише 
реченням з тексту Конституції, а завдяки ефективній політиці державного сталого розвитку. 
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4.3. Cybersecurity in cyberspace: the risks and threats of our time 
 
4.3. Кібербезпека у кіберпросторі: ризики та загрози сучасності 

 
Інтернет став невід'ємною частиною реального життя більшості людей. Через Інтернет, 

кожен день людина задовольняє різні потреби: спілкування, освіта, розваги і таке інше. 
Глобальна мережа стала практично зміненою і доповненої копією існуючої реальності, вона 
увібрала як позитивні, так і негативні прояви дійсності. До останніх можна віднести 
злочинність, яка швидко взяла на озброєння новітні інформаційні технології. У результаті 
виникли раніше невідомі прояви, як злом, кібертероризм, кіберекстремізм, кібервійни, 
комп'ютерне шахрайство та інші кіберзлочини.  

В наш час все частіше приходять новини про те, що кіберзлочинці, які можуть бути 
представниками різних країн, захоплюють контроль над чужими комп’ютерами, гаджетами, 
програмними продуктами, запускаючи відповідні програми проти певних сайтів, 
інформаційних ресурсів чи певного контенту мобільних додатків. Користуючись Інтернетом 
ми розраховуємо на надійне функціонування життєво важливих систем зв’язку, 
електропостачання, впевнені в тому, що товари, послуги, дані та капітал будуть перетинати 
кордони безперешкодно. При этом многие сетевые системы и инфраструктуры оказываются 
очень уязвимыми, чем умело пользуются недоброжелатели. У той же час, багато мережевих 
систем і інфраструктури є дуже вразливими, чим вміло користуються хакери. Різні організації 
все частіше стикаються з крадіжкою даних, стають жертвою кіберзлочинців, втрачають 
власність. За короткий час припиняється робота банкоматів, компаній, телефонних ліній, 
промислових підприємств, підприємств, що мають стратегічне значення, чи навіть державних 
сайтів. З банківських рахунків фізичних та юридичних лиць зникають кошти. Відбувається так 
званий «злам» інформаційних баз підприємств, установ, організацій. Загалом, 
спостерігається зростаюче загальне відчуття незахищеності. Тому в різних країнах дедалі 
більше уваги зараз приділяють кібербезпеці, кіберризикам й керуванню інформаційними 
ресурсами. 

Кожен суб'єкт кіберзлочинності переслідує свої цілі – від політичних до шахрайства та 
інших видів злочинності із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ); від 
крадіжки інтелектуальної власності (ІВ) до шпигунства; від атак на системи обслуговування 
до знищення матеріальних активів та іншого майна. Держави, господарюючі суб'єкти і окремі 
фізичні особи постійно знаходяться в умовах відсутності інформаційної безпеки 
(кібербезпеки) перед загрозою безлічі кіберризиків, що виводить на перший план 
необхідність, до певної міри, колективного поділу відповідальності за керування ними. 
Останні події переконливо вказують на необхідність вироблення загального 
дисциплінованого підходу до управління ризиками в сфері ІКТ і його включення в стратегії 
(концепції) інформаційної безпеки.  

Ризик визначається з точки зору часу – коли хтось або щось схильне до небезпеки або 
ймовірності нанесення збитку або заподіяння збитків [1]. Умови ризику можуть змінюватися 
в залежності від дій, що вживаються щонайменше двома учасниками цих відносин – 
зловмисником, який заволодіває силами і засобами заподіяння шкоди і застосовує їх, і 
передбачуваним об'єктом нападу, який може вжити заходів обережності з метою протидії 
зловмисникові або зриву його планів. Кожен день наша цифрова залежність зростає, але 
розуміння ризиків, пов'язаних з цією залежністю, залишається на зародковому рівні. Тому не 
викликає сумніву актуальність дослідження проблем кібербезпеки та ризиків у 
кіберпросторі. 

Розглянемо визначення таких понять, як кіберпростір та кібербезпека,  
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Уперше поняття «кіберпростір» було використано в Окінавській хартії глобального 
інформаційного суспільства (Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства) та 
Конвенції про злочинність у сфері комп’ютерної інформації від 23. 11. 2001 року (Конвенція 
про кіберзлочинність).   

У наш час існує багато підходів до формалізації визначення поняття «кіберпростір». 
Серед цих підходів вкажемо, зокрема, наступні:  

- під кіберпростором розуміється середовище існування, що виникло  в результаті 
взаємодії людей, програмного забезпечення (ПЗ) і послуг в Інтернеті за допомогою 
технологічних пристроїв і мереж, під’єднаних до них, якого не існує в будь‐якій фізичній 
формі;  

- під кіберпростором розуміється сфера, що характеризується можливістю 
використання електронних та електромагнітних засобів для запам’ятовування, модифікації та 
обміну даними через системи, що функціонують в мережі Інтернет, та пов’язану з ними 
фізичну інфраструктуру;  

- під кіберпростором розуміються всі форми мережної та цифрової активності, що 
включають у себе контент і дії по їхній обробці;  

- під кіберпростором розуміється інформаційна інфраструктура, доступна через 
Інтернет;  

- під кіберпростором розуміється комунікаційне середовище, що утворюється 
системою зв’язків між об’єктами кіберінфраструктури, серед яких слід виділити електронні 
обчислювальні машини, комп’ютерні мережі, ПЗ, інформаційні ресурси.  

Зупинимось на наступному визначенні кіберпростора - це кіберінформаційне 
середовище, що відображає сутність об’єктів кіберінформаційної інфраструктури та системи 
відношень і зв’язків між цими об’єктами. До об’єктів кіберінформаційної інфраструктури 
автори відносять апаратно‐технічні складові (сучасні гаджети, персональні комп’ютери 
тощо), програмно‐технологічні складові (комп’ютерні мережі, ПЗ), інформаційні складові 
(інформаційні бази, веб‐контенти, Інтернет‐відомості тощо).  

Науковцями розроблено багато підходів до визначення поняття «кібербезпека» [2], 
зокрема:  

- під кібербезпекою розуміється сукупність необхідних відповідних заходів щодо 
мінімізація ризиків;  

- під кібербезпекою розуміється захист киберсистем від шкідливого та неправильного 
їхнього використання та від інших деструктивних атак;  

- під кібербезпекою розуміється засіб захисту від широкого кола кіберзагроз (до яких 
належать заходи з пошкодження інформаційних ресурсів, вилучення чужих даних тощо);  

- під кібербезпекою розуміється захист ІС, що входять до складу кіберпростору, від 
нападів, забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка 
обробляється в цьому просторі, виявлення та протидія атакам і кіберінцидентам;  

- під кібербезпекою розуміється захист киберсистем від шкідливого неправильного 
використання та від інших злочинних дій.  

Під кібербезпекою будемо вважати стан захищеності кіберпростору держави та 
окремих об’єктів її інфраструктури від ризику стороннього кібервпливу, при якому 
порушується їхня стабільність чи сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання та 
відповідна нейтралізація реальних і потенційних викликів (кібервтручань, кіберзагроз, 
кіберзлочинів) реальним особистим, корпоративним, інституціальним і / або національним 
інтересам.   

Десять років тому кібербезпека та кіберризики не привертали до себе великої уваги як 
міжнародної проблеми. Але після 2013, вони були названі однією з основних загроз для 
Сполучених Штатів. Хоча точні цифри можуть бути оскарженими, реєстр кібер-операцій, що 
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виконуються Радою з зовнішніх відносин, містить дані про майже 200 нападів, що були 
організовані 16 державами з 2005 року, у тому числі 20 нападів в 2016 році здійснено 
поодинці. У лютому 2019 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до 
глобальних дій, щоб звести до мінімуму загрозу кібервійни для цивільного населення. 
Гутерріш нарікав, що "немає правових рамок для цього типу війни" і зазначив, що це ще не 
ясно", чи стосується Женевської конвенції або міжнародного гуманітарного права" [3]. 

Нещодавно один зі світових лідерів у сфері інформаційних технологій, компанія Cisco 
підготувала 10-й щорічний звіт з інформаційної безпеки, де проаналізувала новітні відомості 
про загрози та стан сучасної інформаційної безпеки. Кібербезпека – це набір стратегій і 
принципів, призначених для захисту інтернет-простору організації та її користувачів від 
кіберзагроз, інформують Економічні Новини [4]. 

Старший віце-президент і головний директор компанії з інформаційної безпеки Джон 
Стюарт заявив: «У 2017 р. кіберпростір – це бізнес, а бізнес ведеться в кіберпросторі, і це 
потребує зовсім іншого підходу та інших результатів. Потрібно постійне вдосконалення, що 
має оцінюватися з урахуванням ефективності, вартості та добре продуманих ризиків. Звіт з 
інформаційної безпеки за 2017 р. демонструє та, я сподіваюся, обґрунтовує наші відповіді на 
проблеми бюджету, персоналу, інновацій та архітектури». 

У дослідженні взяли участь майже 3000 директорів з інформаційної безпеки з усього 
світу та керівників ІБ-підрозділів. 

Згідно з дослідженням, понад третина організацій, чиї інформаційні системи було 
зламано 2016 року, повідомили про істотні (понад 20%) втрати доходів, втрачені можливості 
та відтік замовників. Більшість цих організацій після атак стали вдосконалювати технології та 
процеси захисту від загроз, розділяючи функції ІТ та забезпечення інформаційної безпеки, 
інтенсифікуючи тренінги, а також впроваджуючи методи зниження ризиків. 

Термін кібербезпека описує широке коло питань, і вони не були серйозною проблемою 
для невеликої спільноти вчених і програмістів, які створили Інтернет у 1970-х і 1980-і роки. У 
1996 році лише 36 000 000 осіб, або близько 1% населення світу, використовували Інтернет. 
На початок 2017 - 3 700 000 000 осіб, або майже половина населення світу, були в Інтернеті. 

Оскільки число користувачів почало стрімко зростати наприкінці 1990-х, Інтернет став 
критично важливим майданчиком для економічних, соціальних та політичних контактів. Але 
з розширенням взаємозалежності і економічних перспектив, загроз безпеці і вразливості 
з'явилося більше. Деякі експерти очікують, що кількість інтернет-з'єднань зросте майже до 
трильйона у 2035 році, у зв'язку з розвитком нових технологій. Число потенційних цілей для 
атак, які можуть здійснюватися як приватними особами, так і громадськими організаціями,  
будуть збільшуватися неймовірно, і це буде що завгодно, відд промислових систем 
управління до кардіостимуляторів і автомобілів. 

Багато експертів закликають до прийняття законів і нормативних актів для 
забезпечення правового регулювання цього нового середовища. Але розвиток таких 
стандартів в кіберсфері стикається з декількома серйозними перешкодами. Відповідно до 
закону Мура про подвоєння потужності комп'ютерів кожні два роки, розвиток кіберпростору 
відбувається дуже швидко, але людські звички, норми і урядові практики змінюються 
набагато повільніше. 

Для початку, Інтернет є транснаціональною мережею мереж, і більшість з цих мереж є 
приватної власності, тому неурядові структури відіграють вирішальну роль. Кібер-
інструменти можуть мати подвійне використання, вони швидкі, дешеві, часто легко 
заперечувати їх використання, що перевірити інколи важко. 

Крім того, хоча Інтернет є транснаціональним, інфраструктура (і люди), на якій вона 
спирається, знаходиться в різних юрисдикціях суверенних держав. У той же час, основні 
держави розходяться в своїх власних цілях. Наприклад, Росія і Китай підкреслюють 
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важливість суверенного контролю, в той час як багато країн демократії вимагають більш 
відкритого Інтернету. Саме тому питання забезпечення кібербезпеки є дуже актуальним для 
усіх країн світу. 

Авторами статті під забезпеченням кібербезпеки розуміються заходи щодо зниження 
ризиків отримання шкоди, яка може бути заподіяна можливими збоями у роботі в 
кіберпросторі, в цілому, окремих його складових (апаратнотехнічних, 
програмно‐технологічних, інформаційних) чи неправильного їх використання, а також з 
відновлення кіберпростору після отримання цих шкод.  

З вказаних підходів до визначення понять «кіберпростір» та «кібербезпека» випливає 
розуміння того, що найбільш важливими чинниками кіберпростору є:   

- зміна характеру діяльності осіб, які приймають та ухвалюють рішення щодо заходів, 
забезпечуючих кібербезпеку об’єктів, що входять до зони впливу та відповідальності цих 
осіб;   

- цифровізація економічної, наукової, освітньої та соціально‐культурної діяльності 
держави і соціуму, яка передбачає утворення і інформаційнотехнологічну підтримку 
електронно‐цифрових форм створення, обробки, зберігання, захисту та переміщення 
інформації;   

- перехід від паперового документообігу до електронно‐цифрового;  
- підтримка безпечної, стійкої і надійної роботи електронного операційного / 

інформаційного середовища, яке підтримує національну безпеку країни, мінімізує наслідки 
злочинних кібервтручань та максимізує переваги цифрової економіки.  

Кіберпростір, як сфера здійснення потенційних злочинних дій (зокрема, 
несанкціонованого доступу до інформаційно‐технологічного забезпечення систем чи мереж, 
проникнення до інформаційних баз; порушення функціонування конкретних програмних 
продуктів (наприклад, дезорганізація роботи ІС управління стратегічно важливими сферами 
діяльності держави, соціуму)), надає можливість [5] :  

- сформувати систему відношень між суб’єктами та об’єктами кіберпростору;  
- визначити основні характеристики кіберзлочинів, кібервтручань  і кіберзагроз, 

пов’язаних з особливостями існування та передавання інформації в кіберпросторі (зокрема, в 
мережі Інтернет);  

- визначитись з основними учасниками роботи в спільному кіберпросторі;  
- розглядати кіберпростір як додатковий вимір простору функціонування ІС та ІТ, 

розрізняючи при цьому такі рівні: фізичний (апаратне забезпечення, інфраструктура, кабелі, 
роутери тощо), семантичний (інформація, дані, типизація відношень між об’єктами 
кіберпростору, архітектура мереж тощо), синтаксичний (протоколи передавання даних в 
мережі тощо);  

- визначитись з основними заходами, методами, механізмами і процедурами 
запобігання кіберзлочинів, кібервтручань, кіберзагроз.  

Реалізація вказаних вище можливостей у багатьох країнах світу здійснюється 
спеціальними організаційними структурами, основними функціями яких є безпечне 
існування в кіберпросторі, боротьба в ньому та запобігання можливим кіберзлочинам, 
кібервтручанням кіберзагрозам, тобто забезпечення кібербезпеки.   

Серед цих структур можна, наприклад, назвати: об’єднане Кіберкомандування 
(U.S.Cyber Command‐USCYBERCOM) та спеціалізований кібернетичний розвідувальний центр 
у США; управління мережних операцій у Німеччині; оперативний центр забезпечення 
кібербезпеки (СSОС) і Центр державного зв’язку (GCHQ) у Великобританії; центр 
інформаційних систем Служби безпеки (CISSS) та Національного агентства безпеки 
інформаційних систем (ANSSI) у Франції; центр компетенцій кібербезпеки на базі 
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держкомпанії «Ростелеком» в Росії; центр захисту національного кіберпростору Tehila в 
Ізраїлі; департамент кіберполіції Національної поліції в Україні.  

У Китаї відсутня єдина організація, що займається проблемами кібербезпеки на 
державному рівні. Натомість існують центр з кібербезпеки та інформатизації, Центральна 
військова рада, керуючі організації Копартії та Держради Китаю.   

Держави почали розробляти механізми, орієнтири та інтегровані національні концепції 
інформаційної безпеки, що базуються на розбудові кращого розуміння їхньої зростаючої 
залежності від ІКТ та аналізу вразливих місць задля забезпечення безпеки національних 
мереж, інфраструктури та послуг, від яких залежить їхнє цифрове майбутнє та економічне 
благополуччя. Однак, коли мова заходить про виявлення та вирішення ризиків ІКТ в країні, 
залишається питання: як ми можемо запобігти і пом'якшити ризик, який прийшов більше 
30 років тому? Важливо почати з розуміння того, що являє собою стратегічний план країни на 
найближчі 3-5 років  і визначити, що можна зробити для досягнення цілей у довгостроковій 
перспективі. У Нідерландах, наприклад, підрахували, що не менше 25 відсотків валового 
внутрішнього продукту країни буде складатися з цифрової економіки (тобто цифрових 
товарів і послуг). Встановивши, що їхнє майбутнє залежить від здатності забезпечити безпеку 
цифрової економіки, голландці почали робити деякі з необхідних інвестицій і структурних 
реформ. Інші країни, Сполучені Штати і Німеччина, наприклад, ведуть відбір провідних 
компаній, які генерують більше 2 відсотків ВВП країни, з тим щоб спільно забезпечити 
врахування ризиків і забезпечити стійкість їх комплексних планів розвитку та бізнес-процесів. 
Однак більшість країн прийняли ширший підхід до захисту «критичної інфраструктури», тобто 
тих основних активів, систем та мереж, що вважаються особливо вразливими при зростанні 
взаємоінтеграції і залежності від Інтернету, що робить їх схильними до технологічних збоїв, а 
також нападам кіберзлочинців [6]. Недоліком цього підходу є те, що він не передбачає чіткої 
різниці між відповідальністю держави і економічними суб'єктами, що ускладнює 
притягнення до відповідальності винуватців у бездіяльності. 

Деякі держави вирішили зміцнити свою регуляторну функцію в економіці і мати 
необхідну кількість галузей для виявлення, оцінки та вирішення недоліків у своїх системах 
безпеки. Наступні галузі попали під дію регулятора: електроенергетика, фінанси і банки, 
охорона здоров'я, транспорт і телекомунікації. Регуляторні заходи включають обов'язкове 
детальне інформування місцевої, регіональної або національної влади про інциденти у сфері 
ІКТ та категорії зламаних (втрачених) даних, а також хакерських методх та можливих збоїв у 
роботі підприємств. 

Європейський Союз робить ці розпорядні підходи обов'язковими для операторів 
критичної інфраструктури та постачальників життєвоважливих послуг. У серпні 2016 року ЄС 
ухвалив «Директиву про мережі та інформаційну безпеку», яка встановила вимоги 
кібербезпеки для постачальників послуг, які класифікуються як «суттєві». До таких послуг 
належать: енергетика, транспорт, банківська справа, фінанси, вода та охорона здоров'я, а 
також цифрові платформи електронної комерції (наприклад, eBay, Amazon); пошукові 
системи (наприклад, Google) і хмарні обчислювальні служби. Країни-члени ЄС протягом 2017-
2018 років привели свої національні закони у відповідність до положень цієї директиви, що 
вимагають від критично важливих провайдерів послуг у цих країнах вжити належних заходів 
безпеки та увідомляти відповідні національні органи влади або  групи реагування на 
інциденти, що пов’язані з кібербезпекою (CSIRT) про будь-яі серйозні інциденти. Таким 
чином зміцнюється підзвітність і зменшуються кіберризики, так як оператори критично 
важливих об’єктів інфраструктури і постачальники життєво важливих послуг змушені вжити 
заходів для зниження вразливості і стати  більш стійкими.   

Питання забезпечення кібербезпеки є надзвичайно актуальними і для України, а заходи 
з протидії викликам і загрозам у зазначеній сфері перебувають на початковому етапі та не 
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мають комплексного характеру. Не дивлячись на те, що  в Україні прийнята Стратегія 
кібербезпеки України, яка затверджена Указом Президента України від 15 березня 2016 року 
№ 96 та Затверджена Доктрина інформаційної безпеки України (Указом Президента України 
від 25 лютого 2017 року № 47/2017), багато положень мають декларативний характер. 

Існуючі проблеми кібербезпеки в Україні можна поділити на організаційні, технічні 
(апаратні, інструментальні), правові, інформаційно‐технологічні (програмні, алгоритмічні, 
тощо).   

Серед організаційних проблем кібербезпеки слід, насамперед, виділити:  відсутність 
системної роботи з підготовки організацій (підприємств, інституцій, державних установ) до 
кібератак; приділення недостатньої уваги організаційним аспектам забезпечення 
кібербезпеки напротилежність технічним аспектам;  недостатність процедур по протидії, 
протистоянню, реагуванню на кібератаки та мінімізації їх наслідків; відсутність ефективних 
механізмів по видаленню порушників кібербезпеки з локальних мереж організацій та 
глобальних міждержавних (світових) мереж; відсутність ефективного інструментарію 
забезпечення кібербезпеки, який сприяє визначенню наявності кібератаки на мережі 
конкретної організації та відповідному реагуванню на ці атаки; недостатній рівень державної 
(нормативно‐правової, технічної, організаційної, інформаційної) допомоги організаціям, що 
піддалися чи піддаєються атаці, щодо вилучення зловмисників з комп'ютерних мереж тих  
організацій, які зазнали атак; відсутність достатньої державної координації дій щодо 
управління кібербезпекою як на рівні країни, так і на рівнях окремих підприємств 
(організацій, інституцій тощо); відповідність існуючим світовим стандартам щодо 
кібербезпеки повинні підтверджувати не державні аудитори, а експерти, що володіють 
міжнародною сертифікацією по ІТ‐аудиту та кібербезпеці.   

У звіті Cisco продемонстровано потенційний взаємозв’язок між кібератаками та станом 
компанії [7]. В аналізі порівнювали як великі підприємства, так і представників середнього і 
малого бізнесу. Найбільше внаслідок інформаційних атак постраждали операційні та 
фінансові системи організацій, різко падала репутація брендів, знижувалися показники 
лояльності замовників. Понад половина компаній, зіткнувшись з атакою, залучали до 
оповіщення ЗМІ. Також унаслідок кібератак спостерігали таке: 

- у 22% організацій, що зазнали кібератак, упала кількість клієнтів, у 40% з них 
замовників зменшилося на 20%; 

- у 29% істотно скоротилися доходи, у 38% з них прибуток зменшився на 20%; 
- 23% постраждалих компаній повідомили про втрачену вигоду, з них 42% втратили 

більше 20% вигідних пропозицій. 
У звіті Cisco  також зазначається, що шкідливі програми стають усе небезпечнішими. І з 

ними все складніше боротися. Сьогодні ми стикаємося з безліччю різноманітних загроз – від 
хробаків-вимагачів до руйнівних програм, які повністю знищують дані. Одночасно 
зловмисники вдосконалюють навички зі створення шкідливих програм, здатних уникати 
ізоляції в «пісочницях». Станом на жовтень 2017 року 50% світового веб-трафіку – це 
зашифрований трафік. Шифрування створювалося для підвищення рівня безпеки. Але 
водночас воно стає потужним інструментом, за допомогою якого зловмисники приховують 
перехоплення каналів управління. Так у хакерів з’являється більше часу на те, щоби завдати 
більшої шкоди. Шифрування також знижує можливості повноцінного огляду. Тому все більше 
підприємств починають використовувати машинне навчання та штучний інтелект. За їхньою 
допомогою легше виявляти нетипову активність і великі обсяги шифрованого веб-трафіку. 
Отриману інформацію досліджують фахівці з інформаційної безпеки. 

В наш час багато проблем кібербезпеки регулюються галузевими регуляторами. 
Промислові комп’ютерні мережі ставлять унікальні задачі перед фахівцями в області 
безпеки, бо вони недуже схожі на традиційні комп’ютерні мережі, особливо ті, що були 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010553
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побудовані ще до виникнення таких обсягів кіберзагроз, кібервтручань та кіберзлочинів. Ці 
мережі багато років були ізольовані від глобальних мереж. Тому в них не передбачалися 
заходи щодо забезпечення кібербезпеки. Але в наш час навіть така ізольованність не є 
запорукою кібербезпеки.  

Серед технічних проблем кібербезпеки слід виділити, насамперед:  відсутність точного 
реєстру апаратно‐технічного обладнання (як підприємств, так і мереж); відсутність підтримки 
технічними засобами механізму управління змінами і реалізації політики безпеки;  
недостатні можливості апаратного моніторингу станів підприємства та мереж; недостатнє 
апаратно‐технічне забезпечення запобіганню проникнення до мережі (підприємства, 
установи, інституції тощо) кіберзлочинців.   

Для захисту комп’ютерних мереж (незалежно від інформації, яка циркулює в них), слід 
спочатку зрозуміти, які ІТ вони використовують та на яких принципах працюють. 
Забезпечення безпеки комп’ютерних мереж вимагає, зокрема, знання ПЗ, яке 
використовується підприємствами (або окремими користувачами), поточних налаштувань 
відповідного ПЗ.   

Важливою проблемою безпеки комп’ютерних мереж є забезпечення прозорості дій, 
яка може вплинути на безпеку і надійність критично важливих інформаційних активів. 
Складність усунення цієї проблеми полягає в тому, що  в мережах використовуються кілька 
різних комунікаційних протоколів.   

Ще однією проблемою безпеки комп’ютерних мереж є неможливість забезпечення 
управління змінами та дотримання політики безпеки. Без системи запобігання 
неавторизованому доступу чи інформування про нього, можна вільно отримати доступ до 
активу і змінити його налаштування.  

Кібербезпека передбачає вирішення багатьох проблем, в тому числі  й боротьба з 
комп’ютерними вірусами. Термін «комп’ютерний вірус» уперше вжив Ф. Коен у 1984 р. Він 
поділив віруси на такі групи: 1) ті, що написані для наукових досліджень у галузі 
інформатики; 2) так звані «дикі» віруси для заподіяння шкоди користувачам.   

Сьогодні написання вірусів набуває ознак промислового виробництва, їх кількість 
вимірюється десятками тисяч, і перед людством виникає проблема усвідомлення 
небезпечності цієї загрози. 

Кібербезпека стикнулася з тим, що групи кіберзлочинців стають все більш 
«корпоративними», ставлячи своїми мішенями:  нові технології все частіше моделюють 
корпоративну ієрархію (у багатьох організаціях застосовуються так звані «шлюзи», що 
маскують шкідливу активність; це надає можливість кіберзлочинцям захоплювати 
кіберпростір та уникати виявлення); можливості та ризики хмарних технологій (багато 
хмарних застосунків, ініціаторами застосування яких є співробітники компанії з метою 
підвищення ефективності та пошуку нових бізнес‐перспектив, зараховано до категорії 
підвищеного ризику); звичне рекламне ПЗ, що стає джерелом зараження більше половини 
мереж підприємств.   

Забезпечення кібербезпеки є актуальним для багатьох сфер діяльності, зокрема, сфер 
науки, техніки та технологій (особливо ІТ), що охоплюють проблеми, пов'язані із захищеністю 
кіберпростору країни, окремих об’єктів його інфраструктури тощо. Такими об'єктами, 
зокрема, є: ІТ підтримки кіберпростору країни (підприємства, установи тощо); інформаційні 
ресурси країни (підприємства, установи тощо); ІС та інтелектуальні системи різних класів; 
технології забезпечення кібербезпеки об'єктів різного рівня (система, об'єкт системи, 
компонент об'єкту тощо), процеси управління кібербезпекою об'єктів різної природи.   

Згідно з (Information systems defence and security, 2011; Canada’s Cyber Security Strategy, 
2010) більше третини організацій, які піддалися кібератакам у 2016 р., повідомили про істотні 
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втрати доходів, втрачені можливості та відтік замовників. Тому більшість цих організацій 
після таких атак стали вдосконалювати технології, методи, механізми та процедури захисту.   

Фахівці з кібербезпеки, серед основних перешкод інформаційного захисту визначають: 
брак ресурсів; несумісність ІС та технологій захисту; недостатню кількість відповідних 
фахівців (National Cyber Security Strategy, 2013).   

Для забезпечення кібербезпеки необхідно:   
- визначення пріоритетів національної політики щодо забезпечення кібербезпеки;  
- визначення пріоритетів розвитку державних структур по боротьбі  з 

кіберзлочинністю;  
- формування відповідної нормативно‐правової бази забезпечення кібербезпеки;   
- гармонізація заходів забезпечення кібербезпеки в Україні з поширеними світовими;  
- формування механізму входження інформаційного простору України до єдиного 

світового;  
- організація тісної взаємодії із зарубіжними законодавчими та державними 

органами;   
- цифровізація роботи державної влади, яка передбачає розробку  і використання 

сучасних ІТ та ІС;  
- підготовка фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю;  
- централізована координація зусиль щодо ефективної взаємодії усіх учасників 

процесу забезпечення кібербезпеки;  
- вдосконалення операційної дисципліни підприємств за рахунок збільшення уваги 

інформаційним технологіям захисту (коригування існуючого та розробки нового ПЗ 
відповідних ІС забезпечення кібербезпеки, точок контролю доступу для мережевих систем, 
застосунків, функцій, даних, веб‐контенту, спільних мережевих інформаційних середовищ 
тощо);   

- моніторинг ефективності захисту шляхом формування та використання чітких метрик 
оцінки стану кіберпростору та стану кібербезпеки;  

- вдосконалення методів, механізмів і процедур кіберзахисту;  
- системний підхід до кіберзахисту, який забезпечує контроль, вдосконалює сумісність 

компонентів складових забезпечення кібербезпеки;  
- вдосконалення методів, механізмів і процедур скорочення часу, потрібного для 

запобігання кібератак (часу, що витрачається на виявлення/припинення кібератак, та часу, 
що витрачається на знешкодження наслідків кібератак).  

Висновки. В наш час кібербезпека через зростаюче поширення ІТ стає одним з головних 
чинників існування держави та функціонування підприємств будь‐якої сфери діяльності, в 
тому числі й соціокультурної.   

Кіберпростір і кібербезпека є головними ознаками сьогодення, важливою рисою якого 
стає інформатизація та цифровізація всіх сфер діяльності держави, суспільства, бізнесу, 
науки, освіти та окремої людини.   

Розвиток ІТ провокує розростання методів та технологій кібератак, але й надає 
можливість ефективніше від них захищатися. Ця сфера інформаційної діяльності стає все 
більш важливою (а інколи й найважливішою, враховуючи відповідні ситуації). Тому пошук 
шляхів забезпечення кібербезпеки (зокрема, розробка відповідних технологій) наразі є 
актуальним і важливим аспектом діяльності ІТ‐сфери.  
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4.4. Global trends in the development of legal principles for the regulation  
of nanomaterials quality 

 
4.4. Світові тенденції розвитку правових засад врегулювання якості наноматеріалів  

 
Сучасним трендом у галузі напівпровідникової технології є наноструктурування 

поверхні напівпровідників з метою надання нових властивостей, якими не володів вихідний 
матеріал. Відомо, що наноструктуровані матеріали володіють комплексом властивостей 
(фізичних, хімічних, біологічних, механічних тощо), які часто радикально різняться від 
властивостей цієї ж речовини в монокристалічній фазі [1]. До специфічних властивостей 
наноматеріалів можна віднести [2-6]: 

- здатність до акумуляції; 
- високий хімічний потенціал і, як наслідок, зміна розчинності, реакційної й  

каталітичної здатності;  
- велика питома поверхня наноматеріалів, що призводить до підвищення значення 

адсорбційної ємності матеріалів; 
- активні поверхневі стани;  
- надмалі розміри й різноманітність типів наноматеріалів;  
- висока адсорбційна активність, що є наслідком високорозвиненої поверхні 

наноматеріалу. 
Усвідомлення зростаючої ролі наноматеріалів у різних галузях промисловості стало 

поштовхом до розроблення нанотехнологічних стратегій для урядів багатьох країн. Початком 
нормативного регулювання нанотехнологічної галузі можна вважати комюніке Єврокомісії 
«На шляху до європейської стратегії нанотехнологій», представлене в 2004 році в 
Люксембурзі [7]. У цьому документі пропонується розробка інтегрованої системи та стратегії 
розвитку нанотехнологічної галузі. Продовженням цих закликів стала доповідь 
Європейського союзу (ЄС) «Нанонауки і нанотехнології: план дій для Європи 2005-2009 рр.» 
[8]. У цій доповіді представлено перелік заходів з реалізації стратегій нанотехнології. 
Реалізація цих стратегій знайшла своє відображення в 6-й та 7-й Рамкових програмах з 
наукових досліджень та технологічного розвитку ЄС. Напрям «Нанонауки, нанотехнології, 
матеріали та нові виробничі технології» реалізовувався за такими векторами [9]: 

- нанонауки та нанотехнології; 
- матеріали; 
- нові процеси виробництва; 
- інтеграція технологій для промислового використання. 
Про необхідність державного та світового врегулювання наноматеріалів та їх 

визначення йдеться й у інших директивах та доповідях ЄС [10-15]. У рекомендаціях ЄС 
визначено, що під «наноматеріалом» слід розуміти природний, виготовлений та супутній 
(побічний) матеріал, який містить частки (у вільному стані, у вигляді сукупності або 
агломерату), щонайменше 50% яких (у числовому розподілі за розміром) мають один або 
більше зовнішніх габаритів у діапазоні від 1 нм до 100 нм [13]. В окремих випадках, коли це 
виправдано міркуваннями збереження довкілля, охорони здоров'я та безпеки, 
конкурентоспроможності, межа 50%, встановлена для розподілу за розміром, може бути 
замінена інтервалом від 1% до 50% [16]. 

У Кодексі ЄСз відповідального проведення досліджень у сфері нанонауки і 
нанотехнологій [14] містяться принципи, які є невід'ємною частиною організаційного 
механізму забезпечення якості досліджень та які необхідно включати в національне 
законодавство та процедури контролю й оцінки, здійснювані  національними державними 
органами (Рис. 1). 
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Рис. 1. Загальні принципи Кодексу ЄС з відповідального проведення досліджень  
у сфері нанонауки і нанотехнологій  

(складено автором за [14] та [16]) 
 

Продовженням Рамкових програм стала програма «Горизонт 2020», в якій виділено такі 
напрямки діяльності щодо розвитку нанотехнологічної галузі [17]: 

1. Розробка нового покоління наноматеріалів, наноприладів та наносистем. 
Спрямування на фундаментально нову продукцію, що забезпечує надійні рішення в багатьох 
секторах. 
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2. Забезпечення безпечної розробки та використання нанотехнологій. Просування 
наукових знань про потенційний вплив нанотехнологій та наносистем на здоров’я або 
навколишнє середовище та забезпечення інструментів для оцінки ризиків й управління ними 
впродовж усього періоду експлуатації. 

3. Розвиток суспільного виміру нанотехнологій. Зосередження на управлінні 
нанотехнологіями на користь суспільства. 

4. Ефективний синтез та виготовлення наноматеріалів, компонентів і систем. 
Зосередження на нових операціях, розумному поєднанні нових та існуючих процесів, а 
також, на масштабуванні для досягнення масового виробництва продукції на універсальних 
установках, що забезпечує ефективну передачу інформації для створення промислових 
інновацій. 

5. Розробка техніки, методів вимірювання та обладнання, що підвищує продуктивність, 
зосереджуючись на основних технологіях, які сприяють розвитку та виведенню на ринок 
складних наноматеріалів та наносистем. 

З розвитком нанотехнологій з метою їхнього впорядкування й приведення до єдиних 
норм було прийнято низку стандартів ISO, що стосуються як забезпечення безпеки 
нанотехнологій і наноматеріалів, так і методів їхнього синтезу, аналізу властивостей та 
визначення термінології. Організаційну роботу в цьому напрямку проводить спеціально 
створений Технічний комітет з нанотехнологій, що має найменування ТС-229.  

Спираючись на те, що нанотехнології розвиваються надшвидкими темпами [18], деякі з 
цих стандартів швидко втрачають термін дії та замінюються більш новими, деякі – ще тільки 
знаходяться в стадії розробки. Кількість таких стандартів становить близько 1100 [19]. У 
Таблиці 1 наведено лише основні стандарти у сфері нанотехнологій. 

Також у розробленні знаходяться такі стандарти ISO: 
- ISO/NP TS 10798 Nanotechnologies – Characterization of carbon nanotubes using 

scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry (Нанотехнології. 
Характеристика вуглецевих нанотрубок за допомогою скануючої електронної мікроскопії та 
енергетично дисперсійної рентгенівської спектрометрії) [37]; 

- ISO/DTS 16195 – Nanotechnologies – Guidance for developing representative test 
materials consisting of nano-objects in dry powder form (Нанотехнології. Посібник для розробки 
репрезентативних тестових матеріалів, що складаються з нанооб'єктів у формі сухого 
порошку) [38]; 

- ISO/NP TS 17200 – Nanotechnology – Nanoparticles in powder form – Characteristics and 
measurements (Нанотехнології. Наночастинки в порошковій формі. Характеристики та 
вимірювання) [39]; 

- ISO 19007 – Nanotechnologies – Invitro MTS assay for measuring the cytotoxic effect of 
nanoparticles (Нанотехнології. Аналіз invitro МТС для вимірювання цитотоксичного впливу 
наночастинок) [40]; 

- ISO/NPTR 19733 – Matrix of characterization and measurement methods for graphene 
(Матриця характеристик та методів вимірювання для графена) [41]; 

- ISO/WD 19749 – Nanotechnologies – Measurements of particle size and shape 
distributions by scanning electron microscopy (Нанотехнології. Вимірювання розподілів 
розмірів і форм частинок за допомогою скануючої електронної мікроскопії) тощо [42]. 

Узагальнюючи, можна констатувати, що стандарти в галузі нанотехнологій стосуються 
термінів визначень та класифікації; керівництв та практик синтезу, застосування та утилізації; 
методів випробувань та характеризації властивостей; забезпечення безпеки та оцінки 
ризиків; засобів і методів інформаційної підтримки, продукції наноіндустрії (Рис. 2). 
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Таблиця 1. Стандарти ISO у сфері нанотехнологій 

 

Стандарт ISO Назва (англ.) Назва (укр.) Зміст Джерело 

ISO/TR 13329:2012 
 

Nanomaterials. 
Preparation of material 
safety data sheet 
(MSDS) 

Наноматеріали. Підготовка 
паспорта безпеки матеріалів  

Містить керівні вказівки щодо розробки змісту 
та узгодженості передачі інформації про 
безпеку, здоров'я та навколишнє середовище у 
паспортах з безпеки даних (SDS) для речовин, 
класифікованих як виготовлені наноматеріали та 
хімічні продукти, що містять вироблені 
наноматеріали.  

[20] 

ISO/TS 10868:2017 
 

Nanotechnologies – 
Characterization of 
single-wall carbon 
nanotubes using 
ultraviolet-visible-near 
infrared (UV-Vis-NIR) 
absorption 
spectroscopy 
 

Нанотехнології. Характеристика 
одностінових вуглецевих 
нанотрубок з використанням 
ультрафіолета-видимої-
ближньої інфрачервоної (UV-
Vis-NIR) абсорбційної 
спектроскопії 

Наводяться рекомендації для характеристики 
сполук, що містять одностенні вуглецеві 
нанотрубки (SWCNTs), за допомогою оптичної 
абсорбційної спектроскопії. 

[21] 

ISO/TS 80004-
1…13:2015-2017 

Nanotechnologies – 
Vocabulary – Part 1-13 

Нанотехнології. Словник 
(частини 1-13) 

Перелічує терміни та визначення, що стосуються 
основних термінів у сфері нанотехнологій. 
Призначений для полегшення зв'язку між 
організаціями та окремими особами в 
промисловості та тими, хто взаємодіє з ними. 

[22-27] 

https://www.iso.org/contents/data/standard/05/37/53705.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/95/69547.html?browse=tc
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Продовження таблиці 1 

Стандарт ISO Назва (англ.) Назва (укр.) Зміст Джерело 

ISO/TR 10929:2012 Nanotechnologies – 
Characterization of 
multiwall carbon 
nanotube (MWCNT) 
samples 

Нанотехнології. Характеристика 
зразків багатошарових 
вуглецевих нанотрубок 
(MWCNT) 

Ідентифікує основні властивості багатошарових 
вуглецевих нанотрубок (MWCNTs) та вміст 
домішок, які характеризують об'ємні зразки 
MWCNTs, і висвітлює основні методи 
вимірювання, доступні промисловості з метою 
визначення цих параметрів. 

[28] 

ISO/TS 11251:2010 Nanotechnologies – 
Characterization of 
volatile components in 
single-wall carbon 
nanotube samples 
using evolved gas 
analysis / gas 
chromatograph-mass 
spectrometry 

Нанотехнології. Характеристика 
летких компонентів у 
одностенових зразках 
вуглецевих нанотрубок з 
використанням еволюційного 
аналізу газохроматограф-
масспектрометрії 

Вказує метод характеризації летких компонентів 
у зразках з одношарових вуглецевих нанотрубок 
(SWCNTs) з використанням масляної 
спектрометрії (EGA / GCMS) для аналізу 
еволюційного газу. 

[29] 

ISO/TS 11888:2017 Nanotechnologies – 
Characterization of 
multiwall carbon 
nanotubes – 
Mesoscopic shape 
factors 

Нанотехнології. Характеристика 
багатошарових вуглецевих 
нанотрубок. Мезоскопічні 
фактори форми 

Описує методи характеризації мезоскопічних 
факторів форм багатошарових вуглецевих 
нанотрубок (MWCNTs). Використовувані методи 
включають скануючу електронну мікроскопію 
(SEM), трансмісійну електронну мікроскопію 
(TEM), віскозиметр та аналіз світлорозсіювання. 

[30] 
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Продовження таблиці 1 

Стандарт ISO Назва (англ.) Назва (укр.) Зміст Джерело 

ISO/TR 16196:2016 Nanotechnologies – 
Compilation and 
description of sample 
preparation and dosing 
methods for 
engineered and 
manufactured 
nanomaterials 

Нанотехнології. Збір та опис 
методів підготовки зразків та 
методів дозування для 
розроблених та виготовлених 
наноматеріалів 

Надає керівництво щодо підготовки 
наноматеріалів для екологічних та 
біотоксикологічних випробувань. Містить 
рекомендації щодо факторів, що стосуються 
підготовки зразків та визначення дози, які 
можуть бути корисними в токсикологічних, в 
тому числі екотоксикологічних, випробуванях 
розроблених та виготовлених наномасштабних 
матеріалів. 

[31] 

ISO/TR 18196:2016 Nanotechnologies – 
Measurement 
technique matrix for 
the characterization of 
nano-objects 

Нанотехнології . Матриця 
вимірювальної техніки для 
характеристики нанооб'єктів 

Надає матрицю, яка спрямовує користувачів на 
комерційно доступні методи, що стосуються 
вимірювань загальних фізико-хімічних 
параметрів для нанооб'єктів. Деякі методи 
застосовуються також до наноструктурованих 
матеріалів. 

[32] 

ISO/TR 18401:2017 Nanotechnologies – 
Plain language 
explanation of selected 
terms from the ISO/IEC 
80004 series 

Нанотехнології. Просте 
пояснення мови окремих 
термінів із серії ISO / IEC 80004 

Призначений для надання допомоги 
зацікавленим особам, які приймають рішення 
щодо напрямку, управління та застосування 
нанотехнологій, щоб краще зрозуміти вибрані 
основні терміни та визначення в серії 
словникових запасів ISO / IEC 80004 для 
нанотехнологій. 

[33] 
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Продовження таблиці 1 

Стандарт ISO Назва (англ.) Назва (укр.) Зміст Джерело 

ISO/TR 18637:2016 Nanotechnologies – 
Overview of available 
frameworks for the 
development of 
occupational exposure 
limits and bands for 
nano-objects and their 
aggregates and 
agglomerates (NOAAs) 

Нанотехнології. Огляд наявних 
рамок для розробки лімітів і 
смуг, пов'язаних з 
опроміненням, для 
нанооб'єктів та їх агрегатів та 
агломератів (NOAA) 

Надає огляд доступних методів і процедур для 
розробки лімітів професійного впливу (OEL) та 
смуг професійного опромінення (OEBs) для 
виготовлених нанооб'єктів та їх агрегатів та 
агломератів (NOAAs) для використання у 
прийнятті рішень щодо управління ризиком для 
професійного здоров'я. 

[34] 

ISO/TR 19057:2017 Nanotechnologies – 
Use and application of 
acellular in vitro tests 
and methodologies to 
assess nanomaterial 
biodurability 

Нанотехнології. Використання 
та застосування ацеллярних in 
vitro тестів та методологій для 
оцінки біологічно орієнтованої 
наноматеріалів 

Розглядає використання та застосування 
ацеллярних in vitro випробувань та методологій, 
впроваджених при оцінці біостійкості 
наноматеріалів та їхніх лігандів у моделюваних 
біологічних та екологічних середовищах. 

[35] 

ISO/TS 19590:2017 Nanotechnologies – 
Size distribution and 
concentration of 
inorganic nanoparticles 
in aqueous media via 
single particle 
inductively coupled 
plasma mass 
spectrometry 

Нанотехнології. Розподіл 
розмірів та концентрація 
неорганічних наночастинок у 
водному середовищі за 
допомогою індуктивно 
зв'язаної плазми масо-
спектрометрії 

Вказує спосіб виявлення наночастинок у водних 
суспензіях та характеристику кількості маси тіла 
та частки, а також розподілу розмірів за 
допомогою цифрових розрахунків за допомогою 
ICP-MS в режимі розв'язання часу для 
визначення маси окремих наночастинок та 
концентрації іонів. 

[36] 
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Питаннями нормативного регулювання в галузі нанотехнологій займається досить 
велика кількість організацій: 

- Міжнародна Рада управління ризиками (International Risk Governance Council – 
IRGC) [43]; 

- Агентство захисту навколишнього середовища США (Environmental Protection Agency 
– EPA) [44]; 

- Агентство контролю й регулювання харчових продуктів та ліків США (Food and Drug 
Administration – FDA) [45]; 

- Агентство по контролю за хімічною продукцією (Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemical Substances – REACH) [46]; 

- підкомітет експертів з глобальної гармонізації системи класифікації та маркування 
хімікатів (Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) Комітету експертів з транспортування небезпечних вантажів та по 
глобальній гармонізації системи класифікації та маркування хімікатів (Committee of Experts 
on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) Секретаріату ООН [47]; 

- Комісія Європейських Комітетів (Commission of the European Communities) [48]. 
 

 
Рис. 2. Класифікація стандартів у сфері нанотехнологій 

 
Цими організаціями, у свою чергу, розроблено ряд документів у галузі забезпечення 

безпеки наноіндустрії та її продукції [49-55]: 
- Recommendations for a global, coordinated approach to the governance of potential risks 

(Рекомендації по глобальному, скоординованому підходу до управління потенційними 
ризиками); 

- Regulatory Aspects of nanomaterials (Регулювання в області виробництва і 
споживання наноматеріалів); 
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- Nanotechnology Safety Act of 2010 (Нанотехнологічний акт безпеки)  
- Nanotechnology Law Report (Звіт по законотворчості в сфері нанотехнологій) тощо. 
Загальні засади управління якістю продукції визначені серією стандартів ISO 9000. 

Узагальнено сферу дії цих стандартів та основні зони їх застосування можна представити у 
вигляді схеми (Рис. 3) [56].   

 

 
Рис. 3. Стандарти ISO 9000 та зони їх застосування у виробничому процесі:  

ISO 9001 – «Системи управління якістю. Вимоги»; 
ISO 9002 – «Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві, монтажі 

та обслуговуванні»;  
ISO 9003 – «Система якості: модель забезпечення якості при остаточному контролі і 

випробуваннях»  
(складено автором за [56]) 

 

Вимоги стандартів серії ISO 9000 є загальними й призначені для застосування всіма 
організаціями та підприємствами незалежно від їх виду, розміру й продукції [57]. Якість – 
найважливіша споживча характеристика товару або послуги [58]. 

Поняття якості тісно пов'язано з сукупністю деяких властивостей та умов використання 
товару, які характеризують виріб з точки зору його призначення. Характерні ознаки 
формують також вимоги, яким повинен відповідати продукт, як на рівні проектних 
документів, так і в аспекті фактичних споживчих властивостей уже виготовленого товару [59, 
60]. Стандарти серії ISO 9000 дозволяють запроваджувати системи управління якістю (СУЯ) на 
підприємствах.  

Система управління якістю (СУЯ) відіграє роль складової частини загальної системи 
управління, яка забезпечує стабільність якості товару й підвищує ступінь задоволеності 
споживачів [61, 62]. 

В Україні нанотехнології включено до переліку середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки. Це 
відображено в розділі «Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 
з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій» і містить напрямки [62]: 

1. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування композиційних та 
функціонально-градієнтних матеріалів. 

2. Нові прогресивні матеріали та вироби з них для підприємств військово-
промислового комплексу. 

3. Промислове освоєння нових технологій отримання, оброблення і з’єднання 
конструкційних, функціональних та інструментальних матеріалів. 

4. Створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них. 
5. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування функціональних 

матеріалів у біології та медицині. 
6. Створення нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій. 
7. Створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції, збереження 

енергії, заміщення критичних матеріалів та охорони навколишнього природного 
середовища. 

8. Створення матеріалів та технологій для 3D-прототипування. 
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Все це підтверджує, що питання синтезу наноструктур, уточнення термінології, 
виробничої безпеки в наноіндустрії й безпеки споживання її продукції активно 
досліджуються і розробляються.  

Разом з цим відсутня нормативна документація щодо забезпечення якості 
нанотехнологічної продукції. Досі не визначено, які властивості та характеристики 
наноматеріалів мають піддаватися стандартизації. 

Крім того, залишається відкритими питання регулювання всього життєвого циклу 
наноматеріалів, зокрема: 

- зберігання; 
- упаковка;  
- транспортування; 
- утилізація. 
Недостатньо робіт присвячено ризикам використання наноматеріалів, їх поведінці при 

різних температурах, пожежо- та вибухонебезпеці.  
Для вирішення цих питань необхідно розробити методи, що дозволять оцінювати та 

забезпечувати якість наноматеріалів протягом усього життєвого циклу. 
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Part 5. Mechanisms for Ensuring the Sustainable Development of the Territories 

 

5.1. Evaluation of public transportation sustainability for the development of urban areas 
 
Public transportation is a key element of urban areas since its sustainability is of an 

important role to achieve comprehensive urban sustainability. Nowadays the urban sustainability 
assessment is an issue in different scientific fields in spite of the lack of widely accepted 
statements of both urban sustainability and sustainable transportation. The use of unambiguous 
indicators for evaluating sustainable urban transportation has been recognized as a central part of 
urban studies. 

Study purpose. The purpose of this paper is to analyze sets of sustainable urban transport 
indicators developed in the scientific area and to propose an approach for assessing urban 
transportation sustainability in Ukraine. 

Analysis of recent research. Since cities are large complex systems, assessment and 
measurability of their subsystems is a significant task for making efficient decisions. One of these 
subsystems is the urban transportation system, which is the main component in moving goods and 
people within and between cities. Most of the European cities have to face congestions and air 
pollution due to individual motorized transport modes [1], and a large part of the population 
spend hours to reach their destinations, due to constant congestions [2]. In the paper [3] stated 
that in urban areas, where pollutants and consequently the impacts resulted from unsustainable 
transport structure are existing in a concentrated way, the sustainable mobility is a prerequisite of 
achieving sustainable cities. 

Research [4] confirmed these statements, and identified technological change and reduced 
demand as proper and efficient measures for achieving a sustainable transport system. White 
Paper Transport [5] published by European Union generates the main requirements for achieving 
sustainable urban transportation, such as pedestrian- and cycling-oriented infrastructure, a 
smaller amount of vehicles with internal combustion engines and promotion of public 
transportation.  

The study [6] identified a composite index including 8 variables regarding environmental and 
social costs of different transport modes in Madrid. These indicators were applied to the Madrid 
Region in 2004 for modeling transport demand in the city. However, the main focus was on 
environmental and social aspects, two of the collected indicators are related to the economic 
pillar, due to the overlapping feature of it with other dimensions. The aim of the research [4] was 
to elaborate on an indicator system to assess and monitor urban sustainability at the local level. 
21 indicators have been used, divided into 4 main categories: economic, environment, social and 
energy. The energy sector has been distinguished from other sectors to emphasize its relevance in 
the decision-making process, moreover to get governance attention, but through this paper, 
energy-related indicators have been transferred into the environment sector. Alonso et al. [6] 
used 9 indicators for creating an aggregate index to measure sustainability aspects of urban 
passenger transport systems through 23 European cities. As can be seen, their study focused on a 
narrower range of sustainable transportation, but its relevance is unquestionable regarding urban 
transport systems due to the highly relevant feature of public transport systems in the operation 
of cities. The issue [7] measured the performance of urban public transport regarding French cities 
by 28 indicators. The division of variables is completely different from sustainability dimensions, 
but used indicators have been classified into them. It can be noted that there is a lack of clear 
economic indicators, which is a unique approach to assessing urban transport systems and their 
performance. The paper [8] developed a set of indicators to monitor and assess the sustainability 
of transport systems through Swedish cities. Their framework distinguished six categories as 
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elements of a sustainable urban transport system, such as efficiency, accessibility, safety, 
liveability, emissions, and resource use. Indicators collected by the authors have been reclassified 
into environmental, social, economic and institutional categories. The research [9] produced 
54 indicators and suggested a multi-view Black-box model for developing variables to evaluate the 
urban transport system in Mumbai, India. 

The approach [10] assessed the sustainability of daily trips around Lyon, which analysis was 
based on survey results. They have applied 21 indicators for evaluating complex transport 
infrastructure and services in Lyons conurbation, through environmental, social and economic 
aspects. Particular service- and organization-related variables have been divided into the 
“mobility” dimension. However, they were facing the lack of adequate data which constitutes an 
incomplete assessment regarding noise. Santos [11] provided an assessment index with 20 
indicators used to assess transport-related actions in the climate plan of Rio. Selection of used 
variables based on a comprehensive literature review, regarding their applicability. Similar to the 
latter study, they were facing the limited applicability of indicators in the assessment process, 
which was found as the main barrier. Dobranskyte-Niskota et al. [12] have collected 56 indicators 
through economic, social, environmental, institutional and operational dimensions to assess 
transport sustainability performance in the EU. They examined the general role of indicators and 
summarized selection criteria and existing transport indicator initiatives. 

The analytical article [13] presents the efforts of the advisory working group of the European 
Commission on Urban Transport and reflects its recommendations to national governments and 
city administrations of the EU on pursuing a sustainable transport development policy. Based on a 
synthesis of the 28 EU public institutions experience (unitary states and regions of federal states) 
using 20 assessment criteria, it was found that sustainable urban mobility development planning 
was most fully implemented in Belgium France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, United 
Kingdom (England and Wales). The recommendations are related to the reform of a) land use and 
environmental policies; b) cooperation coordination between various authorities; c) sharing 
responsibility for the transport policy of local authorities; c) supporting regional monitoring and 
efforts to develop regulations; d) harmonization of transport policies and governmental efforts, 
public institutions, business (including transport companies), mass media; e) legal regulation of 
public transport, emissions management, and transport safety; f) financing, payment for transport 
services, fiscal and tariff policies; unification of monitoring and research. 

Presently, in the sustainable development of urban areas, the greatest successes have been 
achieved in European cities, where about 70% of citizens live, and about 80% of GDP is produced. 
Transport of European cities affects the formation of 80% of the costs due to traffic congestion; its 
share in hydrocarbon emissions is 23%; 38% of road traffic accidents are associated with the 
passenger transportation [3].  

Thus, summarizing the above, the conclusion can be drawn that, till the present time, the 
foreign approaches presented do not generate a unified transportation sustainability technique 
due to the huge number of indicators and difficulties in determining them. 

In Ukraine, sustainable transportation development projects are just beginning. This is 
evidenced by a relatively small number of publications and legislative acts [14-21] issued to ensure 
this trend of the transportation industry of Ukraine. The sustainability of urban passenger 
transportation is mainly assessed by the natural indicators of its operation – atmospheric 
emissions of harmful substances, the total mileage of vehicles, traffic volume, etc [22]. Also, these 
indicators reflect the “transportation-to-human body” effect indirectly to contradict the 
sustainable development principles [23].  

From the above-stated, the experience of governments and cities of other countries is 
interesting to study, as well as the development of approaches to simply and unequivocally 
evaluate the passenger transportation sustainability level in Ukrainian cities. 



196 

Study material presentation. In the strategic and operational planning of urban public 
transport services, an important place is occupied by the system of indicators selected to assess 
the current situation and develop strategies aimed at achieving the goals of public transport 
sustainable development. Possible, the broadest concept of sustainable transportation may be 
accepted, as “satisfying current transportation and mobility needs without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs” [24]. 

Sustainable development is the guiding principle for any type of economic activity. By the 
end of the 20th century, it became obvious that the growth of population mobility and the 
availability of transport services began to decline due to constant congestion on the roads, air 
pollution, noise impact, and road accidents. The current state of urban passenger transportation 
indicates its unstable growth, which requires the changes in transportation technology and vehicle 
design, road transport infrastructure, design, operation and financing of the transport system. 
Bodies of state, regional and municipal government, transport operators, public organizations are 
increasingly aware of the need to reform and modernize public transport to achieve its sustainable 
development goals. Concerning the urban transportation, these goals may include meeting the 
needs of society and the population in the transportation, population mobility development, 
accessibility of transportation services, expedience in consuming the energy, human, land, and 
financial resources, as well as solving the environmental problems. In this regard, it is relevant to 
develop a system of targets to describe the current trends in the sustainable development of 
public transportation.  

The system of indicators for public transportation sustainable development is under certain 
requirements [25]: a) statistically confirmed indicator (although the indicator is potentially useful, 
the lack of reliable data eliminates its significance); b) indicator understanding simplicity (here, it 
means the understanding by transportation operators, municipal authorities and public 
organizations from the viewpoint of the phenomenon described and its quantitative expression; 
c) indicator completeness (urban mass transit is a complex activity due to its various modes and a 
wide range of environmental, social and economic results; the selected indicators should consider 
the variety of quantitative and qualitative relationships between economic, technological and 
social factors); d) indicator usability (it should reflect the need for measures to change the 
transportation technology, economic relations, transportation service quality, etc). 

The developed indicators should take into account the interests of all parties – the urban 
transport specialists, government institutions and urban population. The system should measure 
the degree of achievement of the following goals of public transport development: the growth of 
accessibility and mobility; improving transportation quality and service; reduction in negative 
environmental and health impact; optimization of transportation costs; increase in economic 
sustainability. 

Mobility and accessibility. Destination accessibility using different modes of public 
transportation for different population groups affects its mobility. To increase accessibility for 
different groups of the population, the economic, organizational and social efforts can be 
developed. It is possible to distinguish the following indicators of accessibility-related to 
infrastructure, time, spatial and individual characteristics: the infrastructure is determined by 
urban public transport modes and the variables associated – the travel comfort level and 
convenience level to reach a transportation facility, travel time and cost; time characteristics are 
determined by the time that is planned to travel and by the public transport velocity; spatial 
characteristics include the total distance and the time to reach the destination; individual 
characteristics determine the destination accessibility for passengers with disabilities on different 
passenger transportation modes. 

These characteristics can simply be expressed using distance, speed or travel time. There are 
other indirect accessibility indicators, for example, the share of urban households and workplaces 
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served by public transport; the traffic volume by various transportation modes, the share of public 
transport services in the total volume of services to the population, etc. 

Several indicators of the development of public transportation services related to mobility 
can be proposed. One of the indicators is associated with a change in public transport, private car, 
scooter, bicycle and walking share in the total volume of population trips. The calculation of this 
indicator is quite complicated since in addition to statistical estimates it involves the population 
surveys. It is possible to calculate this indicator taking into account the purposes of travel: work, 
study, treatment, rest and entertainment, etc., which allows determining the preferred travel 
options for various purposes, and, therefore, to identify areas where urban transportation reform 
is required. 

The considered indicator of mobility can be concretized as the assessment of the income of 
transport operators from various social population groups to disclose the social justice and level of 
service of different groups. 

The next indicator of population mobility may be the average time spent by a passenger on 
the journey from boarding to deboarding a vehicle. However, this indicator depends on the mode 
of public transport used and the distance, so the average travel time does not provide relevant 
information. In this case, it is proposed to use the average travel time for each public transport 
mode differentiated by the trip purpose. 

Another indicator of mobility is the travel length (distance) of urban transportation 
passengers. An increase in the urban shorter trips shifts the population preferences towards the 
use of non-motorized vehicles. For example, if about 70% of trips are shorter than 5 km, then 
there is a high potential for using non-motorized vehicles. This indicator along with the travel time 
can be differentiated by the public transportation mode, the social group of the population and 
the trip route. 

The above-stated system of accessibility and mobility indicators can be represented in 
Table 1.  

 
Table 1. Generalized transportation accessibility and mobility indicators 

Indicator Indicator Content 

Accessibility 

Number of transportation modes, the share of urban households and jobs served 
by public transportation, transportation volume structure, the share of public 
transport services 

Average trip time, average stop approach time, fare, transportation conditions 

Mobility 

Changes in transportation mode, the share of income of transport operators, 
total travel time per year, average transportation speed, the share of income of 
the population spent on mass transit travel  

Number of trips, average travel speed, average travel distance 

 
Transportation quality. The system of indicators of the transportation quality and service 

allows comparing different mass transit modes to improve the level of service for those that are 
notable for the low quality of services. It is proposed to use the following indicators when 
assessing the quality of transportation and service: a) average transportation speed on various 
transport modes; the difference in average speed affects the preferences of passengers; b) share 
of households, commercial enterprises, public organizations, government and management bodies 
located in the immediate vicinity of public transportation stops; c) average number of mass 
transportation transfers per a trip; this indicator determines the level of service within the public 
transportation system; a smaller number of transfers indicates a higher quality of service and 
affects the public transportation choice [45]; d) accessibility of public transportation services for 
persons with disabilities; e) safety of mass transit services; traditionally, safety is assessed using 
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two types of indicators, which are classified as road safety and personal safety and can be 
measured as the number of deaths per trip and the number of deaths per million people, 
respectively; f) speed limitation level for the public transportation; it can be measured as a 
percentage of roads within the city of speed limits of 50 km/h; g) pedestrian infrastructure quality; 
arrangement of special walking paths within the city provides a comfort for potential urban 
transportation passengers. The system of transportation quality indicators can be represented in 
Table 2.  

 
Table 2. Generalized transportation quality indicators 

Indicator Indicator content  

Transportation quality 

Average speed of transportation on various modes of urban transportation, 
average number of transfers in mass transit per a trip, number of deaths per a 
trip and general number of deaths, number of deaths on this mode of public 
transport per 10,000 road users, the share of roads within the city speed limits 
of 50 km/h 

The share of households, commercial enterprises, public organizations, 
authorities and administrations located in near the stops; speed limitation value, 
pedestrian infrastructure, the growth rate of passengers with disabilities, 
growth rate of the number of footpaths 

 
Negative environmental and health impact. Public transportation is one of the main types of 

economic activity, which has the maximum consumption of fuels and, consequently, maximum 
emissions into the environment, as a result of which air quality is deteriorating and the climate is 
changing. However, environmentally sustainable transport limits emissions and waste makes 
rational use of land and reduces noise levels [13]. Indicators of environmental conditions and air 
pollution can be represented by the following system of indicators: CO2 emissions per capita by 
public transportation mode; CO2 emissions per capita. 

Indicators to describe the depletion of land resources and the consumption of fuel and 
energy resources can be represented the area of the territory associated with transport activity 
per capita; size and density of transport infrastructure per capita. These indicators can be 
presented by type for different modes of transport infrastructure (paths, stops, roads, traffic 
lights, etc.). 

Important indicators of the development of public transport are indicators of the public 
health state due to air pollution and noise exposure. The place of residence of various social 
groups in the city and the modes of public transport they use determine the difference in the 
effects of polluted air and noise on their health. Public health data related to the effects of public 
transport can be collected for avoiding of relevant diseases, although these data availability is low. 
Two types of indicators determine the state of health associated with the effects of public 
transport: the percentage of the population exposed to air pollution as a result of exceeding the 
maximum allowable gas concentrations; the percentage of the population exposed to noise more 
than 55 decibels [12]. 

The consumption of fuel and energy resources in public transportation depends on the 
amount of passenger turnover and the efficiency of fuel use (trams and trolleybuses electricity). 
The use of fuel and energy resources is determined by their per capita consumption, differentiated 
by types of fuel and energy resources, modes of public transport, types of vehicles and 
transportation lines. In turn, the efficiency of using vehicles by mode of transport, fuel and energy 
resources used (gasoline, diesel fuel, natural gas, electricity) can be calculated. 

Important indicators of the development of public transport are indicators of the state of 
public health due to air pollution and noise exposure. The place of residence of various social 
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groups in the city and the modes of public transport they use determine the difference in the 
effects of polluted air and noise on their health. Public health data related to the effects of public 
transport can be collected in avoiding relevant diseases, although the availability of these data is 
low. Two types of indicators determine the state of health associated with the effects of public 
transport: the percentage of the population exposed to air pollution as a result of exceeding the 
maximum allowable gas concentrations; the percentage of the population exposed to noise more 
than 55 decibels [85]. 

Fare value. Accessibility is largely determined by the price, tax and tariff policies of the 
municipality affects the use of certain modes of public transport. To ensure equal access for the 
population, regardless of their socio-economic affiliation, it is necessary to optimize the cost of 
transportation. The goals of fare optimizing are characterized by the following system of 
indicators: access to fares for social groups of different incomes; actual expenses incurred by 
households of various social groups of the population for certain modes of public transport. 

Public transportation economic sustainability. Economic sustainability is associated with the 
cost of developing public transport and the income derived from transportation, but the socio-
economic nature of public transport and the principle of social justice should be taken into 
account. Economic indicators of the development of public transport are considered as indicators 
that affect the choice of its types, types of vehicles, the state of road transport infrastructure and 
pricing policy of municipal authorities [19, 20]. 

The main indicators characterizing the economic sustainability of public transport include 
transport infrastructure investments to improve the quality of transport services, the tax burden 
of transport operators by public transport mode, vehicles and fuel price, cost of parking, ticket 
prices, etc. 

The system of targets for reducing the negative impact on the environment and public 
health, optimizing the cost of transportation and increasing the economic sustainability of public 
transport are presented in Table 3. 

 
Table 3. Generalized social and economic indicators 

Indicator Indicator content 

Negative environmental and health impact  

CO2 emissions per capita by type of public transport; 
CO2 emissions per capita within the driving cycle, the 
area associated with transport activities per capita; 
size and density of transport infrastructure per 
capita, fuel consumption per capita, differentiated 
by types of fuel and energy resources, types of 
public transport, types of vehicles and 
transportation routes 

Fare value  

Accessibility of fares for socially diverse social 
groups; actual expenses incurred by households of 
various social groups of the population for certain 
types of public transport 

Economic sustainability  

Investments in transport infrastructure to improve 
the quality of service, tax burden of transport 
operators by mode of public transport, prices for 
vehicles and fuel, cost of parking lots, ticket prices 
and benefits for social groups, etc. 

 
However, in Ukraine, the practical use of all considered indicators of public transportation 

operation causes some difficulties associated with incomplete statistical support and available 
information in open sources. 
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Available information on public transportation development indicators for 2016-2018 [22, 
26-28] is presented in Table 4. 

 
Table 4. Public transportation operation indicators of Ukraine for 2016 – 2018 

Parameter 
Year  

2016 2017 2018 

Air pollutant emissions, million tons 60.8 60.3 58.2 

Average growth index 1.000 0.992 0.957 

Passenger transportation, million passengers   

Road transportation (buses) 2025 2019 1907 

Tramway 694 676 666 

Trolleybus  1039 1058 1016 

Subway 698 719 727 

Total 4456 4472 4316 

Average growth index 1.000 1.004 0.968 

Number of traffic accidents, units 158776 162562 150120 

Average growth index 1.000 1.023 0.945 

Operating length, thousand km   

Bus lines  159.5 159.6 158.5 

Trolleybus lines (single track) 3.3 3.4 3.4 

Tramway lines (single track) 1.6 1.6 1.5 

Subway lines (double track) 113.4 113.4 113.4 

Total 277.8 278 276.8 

Average growth index 1.000 1.000 0.996 

The average number of trips using public transportation, units 160 172 181 

Average growth index 1.000 1.075 1.131 

Public transportation participation in GDP, % 28.6 29.0 28.4 

Average growth index 1.000 1.013 0.993 

 
A generalized assessment of the urban transportation development can be given, firstly, 

from calculating the integral development indicator with the weight coefficients to consider the 
contribution of a particular indicator to the integral indicator. Another method of a generalized 
assessment of public transportation development is to determine the rank correlation between 
several of particular development indicators. 

From a practical point of view, the most accessible method of determining a generalized 
index of public transportation development is the statistical method of calculating it as a product 
of the growth in particular indicators 
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where n is the number of particular development transportation indicators. 
When calculating the generalized public transportation development index, it should take 

into account the way of change of particular indicator (positive or negative) from the sustainable 
development viewpoint. If concerning the base year (2016) the effect is positive (decrease in road 

accidents and air pollutant emissions), then the particular indicator can be used in the 1

iI form. 

For instance, for the years 2017 and 2018, the generalized index will make  
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As can be seen from the calculation results, in the year 2018, the generalized index value 

demonstrates some decrease due to passenger transportation volume, total operating length and 
GDP participation. At the same time, a positive trend has been observed regarding the reduction 
in harmful emissions, some accidents and the increase in the number of public transportation 
trips. Thus, in Ukraine, it should be noted a slight deceleration in the development of urban public 
transportation in 2018 compared with 2017. 

Conclusions. The generalized public transportation development index has been presented 
as an indicator of public transportation sustainability. It is easy and informative in use and, based 
on particular indicators, allows estimating the current sustainability and possible measures to 
improve the operation of mass transit operation from the viewpoint of sustainable development. 
The next stage of the study is to establish a correlation between the generalized index and 
particular development indicators. 
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5.2. Design principles of inclusive street-road environment 
 
Introduction. Every settlement should be inclusive, that is comfortable for all residents, 

without considering their health, knowledge or physical form. Population consists of different 
categories of citizens, such as: children; pedestrians with strollers; middle-aged pedestrians; old 
pedestrians; pedestrians with disabilities (their number in Ukraine is constantly increasing 
(see Fig. 1); pedestrians, who came to this city for the first time; pedestrians, who live in this city; 
drivers of cars or other vehicles; drivers of individual environmental vehicles (IEV): bicycles, 
scooters, segways, etc. None of these categories should be uncomfortable while moving the city 
and all the city's objects should be equally accessible to everyone. 

 

 
Fig. 1. Number of persons with disabilities in Ukraine, thousand 

  
The work is related to the research work of Highways, Geodesy, Land management and Rural 

buildings department of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine) – 
"Improvement of highways and street-road network" (Project ID: 0114U000354).  

Analysis of recent sources of research and publications. Recently, more and more researchers 
of transport planning use the term «Automobile Dependency» [33; 5; 2]. During the last decades 
the international coordination is carried out in the field of transport, roads and urban 
development. The largest international organization that conducts such coordination is World 
Road Association (Permanent International Association of Road Congresses (PIARC)). Issues of 
development of road infrastructure, urban transport systems are systematically considered in 
documents of profile committees PIARC [11-13]. In 1995 PIARC conducted a specialized XX World 
Road Congress, devoted exclusively to problems of urban transport planning. In the United States, 
at the state level, acts were adopted, in which special attention was paid to the organization and 
safety of pedestrian movement [1, p. 113-119]: Intermodal Surface Transportation Act of 1991 
(ISTEA), Transportation Equality Act of 21th Century.  

Many scientists from different countries are interested in application of the uuniversal 
design principles (UDP) in the street-road environment improvement. Scientists from Australia are 
researching universal design in housing [6, p. 45-52; 26]. Indian scientists [8] have developed 
design manual for a barrier-free built environment India. In Canada in 2017 there was publication 
of Barrier-free design guide [3]. Researchers from Turkey have done an assessment of street 
design with universal design principles: case in Aswan [19]. In 2012 Norway hosted the largest 
conference on universal design held in Europe until then. The conference gathered researchers, 
students, users, planners, public officers and other practitioners from 44 countries. The most 
interesting information from the conference has been collected in [25]. Canada scientists think 
that it is necessary to provide environments designed to suit the needs of older adults [9]. 
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Researchers from Indonesia have examined several design characteristics of themed streets in 
several countries from three different continents using UDP for giving proper directions to develop 
more user-friendly streets and they resumed that design direction can be suggested universal 
along with the richness of local aspects [14, 15].  

The need to find alternative to individual car transport means and ways to provide 
comfortable conditions for an IEV movement is discussed in the works [7, p. 1730-1740; 10, 
p. 260-268; 18, p. 71-75; 20, p. 81-86]. 

In the works [32; 24; 23] the classification of the main geometric structures of the street-
road network is given, their influence on the parameters of functioning of transport systems is 
evaluated and recommendations on the use of the city's territory for different planning schemes 
are given. But such classification based on width and operational qualities cannot fully reflect all 
the processes taking place on the streets. The street should be not only a city transport artery, but 
also the place of human interaction. During the organization of street space should be guided by a 
number of requirements related to activation of social and economic functions: improving the 
quality of life, mobility and activity of the inhabitants. 

Formulation of the problem. The rapid rate of motorization in Ukraine creates a new 
situation in urban designing. A few years ago, the focus was on improving traffic conditions for 
road transport (increasing the capacity of street-road network and the speed of the connection) 
and purely technical aspects of resolving this issue. Now problems of providing conditions for 
moving by individual environmental vehicles, pedestrian traffic and, especially, for the low-
mobility groups of the population are becoming more relevant.  

The purpose of this study is to summarize the world experience of designing and 
reconstruction of urban street-road network and to develop proposals for its improvement in 
accordance with the change of priorities that has occurred in the theory of transport planning. 

Research methods. The following research methods were selected for this scientific 
research: comparative analysis and generalization of streets and urban roads improvement and 
existing theoretical developments regarding the concept of inclusive environment; full-scale 
survey of the existing condition of streets and urban roads of Ukraine (measurement of height and 
distance of improvement elements placement, width of traffic lanes, slopes, excesses, photo-
fixation, etc.); systematic analysis of criteria for a comprehensive assessment of street and road 
environment maintenance level, taking into account the needs of limited mobility population 
groups and drivers of IEV; a hypothetical method for improve the principles for placement of 
streets and urban road beautification elements; modeling of the spatial corridor, elements of 
street improvement; experimental design of street improvement, comparative analysis of the 
obtained results. 

Basic material and results. The problems of reconstruction of the transport system and the 
street-road network are very significant. Transportation directly affects labour and cultural-domestic 
activity of the population, causing technical and social progress of society. Highways and street-
road network make up the city framework, forming its planning structure. Moreover, transport 
communications – the most stable element of this structure, which maintains its functional 
significance, even with global changes in the organization of urban transport and life of the 
population. In recent decades the problems of transport in large cities have become much more 
complicated because of the increasing number of cars and their active using for labour, cultural, 
domestic and recreational travels.  

In Ukraine, for example, the total number of passenger cars approached 2.5 million against 
0.55 million in 1991 [27]. The level of car ownership in big and largest cities of Ukraine is 85-
275 cars per 1,000 inhabitants. A similar rate in urban areas of developed foreign countries is 450-
700 cars per 1,000 inhabitants. Even with the fact that the level of motorization in Ukrainian cities is 
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low compared to the level of motorization of developed Western countries, transport problems in 
Ukrainian cities are acute and require urgent solution [28, p. 60-61.]. 

At peak times in the city centres the speed of road transport is reduced to 10-15 km/h. Time 
expenditures for travel are increasing, the average time for travel from place of residence to 
work exceeds 60 minutes at normal rates for 90% of passengers no more than 40 minutes.  

As a part of streets and urban roads environment research for the purpose of adapting it to 
the needs of all users, an experiment "Survey of the existing state streets and urban roads 
environment in Poltava and other settlements of Ukraine regarding the conditions of accessibility 
for all people" was conducted. The study revealed a number of problems of modern cities street-
road network, among which the main are following (see Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. The main problems of street-road space in Ukrainian settlements  

 
Incorrect prioritization of street space security. Space security depends on many factors: 

clear and intuitively understandable boundaries of spaces for different activities (walking, moving 
by bicycle or car, rest in cafes or places for recreation etc.); high concentration of residents on 
streets, which gives a sense of unity with the city community; good lighting in the dark and so on. 
Still street lighting is calculated taking into account the value of traffic. Instead, sidewalk lighting is 
often relegated to the background, while lighting quality ‒ one of the keys of safety in the street. 

No clear zoning of street space. In the Ukrainian cities are still not clearly defined the 
boundaries of private and common spaces. There is no and their graduation. The boundaries can 
be both physical (building front, fence, green plantations, etc.), and "mental" ‒ paving, lighting, 
etc. Because of the lack of a clear zoning, pedestrians cannot feel safe even on the sidewalks ‒ car 
drivers not only park, and sometimes ride in pedestrian areas; people on bikes, scooters, segways, 
etc., not having separate lanes, move in the same flow with pedestrians. As a result, all users of 
the road network have difficulty in maneuvering in a confined space and impossibility of free 
movement. The lack of control contributes to this situation. 

Non-use of universal design principles (UDP). The use of UDP as a roadmap design strategy 
aims to ensure equal rights for all actors in society and encourages the full participation of people 
with limited mobility (PLM) in public life by ensuring the accessibility and ease of built 
environment use, thus improving the “quality of life” of the entire settlement community. 
According to State Building Regulations B.2.2-40: 2018 [30] PLM are people, who experience 
difficulty moving independently, providing services, information, or orienting in space. PLM 
includes persons with disabilities, people with temporary disabilities, pregnant women, the 
elderly, and people in wheelchairs [17, p. 824-830]. Also, PLM can be attributed to completely 
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healthy people who are visiting this city for the first time and need detailed, clear and visible 
indications for orientation in space. The term “Universal Design” originated in the United States, 
and was first used in the mid-1980s by American architect Ronald L. Macy [4]. Universal design is 
the design and composition of an environment that is accessible, understandable, and used by all 
people, regardless of age, size, ability, or disability. The main principles of UDP are equality and 
accessibility, flexibility for simple and intuitive use, affordable presented information, the right to 
make mistakes, the need for low physical effort, the presence of the desired size, place, space. 

Chaotic commercialization of street space. City streets are filled with institutions for 
business, seasonal and non-sanctioned trade, promotional materials, etc. From this the quality of 
urban space and its visual perception sharply falls. At the same time it contributes to the reduction 
of the efficiency of promoting goods and services, the development of the shadow economy, the 
establishment of «society of consumption» principles and the reduction of mental health of 
people (irritation due to impossibility of free passage, feeling of imperfection, etc.). 

Limiting the availability of street space. On the streets of most cities there are no special 
facilities for people with limited mobility, the design of improvement elements often is not 
ergonomic, the crossing of the road often need to use an underground passage, inconvenient for 
the elderly and low-mobility groups of the population. For some people, causing great difficulties 
overcoming the high-altitude differences between the roadway and the sidewalk. 

Lack of integrated approach in designing and creating of street space. A large number of 
stakeholders in the using of space, variety of landowners create chaotic placement of 
improvements and other elements of street space. Often there is no street navigation, no signing. 

Economic levers in the creation and maintenance of street space. In market conditions, the 
city is not able to maintain a high quality of free space, based in Soviet times. It is necessary to 
introduce new scenarios for the development of such places using investments from different 
business structures.  

Problems of street space exploitation. When operating the streets, normative acts regulating 
the maintenance of street space are often violated. Garbage disposal system is ineffective, poorly 
performed work on the current paving repair, etc. 

Also with the development of urban traffic the task of environmental protection revolts 
especially sharply. Protection from noise, vibration, air pollution of the city by harmful impurities, 
contained in the exhaust gases of the car – these are the most acute problems of modern cities.  

High growth of motorization of cities, increasing traffic volumes on the streets, creating a 
network of high-speed roads and highways of continuous motion, rational organization and traffic 
management with the creation of the best conditions for its safety – these are the problems of 
transport in a modern city, without which the normal functioning of the city life is impossible 
[20; 21, p. 94-100]. 

The analysis of the history of the settlements planning in context of vehicles development 
shows that after the stage of motorization the logical step is the search for new means of 
transport, designed to solve the problems of pollution, traffic and diseases associated with the 
sedentary lifestyles. 

Individual (designed for 1-2 people) environmental-friendly (they don’t harm the 
environment) vehicles (IEV) are becoming increasingly popular in developed countries. The using 
of IEV brings a number of positive changes (see Fig. 3): 

- in the medicine: the risks of coronary heart disease of inhabitants and hypertension are 
reduced, the problem of low mobility and predominantly sedentary lifestyle is solved, syndromes 
of depression and anxiety are displaced; 

- in the ecology: emissions of harmful substances into the environment and the noise in 
localities are reduced; 
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- in the economy: the expenses for the fuel consumption are reduced, the amount of traffc 
jams decreases, new workplaces appear (because of the work activation of the factories producing 
new types of transport, shops, dealing with their repair, etc.); 

- in the social sphere: the well-being of inhabitants is improved, their need in organized 
recreation areas is satisfied, the ecological thinking is formed. 

 

 
Fig. 3. Positive changes that IEV using brings to settlements 

 
In recent years, the views on designing and reconstruction of the street-road network have 

undergone revolutionary changes. The term «Automobile Dependency» got the following 
definition: automobile dependency – the total effect of a number of factors, which leads to a high 
level of car using and limits the possibility of using alternative modes of transport. There is another 
definition: automobile oriented transportation and land use patterns. 

So, as we see, Ukraine, like other countries of the world, has faced the problem of adapting 
the projects of city streets construction and reconstruction projects to changes of priorities , which 
took place in the theory of transport planning (see Fig. 4). 

 

а)  

b)  
Fig. 4. The change of priorities, which took place in the theory of transport planning: 

а) the priority of private car; b) the priority of pedestrian movement [29] 
 
World experience shows that even investing heavily in the development of the road 

network, the solution of problems of road transport services’ complex, it is impossible to solve 
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the problem of transportation in large cities by providing comfortable movement of cars. Not by 
chance the best in terms of transport cities in the world (Copenhagen, Berlin and others) use the 
so-called pyramid of priority (see Fig. 5), which advise to apply when making decisions in designing 
and reconstruction street-road environment [31].  

 

 
Fig. 5. The transport pyramid of inclusive street-road environment 

 
Taking into account the mass of the pedestrian movement (almost every citizen with one or 

another frequency use to move the walking) and its safety for the environment, on the highest step 
of this pyramid put pedestrians. The long-term global experience proves that the city cannot be 
comfortable and attractive if it is not convenient for pedestrian traffic, of which the most 
vulnerable are low-mobility groups of population.  

On the second step is cycling transport, which has the same advantages and problems as the 
pedestrian, but occupies a separate place in the pyramid because it allows you to overcome much 
larger distances (effective radius of bicycle use is 5-7 km) and needs parking spaces and, on 
separate streets, a separate infrastructure.  

The third step of transport pyramid takes public transportation, which carries far more people 
than private cars, produces considerably fewer emissions (especially trolleybuses), takes much less 
space on the road and is not parked for a long time in the central part of the city. The social role of 
public transport, which is much more affordable for private cars, is also great. 

To commercial vehicles, which delivers the required goods, in cities with an efficient transport 
system they give priority over private transport, since convenient conditions for this kind of 
transport stimulate business development and prevent the shortage of goods. Standard is the 
permission of commercial vehicles in certain hours, usually in the morning. 

The last step in the pyramid of priorities takes private car, which, although provides high 
mobility, comfort and unlimited travel range, has low efficiency. Large expenditure of energy 
efficiency relative to the weight he carries), causing noise and chemical pollution and occupies large 
areas. 

The PIARC methodical documents of recent years and the works of 20th Congress highlight 
the following important directions of the development of road traffic organization:  

- decreasing the intensity of traffic in city centres;  
- searching for alternative, environmentally friendly modes of transport;  
- the priority of public passenger transport and cars used by several passengers;  
- parking regulation;  
- the interaction between the street-road network and the urban environment. 
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The most radical means of reducing the intensity of traffic in urban centres are car-free 
zones. They are characterized by a total ban on traffic, with the exception of special types 
(ambulance, police, fire and communal services, shop maintenance). Such zones are arranged on 
small, usually guarded territories. As an example, the historical centre of Tallinn (Old Town) and 
the ancient quarters of Little France (Strasbourg). 

Currently, a common measure of traffic management is «traffic calming», which combines 
technical and architectural-planning solutions. According to the definition of the Institute of 
Transport Engineers (ITE) traffic calming is «a combination of physical measures that reduce the 
negative effect of cars using and improve the conditions for other street users» [16, p. 17-21]. The 
main objectives of these measures are: improving living conditions; accounting and priority of the 
requirements that are put forward by the user of the city territory (work, recreation); creating safe 
and aesthetically attractive streets; reducing the negative effects of road transport (especially 
noise and pollution); creating favourable conditions for pedestrians, cyclists and people with 
limited mobility. 

Among the main results achieved by the traffic calming, indicate: decreasing of vehicles 
speed; reducing the number and severity of accidents; provision of conditions for various types of 
movement (by public transport, by bicycle, by foot); reduction of transit traffic of motor transport. 

Traffic calming is achieved by technical measures and laws. First of all, creating calming 
zones they eliminate the transit movement, for which within the zones through-streets turn into 
dead-end, loop, ring, etc. In addition, the speed limit is introduced, which can sharply reduce the 
number of conflicts between pedestrians and transport, and regulate parking. It should be 
emphasized that when designing zones of calming the improvement of the streets and the design 
of their space play a very important role and are considered as a means of influencing the mode of 
vehicles movement. 

Service of areas often relies on public transport, which gets priority. Therefore, are possible 
the combinations, for example, of pedestrian traffic and tram lines (Strasbourg, Saint-Etienne) or 
pedestrian traffic and bus routes (Dijon). The organization of street space, their landscaping and 
design ensure the priority of pedestrians and cyclists movement and stimulate the reduction of 
vehicles speed; in particular, it is supposed the reducing of bandwidth of street-road network or of 
some of its sections. 

In the USA and Canada, where is a practice of parkway design, measures of calming the 
movement combine with landscape design. For example, part of sustainable development 
programs in the great Vancouver area was the creation of so-called «green streets», «green 
ways». Designing of this type of street involves: reducing the coverage areas, increasing the areas 
of landing and lawns within the streets, turning them into boulevards, creation of separating strips 
with landings, application for sidewalk paving and construction from natural materials instead of 
standard asphalt. 

As an example, one can consider the problems that arise during the substantiation of the 
development of the street-road network in developing the master plan of Poltava (Ukraine).  

Starting from the beginning of the XXI century, the city officials of Poltava faced the acute 
problems of organizing transport, cycling and pedestrian traffic and parking areas in the central 
part of the city, caused by a number of reasons. The level of motorization in Poltava region in 
2003, 2005-2009 and 2011 was higher than the nationwide and in 2008 reached the maximum 
number ‒ 164 cars per 1,000 inhabitants [34, p. 41-46.]. During the last decade, the so-called 
tertiary sector (trade, domestic services and various forms of commerce) has been rapidly 
developed in the settlement. Thus, has been created a «trading core» ‒ a functionally rich territory 
with an area of approximately 15 hectares, which became the focus of mass attraction of 
pedestrian and transport flows. The territory of the «trading core» is gradually expanding and is 
increasingly saturated with new objects. In fact, there is the process called in foreign urban 
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planning literature the term «urban regeneration». The organization of transport services of 
«trading core» requires the reconstruction of the street-road network, but is in disagreement with 
the requirements of the preservation of cultural and historical centre of Poltava. 

The territory of the city area contributes to the development of cycling, as the city is 
compact, most of the streets have a fairly wide passageway, most often sidewalks are separated 
from the roadway through the greenery, there are many parks, squares in the city, which 
promotes the development of recreational cycling. But the results of survey, conducted in October 
2014 – January 2015 by public organizations "SITI-LAB" and "VeloPoltava" give an idea of the 
obstacles that prevent Poltava residents from crossing the bike. Among the factors that influence 
cycling in Poltava are:  

- poor quality of roads and sidewalks (this factor is very important for 75.3% of the 
respondents, important, but not critical for 20.4% and not important for 4.3%);  

- disrespect from drivers/pedestrians, discrimination on the road, violation of the rules of 
the road (48.1%, 41.3% and 10.6% respectively);  

- lack of bicycle paths (45,1%, 46,8% і 8,1%); 
- lack of bicycle parking (44,7%, 41,3% і 14,0%); 
- lack of place to store the bike at work (38,7%, 29,4% і 31.9%). 
Therefore, the development and improvement of master plan will have to solve new 

problems, including the area of ensuring the availability of Poltava streets to the needs of all 
people.  

For execution and addition the transport sections of the new master plan and, in particular, 
the justification of the street-road network development should be given a number of initial 
indicators. Among them are: 

- the projected level of motorization; 
- population mobility (including owners of individual motor transport); 
- distribution of passenger flows between public passenger transport, individual 

automobile and IEV drivers; 
- needs of people with disabilities. 
Particularly important and urgent is the search for effective techniques for the application of 

principles of inclusivity in the design of street and road environment improvement, which should 
become universal. This certainly requires improvement and change of approaches to the technical, 
architectural and design implementation of measures to ensure it. 

The study of the foreign experience of designing paths for the movement of individual 
environmental vehicles allowed the author to distinguish the basic methods of organization of IEV 
traffic, which are shown in Figure 6. 

As a result of the analysis of each of the listed schemes of organization of IEV traffic it is 
revealed that each reception has its advantages and disadvantages. The decision when designing 
an inclusive street-road environment is recommended to be taken into account such factors as: 
destination of the route, terrain, traffic congestion, average speed of cars, availability of parking 
on the street, possible costs and construction volumes, etc. 

Authors suggested criteria for a comprehensive assessment of street and road environment 
maintenance level, taking into account the needs of limited mobility population groups [17], which 
are divided on four groups: safety, accessibility, comfort and informative.  

Safety include: exclusion of false effects, a viable pedestrian network, tolerance for mistakes, 
rationality. Safety provides: stairs, appropriate lighting, ramps, traffic lights, a number of road 
accidents, island of security, separation of transport and pedestrian streams.  

Accessibility include: versatility, equality, “smart device”, diversity, hierarchical sequence. 
Accessibility provides: the corresponding bias, sidewalk width, and crosswalk, availability of the 
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necessary space, border, specialized playgrounds, ramp raids, parking area, minimum transit 
distances, and elements placement accomplishment.  

 

 
Fig. 6. The basic methods of individual environmental vehicles movement organization 

 
Comfort include: appearance, aesthetic appeal, application of small physical forms, optimal 

placement. Comfort provides: surface drainage, availability of a recreation area, condition of 
coverage, environmental data, pedestrian zone, priority of movement. 

 Informative include: understandable ability, continuity, read ability, interactivity, variety. 
Informative provides: information support, tactile means, optimal placement, distance, angles of 
visibility, reduction of time and effort.   

Authors suggested the system of beautification elements of streets and urban roads 
environment in settlements [22, p. 642-648] that consists of three systems beautification 
elements:  

- pedestrian – sidewalks – environment;  
- bicycle – bikeway – environment; 
- automobile – roadway – environment. 
Is suggested using a new design principle – street and urban road spatial corridor modelling, 

which provides the inclusivity in the design of street and road environment. To apply this, authors 
have recommended street and urban roads beautification elements distributed by importance 
level into four groups in accordance with purpose.  

Beautification elements, ensuring continuous movement function suggested to include to 
the I importance level, the function of safe movement – to the II importance level, the function of 
ecological – to the III importance level, the function of easy movement, which depends on the 
satisfaction of physiological and psychological needs of movement and environment – to the IV 
importance level.  

Each beautification element has placement in the corresponding space subcorridor. Authors 
have defined parameters of subcorridors. Street spatial corridor includes all subcorridors. User – 
transit way – environment system designing should be done according to the laws of harmonious 
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unity, when favourable conditions for user’s optimal psychological state are established. The 
geometric generalization of this system can be created, if its elements are considered in 
interconnectedness, interpenetration, mutual agreement. Street space elements harmony consists 
of correspondence factors and equilibrium, rhythm, contrast, magnitude, symmetry and 
asymmetry, the regulatory element of which is the proportionality. The method of designing an 
integrated road and street beautification what based by street and urban road spatial corridor 
modelling principle authors have proposed.  

On the basis of the conducted researches are defined the principles (see Fig. 7) and means of 
inclusive street-road environment designing.  

The principles mean the basic, initial provisions of the theory of design, the means - actions 
that make it possible to bring these principles to life. 

1. The principle of functional integration is aimed at adapting the existing road 
infrastructure to the needs of all users without major construction activities. The principle can be 
implemented by: 

- selection of separate lanes on roads and sidewalks for PLM and IEV movement (with 
ramps arrangement, lowering of borders for easy overcoming of differences of heights, 
coordination of places of intersection these lanes with boarding and disembarkation points of 
public transport passengers); 

- restricting traffic or lowering speeds on individual streets;  
- permitting the IEV to move on the counter lanes (i.e. towards one-way traffic on the 

streets);  
- arrangement of car parks, garages, service stations for the possibility of servicing people 

with limited mobility and individual ecological vehicles. 
 

 
Fig. 7. The principles of inclusive street-road environment designing 

 
2. The principle of adaptability implies: 
- universality – the ability to use the same space by different users (for example, road sign 

"bicyclists permitted" on roads or sidewalks with low traffic or pedestrian traffic); 
- transformability – the ability to change the functional purpose of a space (for example, by 

placing a sign indicating the time of use a roadway space as a pedestrian); 
- phasing – dividing the process of improving the road network into a series of interrelated 

stages, which helps to minimize costs, ensure continuity of transformations, and, if necessary, 
make adjustments to this process. 
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3. The principle of functional differentiation is to separate the zones of functioning of 
different modes of transport and pedestrians: 

- separation of an independent route network for IEV; 
- installation of distribution fences; 
- construction of special bridges, overpasses, tunnels, parking lots, service stations, rental 

points, etc. for individual user groups. 
Such measures are necessary in high traffic areas of vehicles and / or pedestrians; a large 

number of trucks as part of a traffic stream or a high average truck speed. The embodiment of the 
principle of functional differentiation can be planned as the next stage of functional development 
of the street-road environment after functional integration. 

4. The principle of accessibility is that when designing an inclusive street environment it is 
necessary to take into account possible destinations. Routes should connect the residential areas 
with each other and with the most important destinations (educational institutions, shopping and 
business centres, places of cultural recreation, recreation areas, etc.), while avoiding the 
incompleteness, sudden termination of routes. It is important to establish close links between 
pedestrian zones, IEV movement areas and public transport.  

5. The principle of compactness is to ensure competitiveness on foot, bicycle or scooter 
compared to faster vehicles by creating the shortest routes and giving pedestrians and cyclists 
priority at crossroads. This should take into account the considerable sensitivity of people with 
disabilities to the slope of the road. 

6. The principle of informative is designed to ensure the clarity and intelligibility of priorities 
for all street-road road users. It is achieved through the installation of road signs, traffic lights, 
road marking, colour highlighting of the road surface and more. 

Educational programs, social advertising, bigboards and other means of reminding the need 
to respect all street traffic participants also play a major role. 

7. The principle of environmental friendliness involves the use of environmentally friendly 
materials in the creation of street-road environment and the maximum possible protection of 
pedestrians and IEV drivers from the harmful effects of road transport: 

- selection of ecologically clean areas for walking areas and health trails; 
- arrangement of green spaces and protective screens. 
According to this principle, streets can be considered as whole ecosystems in which man-

made elements of the urban landscape interact with the natural. In particular, this served as the 
basis for the design of “green streets", on which an ecological drainage system is applied - cleaning 
drains instead of storm sewers. 

8. The principle of aesthetic appeal is: 
- preservation of architectural and compositional unity and interoperability of all objects of 

the street-road infrastructure and the environment; 
- installation of lighting lines, small architectural forms, landscaping of adjacent territories; 
- organization of work on snow and ice clearing; 
- constant monitoring of the cleanliness and proper functioning of the elements of the 

street-road infrastructure. 
9. The principle of spatial corridor modelling provides the inclusivity in the design of street 

and road environment. The elements of the street-road environment are divided in importance 
into four groups according to the purposes for which they are set. 

Authors have designed the examples of application the inclusive design principles when 
designing elements of the street-road environment (Fig. 8, 9).  
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Fig. 8. Example of tactile strips (ТS) paving:  

1 – warning ТS; 2 – guiding ТS; 3 – information TS 
 

Also it was designed the examples of inclusive street and urban road environment formation 
based on principles of inclusivity in the design of street and road environment improvement 
(Fig. 10). 

a) b)  
Fig. 9. a) example of tactile strips paving on land pedestrian crossings:  

1 – warning ТS; 2 – information TS; 
b) example of tactile strips paving at public transport stops:  

1 – warning ТS; 2 – information TS;   
3 –  information TS, which indicates the place of entering in urban transport 

 
Having considered the world experience in designing and reconstruction the street-road 

network of cities can be formulated the main goals to be achieved adapting urban construction 
and reconstruction projects to the change of priorities, which took place in the theory of 
transport planning: 

- conducting constant researches as a basis for further design work; 
- differentiation of the road network by type of prevailing types of transport and 

organization of movement; 
- minimizing the mileage of traffic when travelling between any two points in the city ; 
- the maximum possible restriction of transit traffic within the city; 
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- -reduction of the harmful effects of traffic flows on residential quarters, recreation areas, 
areas of historic buildings, which have architectural and artistic value; 

- preparation of settlement for the future progress in the field of vehicles; 
- creation of one-way streets and pedestrian streets; 
- increasing mobility of people with disabilities, construction of main bicycle paths; 
- clear zoning of streets, separation of pedestrians space and automobile streams, 

arrangement of parking places, etc. 
 

    
Fig. 10. Example of inclusive street and urban road environment formation 

 
To achieve these goals, it is necessary to make changes in transverse profiles of settlements 

streets (to change the distribution of width of the street, design slopes, types of coverage), to take 
into account the priority when designing roads interconnections, to provide measures to improve 
the environmental situation in the urban environment. The competent implementation of these 
actions requires clear orientation in diversity of elements of space organization. 

Scientific innovation. The main scientific innovations of this work are: 
- authors conducted comparative analysis and generalization of streets and urban roads 

improvement and existing theoretical developments regarding the application of the principles of 
inclusivity;  

- is carried out systematic analysis of criteria for a comprehensive assessment of street and 
road environment maintenance level, taking into account the needs of limited mobility population 
groups;  

- authors improved the principles for streets and urban road beautification elements 
placement; modeling the spatial corridor and elements of street improvement.  

Practical value. The main practical values of this research are: 
- the design method of streets and urban roads complex improvement, taking into account 

the principles of inclusivity, was developed; 
- authors have designed the examples of principles of inclusivity application in the street 

and urban road environment improvement and examples of inclusive street and urban road 
environment formation; 

- the results of the study can be used in the design of street improvements and urban 
roads; 

- the results of the research have found practical application in the educational process, in 
particular, in course and diploma design, masters programs and special courses on Department of 
Highways, Geodesy, Land Management and Rural Buildings of Poltava National Technical Yuri 
Kondratyuk University and on Department of Urban Construction of O. M. Beketov National 
University of Urban Economy in Kharkiv.  
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Conclusions. Ukraine, like other countries of the world, has faced the problem of adapting 
the projects of city streets construction and reconstruction projects to changes of priorities, which 
took place in the theory of transport planning. The main problems of street-road space in 
Ukrainian settlements are: incorrect prioritization of street space security; no clear zoning of street 
space; non-use of universal design principles; chaotic commercialization of street space; limiting 
the availability of street space; lack of integrated approach in designing and creating of street 
space; economic levers in the creation and maintenance of street space; problems of street space 
exploitation. 

Are distinguished the basic methods of organization of individual environmental vehicles 
movement: on sidewalks, on roads, on separate lines on sidewalks, on separate lines on roads, on 
artificial structures over transport flows, on artificial structures under transport flows, on separate 
paths. 

Are suggested criteria for a comprehensive assessment of street and road environment 
maintenance level, taking into account the needs of limited mobility population groups, which are 
divided on four groups: safety, accessibility, comfort and informative.  

Are defined the principles of inclusive street-road environment designing: the principle of 
functional integration; of adaptability implies; of functional differentiation; of accessibility; of 
compactness; of informative; of environmental friendliness and the principle of aesthetic appeal. 

It is also proposed using a new design principle – street and urban road spatial corridor 
modelling, which provides the principles of inclusivity in the design of street and road 
environment. To apply this, authors have recommended street and urban roads beautification 
elements distributed by importance level into four groups in accordance with purpose of their 
establishment.  
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5.3. Centralization and decentralization in the state administration of Ukraine:  
theory and practice of implementation 

 
5.3. Централізація і децентралізація в державному управлінні України:  

теорія і практика реалізації 
 
Розбудова демократичної, правової, соціальної української держави зумовлює потребу 

теоретичного осмислення та практичної реалізації проблеми співвідношення централізації і 
децентралізації в публічному управлінні. Зокрема, осмислення потребує створення такої 
системи публічного управління, в якій органи місцевого самоврядування на муніципальному 
(об'єднані територіальні громади), (суб) регіональному (район) та регіональному (область) 
рівнях безпосередньо вирішують повсякденні, найбільш важливі суспільні й господарські 
питання, що турбують місцеве населення. 

В Україні як ніколи актуальною є проблема пошуку балансу співвідношення 
централізації і децентралізації на різних рівнях державного управління, оптимального 
розподілу повноважень та матеріально-фінансових можливостей між центральною, 
регіональною і муніципальною владою. В умовах демократизації життя суспільства 
децентралізацією є  розосередження влади й управління – можливість розширити ініціативу 
нижчих ланок управління, наблизити систему публічного управління до населення. 

Проблема співвідношення централізації і децентралізації в зарубіжній і українській 
науці належить до найбільш дискусійних. В Україні вона безпосередньо пов'язана з 
реформою децентралізації та місцевого самоврядування, розвитком конкретної території, 
наданням управлінських послуг на муніципальному й регіональному рівнях, стратегічним 
курсом держави. Як наслідок нагальним є науково-теоретичне обґрунтування сутності та 
особливостей централізації і децентралізації влади, співвідношення їх у публічному 
управлінні України в процесі розбудови держави. 

Система державного управління може бути ефективною лише за умови оптимального, 
раціонального співвідношення централізації і децентралізації, розмежування повноважень, 
компетенції як за вертикаллю (порядок прийняття рішень залежно від рівня влади) так і за 
горизонталлю (розподіл функцій і компетенції всіх елементів структури органів публічної 
адміністрації). 

Аналізуючи основні підходи до визначення поняття «децентралізація», визначимо, що 
децентралізацію: 

- по-перше, можна трактувати як явище (зумовлене об'єктивними і суб'єктивними 
факторами), дію, процес (передання частини функцій і повноважень верхніми рівнями 
управління нижнім) і характеристику управлінських дій (самостійність) [2, с. 55]; 

- по-друге, як «спосіб місцевого управління, заснований на переданні функцій 
управління окремими територіями безпосередньо цим територіям, що дає змогу центру 
забезпечити цілісність держави, за рахунок розширення прав і обов'язків територій [23, 
с. 95]; як спосіб територіальної організації влади, коли держава передає право на прийняття 
рішень з певних питань або в певній сфері владним структурам локального, регіонального 
рівня, які не входять до системи виконавчої влади і відносно незалежні від неї [9, с. 88]; 

- по-третє, як конституційний принцип перерозподілу владних повноважень і 
управлінських функцій між центром та адміністративно-територіальними одиницями 
(наприклад, ст. 132. Конституції України) [13, с. 323]; 

- по-четверте, як «механізм передання повноважень і відповідальності» (X. фон Браун 
і У. Гроті [30, р. 25]), «механізм делегування владних повноважень» [6, с. 86] урядом органам 
місцевого самоврядування; 
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- по-п'яте, як політико-правовий процес переходу владних повноважень від 
централізованої підсистеми (системи, в основу якої покладено принцип субординації) до 
децентралізованої з метою найбільш ефективного прийняття й виконання управлінських 
рішень [28, с. 8]; 

- по-шосте, як сукупність політичних стратегій у рамках конституційного 
реформування, за яких відбувається передання відповідальності, ресурсів і владних 
повноважень від ієрархічно вищих рівнів влади нижчим [33, с. 34]; 

- по-сьоме, як систему, що має механізми, інструменти і процеси, які реалізує і 
здійснює влада.  

З визначень децентралізації, наведених вище, стає зрозуміло, що децентралізація 
публічного управління – це можливість установити більш гнучку систему державного 
управління незалежно від її форми. Децентралізація може бути: адміністративною 
(деконцентрація), коли відбувається перерозподіл владних повноважень від центральних 
органів місцевим органам державної влади [5, с. 87]; політичною, коли влада «надає 
громадянам додаткові можливості для участі в системі управління» [34, р. 7]; фінансовою, 
бюджетною, податковою тощо. Певне співвідношення централізації і децентралізації – це 
перерозподіл предметів відання, повноважень, ресурсів і відповідальності між 
центральними, регіональними органами та органами місцевого самоврядування [15, с. 78]. 
Це, як влучно зазначив Д. Браун, «інструмент державного управління» [30, р. 30], що включає 
в себе механізми регулювання фінансовими і матеріальними ресурсами. Вважаємо, що 
децентралізація – це інструмент, який дає змогу державі і суспільству, за рахунок надання 
самостійності органам місцевого самоврядування, забезпечити оздоровлення економіки на 
регіональному й муніципальному рівнях, можливість суспільству розвиватися без соціальних 
вибухів і потрясінь. 

Зміна співвідношення централізації і децентралізації в бік децентралізації – це не тільки 
збільшення повноважень і ресурсів, на місцях – це надання громадянам можливостей брати 
участь в ухваленні рішень місцевими органами влади [34, р. 7], створення умов для 
безпосереднього контролю за виконанням прийнятих ними рішень. В умовах децентралізації 
громадські інститути, а також громадяни отримують можливість публічно, відкрито 
висловлювати своє ставлення до рішень і дій влади, і не лише місцевої. 

Можемо стверджувати, що в сучасних умовах саме інститут місцевого самоврядування 
має стати реальним механізмом розв’язання широкого кола найбільш близьких населенню 
проблем та задоволення найбільш важливих потреб шляхом передання їм окремих 
державних повноважень. 

Таким чином, якщо централізація підкреслює замкнутість системи державного 
управління, оскільки являє собою вертикаль відносин «згори донизу» і концентрацію 
повноважень у центрі, то децентралізація вказує на відкритість системи державного 
управління для рішень «знизу», тому що забезпечує прийняття рішень на середніх і нижніх 
рівнях ієрархії влади без шкоди для інтересів системи, яка функціонує як єдине ціле. 

Централізація в державному управлінні забезпечує організуючий момент у 
функціонуванні органів державної влади, спрямовує їхню діяльність в річище реалізації 
єдиної державної політики. В умовах управлінської ієрархії і субординації більшість рішень 
приймають на верхніх рівнях управління, тому децентралізація державного управління 
пов'язана з реорганізацією політичних, фінансових, адміністративних відносин між центром, 
регіонами і громадами, переданням повноважень і відповідальності за виконання 
державних функцій регіональним і муніципальним органам. 

Однак в умовах децентралізації (вертикальної) головними стають муніципальний і 
регіональний рівні. Саме на цих рівнях виникають самостійні одиниці – громади, комуни 
(муніципальні утворення), райони, регіони, які представляють інтереси територіальних 
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громад або їхніх об'єднань [13, с. 329]. За такої системи влади громадяни мають «права і 
засоби контролювати діяльність органів місцевого самоврядування та безпосередньо брати 
участь в ухваленні рішень» [31, р. 963]. 

Децентралізація влади (ліквідація монополії центру на владу) сприяє підвищенню 
сприйнятливості органів влади до місцевих потреб і проблем, дозволяє сформувати 
громадянське суспільство, в якому громадські інститути і громадяни мають можливість 
висловлюватися з усіх їхніх проблем і отримувати від влади відповіді на свої запитання. 
Децентралізація не руйнує цілісності державної влади, навпаки вона робить владу більш 
відкритою і наближеною до інтересів, які турбують громадян. Адже саме на місцях краще 
оцінювати співвідношення витрат і доходів, більш гнучко реагувати на потреби населення в 
рамках бюджетних обмежень. Децентралізація сприяє підвищенню ефективності роботи 
центральних державних органів, оскільки звільняє їх від вирішення завдань місцевого 
характеру і дає змогу сконцентруватися на стратегічних питаннях розвитку країни, 
ретельному плануванні і організації різних програм на республіканському рівні. 

Наприклад, децентралізацію і реформу самоврядування в Польщі супроводжувала 
певна децентралізація завдань, пов'язаних з переданням частини компетенції, що належить 
досі урядовій адміністрації, саме муніципалітетам. 

У Польщі у процесі реформ, як зазначають В. Ємельянов і С. Лізаковська, 
децентралізація дала змогу збудувати незалежне від державно-адміністративних структур 
місцеве самоврядування, закріпивши його самостійний, економічний і правовий статус, 
надавши гарантії охорони їхніх прав у разі порушення їхньої самостійності з боку держави 
або інших органів. Одночасно в законодавстві визначені випадки, коли держава може 
втручатися в сферу місцевого самоврядування, виконуючи контролюючу функцію [16, с. 72]. 

Характерною рисою процесу децентралізації в Польщі стало створення локального 
управління, предметом ведення якого стала окрема від державної влади одиниця – гміна 
[26, с. 116]. На нашу думку, створення в рамках централізованої держави самостійних 
одиниць – громад, гмін, громад, комун, що самостійно вирішують питання місцевого 
значення і несуть відповідальність, за їх виконання, відіграє важливу роль у процесах 
демократизації суспільства, зачіпаючи політичні, правові, соціальні, адміністративні, 
економічні та культурні аспекти його життя. 

Таким чином, децентралізована система державного управління – це система 
управління, за якої влада (повноваження, ресурси, відповідальність) розподілені між 
центральним і нижніми рівнями управління на користь локального (суб) регіонального або 
муніципального рівня управління. 

На думку І. Трофімової, з якої можна погодитися, причини децентралізації кореняться: 
- по-перше, у політичних змінах, коли держава надає місцевим громадам право 

висловлювати і відстоювати свої інтереси; 
- по-друге, у технологічних змінах і глобальній інтеграції, які змінюють уявлення про 

межі управління і самоврядування; 
- по-третє, у нездатності централізованої системи управління розв’язувати політичні і 

економічні проблеми, що викликає необхідність залучення до участі в державному 
управлінні регіональних і місцевих урядів [27, с. 36]. 

Крім того, децентралізація змінює взаємини між центральною державною владою і 
місцевим самоврядуванням. Органи місцевого самоврядування на (суб) регіональному й 
муніципальному рівнях отримують більше самостійності. Однак не слід забувати, що 
децентралізація державного управління в країні залежить від рівня розвитку демократії, 
створення демократичних інститутів і процедур для розбудови демократичної правової 
держави, оскільки проводиться за участю та під контролем державних органів. 
Найважливіше значення має те, що якщо демократичні інститути і процедури в державі 
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декларуються, а насправді відсутні, «децентралізація» закінчиться простим делегуванням 
повноважень центру місцевим державним або представницьким органам. У такому випадку 
система державного управління залишиться централізованою, розподіляючи повноваження 
між центральними і місцевими державними органами, які, за словами К. Девіса 
«функціонують лише остільки, оскільки центральному уряду, з технічної точки зору, незручно 
самостійно здійснювати управління в усіх адміністративно-територіальних одиницях» [32, 
р. 35]. 

Варто наголосити, що тенденція до централізації лишається однією з проблем сучасної 
України. Це можна пояснити відцентровими процесами, що відбуваються в країні. Так з 
моменту отримання незалежності до 1996 року була спроба трьох регіонів (Крим, Закарпаття 
і Донбас) отримати більше регіональної автономії. Ці процеси підштовхнули до 
компромісного «поєднання централізації і децентралізації» у прийнятій у липні 1996 року 
Конституції України. Крим отримав статус автономної республіки в складі держави, а 
територіальні громади сіл, селищ і міст України отримали право створювати органи 
місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування (розділ ХІ ст. 140 Конституції України) було визначене як 
право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення й діяти в 
інтересах усього населення, але в межах, визначених законом. 

На регіональному та (суб) регіональному рівнях були створені органи місцевого 
самоврядування (районні та обласні ради) та органи державної влади (районні, обласні 
державні адміністрації). У країні, на думку Дункан Літч, сформувалася модель «гібридної 
субнаціональної влади», oбласні й районні державні адміністрації отримали права 
виконавчих комітетів районних і обласних рад, а голова обласної державної адміністрації 
став ключовою фігурою і головним джерелом політичної влади в області [12]. 

На наш погляд, ситуація, що склалася, обмежувала ініціативу органів місцевого 
самоврядування, оскільки саме державні адміністрації на (суб) регіональному рівні через 
відсутність в обласних і районних рад виконавчих органів отримали право забезпечувати 
розвиток областей і районів в Україні. Такий стан ще більше посилив вертикаль державної 
влади. 

Проведені до 2013 року реформи децентралізації так і не були реалізовані, оскільки 
вжиті заходи в основному зводилися до незначних «косметичних» спроб державної влади 
розширити автономії місцевої влади, наприклад: 

- Бюджетна реформа 2000-2001 рр. передбачала усунення керівників обласних 
державних адміністрацій від участі у формуванні місцевих бюджетів і мала гарантувати 
органам самоврядування достатні надходження до місцевих бюджетів; 

- «Реформа для народу» Віктора Ющенка після Помаранчевої революції передбачала 
повну ліквідацію державної вертикалі й заміну керівників областей і районів, яких 
призначали, виборними на місцевому рівні радами та їхніми виконавчими органами. 
Реформа В. Ющенка передбачала об'єднання 15 тис. українських сіл і селищ у великі 
фінансово дієздатні адміністративні одиниці. Влада в особі президента В. Ющенка обіцяла 
захистити «маленького українця», але виявилася не в змозі виконати свої обіцянки [18].  

Від 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року президентом України був В. Янукович. 
Його висловлювання і заяви: «Наша мета – децентралізація влади, поступове передання 
функцій із центру в регіони...» [29], «Реформа місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади сприятиме максимальному забезпеченню надання якісних і доступних 
публічних послуг, зміцненню інститутів демократії, захисту інтересів громадян в усіх сферах 
життєдіяльності» [7] – залишилися лише деклараціями. Практична реалізація реформи 
місцевого самоврядування у роки президентства В. Януковича не була реалізована через 
тенденцію до формування «вертикалі влади», тобто централізацію влади й ресурсів в руках 
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Президента та його клану. Про це свідчить той факт, що під його безпосереднім негласним 
керівництвом Конституційний суд України скасував поправки до Основного закону 2004 року 
й повернув президенту практично необмежені повноваження. Було сформовано жорстку 
корупційну вертикаль, яка зосередила у своїх руках владу й ресурси і в якій на всіх ключових 
позиціях стояли «свої» люди. Отже, реформа децентралізації не мала шансів на успіх. 

Інститут місцевого самоврядування як спосіб організації певних зв'язків і відносин 
посідає відповідне місце в ієрархічній структурі територіального управління країни, але його 
функціонування в Україні не задовольняє не тільки громадян, суспільство, а й владу. Ось 
чому після масових протестів у грудні 2013 року 2014 рік став для багатьох українців 
періодом надій на радикальні зміни на краще. 

На дострокових виборах 7 червня 2014 року президентом став Петро Порошенко. 
Президент проголосив європейський вектор зовнішньої політики, радикальні реформи, 
відмову від олігархічної моделі державного управління й реформу децентралізації 
державної влади, спрямовану на створення сучасної системи місцевого самоврядування на 
основі європейських цінностей розвитку місцевої демократії. В основу реформи було 
покладено модель реорганізації місцевих і регіональних урядів Польщі до вступу в ЄС. 

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01. 04. 2014 № 333-р 
«Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні» наголосила на тому, що давно було відомо: «Місцеве самоврядування в більшості 
територіальних громад не забезпечує створення та підтримання сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту його 
прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг». 
Головною проблемою, як було заявлено в Концепції, є проблема створення дієздатних 
територіальних громад [21]. 

Не маючи достатніх джерел фінансування й відповідної матеріальної бази, органи 
місцевого самоврядування перебувають в адміністративній та фінансовій залежності від 
державної влади та її органів. Основними проблемами територіальної громади, на наш 
погляд, є такі:  

- по-перше, велика кількість громад та їхня мала чисельність (в Україні 
11 522 територіальних громад, з них 10 279 сільських громад – більше половини з них мають 
чисельність жителів менше 3 тис. осіб, 4809 громад мають менше однієї тисячі жителів, 
1129 громад мають чисельність жителів менше 500 чоловік, тільки близько 180 громад 
повною мірою здатні виконувати повноваження місцевого самоврядування (за статусом – 
міста обласного значення); 

- по-друге, у більшості територіальних громад не утворені, відповідно до 
законодавства, виконавчі органи місцевих рад, немає бюджетних установ, комунальних 
підприємств тощо; 

- по-третє, дотації 5419 місцевих бюджетів становлять понад 70%, 483 територіальні 
громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету; 

- по-четверте, недосконала система адміністративно-територіальної організації 
впливає на ефективність управління суспільним розвитком на відповідній території; 

- по-п'яте, неефективна структура взаємовідносин місцевого самоврядування з 
державною владою. 

У контексті нашої теми наголосимо: у Концепції була запропонована консолідація 
«базових» територіально-адміністративних одиниць – сіл, селищ і міст – у великі громади на 
добровільній основі й за допомогою фінансових стимулів для охочих об'єднатися.  

Зауважимо, що реформа децентралізації передбачала зменшення кількості районів до 
120-150, а з 12 тис. міських, селищних і сільських рад пропонували сформувати 1,5 тис. 
громад. 
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У Бюджетному кодексі на 2014 рік (закон від 28. 12. 2014 № 79-VIII) уряд пропонував 
направляти 60% від отримуваного прибуткового податку до місцевого бюджету, 15% – до 
обласного бюджету і 25% – до державного. Крім того, Верховна Рада України прийняла й інші 
законодавчі акти з питань реалізації реформи децентралізації, закони України «Про 
співробітництво між територіальними громад», «Про основи державної регіональної 
політики», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» та ін. Це був сигнал 
Європейського Співтовариства, що система влади в країні змінюється. 

Прийнятий у 2015 році Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад» (від 05. 02. 2015 № 157-VIII зі змінами), в основі якого лежав принцип 
добровільності, поклав початок створенню об'єднаних територіальних громад (далі – ОТГ).  

У 2015 році 794 сільські, селищні і міські рад об'єдналися в 159 ОТГ, а вже в 2016 році 
вони перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державою, отримавши повноваження й 
відповідні фінансові ресурси для їх здійснення. 

Загальна площа всіх ОТГ склала 35807 км, що становить 6% від площі України (без 
урахування м. Києва). Станом на 01 січня 2016 року чисельність населення, яке живе на 
території цих ОТГ, становить 1386,5 тис. осіб, які становлять 3,8% від загальної чисельності 
населення України (без урахування м. Києва) [11]. 

У результаті виборів до місцевих рад в 2015-2016 роках кількість ОТГ зросла в 2,3 рази. 
Таким чином, на початок 2017 року в Україні було сформовано вже 366 ОТГ, які об'єднали 
1740 місцевих рад, а 30 квітня 2017 року пройшли вибори ще в 47 громадах, тобто на початок 
червня 2017 року Україні було сформовано вже 413 громад. У 2018 році було утворено 
876 громад, що об'єднали 5258 населених пунктів. Ці громади перейшли на прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. 

Фінансова децентралізація в Україні почалася з прийняття змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів, з'явилася можливість формувати незалежні від державного місцеві 
бюджети та планувати розвиток територій. За місцевими бюджетами було закріплено 
близько 50 джерел доходів. Також за галузевими міністерствами були закріплені освітня і 
медична субвенції для передання трансфертів органам місцевого самоврядування з метою 
виконання ними делегованих повноважень. 

Позитивним результатом фінансової децентралізації стало щорічне зростання обсягів 
власних ресурсів місцевих бюджетів, можливість місцевого самоврядування спрямовувати 
кошти на розвиток, реалізацію інфраструктурних проектів та ін. 

Таким чином, частина місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті 
України у відсотках з 2015 по 2018 роки зросла з 45, 60% до 49,30%. 

Також, окрім передання органам місцевого самоврядування додаткових витратних 
повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації, були закладені законодавчі 
основи для стимулювання територіальних громад до об'єднання і переходу на прямі 
міжбюджетні відносини з ресурсним забезпеченням і повноваженнями, як для міст 
обласного значення. Крім того, держава фінансово підтримала ОТГ і передбачила у 
держбюджеті субвенцію на формування інфраструктури їхніх територій. 

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ за 2016 р зросли майже в 
7 разів, порівняно з надходженнями 2015 року та склали 7,1 млрд. грн., в тому числі за 
рахунок: 

- податків і зборів – 3,3 млрд. грн., з яких 60 % податку на доходи фізичних осіб склали 
1,7 млрд. грн.; 

- міжбюджетних трансфертів у вигляді базової дотації, освітньої та медичної субвенції 
– 2,8 млрд. грн.; 

- субвенції на формування інфраструктури громад – 1 млрд. грн. 
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Крім того, ОТГ отримали субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток територій у сумі 50 млн. грн. і кошти з Державного фонду регіонального розвитку 
на реалізацію інвестиційних програм – 134 млн. грн. 

З розрахунку на 1 жителя об'єднаної громади в середньому показник власних доходів 
зріс на тисяча шістсот сорок п'ять грн. (з 700 грн. до 2345 грн.). 

Сьогодні в ОТГ ремонтуються дороги, рекреаційні майданчики, оновлюються будівлі 
шкіл, дитячих садків, лікарень, відкриваються спортивні та культурні центри. Бюджети ОТГ  
стали більше (зросли мінімум в 3-4 рази), аніж у «звичайних» громад, і, відповідно, у них 
різні доходи, проте це не завжди є стимулом до об'єднання ще не об'єднаних громад. Адже 
проблем, які повинна вирішувати ОТГ, побільшало. Також треба відзначити й те, що люди не 
завжди розуміють суть реформи, але ж саме від них залежить її реалізація. Зростає і 
розчарування в об'єднаних громадах – вони повинні ліквідувати школи, ФАПи, які не 
виправдовують себе, і створювати нові, але коштів для цього немає. Така ситуація не 
спонукає інших, хто чекає і спостерігає, а як же вийде у тих, хто вирішив об'єднатися. 

Зрозуміло, перераховані проблеми впливають на швидкість реформи місцевого 
самоврядування, але ми маємо зауважити, що більш швидкому об`єднанню заважають 
також брак достатньої законодавчої бази й допомоги з боку державних адміністрацій, брак у 
працівників об'єднаних громад необхідних знань – вони потребують допомоги методичної, 
юридичної і не завжди можуть її своєчасно отримати. Вважаємо, що ефективні результати 
роботи об'єднаних громад, реалізовані ними бюджети і локальні проекти – найбільш 
позитивний приклад для прискорення об'єднання громад. Якщо ж проблеми не будуть 
вирішуватися, а ще й посиляться, навряд чи процес об'єднання громад буде пришвидшено.  

Позитивним прикладом, який пришвидшує процес об'єднання, може служити той факт, 
що в 2018 році ОТГ стали поступово використовувати прийнятий ще 17 червня 2014 року 
Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [20].  

Досвід країн Європи, США і Канади показує, що співпраця територіальних громад може 
бути ефективним механізмом для соціально-економічного, культурного розвитку території, 
вирішення питань місцевого значення, проблем громад. Вважаємо, що така співпраця тільки 
зміцнює процеси децентралізації. Станом на 1 квітня 2016 р. «Реєстр договорів про 
співробітництво між територіальними громадами» (далі – Реєстр) містив дані про 
35 договорів щодо реалізації спільних проектів у 7 областях. На 10 травня 2017 р. Реєстр 
містив дані вже про 82 договори, учасниками договорів є 399 місцевих рад. З них 
34 договори про співробітництво (41,5%) укладено в Полтавській області, 10 – в Івано-
Франківській, 8 – у Волинській, по 6 договорів – у Черкаській і Чернігівській областях. 
Водночас у 8 областях (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Рівненська, 
Тернопільська, Херсонська, Чернівецька) не укладено жодного договору про 
співробітництво [22]. 

Невелика кількість укладених договорів про співробітництво протягом перших двох 
років дії закону «Про співробітництво між територіальними громадами» (39 договорів), 
вважає Марія Дзюпин, зумовлена тим, що «громади часто не знають про перспективи 
співпраці», водночас, наголосила вона, «існує тенденція зростання кількості укладених 
договорів. Так, станом на вересень 2017 року в Україні їх укладено 98» [6].  

Дослідник П. Любченко вважає, що право на співпрацю між громадами в сучасних 
умовах дуже важливе в умовах укрупнення районів, отже він передбачає розширення 
переліку суб'єктів співробітництва, що потребуватиме зміни назви закону, наприклад, закон 
– «Про співробітництво у сфері місцевого самоврядування» [17]. 

На наш погляд, в умовах децентралізації влади розширення співпраці органів місцевого 
самоврядування на рівні районів і областей дасть їм змогу об'єднувати наявні фінансові та 
матеріальні ресурси й самостійно розв’язувати найбільш важливі місцеві проблеми, що 
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потребують великих капіталовкладень без допомоги держави. Таким чином, активна 
співпраця органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації підвищує 
відповідальність органів місцевого самоврядування за власні дії і прийняті рішення. 

Децентралізація, як вважає Д. Бірд, дає змогу центральному уряду сконцентрувати 
увагу на питаннях національного значення, сприяє більш глибокому залученню громадян до 
процесу управління, зміцнює загальну економіку, надаючи можливість органам місцевого 
управління брати участь в місцевому економічному розвитку, тим самим справляючи 
позитивний вплив на поліпшення громадянами власного життя [4, с. 25]. 

Необхідно констатувати, що децентралізація акцентує, що «хоч якою сильною не була б 
влада в центрі, вона ніколи не зможе стати демократичною в повному сенсі цього слова, 
якщо не спиратиметься на ініціативу громадян та їх самостійність» [14, с. 307]. 

На нашу думку, децентралізація влади в Україні на шляху створення самодостатніх ОТГ, 
здатних самостійно вирішувати місцеві проблеми, за рахунок наявних ресурсів, розширення 
співпраці органів місцевого самоврядування на рівні районів і областей, підвищує авторитет і 
ефективність місцевого самоврядування, прискорює інтеграцію України в європейське 
співтовариство, наближаючи її до європейських стандартів. 

Вважаємо, що децентралізація влади повинна проводитися не тільки на рівні 
територіальних громад, а й на (суб) регіональному, регіональному та національному рівнях, 
тобто її результативність і ефективність залежать від задіяності в цих процесах всіх рівнів 
ієрархії управління державою. Для цього потрібно формувати систему публічного управління, 
яка б відповідала вимогам функціонування демократичної держави, а отже необхідно: 

- у законі чітко розмежувати сфери діяльності, повноваження та відповідальності між 
центральним, регіональним і муніципальним рівнями влади;  

- узгодити розподіл фінансових ресурсів та перелік послуг, які надає кожен з рівнів 
влади;  

- змінити конституційно-правовий статус районних і обласних рад і перейти від 
централізованої до субсидіарної регіональної політики в питаннях бюджету, оподаткування 
та прийняття рішень. 

Наголосимо, що процеси централізації і децентралізації державної влади  зумовлені 
об'єктивними і суб'єктивними факторами, але їх оптимальне співвідношення встановлює 
закон. Лише законодавчо закріплене оптимальне співвідношення централізації і 
децентралізації, тобто розмежування повноважень між центральною владою і органами 
місцевого самоврядування дає змогу забезпечити достатній рівень адміністративної та 
економічної самостійності органів місцевого самоврядування, можливість самостійно 
вирішувати переважну більшість місцевих справ [1]. 

Це підтверджується тим, що система місцевого самоврядування виступає одним 
основних механізмів реалізації державної політики в різних сферах – соціальній (освіта, 
охорона здоров'я, культура тощо), житловій, комунальній, транспортного обслуговування 
населення, благоустрою територій та ін.; крім того, органам державної влади як 
центрального, так і регіонального рівнів далеко не байдуже вирішення більшості питань 
місцевого значення, адже від їхнього рішення залежить економічна і політична ситуація в 
країні [14, с. 309]. Водночас дослідження доводять, що є моменти, коли «централізація» 
необхідна, оскільки частина конкретних правовідносин не може не будуватися на основі 
владопідпорядкування. Є питання, вирішення яких монопольно належить центру. В 
сьогоднішній Україні такі питання пов'язані зі зміцненням суверенітету, обороноздатності 
країни, збереження територіальної цілісності. Вирішення цих питань, особливо в умовах 
воєнних дій, зміцнює мілітаризацію економіки і промисловості, що призводить до посилення 
централізації влади і ресурсів, і врешті-решт може спричинити встановлення у країні 
недемократичного режиму. 
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На думку українського політичного діяча Р. Безсмертного конфлікт на сьогодні сприяє 
централізації всіх гілок влади в руках Президента Порошенка [24], «боюся, за гаслами про 
необхідність убити супротивника буде «ломка» в сторону централізації ресурсів, влади і 
повноважень, що зробить недієздатним цю систему».... «Коли говорять, що нам допоможе 
тільки президентська влада або ще якась, я розумію, навіщо це робиться напередодні 
виборів» [25]. 

Дослідження О. Бабич [3, с. 109], А. Мельник, О. Оболенського, А. Васіна, Л. Гордієнко 
[10, с. 115] підтверджують, що надмірна централізація, прийняття рішень в центрі без 
врахування інтересів окремих регіонів, територіальних громад не тільки не забезпечує 
ефективність державного управління в цілому, але і породжує дезінтеграційні тенденції в 
різних сферах суспільної життєдіяльності. 

Поруч з декларованими процесами децентралізації влади відбуваються приховані 
процеси централізації. Як вважає політичний оглядач Руслан Бізяєв, в країні йде «процес 
реальної централізації (як би не їздили по вухах Європі і іншим Америкам)». Це підтверджує і 
критика Президентом Петром Порошенком партій, які через свої представництва в обласних 
радах приймають заклики встановити «договірні відносини» з розподілу повноважень між 
державою та регіонами [19]. 

Це підтверджує і прийняття Верховною Радою закону № 7126 про внесення змін до 
деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Зміни 
передбачають, що закон «Про державну службу» не поширюється на керівників районних і 
обласних держадміністрацій, скасовуються конкурси на посади керівників 
держадміністрацій. Тепер президент може призначати керівників районних і обласних 
держадміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), а також звільняти із 
зазначених посад. Уряд призначає і звільняє керівників центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, а також їх заступників. Керівники 
місцевих державних адміністрацій більше не державні службовці категорії «А». Державними 
службовцями категорії «Б» стали керівники і заступники керівників структурних підрозділів 
місцевих державних адміністрацій та їхніх апаратів [8]. 

Як бачимо, зміна політичної ситуації в країні змінює і співвідношення централізації і 
децентралізації в державному управлінні. Саме від бажання влади залежить використання 
тієї чи іншої моделі розподілу повноважень між центром, регіонами й територіальними 
громадами. Отже, модель децентралізованого управління – це надання повної самостійності 
органам місцевого самоврядування муніципального й регіонального рівнів, тобто реальне 
здійснення народовладдя через врахування інтересів і потреб місцевої громади, ефективне 
вирішення місцевих завдань і використання наявних матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів. Модель централізованого управління – це домінуюча роль держави під час  
розподілу ресурсів і прийняття рішень. 

Отже, якщо процеси децентралізації державного управління в Україні спрямовані на 
підвищення адміністративної та економічної ефективності розподілу обмеження ресурсів, на 
прозорість прийняття рішень, активізацію населення і контроль населення за витрачання 
коштів платників податків, за наданням якісних послуг, тобто в кінцевому підсумку – на 
розвиток демократії та громадянського суспільства, то процеси централізації державної 
влади спрямовані на концентрацію влади в центрі (в руках Президента), що неминуче 
призводить до жорсткої бюрократичної централізації процесу прийняття політико-
управлінських рішень та управління країною загалом, до створення авторитарної моделі 
управління, несумісної з демократичною, правовою державою. Крім того, в умовах 
централізації рішення частіше приймають особи, які погано знають конкретні проблеми 
територій, тому що управлінців нижчого рівня управління практично усунено від прийняття 
тих рішень, які підлягають виконанню. 
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Зауважимо, що децентралізація і централізація не можуть бути безмежними. Перша 
породжує сепаратизм, місництво, загрожує єдності і територіальній цілісності держави, а 
друга веде до диктатури, обмеження прав і свобод громадян. 

У процесі розбудови демократичної, правової, соціальної української держави потрібно 
чітко визначити взаємовідносини між центром, регіонами і громадами, тобто законодавчо 
закріпити розмежування сфер діяльності, розподіл функцій, повноважень, ресурсів і 
відповідальності в прийнятті рішень, надання послуг між центральною владою, регіонами та 
територіальними громадами. 

Таким чином, у процесі розбудови держави співвідношення централізації і 
децентралізації (розподілу повноважень і відповідальності у прийнятті рішень між центром і 
територіями) в публічному управлінні залежить від політичної ситуації в країні. Формування 
демократичної, правової соціальної держави в Україні можливе через створення 
демократичних самоврядних самодостатніх і дієздатних громад, регіонів, з дотриманням 
принципу локальної автономії – вони повинні отримати владу, ресурси і відповідальність за 
розв’язання власних проблем, а не просто делегування повноважень. 
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Part 6. Education for Sustainable Development 

 

6.1. Forming of the competence “readiness for Family life” as mechanism  
for ensuring sustainable development of society 

 
Introduction. The main result of good education must be youth preparation for life, including 

family life. Since negative social phenomenon such as adolescent pregnancy, abortions, devaluing 
of institution of family, immorality of youth take place in Ukraine (similarly as in other countries) – 
importance of identified research topic is obvious. Actually, there is no system of youth 
preparation for family life in Ukraine, though some Ukrainian scientists (Kravecj, 2000, Javorsjka, 
2007, Dacenko, 2008, Panychok, 2010, Levchyk, 2011 at al.) investigate the problems of theory 
and practice of youth premarital education as well as sex education experience in Europe and 
America. At the same time modern mass-media and Internet offer lots of different ideologies, 
value systems to young people, therefore our students must be aware of premarital preparation 
and able to make conscious choice. That is this article focuses on the problem of inclusion of 
specific topics on youth preparation for family life in the course content. 

This study aim is to represent content structure of the course “Philosophy” including issues 
related to competence “readiness for Family life” according to needs of sustainable development 
of society, the methods of this competence forming as well as controversial themes linked to 
preparation for Family life which students of I. Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University faced during studying the course “Philosophy”. The research will contribute to the 
developing scientific approaches to establishing the system of youth preparation for Family life in 
Ukraine and use of Education as mechanism for ensuring sustainable development of European 
society.      

Many scientists investigate various aspects of the youth preparation for family life  and that 
is the sex education. For instance, Achille at al. (2017) study parents’ opinions and practical 
experience concerning adolescents Sex Education at home in Benin (West Africa). According to 
their research results, the most popular topic (problem) is adolescent pregnancy. Also, 31% of 
parents consider that no they must provide adolescents sex education, but educational 
institutions (Achille at al., 2017). That is this thought confirms our research importance.  

Dacenko (2008) defines specific prerequisites of the introduction of the relevant training 
course in Polish educational institutions: adolescent pregnancy, abortions, devaluing of institution 
of family. We emphasize that such factors are typical for modern Ukrainian society too. Given 
some similarities in cultural traditions andthe mentality of these two Nations, we are interested in 
the Polish experience of youth preparation for family life. Besides, Dacenko (2008) represents 
value priorities of the Family Education Polish system, such as: family, morality, responsibility, 
protecting the lives of unborn children as opposed to abortion, etc. This approach to solving the 
problem is not just the result of the influence of Christian Catholicism, but also a testament to 
holistic humanistic strategy of the modern Poland. 

Javorsjka  (2007) & Levchyk (2011) exploring the youth preparation for family life system in 
USA and Great Britain, emphasize that sex education content is mainly associated with the 
promotion of contraceptives and refusal of casual sex. Parenthood training courses are based on 
the ideas of positivist philosophy and neopositivism (UK), pragmatic pedagogy of Dewey, 
humanistic and behavioral psychology (USA) (Levchyk, 2011, p. 14). In this context the problem of 
defining ideological principles of Ukrainian youth Family Education (considering the international 
experience and cultural characteristics of the Ukrainian nation) is relevant for us. 

Methodology and research methods. We apply gender approach to identify specific issues 
that, on the one hand, reflect different aspects of premarital and family relationships, and, on the 
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other hand, relate to the course “Philosophy” in accordance with the curriculum at 
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. The study is based on axiological approach to 
analize differences between Sex Education concepts. We use such research methods: the analysis 
of scientific literature, deduction, free (non-structured) thematic essay (written by first year 
students of I. Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University (31 girls and 23 boys)), 
qualitative content analysis of empirical data. 

Results. So, we have identified the structural content of the proposed key competence 
“readiness for family life” within the course “Philosophy”, namely: 

- knowledge about the moral foundations of premarital / family relations (freedom and 
responsibility, mutual respect and equality, marital fidelity), family planning methods, the causes, 
nature and consequences of abortion (in particular, postabortion syndrome), peculiriaties of 
health care (including reproductive health) of people with disabilities; 

- the ability to analyze specific situations related to premarital / family relationships / 
conflicts, to use the methods of natural family planning, and to carry out educational work on 
sexual culture and the preservation of the unborn children’ lives; 

- communication skills – ability to communicate with persons of the opposite sex on the 
principles of respect for human dignity and responsibility, willingness to communicate with people 
who are in need of advice on pre-marital / family relationships / conflicts (young couples, married 
couples, women and men with disabilities, single pregnant (tennager) women); 

- autonomy as the ability to identify ways of preventing / solving problems of family 
planning, education of children, and also the willingness to take responsibility for those decisions. 

To form competence “readness for family life” we have identified specific issues that, on the 
one hand, reflect different aspects of premarital and family relationships, and, on the other hand, 
relate to the course “Philosophy” in accordance with the curriculum (at I. Horbachevsky Ternopil 
State Medical University). See Table 1. 

 
Table 1. Content structure of the course “Philosophy” including issues related  

to competence “readiness for Family life” 
Themes Included issues 

Introduction to Philosophy Gender values as an element of outlook 

Philosophy of Ancient world  Status of woman, man and child within Ancient Philosophy 

Philosophy of Middle Ages & 
Renaissance 

Woman as a human and a value: comparative analysis of  Medival 
Philosophy and Renaissance 

German Classical Philosophy Family as a sphere of evolution of the “objective spirit” (by H. Hegel) 

Ukrainian philosophical 
thought 

Single mothers, unmarried women and orphans as the vulnerable social 
groups (by T. Shevchenko)  

Ontology The value of human life from the moment of conception, abortion, family 
planning methods, responsible motherhood and fatherhood 

Consciousness as 
philosophical problem 

Consciousness & language: sexism as a gender stereotypes’ consequence   

Gnoseology Women & men: cognition by mind or by heart? 

Philosophical Anthropology Gender equality of women, especially women with disabilities, in the 
Family, Education and Health Care 

Religion Philosophy Status of woman, man and child within Buddhism, Judaism, Christianity 
and Islam. Role of Religion in Sex Education 

 
Besides, we identified the following methods of the competence “readiness for family life” 

forming that can be applied in the context of teaching Philosophy in medical institutions of higher 
education: case study method and interactive methods of work in small groups (roleplay and 
preparation of social projects). We present a brief characteristic of them below. 
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Case study method 
Example 1. 15-year-old girl from a poor family got pregnant. Her parents make her get an 

abortion. 
Tasks and questions: Where can a minor mother and her unborn child to seek help? How 

would you convince parents not to pressure their pregnant daughter? 
The main criteria for evaluating of this task: 
a) awareness about the methods and consequences of abortion, and also activities of 

medical advisory government and public institutions; 
b) logical thinking – the ability to analyze and find connections between specific medical-

social problems and spheres (ways) of their decision. 
c) Communicativeness – readiness of future doctors to professional communication, in 

particular, the ability to explain and persuade the patients. 
Example 2. (Case is based on real story that happened in one of the Ukrainian cities a few 

years ago): A child born by a deaf woman in a hospital toilet died. When the woman was being 
alone in the toilet, her childbirth abruptly began. The deaf woman could not call for help. Due to 
the lack of proper childbirth conditions, the child died. 

Tasks and questions: What should be the conditions in the hospital for the providing of 
medical services to women with disabilities? What additional competencies must be formed 
during the training of medical staff? 

The main criteria for evaluating of this task: 
a) awareness about the features of the arrangement of hospital premises according to 

needs of people with disabilities (ramps, pointers, means for calling, etc.), as well as professional 
training of medical staff for working with people with disabilities (sign language, for example); 

b) logical thinking – the ability to analyze and find connections between specific medical-
social problems and spheres (ways) of their decision; 

c) communicativeness – readiness of future doctors to professional communication with 
people with disabilities; 

d) originality (new ideas, suggestions for solving of the problem). 
 

Interactive methods 
Example 1. Exercise “Three corners”: Teacher needs to place three posters with signatures 

“Supporters of premarital sex”, “Opponents of premarital sex” and “Indifferent” in three corners 
of the сlassroom. Students should choose their position and move to the appropriate corner. Next, 
each group should prepare a rationale for their choice. Then each group presents its position. 
After that, the students have the right to change their position and moved to the appropriate 
corner (if colleagues from the “opposition” corner were able to convince them). Students who 
changed their position must explain the reasons for the change. 

Example 2. Exercise “Debate”: Students are divided into several groups: representatives of 
State Health Authorities (group 1), representatives of the Christian Churche (group 2), 
representatives of the Feminist Organization (group 3), representatives of the international 
movement “Pro-Life” (group 4), representatives of abortion clinics (group 5) and representatives 
of public organization “Professional Union of Gynaecologists” (group 6). Each group should 
prepare a short report on the topic: “The role of abortion in family life and state”. Opponents ask 
questions. Teacher schematically draws the outcomes of the dispute on the board. 

The main criteria for the assessment of these assignment: 
a) data in the report, questions and answers (content key figures, facts, data that indicate 

the awareness of the complicated issues of Sex Education); 
b) originality (new ideas, drawing attention to the problem); 
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c) representation of new proposals to solve the problem that would indicate the ability to 
apply knowledge in practice and make decisions; 

d) the logic, which manifests itself in the argumentation of the chosen position; 
e) communication as the ability to convey a different message to certain people. 
 

Method of preparation of social projects 
Example 1. Students must prepare educational leaflets devoted to family planning and 

protection of the unborn childen’ lives. 
The main criteria for assessment of this assignment: 
a) the content of creative work (ability to write concise, expressive text); 
b) originality of creative work (new ideas, drawing attention to the problem); 
c) the logic, which manifests itself in the argumentation of the chosen position; 
d) communication as the ability to convey a different messages to certain people. 
To apply the students’ creative works in practice, the prepared educational leaflets as social 

advertising were placed in public transport in the city of Ternopil (Ternopiljsjkyj derzhavnyj 
medychnyj, 2018). 

Example 2. Students should prepare an informational booklet “Gender equality of women 
with disabilities in the family”, which will contain information on the women rights in the family, 
contacts of counseling centers, psychological, charitable organizations, local authorities, relevant 
medical professionals, public human rights organizations, social services and other services. 

After using the described methods in the framework of practical training and inclusion of 
appropriate questions (about the value of human life from the moment of conception, abortion, 
responsible motherhood and fatherhood, the gender equality of women, especially women with 
disabilities, in the Family, Education and Health care, and also role of Religion in Sex Education, 
etc.) to the lectures on “Philosophy”, we suggested students to write free thematic essay 
“Readness for Family life: main controversial questions”. 

Having used qualitative content analysis of empirical data, we defined five issues within 
which students faced the most important controversial  themes linked to preparation for Family 
life (see Table 2). 

Having analized content and context of students’ essays we can see such peculiriaties: 
significant factors influencing the beliefs of boys about family life are public opinion and mass 
media, and girls – religion. Boys are aware of abortion in general and perceive it as a habitual 
phenomenon. Girls are more aware of the abortion consequences; they would rather to protect 
unborn children life than promote abortion. Both the guys and the girls censure such a cultural 
tradition as female genital mutilation. 

Discussion. Scientific sources indicate that students of medical higher education institutions 
are interested in studying the abortion as the most important and complicated issues within Sex 
Education and future professional work. So, for instance, Jarkowiec at al. (2013) state that as a 
controversial topic in American society abortion occupies a precarious place in medical school 
curricula. Although medical students believe abortion is a valid and acceptable topic, fewer than 
20% of U.S. medical schools offer formal abortion education in either the pre-clinical or clinical 
years. Only 40% provide abortion lectures during clerkships. According to their research results, 
over 80% of students who responded to the survey found the case helpful in indentifying 
physician’s roles with respect to reproduction. 96% agreed that abortion was an appropriate topic 
to cover (Jarkowiec at al., 2013). At the same time, students of medical higher education 
institutions need to study all aspects of abortion: medical, ethical, social, political. For although, on 
the one hand, the solution to the problem of abortion depends on religion, personal beliefs and 
cultural values of the doctor, on the other hand, the doctor should have the formed system of 
professional values, which will always ensure the interests of the person. 
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Table 2. Controversial themes, which students faced during studying the course “Philosophy” 
Category Subcategory Statements* 
 
 
 
 
 
Personal and sex 
relationships 

Premarital sex – 
why not? 

a) premarital sex – it is normally. We are free peple and can be happy without 
any family obligations (b); 
b) Yes, it is very painful when the partner leaves you, especially if you love 
him… But, it has already customary and nobody cares about your mental 
suffering (g). 

Restraint and 
marital fidelity 
are not 
fashionable, are 
they? 

а) All my friends are sexually active and often change their partners… if I say 
that I live in restraint, they will make fun of me: “You are sick or… nobody 
loves you” (b); 
b) …watch our movies. We often see scenes when the wife earlier returns 
from business trip and finds her husband with mistress! It’s already 
something out of date – honest faithful husband or wife, but I feel this in the 
depths of my heart:  I would like to be such wife and have such husband (g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abortion  
 

 
Can family 
poverty be cause 
of abortion? 
 

а) …poor spouse have to plan children. But poor woman must not do 
abortion in the case of “unwanted pregnancy”… government should help 
such families (g); 
b) One poor spouse lives in our village. They have 10 children. Neighbors call 
the youngest children to give them something to eat. This woman is pregnant 
again, I am sure she should do abortion (b). 

Effects of 
abortion: what is 
postabortion 
syndrome? 

а) I have never thought about the consequences of abortion. Now it is 
ordinary operation due to medical progress. At least I do not know that 
women are massively dying from this (b); b) Abortion can cause severe 
negative consequences: infertility or cancer… a woman can have a prolonged 
depression (g). 

Unborn children 
with different 
defects: to be or 
not to be? 

а) …some children with Down syndrome are very talentive… they are special 
children, but their peculiarities must not be the cause of abortion (g); 
b) Would I like to have child with disabilities? No, I would not. It is better to 
do abortion than give this baby away to a specialized boarding school later 
(b). 

 
 
Gender equality 
of vulnerable 
groups in the 
health care 
sector 

Pregnant orphan: 
who must 
protect her from 
abortion? 

а) teachers of a orphanage are responsible for Sex Education of orphans. But 
it depends on themselves too (b); 
b) Have you ever thought where do orphans live after 18 years old? In hostel 
or anywhere, that is why they are forced to do an abortion… but local 
government should help them (g).   

Pregnant woman 
with disabilities: 
who must 
protect her from 
abortion? 

а) …a husband and relatives often advise and even force a pregnant woman 
with a disabilities to do an abortion. Human rights women’s organizations 
should help in such cases. It is important for a woman to know what 
institution to apply to (g); b) There is no guarantee that a woman with 
disabilities will give birth to a healthy child…it is better to do an abortion in 
this case (b). 

 
 
 
 
 
 
 
Responsibility of 
doctor 

Conversation 
with deaf 
patients: are 
doctors ready for 
this? 

а) One doctor told me that deaf patients usually show notes in which health 
problems have been noticed. No problem! (b); 
b) ... at least some part of doctors should be able to communicate in sign 
language.  I can not imagine what way should you give advice to a deaf 
woman during childbirth (g). 

Responsibility of 
doctor for 
abortion: what is 
moral aspect? 

а) Physicians are more concerned about criminal liability for abortion.The 
doctor whom conscience torments has the right not make an abortion. 
Others will do (b); 
b) …the doctor is between the two lights: state law and morality. I am sure, 
moral principles are more important... the doctor must at least tell the 
woman the truth about abortion and its consequences  as well as try to 
persuade her to keep her baby alive (g). 

 
 
 
 
 
Sex Education in 
the context of 
Religions and 
Cultures 

The Christian 
Church does 
strictly regulate 
the people sexual 
life, doesn’t it? 

a) … if you are Christian, you must abstain from sexual relations before 
marriage. It is not easily and it seems to me there are few such true Christians 
(b); 
b) I was brought up in the Christian family and such notion as “sex before 
marriage” was a taboo, a sin. Now it is important not just to believe it but to 
understand why it is forbidden (g). 

Female genital 
mutilation: is 
cultural tradition 
more valuable 
than women’s 
health? 

а) … it is the extreme form of discrimination against a woman. I would call the 
nations keeping such traditions as wild and cruel (b); 
b) I would ban this practice because it is really cripples the woman – not just 
female body but also female phsyce. No cultural tradition should be harmful 
to human. Woman is Human! (g). 

*(b) – boy, (g) – girl 
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In our opinion, the forming of readiness of young people for family life and, at the same 
time, training future doctors should be based on the principles of Personalism and Christian Ethics. 
It is these ideological systems define the human (child (including unborn child and / or child with 
disabilities), woman and man (including woman with disabilities and man with disabilities), his / 
her dignity, security, health and life as the highest values. To substantiate this position, we 
analyzed different approaches to the problem of Sex Education of youth. 

Modern researchers investigate the problem of defining the status of the unborn child, its 
values. It is important for the developing of the Sex Education concept: what have we to offer 
young people to understand the problem of preserving the unborn child life / abortion? 

Jamison (2016) seeks to determine the value of human life before and after birth, in 
particular, researches how 10-week-old and 39-week-old fetuses, unborn baby and infant are 
valued by society. The author concludes that younger fetus is less valued than more developed 
ones, and fetus – less than children. In this regard, our objective is to help students to understand  
the value of human life as a biological, spiritual and social beings from the moment of conception. 

Similarly, the controversial question is the value of the unborn child with defects. Kanojia 
(2008) draws attention to this problem on the pages of the magazine “Journal of Indian 
Association of Pediatric Surgeons”: “Like every one else we had been hearing about the recent 
Mumbai abortion case through the media. As Pediatric Surgeons and sensitive human beings we 
all felt quite disturbed over various aspects of the issue. The case raised a debate regarding the 
rights of an unborn baby and those of its parents. A 30-year-old mother, had a 24-week 
pregnancy. The baby was diagnosed to have a congenital heart disease. Knowing about the 
morbidity related to the disease, the couple decided not to have the baby; however, the 
pregnancy was already well beyond 20 weeks. They asked for legal permission from the court for 
abortion. The court denied it as it was against the law. The case ended with the twisted tale of 
some wrong reports from the hospital and with the miscarriage possibly because of the stress the 
mother had undergone. The event definitely left us with some food for our thoughts” (p. 92). 

Thus, teaching future doctors, we must consider this problem from a different perspectives 
based on humanistic values. Firstly, it is impossible to oppose the interests of the unborn child 
with disabilities and her / his parents. Secondly, an unborn child with disabilities should be 
regarded as a small, unborn person with special needs, as a value. Thirdly, in the above-mentioned 
concrete case 24-week-old fetus – is the well-formed child whose all forms of sensitivity including 
pain sensation have already been formed (Tereshkevych, 2014, p. 356). 

Badruddin (2016) in his investigation drew attention to abortion as an ethical problem and 
offers to analyze a specific situation in life. The main question for the researcher: has mother the 
right to kill 4-month-old unborn child becouse of the fact that she does not want to raise it by 
herself, without her husband? These and similar social causes of abortion should be the subject of 
attention of teachers, who should help young people to make decisions in such situations. 
Therefore, we determined the case study as one of the main methods of competence “readiness 
for family life” forming. 

Besides, we should pay attention to practical experience of organizing premarital training of 
young people in different countries. So, implementing the government program of Sex Education 
began in England in 1999. During classes on the themes of “safe sex” free condoms and “morning-
after pill” have been handed out to students. Despite of this, as of 2004, the number affected with 
sexually transmitted infections rose by 62 percent, also the number of pregnancies in adolescents 
increased (in some regions, the increase was up to 34 percent) (Bamber, 2004). 

Evert (2018) emphasizes that one of the most prevalent consequences of premarital sex for 
adolescents is depression. The risk of depression in sexually active girls are three times higher than 
their peers who abstain from sexual intercourses. Similarly, the percentage of suicide attempts 
among sexually active girls aged 12-16 years is 6 times above, than among those who keep 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanojia%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20011480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2788452/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2788452/


235 

chastity (р. 26). The researcher also argues that most couples living together before marriage 
never get married, and those who do decide to marry, the divorce rate nearly 80 percent higher 
than those who moved to a shared apartment on the wedding day (Evert, 2018, р. 93). 

Further, it is important to consider the problem of choosing a method of family planning. So, 
scientific and research institute of the largest U.S. abortion organization “Planned Parenthood” 
recognizes that most women who have abortions used some of the methods of control of 
conception the month when they became pregnant (Jones at al., 2002, p. 296). This organization is 
also forced to admit that the majority of pregnancies in American teenagers  is caused by the 
unreliability of contraceptives, and not refusing to use them (Santelli at al., 2006, p. 106-111). 
Also, Evert (2018) points to a series of lethal consequences of using the different contraceptives 
(р. 221). 

It is so interesting that some countries (Uganda, Philippines, Poland, etc.) use the promotion 
of premarital purity and marital fidelity. Dr. Edward Green, senior research fellow at Harvard 
University, was amazed by the results of this approach. And in order to do not think that the 
emphasis on restraint comes just from conservative religious leaders, who appreciate more their 
own ideology than objective truth, we should listen to dr. Edward Green: “I am an ardent liberal, 
do not go to Church, never voted for Republicans” (Evert, 2018, р. 238). His high appreciation of 
the results of the propaganda of life in abstinence comes from the belief of experienced 
practitioner who clearly see its effectiveness. 

Besides, Evert (2018) compares the campaign strategy  against AIDS in Thailand and the 
Philippines in the 80s of the 20th century. So, Thailand introduced a program of 100 percent 
condom use. In contrast to this, the Christian and Ethical Education program has been 
implemented in the Philippines (propaganda of restraint, premarital purity and marital fidelity). As 
a result, in 2005 the number of HIV-infected people in Thailand was 50 times higher than the rate 
in the Philippines (580 thousand to 12 thousand) (Evert, 2018, р. 242). 

Having applied the axiological approach to analysis of the Ethical consept of Sex Education 
we can state that implementation of such values as restraint, premarital purity and marital fidelity 
are able to provide morality, preservation of the adolescents’ mental and physical health, 
preventing adolescent pregnancy, abortions, suicide, AIDS etc. as well as strengthening of the 
family institution and responsible parenthood. 

In addition to the abortion as a global problem of humanity, the problem of gender equality 
women with disabilities in health care remains unresolved. Students of medical institutions of 
higher education must be competent to solving this problem in the context of preparation for 
family life and professional activities. We have already mentioned the real story of the deaf 
woman whose child died because of inappropriate conditions for the providing of medical services 
to women with disabilities. Actually, implementation of gender equality for women with 
disabilities in the health care is one of the priorities of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women within United Nations (Secretariat for the Convention on the 
Rights, 2008, p. 15). 

Ukraine and other States Parties should report on their understanding of how policies and 
measures on health care address the health rights of women from the perspective of women’s 
needs and interests and how it addresses distinctive features and factors which differ for women 
in comparison to men, such as: a) socio-economic factors that vary for women in general and 
some groups of women in particular. For example, they may be exposed to different forms of 
violence which can affect their health. Girl children and adolescent girls are often vulnerable to 
sexual abuse by older men and family members, placing them at risk of physical and psychological 
harm and unwanted and early pregnancy. Some cultural or traditional practices such as female 
genital mutilation also carry a high risk of death and disability… b) while lack of respect for the 
confidentiality of patients will affect both men and women, it may deter women from seeking 
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advice and treatment and thereby adversely affect their health and well-being. Women will be less 
willing, for that reason, to seek medical care for diseases of the genital tract, for contraception or 
for incomplete abortion and in cases where they have suffered sexual or physical violence 
(Secretariat for the Convention on the Rights, 2008, p. 16). 

So, today Ukraine and other States Parties of United Nations should take appropriate 
measures to ensure that health services are sensitive to the needs of women with disabilities and 
are respectful of their human rights and dignity. This means that such goals should be prioritized 
for medical institutions of higher education and implemented in the content of humanitarian 
training of students of medical universities.  

Conclusions. So, we developed the issues which have been included in the appropriate 
themes of the  course “Philosophy”, namely: gender values as an element of outlook; status of 
woman, man and child within Ancient Philosophy; woman as a human and a value: comparative 
analysis of  Medival Philosophy and Renaissance; Family as a sphere of evolution of the “objective 
spirit” (by H. Hegel); single mothers, unmarried women & orphans as the vulnerable social groups 
(by T. Shevchenko); the value of human life from the moment of conception, abortion, family 
planning methods, responsible motherhood and fatherhood; consciousness & language: sexism as 
a gender stereotypes’ consequence; women & men: cognition by mind or by heart; gender 
equality of women, especially women with disabilities, in the Family, Education and Health Care; 
status of woman, man and child within Buddhism, Judaism, Christianity and Islam, role of Religion 
in Sex Education. 

Inclusion of issues related to the readiness for Family life to the course “Philosophy” will 
contribute to: forming of gender culture of students of medical universities, their ability to solve 
the problem which vulnerable groups face in health care as well as to analyze the religious and 
cultural traditions of Sex Education. This way future doctors will be able to create conditins for 
sustainable development of society in particular within Health Care. 

Effective methods of competence“readiness for family life” forming are: case study method 
and interactive methods (roleplay method and preparation of social projects). So, case study 
method contributes to the skills forming, such as: to analyze of specific situations related to the 
problems of premarital and family relations, to make conscious reasoned decision, and also to be 
responsible human, proffesional and citizen. The roleplay method provides the skills developing, 
namely: to consider vital (personal) / professional issues from multiple perspectives, to search for 
appropriate arguments and solutions. Preparation of social projects will help to develop students’ 
creative skills, in particular, to create new ideas for preventing or solving of life problems related 
to premarital and / or family relations in the context of Social Medicine, Gender Medicine, etc. 

Using of these methods will be effective if learning resources are based on such ideological 
principles: a) the unity of freedom and responsibility in personal, family and professional 
relationships; b) human dignity, health, life and safety of children (including unborn children 
and / or children with disabilities), women and men (including women with disabilities and men 
with disabilities) are the highest humanistic individual, social and professional values. 

Analysis controversial themes presented in students’ essays showed certain contradictions. 
So, in context of personal and sexual relationships there is the contradiction between external 
factors (mass media, public opinion) and person’s inner desires (to be chaste, for example). 
Concerning abortion, students emphasize the contradiction between unborn child’s life and family 
social / health welfare. About such controversial theme as responsibility of doctor we can state 
that just some students are interested in improving their professional preparation in field of sign 
language and implementation of bioethical values. Besides, conclusion is that students need to 
understand the contradictions between religious teaching and practice in order to make their own 
choice. Last but not least, students stated contradiction between cultural tradition of female 
genital mutilation and interests of woman as human – free and equal personality. 
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General conclusion is that teaching of the course “Philosophy” at medical universities we 
should help students to be aware of issues and contradictions related to readiness for family life 
from different perspectives as well as taking into consideration gender, ethical and bioethical 
values. Only this complex approach is able to ensure of preparation of future doctors as creators 
of sustainable development of society. 

The study does not disclose all aspects of this problem, but can be as an example of 
developing methods of youth preparation for family life. Research future directions can be 
developing methods of youth preparation for family life within different themes and courses.  
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6.2. The concept of sustainable development of society as an integral part of modern education 
 
6.2. Концепція сталого розвитку суспільства, як невід'ємна складова сучасної освіти 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку суспільства в епоху 

масштабних змін середовища існування, антропогенного й техногенного впливів визначили 
абсолютно новий етап формування національної системи вищої освіти. Складні і динамічні 
відносини суспільства з навколишнім середовищем вимагають реформування освітнього 
процесу в напрямку реалізації основних засад концепції сталого (збалансованого) розвитку в 
освіту й виховання. 

Концепція сталого розвитку є розвитком вчення В. Вернадського про ноосферу. 
Ноосферна концепція ставить своєю метою реалізувати ідею про розвиток гармонійних 
відносин людської життєдіяльності на основі знання, релігії і філософії. Одним із основних 
вимог для створення та існування біосфери є умова виключення війн із життя суспільства [19, 
с. 119]. Щодо політики ноосферного світорозуміння, то воно виникає на основі світоглядної 
культури, та означає, що політика визначається сферою розуму, моралі та справедливості, 
базується на науково-раціональній і морально-справедливій основі, на ноосферних підходах 
до розвитку суспільства [3, с. 13]. Ноосфера це новий емоційний стан біосфери, при якому 
розумна діяльність людини стає вирішальним чинником її розвитку. Для ноосфери 
характерна взаємодія людини і природи: зв'язок законів природи із законами мислення і 
соціально-економічними законами. Отже, ноосфера, за В. Вернадським, вимагає якісно 
іншого підходу до будь-яких процесів які відбуваються в суспільстві: глобального управління 
планетарними процесами єдиної розумної волі [18, с.156].  

Таким чином, концепцію ноосфери слід приймати як символ віри, як ідеал розумного 
людського втручання в біосферні процеси під впливом наукових досягнень. У ноосферному 
контексті цільової функції державної політики покладено зміцнення економічної безпеки 
держави, пріоритетним напрямом доцільно визначити не лише модернізацію офіційних 
інститутів регулювання ринку, але й розвиток неформальних інститутів громадянського 
суспільства, державно-приватного партнерства, інституціональної інфраструктури. На думку 
В. Воронкової, прогрес ноосфеорної якості життя як провідний показник ноосферо-
економічного прогресу допомагає окремому індивідууму результативно вирішувати 
проблеми, здійснювати раціональний вибір, генерувати інноваційні матриці культури. 
Ноосферу як глобальну оптимізовану соціально-економічну систему слід уявити як комплекс 
чотирьох взаємопов’язаних підсистем:  

- природної (вода, повітря, клімат, флора, фауна);  
- економічної (населення, промисловість, сільське господарство, транспорт);  
- соціокультурної (наука, мистецтво, охорона здоров'я, освіта, релігія);  
- етносоціальної (побут, традиції, звичаї, мова) [4, c. 70]. 
Теорія й практика засвідчили, що на межі століть вчення про ноосферу виявилося 

необхідною платформою для напрацювання триєдиної концепції сталого еколого-соціально-
економічного розвитку. Узагальнення цієї концепції були зроблені всесвітніми самітами ООН, 
за участі понад 180 країн світу, багатьох міжнародних організацій та провідних учених, у 
1992 році в Ріо-де-Жанейро та у 2002 році в Йоханесбургу. Таким чином, нова концепція 
системно поєднала три головні компоненти сталого розвитку суспільства: економічну, 
природоохоронну і соціальну. 

Прийнявши засади сталого розвитку, як пріоритетні цілі своєї подальшої трансформації, 
наша держава запроваджує основні положення даної концепції у всі сфери національного 
господарського комплексу, і особливо в освіту. Адже, саме освітня галузь формує майбутнє 
України – конкурентоспроможного, креативного, компетентного, соціально зрілого, 
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екологічно свідомого, морально стійкого, високопрофесійного та відповідального фахівця, 
здатного орієнтуватися і успішно діяти в умовах ринкової економіки [7, с. 29]. Сталий 
розвиток є розвиток, який відповідає вимогам сучасності, не порушуючи здатності майбутніх 
поколінь задовольняти власні потреби. Це процес гармонізації продуктивних сил, 
задоволення необхідних суспільних потреб за умови збереження і поетапного відтворення 
цілісності навколишнього середовища. Принципи сталого розвитку повинні бути включені у 
всі освітні програми і мають розглядатись як елемент постійного і неперервного навчання і 
виховання, тобто повинні формувати особливий освітній напрям – освіту в інтересах сталого 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи сталого розвитку 
суспільства у своїх працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед 
українських дослідників значну роль відіграють: Б. Данилишин, С. Дорогунцов, В. Міщенко, 
Л. Шостак, В. Шевчук, З. Герасимчук, В. Прадун, Л. Мельник, М. Шапочка, А. Тихонов, 
Н. Гребенюк, О. Грянник, В. Феденко, В. Трегобчук та ін.  

Аналіз останніх досліджень свідчить, що в Україні є необхідні передумови для 
формування сталого розвитку як у сфері сучасної освіти так і в науково-освітній галузі в загалі. 
Досліджують дану проблематику в Україні такі видатні вчені, як: В. Андрущенко, В. Бакіров, 
І. Вакарчук, М. Згуровський, О. Іванов, В. Кремень, Д. Табачник, В. Воронкова та ін. Поняття 
єдиного освітнього простору, становлення його в Україні та інтеграцію з європейським 
освітнім простором розглядають у своїх роботах такі видатні вітчизняні науковці як: 
С. Бондирєв, В. Журавський, М. Згуровський, І. Козловська, В. Кремінь, С. Ніколаєнко, 
А. Панарін, М. Степко, В. Шукшунов та інші. Щодо дослідження розвитку науково-освітніх 
мереж, їх місце і роль у формування єдиного освітнього простору, то ці питання висвітлені в 
роботах О. Дем’янчука, М. Згуровський, Н. Колісниченка, Ю. Якименка, Л. Товажнянського та 
ін. 

Сучасна концепція освіти сталого розвитку базується на Університетській хартії по 
сталому розвитку (Женева, 1994), Белградскій хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській 
декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікскій декларації (ЮНЕСКО, 1997), а її основу 
складає прийнятий у 1992 році в Ріо-де-Жанейро «Порядок денний на 21 століття». 
Відповідно до Університетської хартії університети та інші навчальні заклади повинні 
заохочувати впровадження в навчальні програми екологічні аспекти і головні принципи  
переходу суспільства до сталого розвитку, незалежно від їх професійного спрямування і 
характеру діяльності [23]. Питання про необхідність міжнародних угод і дій в галузі освіти 
сталого розвитку на глобальному рівні вперше було поставлено в процесі підготовки до 
Всесвітнього саміту з сталого розвитку в Йоханесбурзі. 

Освіта в інтересах сталого розвитку стала пріоритетним напрямком при формуванні 
освітніх програм багатьох країн світу після оголошення Декади ООН «Освіта в інтересах 
сталого розвитку» (2005-2014 рр.). З метою прискорення впровадження і використання 
принципів освіти в контексті сталого розвитку у 2005 році Європейською Економічною 
комісією (ЄЕК) ООН була підготовлена і прийнята Регіональна Стратегія з Освіти для сталого 
розвитку [21, с. 34]. Загальною метою цієї стратегії є забезпечення всіх людей необхідними 
знаннями щодо сприяння сталому розвитку. При цьому освіта в контексті сталого розвитку 
має забезпечити екологізацію свідомості людей і здатність вести узгоджений з принципами 
сталого розвитку спосіб життя – бути більш інформованими, моральним і відповідальними 
по відношенню до природи і забезпеченню можливостей майбутніх поколінь забезпечувати 
свої потреби, тобто жити в гармонії з природою. 

Щодо Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, то 
одними із основних завдань є: модернізація і розвиток освіти, що повинні набути 
випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що 
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відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на 
забезпечення економічного зростання держави та розв’язання соціальних проблем 
суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою 
забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства [13]. Також, Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року № 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020». Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід 
України на провідні позиції у світі [22]. 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, можна стверджувати, що розвиток і 
впровадження цілісної системи освіти в контексті сталого розвитку повинно забезпечити: 

- перехід від принципів кількісного економічного зростання до принципів 
збалансованого соціально-економічного розвитку з урахуванням екологічних обмежень; 

- забезпечення високої якості і безпеки життя населення, яке визначається 
економічною стабільністю і соціальною захищеністю людей; 

- збереження стійкості біосфери як основи існування людини і суспільства шляхом 
впровадження принципів збалансованого природокористування, збереження біологічного і 
ландшафтного біорізноманіття; 

- становлення всебічно освіченої особистості з активною життєвою позицією, яка 
свідомо сповідує принципи самообмеження у використанні природних ресурсів. 

Першочерговою задачею переходу України до сталого розвитку є забезпечення високої 
якості життя нинішнього і майбутніх поколінь шляхом збалансованого соціально-
економічного екологічного розвитку, забезпечення можливості відтворення навколишнього 
середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу країни 
забезпечення здоров'я людини, її екологічної та соціальної захищеності. Усвідомлення 
природи як неминущих людських та національних цінностей вимагає зусиль науки, освіти, 
засобів масової інформації, спрямованості їх на оптимістичне бачення світу, діяльності в 
ньому, усунення негативних проявів індивідуальної та масової поведінки, формування 
екологічної культури, етики, моралі в широкому загалі. 

Основні положення концепції: 
- в центрі уваги – люди, які мають право на здорове і плідне життя в гармонії з 

природою; 
- охорона навколишнього середовища – невід’ємний компонент процесу розвитку; 
- вирішення вказаних проблем – справа і теперішніх, і майбутніх поколінь; 
- зменшення розриву в рівні життя країн світу; 
- держави мають виключити або зменшити моделі виробництва і споживання, які не 

сприяють такому розвитку. 
Основними напрями розвитку освіти для сталого розвитку є: 
- Розвиток і вдосконалення базової освіти. Завданням даного напряму є якісна освіта 

протягом усього життя та доступність навчання для всіх, незалежно від віку, професії, статі, 
місця проживання. Реалізувати даний напрям можливо за допомогою аналізу національної 
системи освіти та переорієнтації систем формальної освіти. 

- Переорієнтація наявної освіти на всіх рівнях для вирішення питань сталого розвитку. 
Завданням даного напряму є переорієнтація наявних навчальних програм в напрямку 
соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив, а також, формування досвіду і 
цінностей, необхідних для сталого розвитку. Реалізувати даний напрям можливо за 
допомогою включення освіти до національних стратегічних планів та планів дій на користь 
сталого розвитку. 

- Поглиблення розуміння й усвідомлення важливості сталого розвитку громадськістю. 
Завданням даного напряму є навчання населення з метою сприяння переходу до сталих 
моделей виробництва і споживання. Реалізувати даний напрям можливо за допомогою 
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залучення і використання засобів масової інформації, підтримки і співпраці з неурядовими 
організаціями, залучення громадськості до процесу прийняття рішень в галузі сталого 
розвитку та розвиток міжсекторального діалогу і співробітництва. 

- Підготовка кадрів. Завданням даного напряму є підготовка кадрів в інтересах 
переходу до сталого розвитку і подальшого розвитку освіти для сталого розвитку. 
Реалізувати даний напрям можливо за допомогою  розвитку спеціальних програм підготовки 
і перепідготовки кадрів [12, c. 41]. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, акцентуємо увагу, на тому, що 
завданнями розвитку освіти для сталого розвитку є переорієнтація наявних навчальних 
програм в напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив; формування 
досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку; підготовка кадрів в інтересах переходу 
до сталого розвитку і подальшого розвитку освіти для сталого розвитку. Шляхами реалізації 
поставлених завдань є включення освіти до національних стратегічних планів, планів дій на 
користь сталого розвитку, а також розвиток спеціальних програм підготовки і перепідготовки 
кадрів.  

Основними учасниками освіти для сталого розвитку є працівники освіти – включення 
ідей освіти для сталого розвитку до навчальних курсів і дисциплін, розроблення окремих 
курсів із сталого розвитку, підготовка навчальних посібників у галузі освіти для сталого 
розвитку, перепідготовка кадрів у галузі освіти для сталого розвитку. Освіта для сталого 
розвитку триває протягом усього життя і включає усі рівні та категорії освіти та навчання.  

У формальній освіті це: дошкільна освіта; загальна середня освіта; вища освіта;  
дистанційна освіта; перепідготовка та перекваліфікація; короткотермінове навчання 
(тренінги, стажування у вітчизняних та закордонних університетах та організаціях) [11, c. 118]. 
У неформальній освіті це: самоосвіта, включно й у пенсійному віці; участь у діяльності 
громадських організацій, асоціацій, зібрань. 

Таким чином, освітня система відіграє вирішальну роль у житті суспільства, точніше 
вона визначає соціальний обрис майбутнього країни. Питання освіти у кожну епоху було 
одним із головних через дві необхідності:  

- транслювання досвіду та знань попередників наступним поколінням;  
- оптимізування життєвих умов з перспективою продовжування існування людства за 

50-100 років.  
На початку ХХІ ст. вони почали трансформуватися (на прикладі деяких країн до 

абсурдного деформування самої системи освіти через «експериментальні сценарії» окремих 
зацікавлених персон). Освіта має бути відповідною не тільки культурним змінам території, 
епоховим соціальним викликам, але й індивідуальним схильностям окремого суб’єкта. Тож, 
роль освіти підвищується, детермінуючу роль, давно усвідомили країни, які вступили на шлях 
постіндустріальної цивілізації, епохи організаційних, діяльніших та інформаційних технологій, 
епохи технологічної культури, епохи дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини. 
Новому періоду розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, нові освітні 
системи, нові моделі навчання. 

Освіта в інтересах сталого розвитку широко визнається в усьому світі як невід'ємний 
елемент якісної освіти і ключового фактора досягнення стійкого розвитку. Також, зазначимо, 
що освіта є найбільш ефективним засобом підготовки людей до вирішення наростаючих  
проблем майбутнього і формування світу завтрашнього дня. Освіта також, є засобом 
вироблення навиків і способом зміни поведінки людей, їх системи цінностей і способу життя, 
забезпечення суспільної підтримки відмови людства від способу життя, що веде до загибелі. 
Освіта є найбільшою надією людства і найбільш ефективним засобом досягнення сталого 
розвитку.  
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Освіта має відігравати важливу роль у створенні гуманнішого світового порядку зі 
справедливим розподілом економічних благ та прихильною до людини політичною владою. 
З іншого боку, європейський досвід переконливо свідчить, що чим вищим є рівень освіти 
населення, тим краще живуть люди, тим досконалішим є демократичні інститути. Але як 
зазначають деякі дослідники даної галузі, традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати 
на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки: 

- лише перелічує проблеми і не націлена на їх розв'язання;  
- не дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість дисциплін 

викладається відокремлено;  
- не спрямована на вивчення та практичне розв'язання місцевих проблем;  
- суспільство розвивається швидшими темпами, тому знання часто застарівають ще 

до закінчення терміну навчання [14, c. 57].  
Щодо міжнародної спільноти, то вона глибоко переконана, що «нині, використовуючи 

освіту, потрібно виховувати цінності, поведінку та способи життя, необхідні для сталого 
майбутнього. Освіта для сталого розвитку сприймається як процес опанування підходів до 
прийняття рішень, спрямованих на сталий розвиток економіки, розв'язання екологічних 
проблем та забезпечення добробуту громад. Розбудова і зміцнення потенціалу для 
мислення, спрямованого у майбутнє, і є ключовим завданням освіти для сталого розвитку» 
[15, c. 20]. 

Наприкінці 80-х років XX століття в Європі з'являється нове поняття - 
загальноєвропейський освітній простір. У дослідженнях вітчизняних науковців відзначається, 
що характерними ознаками загальноєвропейського простору в освіті є сукупність ціннісних 
орієнтацій, сучасних педагогічних технологій, які характеризують процес передачі досвіду 
попередніх поколінь і процес відкриття нового досвіду сучасному молодому поколінню. 

Реалії сьогодення свідчать, що глобальні інтеграційні процеси сучасного світу – 
об’єктивна тенденція розвитку всіх сфер суспільного життя [9, c. 69]. Вони охопили суспільне 
виробництво, культуру, духовне життя, освітню та наукову сферу, ставши визначальними 
факторами формування способу та якості життя усього світу та окремих державно-
організованих суспільств [8, c. 54]. Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, сьогодні 
актуальною є проблема дослідження особливостей інтеграції вітчизняної освіти у 
європейський освітній простір. 

Розглянувши особливості світової системи вищої освіти, Т.Антонюк, зазначає, що її 
можна охарактеризувати як відкриту соціальну систему з нежорстким зв'язком між 
елементами, системністю самих елементів і варіативністю нормативної регуляції [10, c. 149]. 
Разом з тим, І.Гращенко та Р.Янкова, зазначають, що світова система вищої освіти відповідає 
основним ознаками системності:  

- вона являє собою множинність взаємопов'язаних елементів різного рівня і 
характеру, а саме освітні установи, які встановлюють міцні зв'язки із зарубіжними 
партнерами та організаціями, окремі національні та регіональні системи, що виробляють 
спільну стратегію розвитку для всього світу і різні міжнародні освітні організації й асоціації які 
сприяють об'єднанню світової вищої освіти в єдину систему; 

- її притаманні ознаки цілісності, автономності по відношенню до економічних, 
політичних та інших світових соціальних систем;  

- володіє стійкістю, яка досягається внаслідок постійного відтворення своїх 
структурних елементів, кадрів і норм, що регулюють її функціонування [5, c. 354]. 

Таким чином, інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення і 
впровадження нових підходів, серед яких:  

- творче використання досвіду сусідніх з Україною держав членів ЄС;  
- адаптування законодавства України до вимог Болонського процесу;  
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- спільна підготовка фахівців у європейських вузах та обмін випускниками;  
- вирішення проблем юридичного визнання дипломів українських вузів у країнах ЄС;  
- створення умов для закріплення фахівців, що закінчують навчання;  
- недопущення «відтоку мізків» з нашої держави;  
- підготовка фахівців, спроможних захистити інтереси України у жорстких умовах 

світової конкуренції, враховуючи членство в СОТ та інші виклики [6, с. 10]. 
Першими кроками із адаптації та впровадження Європейської Стратегії освіти для 

сталого розвитку в Україні є такі:  
Роль державних органів: 
- Формування законодавчої бази, що стимулювала б розвиток освіти для сталого 

розвитку та регламентувала б діяльність у цій сфері. Тимчасова спеціальна Комісія Верховної 
Ради України з питань майбутнього може стати на чолі підготовки такої бази. Комісія може 
бути координуючим та інформаційним центром із освіти для сталого розвитку.  

- Підготовка та затвердження Національної Програми освіти для сталого розвитку з 
урахуванням рекомендацій Європейської Стратегії. Програма має включати конкретні 
завдання державним органам із впровадження освіти для сталого розвитку. Профільними 
установами із впровадження є: Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища України, Міністерство економіки України, 
Міністерство праці та соціальної політики України, при цьому координуюча роль має 
належати Міністерству освіти і науки України.  

- Формування нової державної структури, відповідальної за впровадження 
Національної Програми освіти для сталого розвитку в Україні.  

- Моніторинг виконання Національної Програми освіти для сталого розвитку з 
обов'язковим залученням громадськості  

Особлива роль Міністерства освіти і науки України:  
- заохочення до впровадження нових спеціальностей, що відображають цілі та 

завдання сталого розвитку;  
- включення елементів сталого розвитку до навчальних програм та планів усіх рівнів 

офіційної освіти;  
- запровадження тренувальних програм із сталого розвитку, в першу чергу – для 

співробітників Міністерства;  
- приведення навчального процесу у відповідність до європейських стандартів.   
Роль Міністерства охорони України:  
- надання інформації та консультацій іншим міністерствам зі сталого розвитку та стану 

довкілля у процесі впровадження освіти для сталого розвитку;  
- поширення досвіду та надбань екологічної освіти для сталого розвитку;  
- заохочення фахівців із екологічної освіти до впровадження освіти для сталого 

розвитку;  
- оцінка впливу на довкілля діяльності Міністерства навколишнього природного 

середовища України, створення та впровадження місцевого плану дій на ХХІ століття на рівні 
Міністерства та його філій.  

Роль Міністерства праці та соціальної політики України:  
- заохочення розвитку ринку праці, який стимулює потреби в нових спеціальностях, 

пов'язаних зі сталим використанням природних ресурсів: стале водокористування, стале 
землекористування, стале використання біологічних ресурсів, в т.ч. стале лісокористування;  

- започаткування тренувальних програм із сталого використання природних ресурсів; 
- встановлення діалогу з громадськістю та інформування.  
Роль Міністерства економіки України:  
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- врахування елементів сталого розвитку при розробленні державних планів та 
програм;  

- введення тренувальних програм із розроблення місцевих Планів дій на ХХІ століття;  
- встановлення діалогу з громадськістю та інформування.  
Роль недержавного сектора: Поширення досвіду з екологічної освіти на впровадження 

освіти для сталого розвитку. Залучення екологічних неурядових громадських організацій до 
розбудови інституційної спроможності в освіті для сталого розвитку:  

- створення центрів із тренувальних програм для державних органів влади та 
громадськості;  

- створення інформаційних центрів для діалогу між державним та недержавним 
секторами;  

- створення громадських організацій з освіти для сталого розвитку, широко залучаючи 
до них доросле населення, в т.ч. осіб пенсійного віку;  

- створення асоціацій викладачів та науковців, пріоритетна роль у діяльності яких 
належала б сталому розвитку.  

Роль приватних навчальних закладів: Ці заклади, як мобільні й націлені на мінливі 
потреби ринку праці, можуть стати центрами із впровадження освіти для сталого розвитку у 
формальній освіті та у державному управлінні. Приватні навчальні заклади мають змогу:  

- оперативно ввести нові спеціальності, потреба в яких виникає під час впровадження 
сталого розвитку;  

- розробити та впровадити тренувальні курси для державних структур, викладачів 
освітніх установ, неурядових громадських організацій з основ сталого розвитку, аспектів 
сталого використання природних ресурсів, розроблення місцевих планів дій на ХХІ століття;  

- проводити моніторинг наукових та освітніх досягнень із впровадження освіти для 
сталого розвитку [12, с. 50]. 

Також, зазначимо, що зміни в галузі освіти які відбуваються сьогодні, передбачають 
інтеграцію та координацію національних освітніх систем, тому особливої важливості набуває 
проблема стратегічної орієнтації та інтеграції національних систем освіти. Національна освіта 
повинна прагнути до збереження кращих традицій і стандартів класичної освіти, при цьому 
необхідно впровадження інновацій в вітчизняну освіту. Реформування освітньої системи має 
бути орієнтоване на вироблення моделі, що враховує як вітчизняний досвід, так і кращі 
досягнення світової освітньої практики. 

Освіта для сталого розвитку передбачає зміни в навчальному процесі, що стосуються 
викладачів, учнів та управління освітою: для викладачів – це перехід від передачі знань до 
створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду; для учнів – це 
перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення; для 
керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, 
впровадження принципів сталості та демократизації в управлінні, налагодження діалогу із 
зацікавленими групами населення. Створюється освітнє середовище, де можливо: 
висловлювати та відстоювати власну точку зору; робити свідомий вибір між альтернативами; 
відповідати за свій вибір та прогнозувати його наслідки; слухати та розуміти інших; вчитися 
поважати демократичні рішення; розв’язувати конфлікти цивілізовано; вчитися домовлятися 
та взаємодіяти.  

Глобальний ринок інтелектуальної освіти та навчання оцінюється приблизно у 
194 млрд. дол. США в 2016 році, і, згідно очікувань та прогнозів експертів, зросте більш ніж 
на 25,2% у період 2017-2025 рр. Збільшення числа мобільних користувачів та навчальних 
програм, залучення до цифрового навчання є основними факторами, що стимулюють 
зростання глобальної інтелектуальної освіти та ринку навчання. Крім того, співпраця між 
постачальниками обладнання та програмного забезпечення та постачальниками освітніх 
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матеріалів забезпечує кращу освітню технологію, що сприяє зростанню ринку. Однак, 
відсутність обізнаності серед клієнтів та виклики при прийнятті технології, обмежене 
фінансування з боку користувачів може стримувати зростання цього ринку. Розумна освіта та 
навчання – це технологічні методи навчання, що приймають програми мобільних 
інструментів та замінюють звичайні методи навчання в аудиторії [17].  

Також, зазначимо, що реалії сьогодення свідчать, що на сучасному етапі розвитку та 
глобальних змін інформаційному суспільстві відбувається інтенсивний розвиток і 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах суспільства, що суттєво 
впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні 
взаємини тощо [2, с. 264].  

На думку деяких авторів у суспільстві технології, які базувалися на інформації, 
трансформуються у технології, які будуть базуватися на взаємодії та знаннях. Тож, розвиток – 
суспільства знань цифрових технологій, цифрового суспільства, всього того, що зветься – 
цифровою ерою розвитку цивілізації лежить Smart- суспільство [20, с. 122]. 

Розвиток суспільства знань вимагає перегляду класичної освітньої парадигми та 
переходу до реалізації парадигми Smart-освіти, спрямованої на здобуття компетентностей 
для гнучкої і адаптивної взаємодії з оточуючим середовищем. У багатьох країнах поняття  
Smart-education вже є стандартом. Це нова філософія навчання, котру називають розумним 
навчанням. Smart-освіта – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за 
допомогою контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, знання стають 
широко доступні. За допомогою Smart-навчання створюються умови для реалізації 
проголошеного ЮНЕСКО провідного принципу освіти XXI століття «освіта для всіх» і «освіта 
через усе життя» — «LifeLongLearning». Smart-навчання дозволить підвищити доступність 
освіти «завжди, скрізь і в будь-який час» [16]. 

Дискурс smart-освіти безпосередньо вписаний у більш широкий контекст дискурсу 
«інформаційного суспільства». Спроби дослідити перспективи розвитку сучасної освіти поза 
соціально-економічним горизонтом, в якому повинен розгортатися її поступ, приречені на 
продукування ще однієї порції міфів про «суспільство знань» або «інформаційне 
суспільство». Необхідність звернення до проблем світи обумовлена тими суперечностями, 
що породжує сучасне суспільство. Ілюзії, котрі тут народжуються, переносяться в 
дослідження, присвячені освітній системі. 

Навчання, якщо його розглядати в контексті сьогодення, за своїм змістом є процесом 
набуття людиною низки компетентностей та досягнення нею певного рівня розуміння 
навколишньої дійсності у всій багатоманітності її форм та проявів, а також самої себе як 
суб’єкта й об’єкта цієї дійсності. Електронне навчання поклало початок smart-навчанню. Це 
нова філософія навчання, котру називають розумним навчанням. Воно об’єднує навчальні 
заклади, викладацький склад для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет 
на базі 19 спільних стандартів, узгоджень і технологій. Мова йде щодо здійснення спільного 
навчання та використання контенту. 

Термін «Smart-суспільство» вживається порівняно недавно. Термін – Smart (англ. Smart) 
українською перекладають як розумний або інтелектуальний. Ці терміни не є тотожними: 
вони взаємопов‘язані (навіть взаємозумовлені) і певним чином співвідносяться між собою. 
Інтелектуальний – це розумний плюс моральнісний. В означеному розумінні термін – Smart 
застосовний і до людини-Актора, і до техніки-технології, проте в кожній ситуації необхідно 
враховувати конотативи. 

Отже, мова йде про Smart -суспільство, компонентом якого є Smart-освіта, в якій 
об’єднуються в єдину систему не тільки навчальні заклади, а й професорсько-викладацький 
склад для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет. У сучасних умовах 



247 

найбільш оптимальним способом організації академічної мобільності та співробітництва є 
електронне навчання, що базується на освітніх ресурсах. 

Основними принципами Smart -освіти є: по-перше, використання в освітній програмі 
актуальної інформації для вирішення навчальних завдань. У сучасному глобалізованому світі 
швидкість і об’єм інформаційних потоків швидко зростає, тому наявні навчальні матеріали 
потрібно постійно оновлювати, щоб вони відповідали вимогам реального часу і готували 
студентів до вирішення практичних завдань у реальних робочих ситуаціях. По-друге, 
організація самостійної пізнавальної, дослідницької та проективної діяльності студентів. Цей 
принцип є визначальним для підготовки спеціалістів готових до творчого пошуку рішень 
професійних завдань, самостійної інформаційної та дослідницької роботи. По-третє, процес 
навчання повинен бути безперервним і включати навчання в професійному середовищі, з 
використанням засобів професійної діяльності. Студенти повинні взаємодіяти з професійним 
співтовариством, спостерігати за вирішенням проблем професіоналами. По-четверте, 
надання студентам широких можливостей для вивчення освітніх програм, індивідуалізація 
навчання [1, с. 15]. Отже, Smart-освіта – це принципово нове освітнє середовище; об’єднання 
викладачів, студентів і знань зі всього світу. Реалізація концепції цього освітнього напряму є 
неможливою без накопиченого досвіду електронного навчання.  

Таким чином, нова система освіти і те, що розкриває її зміст, повинні проектувати не 
лише всебічне відтворення в підростаючому поколінні стабілізованих норм моральної 
поведінки, але й готовність їх удосконалювати, творче ставлення до їх вибору та активного 
сталого розвитку. Потрібно змінювати, удосконалювати, узагальнювати та уніфікувати 
принципи організації навчального процесу, технології опанування знань, типи взаємин між 
вчителем і учнем, викладачем і студентом тощо. Але в результаті людство зможе 
гармонізувати відносини з природним середовищем і забезпечити існування Homo Sapiens 
на планеті Земля, як завгодно довго. 
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6.3. Moral and aesthetic education of senior pupils as future subjects  
of sports activities (historical aspect) 

 
6.3. Морально-естетичне виховання учнів старших класів як майбутніх суб’єктів  

спортивної діяльності (історичний аспект) 
 
Становлення і розвиток Української держави підвищують роль духовних та моральних 

засад, які визначають поведінку людини, сприяють утвердженню її активної життєвої позиції. 
У цьому контексті морально-естетичному вихованню належить провідна роль. Проблеми 
морально-естетичного виховання молоді порушено у низці нормативно-правових 
документів: Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ ст.) [3], Національній 
доктрині розвитку освіти України [11], Національній програмі виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні [12], Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти [8] та 
інших. 

Отримання відповіді на питання сучасності пов’язане із вдумливим осмисленням 
минулого, об’єктивною оцінкою історичних реалій, вивченням історичних коренів, ідей 
морально-естетичного виховання, фактів, теорії, концепції, досвіду педагогів минулих років. 
Як вітчизняними, так і зарубіжними вченими-педагогами проблема морально-естетичного 
виховання розглядається як одна із центральних в освіті. До різних аспектів проблеми 
морально-естетичного виховання зверталися відомі мислителі та педагоги (М. Бердяєв, 
В. Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, І. Стешенко, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші). У результаті досліджень вітчизняних науковців 
М. Боришевського, Г. Васяновича, В. Вербеця, В. Галузинського, О. Дубасенюк , О. Киричука, 
М. Стельмаховича, Б. Ступарика та інших отримані важливі дані про сутність морально-
естетичного виховання в різних аспектах виховної роботи, виховання морально-естетичних 
якостей особистості. 

Метою статті є характеристика основних тенденцій та напрямів морально-
естетичного виховання старшокласників у радянський період другої половини XX століття та в 
перше десятиліття незалежності України. 

У морально-естетичному вихованні учнів старших класів у 50-х роках минулого століття 
превалювала організація виховання в дусі комуністичної моралі, особливу увагу радянська 
школа приділяла вихованню патріотизму. Головним шляхом виховання комуністичної моралі 
було формування комуністичних переконань, які в свою чергу складалися з системи наукових 
понять, у тому числі і морально-естетичних. У практиці шкіл утвердилися такі форми 
позакласної роботи, як наукові товариства, університети юного марксиста-ленінця, учнівські 
об’єднання за інтересами, самодіяльні клуби, випускались стінні газети. В плані роботи 
вечірніх клубів старшокласників були передбачені лекції, диспути, бесіди, тематичні вечори, 
ігри, розваги, заняття хору і гуртків, обговорення книг і кінофільмів, проведення 
політінформацій, обговорення статей, розучування танців тощо. Неоціненними формами 
розвитку громадської активності шкільної молоді та розвитку морально-естетичних якостей 
(відповідальність, художній смак, самодисципліна тощо) були огляди технічної творчості, 
олімпіади художньої самодіяльності, товариська допомога відстаючим у навчанні, робота з 
молодшими школярами за місцем проживання. В шкільний навчально-виховний процес 
були внесені зміни ідеологічного направлення, особливо це стосувалося програм з історії, 
літератури, біології. Звеличувалася роль партії, заборонялися твори письменників і поетів, 
спотворювалися досягнення генетики, кібернетики, інформатики, закладаючи основи 
відставання в науці, техніці, технології і освіті. Основними засобами морально-естетичного 
виховання учнів старших класів були навчання, суспільно-виробнича праця, трудове та 
фізичне виховання, гра, заняття спортом, художня самодіяльність [13, с. 222]. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Найдоступнішою та найпопулярнішою формою в перші десятиліття після війни була 
етична бесіда, яку можна було без підготовки проводити як на уроці, так і в позаурочний час. 
Основними темами бесід для формування морально-естетичних якостей були: “Про 
комуністичну мораль”, “Моральне обличчя радянської молоді”, “Про честь і обов’язок”, “Про 
радянський патріотизм і радянську національну гордість”, “Про колективізм”, “Про дружбу і 
товаришування”, “Чому вчить молодь В. Ленін в своїй промові на ІІІ з’їзді комсомолу?”, “Про 
вибір професії”, “Будь-яка праця почесна”, “Як загартовувати волю?”, “Як перебороти дурні 
звички?”, “Краса комуністичного суспільства”, “Уміння володіти собою”, “Про почуття власної 
гідності” [13, с. 226-227]. 

Значна увага приділялася формуванню морально-естетичних якостей у 
старшокласників на уроках з історії та суспільствознавства. Основний акцент робився на 
правильному розумінні змін у суспільно-політичному та соціально-економічному устрої 
країни. Набуття учнями знань про морально-естетичне виховання, його принципи та норми 
було основане на вивченні Конституції УРСР і СРСР. Старшокласникам давались орієнтири 
комуністичного морального визначення у житті, про що свідчать архівні матеріали, зокрема 
Звіту про роботу шкіл і відділів народної освіти Харківської області за 1950/51 навчальні 
роки [4]. 

Морально-естетичне виховання в загальноосвітніх школах УРСР проводилося під кутом 
любові до рідної соціалістичної Батьківщини, шанували героїв, які виборювали радянське 
щасливе майбутнє країни. Патріотичне виховання базувалось на любові до рідного міста, 
району, села, вивченні природи рідного краю, гордості за прославлених земляків та 
перепліталось з трудовим і фізичним вихованням. Учні, особливо старшокласники, 
знайомилися з Героями Соціалістичної Праці, великими передовими колективними 
господарствами, з роботою колгоспників, які керувалися вченнями Мічуріна та Лисенка та 
називали урожай “сталінським”. У школах України за вказівкою зверху створювалися гуртки 
юних натуралістів-мічурінців [23, с. 92]. 

В радянській педагогічній науці зазначалося, що форми, методи і засоби мають бути 
взаємопов’язані для формування вольових, ініціативних, самостійних людей – будівників 
комуністичного суспільства. Своєрідним інструментом, що виконував функцію організації 
процесу морально-естетичного розвитку особистості були методи та засоби морально-
естетичного виховання. За їх допомогою впроваджувалися у життя морально-естетичні 
прагнення педагогів, організовувалася життєдіяльність учнів, збагачувався їх моральний 
досвід.  

У старшокласників формували морально-естетичні якості на прикладах життєдіяльності 
комуністичних вождів, проводилися вечори на цю тему, на них запрошувалися робітники-
передовики з виробництв, учасники подій Жовтневої революції, Громадянської та Великої 
Вітчизняної війни. Повсякчас проводилися екскурсії в музеї та місця історичного минулого, 
велися вечори, політінформації, лекції, колективні перегляди фільмів на історичну тематику 
та інші. Практикувалися читання і розбір історичної, політичної літератури, організація 
виставок на різноманітні морально-естетичні теми. У школах України у 60-х роках проходили 
вечори на тему: “Сталін – друг радянських дітей”, “Ленін завжди живий” тощо. 

Заслуговує на увагу така форма морально-естетичного виховання, як випуск стінних 
газет, де розповідалося про скромність і простоту В. Леніна, І. Сталіна, про чудові риси 
характеру Зої Космодем’янської, Лізи Чайкіної, Улі Громової. З метою формування в 
старшокласників правильного розуміння дружби стінні газети проводили диспути на 
морально-естетичні теми, організовували конкурси на кращі твори, висміювали недоліки 
учнів. З метою вирішення, що буде у стінгазеті, заслухували доповіді на такі теми, як, 
“Радянська преса – найсильніша зброя партії”, “Поняття про гумор і сатиру”, “Фейлетон та 
памфлет у газеті, їх стильові особливості”, “Про дружбу”, “Про культуру справжню і показну”, 
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“Батьки і діти”, “Як виховати тверду волю?”, “Про міщанство”, “Як стати хорошою людиною” 
тощо. Вивчали позитивні моральні риси по книгах “Оптимістична трагедія” В. Вишневського, 
“Золота медаль” О. Донченка, “Над Волгою” І. Печернікової, “Донька учителя” М. Попова, 
“Хто винен?” О. Герцена і т. д. У стінній пресі, “Колючках”, “Перцях” тощо, на зборах і 
засіданнях критикували тих, хто отримував двійки через ледарювання, встановлювали 
контроль за виконанням ними домашніх завдань. Ці заходи сприяли піднесенню успішності 
учнів. 

Важливим засобом морально-естетичного виховання і прищеплення любові до 
природи були художні виставки школярів. На них повсякчас організовували відділ “Природа 
рідного краю”, в якому поміщали пейзажі юних художників, їх малюнки на теми праці в 
сільському господарстві, картинки з життя тварин. Комсомольська організація проводила 
читацькі конференції, “Тижні книги”, диспути, що виховували в учнів любов до книги, 
посилювали інтерес до навчальних предметів. В школах старшокласники повсякчас 
оформлювали красиві тематичні вітрини: “Наші улюблені книги”, “Книги про Комуністичну 
партію”, “Книги про нашу Батьківщину”, “Книги про Велику Вітчизняну війну”, “Люби і вивчай 
російську мову”, “Люби і знай мову українського народу”.та ін. 

Шкільні вечори, як один з дійових виховних засобів, помітно впливавали на 
формування високих морально-естетичних почуттів, що проявлялися у повсякденному житті 
учнів: у навчанні, праці, поведінці, у взаєминах з товаришами, дорослими, вчителями, 
батьками. Так, в 35-ій середній школі м. Дніпропетровська практикувались “вечори розмов 
по щирості”. Участь у них не обов’язкова – залишався, хто хоче. З часом все більше і більше 
учнів охоче брали участь у цих відвертих, щирих розмовах про діла класу, школи, про 
мистецтва, літературу. Після однієї такої бесіди про чесність, правдивість і дружбу вирішили 
встановити правило: кожен повинен говорити про себе всю правду на першу вимогу вчителя 
і колективу. Звичайно, не відразу, і не всі навчились виконувати це правило, але поступово 
воно стало входити у життя класу [22]. 

У 60-х роках стала зменшуватися кількість літературних вечорів, як одного з дієвих 
форм морально-естетичного виховання – на освіті і культурі почали відбиватися протиріччя 
між теорією і практикою економічного і політичного життя радянського суспільства. СРСР 
неухильно йшов курсом військово-патріотичного виховання, що було почесним обов’язком 
школи. Так, у багатьох школах були обладнані стенди, присвячені землякам Героям 
Радянського Союзу; конкурсні письмові роботи, присвячені подвигам радянських воїнів у дні 
Великої Вітчизняної війни; діти ходили на місця боїв; старшокласники працювали над 
творами “Роздуми над могилою героїв”. Відповідно постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
“Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи” (1966 р.) в 
більшості шкіл України були створені клуби інтернаціональної дружби (шкільні), “Глобус” 
(комсомольські), де зосередилася робота з інтернаціонального виховання учнів. У практиці 
роботи шкіл утвердилися такі цікаві форми позакласної роботи, як наукові товариства, 
університети юного марксиста-ленінця, учнівські об’єднання за інтересами, самодіяльні 
клуби старшокласників. У вечірніх клубах старшокласників в плані роботи були передбачені 
лекції, диспути, бесіди, тематичні вечори, ігри, розваги, заняття хору і гуртків, обговорення 
книг і кінофільмів, проведення політінформацій, ознайомлення із героїчним минулим і 
сучасним Комуністичної партії, розповіді про вибір професії, радянської науки і техніки, 
бесіди про дружбу трудящих світу, обговорення статей, прочитаних у журналах і газетах, 
розучування танців тощо. 

На початку 60-х років основними методами морального виховання вважалися 
переконання, пояснення, праця, соціалістичне змагання, приклад, заохочення, покарання [7, 
с. 4-13]. До кінця даного десятиріччя, маючи за основу педагогічну практичну діяльність 
А. Макаренка, додалися наступні засоби: виховання в колективі, через колектив, опора на 
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позитивне у вихованні морально-естетичних якостей учнів. Маємо відзначити, що на протязі 
всього радянського періоду основним засобом морально-естетичного виховання 
визначалась праця, бо вважалося, що в характері ставлення людини до громадської праці 
виявляються моральні якості людини. Повсякчас наголошувалося, що праця школярів в 
радянському суспільстві мусить бути осмисленою і перспективною, учень повинен відчувати 
зв’язок між своєю особистою працею і досягненням суспільно корисних цілей. Відзначалося, 
що, чим в більшій мірі виражений суспільно корисний характер завдань, тим праця має 
більше виховне значення, формується комуністичне ставлення до праці [2]. 

Любов до Батьківщини у старшокласників формувалася за допомогою військово-
патріотичних ігор “Зарниця”, “Прапор над фортецею” тощо. Починаючи з 1967 року, ці ігри 
неодноразово включалися до програми шкільних, районних, міських, обласних, 
республіканських змагань, спартакіад і зльотів, а гра “Зарниця” стала всесоюзною. На уроках 
літератури формували морально-естетичні якості в учнів за допомогою творів із 
високопатріотичним змістом, зокрема “Тарас Бульба” М. Гоголя. Наголошувалося на показі 
письменником палкої любові Тараса Бульби, його сина Остапа, запорожців до рідної землі, їх 
згуртованості, товариської взаємодопомоги в боротьбі проти загарбників. Учителі проводили 
бесіди, в яких не повчали, а наводили яскраві факти з життя, широко використовуючи твори 
художньої літератури для підведення учнів до правильних висновків. Так, наприклад, у 
1969 році у 10 класі школи № 1 м. Черкаси проводилися бесіди на такі теми: “Гуманні 
відносини і взаємна повага між людьми”, “Стосунки між членами сім’ї”, “Гуманне ставлення 
до жінки”, “Правильні взаємини між хлопцем і дівчиною”, “Суть комуністичної поведінки”, 
“Значення єдності свідомості, почуттів і звичок на прикладі літературних героїв Рахметова 
(“Що робити?” М. Чернишевського), Артура (“Овод” Л. Войніч)” тощо [2, с. 40]. 

Методи морально-естетичного виховання старшокласників застосовувалися, як на 
уроках, так і в позаурочній діяльності (лекції, бесіди, організація суспільної діяльності учнів, 
соціалістичні змагання, вправи у моральній поведінці, заохочення і покарання, переконання, 
позитивний приклад) [10, с. 98]. Ключовими методами універсального застосування 
визначалися переконання, вправа, заохочення, покарання, приклад. Зазначимо, що кожен 
метод пов’язаний із такими засобами, як слово, праця, книга, мистецтво, спорт тощо. 

У 70-х роках визначалося, що методом морального виховання є шлях, за допомогою 
якого викладач здійснює формування моральної свідомості, почуттів, поведінки, тобто 
морального обличчя учня на основі марксистсько-ленінської етики. 

За психічними явищами та поведінкою методи морального виховання у 70-х роках 
В. Рогожкін розподілив на чотири групи: 

- методи формування сумління – розповідь, інсценування, лекція, доповідь, бесіда, 
диспут, особистий приклад, навіювання; 

- методи формування поведінки – вправи; організація моральних відносин у процесі 
суспільно-корисної праці, у процесі гри та у повсякденному житті; 

- методи виховання почуттів – опора на емоційність змісту, знаходження в ньому 
духовно близького; вплив на почуття за допомогою мови, міміки та жестів; включення до 
активної класної та позашкільної діяльності; вплив на почуття емоційністю навколишнього 
середовища, міжособистісних стосунків; тактильний метод; 

- методи стимуляції волі – заохочення; збудження особистісної гідності; вимога, 
примус; покарання та осуд [20]. 

Головною метою школи був проголошений всебічний гармонійний розвиток учнів, який 
забезпечувався загальноосвітньою, трудовою і політехнічною підготовкою, моральним, 
розумовим, естетичним і фізичним вихованням. Була створена Модель особистості 
випускника середньої школи [19, с. 81]. Відповідно до цієї Моделі розроблялись напрями та 
заходи роботи з морально-естетичного виховання у загальноосвітній школі. Повсякчас вони 



253 

були тісно поєднані з профорієнтаційною роботою. Фізичне виховання як частина 
комуністичного виховання мало на меті підготовку фізично розвинених, здорових, активних 
будівників комуністичного суспільства, здатних до високопродуктивної праці і захисту 
Батьківщини. 

У 80-х роках на перший план виходять дискусійні форми морально-естетичного 
виховання, а саме бесіди, факультативи, диспути і дискусії. Відповідно методами морально-
естетичного виховання стають методи або впливи, які в своїй сукупності сприяють 
формуванню уявлень, понять, переконань, ідей і ідеалів (словесні); 2) методи або впливи, які 
в своїй сукупності сприяють виробленню навичок і звичок правильної поведінки (вправи) [1, 
с. 47]. У позакласній виховній роботі тісно пов’язувалися моральне і естетичне виховання та 
щодо цього виокремилися нові форми позакласної виховної роботи: клуби за інтересами, 
клуби вихідного дня, клуби інтернаціональної дружби, об’єднання і клуби червоних 
слідопитів, любителів мистецтва, наукові спілки, музеї, зали, лекторії, картинні галереї та ін. 
Старшокласники стали більш критичніші, вимогливіші до себе і до оточуючого, що потрібно 
було враховувати педагогу при виборі організаційних форм та методів, визначенні змісту 
роботи. Були популярними спортивні змагання, що сприяли формуванню сильної волі, 
стійкого характеру, самовладання, ініціативності, рішучості, відваги, почуття відповідальності, 
дисциплінованості, дружби. Розповсюдженою була туристська робота по вивченню 
природних ресурсів, історії, культури і побуту рідного краю. Хоча за вказівкою зверху 
повсякчас організовувались музеї В. Леніна та його соратників, політичні, дискусійні, 
військово-патріотичні і спортивно-туристські клуби, клуби та музеї бойової та трудової слави. 

Центрами позакласної роботи по моральному та естетичному вихованню стали шкільні 
клуби любителів мистецтва, улюблених мелодій, кіноклуби “Кругозір”. Вони координували і 
об’єднували різноманітні форми позакласного естетичного виховання: гуртки художньої 
самодіяльності, образотворчого мистецтва, хори, ансамблі, художні і музичні студії, шкільні 
картинні галереї; організовували відвідування театрів, музеїв, виставок, зустрічі з діячами 
культури, свята малюнку, пісні, огляди-конкурси тощо. Завдяки клубам склалася система 
позакласного морально-естетичного виховання школярів, на більш високому рівні почали 
вирішуватись завдання формування у молоді естетичних смаків, поглядів, високої культури. 
Клуб вихідного дня виступав як об’єднуючий та організуючий центр багатьох видів і форм 
позакласного виховання – шкільних гуртків, співториств, студій, ансамблів. Наголошувалося 
на важливості художньої літератури в морально-естетичному вихованні як джерелі знань та 
естетичної насолоди. Позакласна робота з літератури є можливістю масового охоплення 
школярів через залучення їх до різноманітних конкурсів, олімпіад, диспутів, тематичних 
читань, конференцій, вечорів, літературних екскурсій тощо морально-естетичного 
спрямування [1, с. 87]. 

Новими методами морально-естетичного виховання, дещо відмінними від 
комуністичної епохи, стали стимулювання, гальмування, самовиховання, керівництва, 
пояснювально-репродуктивні та проблемно-ситуативні. В процесі морального виховання 
продовжували широко застосовуватись методи вправа, привчання і переконання. Для 
активізації морально-естетичного розвитку особистості і перевірки її зрілості, встановлення 
єдності переконань і поведінки почав використовуватись проблемно-ситуаційний метод. Цей 
метод спонукав індивідуума систематизувати раніше засвоєні знання і співвідносити їх з 
вибраними формами поведінки як кінцевого результату вирішення поставленої проблеми. 
Метод інтенсифікував протікання процесу мислення, викликав переживання, мобілізував 
волю. Самостійне вирішення моральних проблем в різних життєвих ситуаціях дозволяло 
встановлювати зв’язок між вчинками і якостями особи, відслідковувати характер її розвитку, 
визначати перспективу в становленні особистості, формувати позитивні мотиви, 
узагальнювати морально-естетичні знання і уміння. Цей метод включає наступні прийоми: 
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постановку моральних завдань, створення колізій і ситуацій, завдання на самостійне 
продовження і закінчення морального завдання по вирішеному початку. 

В останнє десятиріччя комуністичної епохи означилась проблематичність шляхів та 
засобів виховання, в морально-естетичне просвітництво учнів почали входити широкі 
уявлення про моральні цінності людського життя і культури; формування моральних уявлень, 
понять, поглядів, суджень, оцінок та на цій основі моральних переконань; сприяння 
усвідомленню і збагаченню особистого морального досвіду школярів; коректування знань в 
галузі моралі, одержаних із різних джерел; сприяння моральному самовихованню 
особистості. Ще актуальнішим стало статеве виховання, де виокремились такі напрями: 
організація спілкування хлопчиків і дівчаток з дитячих років в змістовній праці і відпочинку; 
етико-естетична освіта в питаннях товаришування, дружби, кохання, статевого життя; 
опосередкований вплив сім’ї та ознайомлення старшокласників з основами підготовки до 
сімейного життя [14, с. 407-414]. 

Введення в загальноосвітніх школах нового предмету “Етика і психологія сімейного 
життя” було направлено на досягнення наступних цілей: створення умов для формування в 
старшокласників уявлень про сім’ю; вироблення таких якостей, як: вміння розуміти стан і 
проблеми іншої людини, вміння бути терплячим, вміння встановлювати доброзичливі 
відносини з близькими людьми, що повинно сприятливо впливати на їх майбутнє сімейне 
життя; формування основ знань про етичні основи взаємовідносин між юнаками та 
дівчатами, про дружбу і любов, про культуру поведінки закоханих, про різні соціальні ролі в 
сім’ї: мати, дружина, чоловік і т.д., про відповідальність батьків за здоров’я своїх дітей, про 
обов’язок у вихованні дітей; про засади сімейного законодавства [6]. 

У останньому десятиріччі минулого століття оновленими формами морально-
естетичного виховання, окрім усталених класної години, бесіди, диспуту тощо, стали 
колективна творча справа; турнір ввічливих (рольова гра, що має на меті розвиток у школярів 
навичок культури поведінки), етичний театр. Колективна творча справа – це інтегрована 
форма виховної роботи, яка передбачає активну участь учнів у плануванні, організації та 
аналізі роботи, основаної на ініціативі та самодіяльності вихованців. Її різновидами стали 
прес-конференції (можна запрошувати гостей), що вчать аналізувати теоретичні проблеми, 
переконливо аргументувати свої думки та визначати своє ставлення до проблеми; зустрічі з 
цікавими людьми; туристські походи; заочні подорожі; вечори, які складалися із офіційної та 
художньої (концерт, конкурси, вистава або дискотека) частин; аукціон знань; “мозковий 
штурм”, громадський огляд знань; усний журнал або жива газета – це серія коротких виступів 
(сторінок журналу) про різні сторони життя, пов’язані тематично або на різні теми, можна 
було із ілюстраціями, мініатюрами, гуморесками. Залишились назви форм морально-
естетичного виховання, які були раніше, але з оновленим змістом, з використанням засад 
народної педагогіки: етичні бесіди, уроки культури поведінки, школа етикету (рольова гра, 
що передбачає імітацію ситуацій спілкування, розвиває спостережливість, оцінку і 
самооцінку старшокласників, згуртовує колектив – учні діляться на мікрогрупи і пропонують 
один одному ситуації), колективний день народження [21, с. 102-104]. 

З’явились нові класифікації форм морального виховання: інформаційно-масові, 
синтетичні (клубні); індивідуальні [15, с. 46]. Стали поширеними такі форми позакласної 
роботи: гуртки, різні види шкільних вечорів (до Дня Учителя, “Золота осінь”, до Дня Святого 
Валентина, вечір гумору, до ювілею письменників, вечір естрадної української пісні тощо), 
різноманітні конкурси, огляди художньої самодіяльності, конференції. Хоча можемо 
відзначити, що рідко зустрічались тематичні вечори, котрі б мали виразне моральне 
спрямування (наприклад, дискусії про добро і зло в людському житті, про людські ідеали, 
сенс життя і щастя, про моральне обличчя сучасного юнака і дівчини, зустрічі з цікавими 
людьми тощо). Загалом аналізуючи теоретичні та практичні дослідження, можемо сказати, 
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що в Україні в 90-х роках були поширеними такі форми морально-естетичного виховання: 
факультативні заняття; позакласні гуртки; студії; свята; конкурси, зустрічі з відомими 
українськими діячами, письменниками, змагання, конференції тощо. 

Використовуючи надбання української народної педагогіки, у практиці загальноосвітніх 
шкіл виникли такі методи морально-естетичного виховання: розповідь, бесіда, роз’яснення, 
наставляння, інформування, суспільна думка, змагання, заборона, заохочення, покарання, 
схвалення, засудження, ілюстрація. Методи, які були інноваційними в цей період: 
самоврядування, проблемний пошук, ситуативно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, 
соціально-психологічні тренінги, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з 
морально-етичним характером тощо. Основні засоби морально-естетичного виховання в 
світлі національного виховання: рідна мова, історія, родовід, краєзнавство, природа рідного 
краю [16, с. 15-16]. Повсякчас у вільній від партійних установ і догм країні з’являлися нові 
напрями морального виховання. Так, засобами формування моральних якостей стала 
соціальна діяльність батьків, побут сім’ї, засоби масової комунікації: книги, кіно; природне 
середовище, надбання народної педагогіки, національні звичаї, традиції, обряди, мову, усну 
народну творчість, засоби мистецтва (музичні твори, картини, скульптуру, архітектуру), зміст 
навчальних дисциплін та ін. 

Заслуговує на увагу така класифікація методів морального виховання: 1) методи 
формування свідомості особистості (бесіда, лекція, дискусія, переконування, навіювання, 
метод прикладу) – в основі слово вчителя; 2) методи організації діяльності, спілкування, 
формування досвіду суспільної поведінки (привчання, тренування, педагогічна вимога, 
громадська думка, створення виховуючих ситуацій, метод прогнозування; 3) методи 
стимулювання і мотивації діяльності і поведінки – у процесі формування свідомості 
особистості та при організації діяльності школярів (змагання, заохочення, покарання, метод 
вибуху); 4) методи самовиховання (самопізнання, саморегуляція) [21, с. 73-101]. 

У кінці двадцятого століття узагальнюються і пропонуються такі методи морально-
естетичного розвитку учнів: духовне спілкування з учнем, вивчення особистісних якостей 
дитини та динаміки їх розвитку, підтримка позитивних тенденцій у моральному розвитку 
особистості, допомога в подоланні негативних тенденцій у моральному розвитку дитини, 
аналіз наслідків, проектування наступних дій. Стали враховуватися особистісні психологічні 
якості старшокласника при застосуванні методів виховання: 1) методи впливу на свідомість і 
почуття вихованців, які спрямовані на формування моральних поглядів, ідеалів, переконань, 
відносин: переконання, розповідь, роз’яснення, навіювання, бесіда, дискусія, особистий 
приклад; 2) методи цієї групи можна вважати основними, бо тільки в діяльності людина 
найкраще сприймає:приучення,вправи, доручення, вимоги, переключення, рольові ігри, 
створення ситуацій морального вибору, колективні творчі справи; 3) методи стимулювання 
поведінки: змагання, заохочення, покарання; 4) методи контролю: спостереження, 
анкетування, інтерв’ю, опитування тощо [18, с. 125]. 

Виокремились форми національного морально-естетичного виховання: 
- шкільні уроки гуманітарного (українська мова та література, народознавство, історія 

України, географія) та естетичного (музика, образотворче мистецтво, художня праця) 
напрямів. Реалізація завдань національного виховання різною мірою,з урахуванням 
специфіки, має стосуватися всіх шкільних предметів. Безумовно, предмети гуманітарного 
циклу мають більше для цього можливостей, однак викладання інших предметів повинно 
містити відомості про досягнення видатних українців у різних галузях науки, викликаючи тим 
самим гордість за геніїв свого народу та за націю в цілому; 

- факультативні заняття поглибленого вивчення народного мистецтва, народних 
джерел; 

- студії народної творчості; 
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- позакласні краєзнавчі гуртки, робота яких полягає у дослідженні історії рідного села 
чи міста, збиранні та записі народних звичаїв, пісень і обрядів, легенд і казок рідного краю; 

- проведення в позаурочний час фольклорних свят, вечорниць, свят рідної мови; 
- різноманітні конкурси, зустрічі з відомими українськими діячами, письменниками, 

змагання, конференції тощо. 
Основними засобами українського виховання стали рідна мова, історія, родовід, 

краєзнавство, природа рідного краю, національна символіка; допоміжними – національна 
міфологія, фольклор, національне мистецтво, народний календар, прикмети, вірування. 
Дуже важливо стало в повній мірі використовувати можливості засобів масової інформації в 
навчально-пізнавальній діяльності старшокласників. Програми з літератури, історії, географії, 
біології для 9-11 класів давали широкі можливості для морально-естетичного виховання 
засобами масової інформації. У процесі навчальної роботи використовувалися такі методи 
роботи з матеріалами ЗМІ: інформаційні хвилинки, твори на морально-етичні теми на основі 
публікацій, бесіди, навчальні дискусії, ділові ігри, самостійна дослідницька робота, створення 
навчальних відеофільмів тощо. 

У багатьох школах у 90-х роках виникли нові форми національного морально-
естетичного виховання: “МАНМ” (малі академії народних мистецтв), університети 
народознавства, товариства народних умільців, школи і класи кобзарського, сопілкарського 
мистецтва, етнографічні групи, фольклорні ансамблі та ін. [9, с. 57]. Найпопулярнішими серед 
старшокласників були такі методи морального виховання: заохочення, переконання, власний 
приклад, бесіди, лекції, диспути.  

І тільки про 90-ті роки минулого століття можна говорити, як про такі, що почали 
створювати умови для формування особистості учні я старших класів як майбутнього суб’єкта 
спортивної діяльності. Фізичне виховання стало використовуватися не тільки щодо уроків, в 
яких реалізувалися програми із загальноосвітнього предмета «фізична культура». Фізичне 
виховання здійснювалося через такі форми організації, як фізкультурно-оздоровчі заходи в 
режимі навчального дня (фізкультпаузи, рухливі зміни, спортгодинки), позакласні і 
спортивно-масові заходи. Крім вирішення оздоровчих завдань життєві та освітні реалії 
диктували нові вимоги до фізичного виховання у школах. Це обумовлено декількома 
факторами – освіта в суспільстві стала розглядатися не тільки як забезпечення політичного 
курсу країни, а й як важливий механізм соціалізації дітей, дитина на заняттях з цього 
предмету вчиться виявляти не тільки інтелектуальні здібності, як на більшості інших 
предметних заняттях, але і проявляти різноманіття фізичних і особистісних якостей, вчиться 
уважно і бережливо ставитися до свого тіла, більш активно взаємодіяти з однолітками в 
колективно-групових завданнях, проявляти організаторські та лідерські здібності [17]. 

На цьому етапі почали змінюватися і переоцінюватися погляди на діалектику кохання і 
сексуальності як вагомих складових особистості в інституті сім’ї. Значний вплив на морально-
естетичне виховання старшокласників мали популярні книги Д. Карнегі, який вказував, що 
невід’ємною умовою сімейного щастя є секс, а основним фактором, який руйнує шлюб, – 
сексуальна несумісність [5, с. 21]. У колі старшокласників дана проблема набула широкого 
обговорення у різних індивідуальних та колективних формах. Це засвідчило, що сексуальні 
цінності таки повинні повернутися в сім’ю, збагачені новим духовним досвідом, якого поки 
що так повільно набуває наше суспільство. 

Отже, на теренах України форми організації, методи і засоби морально-естетичного 
виховання змінювалися в залежності від культурно-політичної позиції країни. В радянський 
час морально-естетичне виховання здійснювалось на російських зразках літератури, але з 90-
х років було доведено, що найбільший потенціал духовного багатства знаходиться в 
народно-національній творчості. Виховна робота стала проводитись не лише з усім класом, 
але й прийняла індивідуальний характер. Кінцевою метою роботи з колективом, на відміну 
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від радянського суспільства, де основою було виховання в колективі, стало виховання 
особистості кожного старшокласника. Цій меті стала підпорядковуватися виховна система, 
застосовуючи не тільки пасивну (старшокласник виступає, як об’єкт впливу, як особистість, 
яка сприймає інформацію), але й активну (безпосередньо бере участь у певному виді 
діяльності) форму проведення. Виховання і уся робота в школі у радянський період була 
централізованою, керувалася партією, а після проголошення незалежності українська 
держава змогла передавати молодому поколінню усе багатство українських педагогічних 
здобутків. 
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6.4. John Locke's philosophical and pedagogical system in the context  
of sustainable development of education 

 
6.4. Філософсько-педагогічна система Джона Локка в умовах сталого розвитку освіти 

 
Вступ. В сучасній Україні відбуваються докорінні зміни, які пов’язані з переходом до 

нових економічних відносин та національним відродженням усіх сфер життя суспільства. 
Складовою частиною національного відродження є створення нової системи освіти, в основу 
якої покладено ознайомлення з основними педагогічними ідеями і шляхами розвитку теорії і 
практики виховання в різні історичні періоди в різних країнах. Видатні педагоги минулого 
були впевнені, що в духовному, економічному та культурному відродженні держави 
пріоритетна роль відводиться вихованню та навчанню. Вивчення педагогічної спадщини 
видатних педагогів попередніх поколінь дозволяє критично і повно використати провідні ідеї 
і досвід минулого в сучасних умовах.  

Гуманізація навчально-виховного процесу, гуманітаризація освіти, створення умов для 
всебічного розвитку дитини – усе це є важливими стратегічними напрямами перебудови й 
удосконалення системи української освіти. Ідея всебічного та гармонійного виховання 
співзвучна з нашим часом оновлення та подолання застарілих стереотипів, динамічних змін у 
всіх сферах суспільного життя.  

Значне місце в розвитку проблеми взаємозв’язку різних видів виховання посідають 
погляди класичного представника педагогічних ідей англійського Просвітництва, філософа 
Джона Локка (1632-1704). Рух Просвітництва, який тривав в Західній Європі з останньої 
третини XVII до кінця XVIII століття, вимагав перетворення суспільства шляхом боротьби з 
невіглаством, антигуманною середньовічною мораллю шляхом поширення освіти, створення 
нових концепцій виховання та освіти, наближення педагогіки до нових соціальних умов. 

Методологія. Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні 
взаємозв’язку різних видів виховання у спадщині Джона Локка. 

Відповідно до мети дослідження були визначені такі завдання: 
1. Здійснити аналіз стану досліджуваної проблеми в педагогічній науці. 
2. Вивчити основи педагогічного світогляду Дж. Локка та з’ясувати філософське 

підґрунтя його концепції нового виховання. 
3. Обґрунтувати теоретико-педагогічні основи взаємозв’язку розумового, морального 

та трудового виховання у педагогічній спадщині англійського філософа. 
4. Розкрити зміст та шляхи реалізації взаємозв’язку морального, розумового, трудового 

виховання як складових компонентів всебічно розвиненої особистості у педагогічній 
спадщині Джона Локка. 

5. Визначити перспективи використання педагогічних надбань видатного педагога в 
умовах розбудови національної освіти в Україні. 

Об’єкт дослідження – педагогічна й просвітницька діяльність та творча спадщина 
Джона Локка. 

Предметом дослідження є взаємозв’язок різних видів виховання – морального, 
розумового та трудового у педагогічній спадщині Джона Локка. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань нами було використано 
такі загальнонаукові методи:  

- конкретно-пошуковий (виявлення, теоретичний аналіз, синтез, актуалізація, 
узагальнення, зіставлення, систематизація науково-педагогічної спадщини Джона Локка); 

- хронологічний, який дав можливість виявити процес становлення і розвитку 
педагогічної теорії Джона Локка;  
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- теоретичний, для аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури з вивчення спадщини 
Джона Локка; 

- порівняльно-історичний та системно-структурний, що використовувався для 
зіставлення окремих теорій, концепцій, поглядів, щодо  окреслених проблем; 

- проблемно-науковий, прогностичний – поширення висновків, одержаних у 
результаті аналізу використаних джерел, для обґрунтування потенційних можливостей 
застосування вивченого досвіду в сучасних умовах розвитку освіти в Україні. 

Результати дослідження. Творчість Джона Локка  – багатогранна. Сфера інтересів цієї 
видатної особистості охоплювала процес пізнання та процес взаємодії суспільства і 
індивідуума, економічну роль держави, проблеми виховання, громадянської рівності і т. ін. 
Події особистого життя Локка тісно пов’язані з подіями буржуазної революції та з епохою 
наукових відкриттів XVII ст. Соціально-політичні, філософські, релігійні погляди Д. Локка 
знайшли повне вираження у його педагогічній теорії, викладеній у працях “Думки про 
виховання”, “Про виховання розуму”, “Два трактати про правління”, “Розумність 
християнства”, “Листи про віротерпимість”, акумулювали провідні ідеї епохи Просвітництва 
та дали можливість здійснити аналіз педагогічних поглядів Локка на нашу проблему. 
Можливо, не всі його ідеї належно сприймають наші сучасники, і це не дивно, адже 
змінилися епохи, а з ними – і підходи до вирішення тих проблем, які Локк піднімав у своїх 
творах. 

Основні праці Джона Локка були опубліковані ще за життя автора. Праця “An essay 
concerning toleration” (“Досвід про віротерпимість”) не опубліковувалася ані за життя Локка, 
ані після його смерті. До нас вона дійшла у чотирьох рукописних варіантах. Один з них – це 
остаточний текст, який зберігається у Бодлеанській бібліотеці в Оксфорді. Інший варіант, 
знайдений у паперах лорда Антоні Ешлі Купера (графа Шефтсбері), опублікований у 
1876 році Фокс Борном у його книзі “Життя Джона Локка”. Два інших, найбільш ранні нариси 
та текст, який зберігався у зошиті Локка, знаходиться в Америці, в Хантингтонській бібліотеці 
в Каліфорнії та у приватній колекції Хаутона. 

Слід зазначити, що вивченням життєвого шляху видатного вченого присвячено чимало 
праць вітчизняних М. Шабаєвої, О. Литвинової і зарубіжних дослідників Р. Арона (R. Aaron), 
М. Кренстона (M. Cranston). 

Предметом посиленої уваги науковців є вивчення та аналіз філософських, політичних та 
економічних поглядів Дж. Локка. Так, філософські твори Дж. Локка детально аналізуються 
такими вітчизняними дослідниками, як І. С. Нарський, Н. В. Мотрошилова, 
А. А. Макаровський, Г. А. Заіченко, П. Г. Рахубо. Серед опублікованих за кордоном можна 
виділити праці Д. Йолтона, Г. Перрі, Д. Коллінза, Д. Кольмана, М. Джефрейса, Дж. Маккі.  

Помітний внесок у вивчення суспільно-політичний поглядів Дж. Локка зробили 
вітчизняні вчені – Т. Ойзерман, І. Нарський, та зарубіжні – Х. Ласкі, С. Лампрехт, Н. Тарков, 
К. Вон, Дж. Дан. Дореволюційна література про Джона Локка представлена працями таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як А. П. Медведков, Квік, Є. Литвинова, І. Демков, 
Г. Веймер, А. Фрезер, О. Селіханович, Л. Синицький, Франсуа Ге, В. Сєрєбрєніков, Т. Фаулер, 
П. Монро, К. Фон-Раумер, А. Басістов, Т. Циглер. 

Виховання є складним та багатогранним процесом формування особистості, 
створенням оптимальних умов для фізичного, психічного та соціального розвитку. Найвищою 
метою виховання є всебічний гармонійний розвиток особистості. Всебічне виховання 
передбачає формування у людині певних якостей відповідно до вимог морального, 
розумового, фізичного, трудового та естетичного виховання. Гармонійність передбачає, аби 
ці якості узгоджувалися, поєднувалися між собою, доповнювали і збагачували одна одну. 
Гармонійний розвиток, за визначенням С. Гончаренка, це співрозмірний розвиток фізичних і 
рухових сил людини, струнке й строге поєднання різних сторін і функцій її свідомості, 
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поведінки й діяльності [1, c. 63]. Поняття всебічного і гармонійного виховання діалектично 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

Визначимо складові елементи системи виховання, запропонованої Джоном Локком: 
фізичне, моральне, розумове, трудове. Ця ієрархія складових частин цілісного виховного 
процесу повністю співпадає із сучасною концепцією розвитку освіти. 

Для того, щоб зрозуміти, чому саме у такому порядку Локк розглядав ці складові 
виховання та що вплинуло на його ідеї поєднати їх у цілісну систему, звернімося до історії. 

Давньогрецькі мислителі головну увагу приділяли вирішенню проблеми виховання 
гармонійно розвиненої особистості, яка пізніше поступається виховному ідеалу прагматичної, 
сильної й успішної особистості у стоїків. У цей час на перше місце виходять ідеї гуманізму, 
всебічного розвитку, самопізнання. Стародавні філософи уявляли собі, що людина повинна 
мати усі фундаментальні доброчесності, склалося навіть поняття “калокагатії” від грецької 
kalos – прекрасний, agathos – добрий, тобто гармонійне поєднання зовнішніх фізичних та 
внутрішніх духовних чеснот людини як ідеалу виховання.  

Зміст виховання моральної особистості в античні часи визначався двома основними 
підходами. Перший, пов'язаний з іменами Піфагора та Епікура, установлював пріоритет 
індивідуальних потреб людини; другий – сократівський – намагався поєднати людську 
індивідуальність з вимогами суспільства. Саме давньогрецькими мислителями були 
розроблені класичні вимоги до морально сформованої особистості на основі чотирьох 
доброчесностей – мужності, чесності, мудрості, поміркованості.  

Система освіти та виховання середньовічної Європи мала яскраво виражений, 
становий, корпоративний характер та мала на меті інтегрувати людину в певне суспільство. 
Учень був тим об’єктом, на який вихователь спрямовував свої педагогічні зусилля. Шкільна 
освіта за своїми формами, методами та змістом майже не відрізнялася від церковних 
проповідей, авторитет вихователя був беззаперечний. Для вихователів учень був посудиною, 
яку треба було наповнити. На думку Л. Ваховського, лише у системі лицарського виховання, 
яка з презирством ставилася до книжної шкільної традиції, разом з жертвеністю та 
послуханням, було закладено ідею особистої свободи. Певні досягнення лицарського 
виховання, як наприклад, кодекс честі, естетичне та фізичне виховання, знайшли своє 
подальше продовження у гуманістів. У епоху Середньовіччя, коли головна увага приділялася 
духовно-моральному вдосконаленню людської природи, моральне виховання виходить на 
перший план та передує інтелектуальному, естетичному і фізичному розвитку людини. У цей 
час саме духовний розвиток починає визначати процес виховання моральної особистості, 
стає пріоритетним напрямком. Переважно під впливом християнства у цей час відбувається 
переосмислення мети, завдань та усього змісту цього процесу; переглядається ідеал всебічно 
розвиненої людини і відкидаються принципи гармонійного розвитку, самопізнання та 
природовідповідності. На перше місце виходять не суто земні цінності, а духовно-моральні, 
практика виховання стає більш аскетичною та спрямованою на духовно-моральне 
вдосконалення людини [11, c. 13].  

Відзначимо, що ще Платон говорив про гармонію душі та тіла, а пізніше гуманісти, 
перейнявши цю ідею, розглядали її у дусі гуманізму, але беручи до уваги вже діяльність душі. 
Відтак, поруч з потребою всебічного розвитку та фізичного виховання обов’язковим ставало 
моральне виховання. Вони розглядають моральне виховання як виховання у дітей високих 
моральних якостей – доброчесності. Як відомо, доброчесність проявляється у вчинках, 
спрямованих на людей, а відтак, моральне виховання є водночас соціальним та 
громадянсько-патріотичним [10, c. 30].  

Слід відзначити, що гуманісти визнавали особливу роль праці, адже вона відволікає 
дитину від негативних думок та учинків. Саме гуманісти першими в європейській педагогіці 
заявили про єдність розумового й фізичного виховання та необхідність фізичної культури. 
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Фізичне виховання визначалось ними як необхідна складова, воно різнобічно впливає на 
організм і через тіло впливає на душу. Для гуманістів мета фізичного виховання полягала у 
тому, щоб підготувати не лише мужнього захисника вітчизни, а й просто фізично і духовно 
міцну та здорову людину, загартовану з дитинства, фізично гарну. Вони вважали, що фізичні 
заняття допомагають відволіктися від занять, пізніше цю думку стосовно ролі фізичного 
виховання висловить і Дж. Локк. У ренесансній педагогічній думці почали складатися основи 
трудового й естетичного виховання, хоч трудове виховання в гуманістичних школах майже не 
здійснювалося. Як зазначив Б. Год, це пояснюється відсутністю професійної підготовки та 
елітарністю освіти. Європейські гуманісти визнавали корисність фізичної праці лише з 
погляду необхідності тілесного й душевного загартування, ренесансні філософи та педагоги 
створили виховний ідеал всебічно й гармонійно розвиненої особистості, який виходив за 
межі своєї епохи. Ідея всебічного і гармонійного розвитку, хоча й суттєво змінена, знайшла 
своїх прихильників серед таких прогресивних педагогів, як Я. А. Коменський, Дж. Локк, 
Й. Г. Песталоцці, К. Ушинський.   

Багатоаспектність та складність проблеми чинників розвитку особистості повною мірою 
відбилися у працях просвітителів. Визнавши, що здатність до удосконалення є однією з 
переваг людської природи, англійські просвітителі намагалися визначити усі основні фактори 
розвитку людини та спробували визначити характер їхніх стосунків. Джон Локк як 
представник філософсько-педагогічної думки Нового часу велику увагу приділяв 
формуванню соціального досвіду людини, підготовки її до життя, тому його педагогічна 
теорія містить такий великий заряд прагматизму. 

Хоча англійський вчений був не першим, хто намагався поєднати усі складові 
виховання воєдино, але його освітня доктрина відрізнялася від сучасних йому систем, адже 
передбачала виховання нового типу людини на основі поєднання морального, фізичного, 
трудового та розумового виховання. Саме це має цікавити професійного вихователя у роботі 
з дитиною, і саме на цих засадах ґрунтується педагогічна теорія великого вченого. Ми змогли 
переконатися, що Локк у своїх “Думках про виховання” важливим завданням визначає 
фізичний розвиток дитини [7 c. 412]. Виконуючи свої специфічні функції, фізичне виховання 
тісно пов’язане з розумовим, трудовим, гігієнічним та моральним. 

Нам видається, що, попри усі вищезгадані недоліки, важко переоцінити в історії 
педагогіки цінність ідей видатного вченого щодо фізичного розвитку вихованця. Уже один 
той факт, що він розглядав фізичне виховання у комплексі з вихованням моральним, на той 
час був надзвичайно прогресивним. Згадаймо лише, у які часи жив Локк: тодішні педагоги 
оминали своєю увагою тіло – “тлінну оболонку” (clay-cottage) людини. Дж. Локку вдалося 
одним із перших підняти питання про необхідність фізичного здоров’я як обов’язкову умову 
духовної міцності людини, а звідси й випливає потреба тісного зв’язку морального та 
фізичного виховання. У своїх думках щодо фізичного розвитку він перевершив педагогів, 
розробивши більш детально та системно принципи фізичного розвитку дітей і пов’язуючи їх 
не лише з фізичним удосконаленням дитини як самоціллю, але й з більш активною роботою 
розуму. Нарешті, завдяки порадам Локка англійська буржуазія могла сподіватися на 
здорових нащадків.  

Через багато років відомий лікар Н. М. Амосов проведе тісний взаємозв’язок між 
вихованням фізичним та моральним. Він проголосить: “Щоб бути здоровим, важливо бути 
щасливим”. Сьогодні не потребує твердження той факт, що у процесі правильно 
організованих занять фізичними вправами виховуються моральні та вольові якості –  
дисциплінованість, організованість, ініціативність.  

На наше переконання, безперечною заслугою Локка було те, що він ще у XVII столітті 
вказував на важливість фізичного виховання як складової частини усієї системи виховання. 
Через багато років, у кінці XIX – на початку XX століття, царський уряд та міністерство освіти 
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Росії знову звернуться до взаємозв’язку морального та фізичного виховання, адже до цього 
часу на це увага в російських школах не зверталася.  

Проявляється також зв’язок фізичного та розумового виховання. Він полягає, 
насамперед у тому, що заняття фізичними вправами сприяють поліпшенню здоров’я, а це, у 
свою чергу, створює умови для плідної розумової діяльності. Крім того, сам процес 
застосування різних засобів фізичного виховання в усій багатогранності його змісту і форм 
збагачує пам’ять новими знаннями та розширює кругозір. 

Інтелектуальне виховання, формування розуму, на що зверталась основна увага в усіх 
педагогічних системах минулого, у Дж. Локка до певної міри відходить на другий план [4, 
c. 191]. “Навчати хлопчика потрібно, але це повинно бути на другому плані, тільки як 
допоміжний засіб для розвитку більш важливих якостей” [7 c. 547].   

Ми вже зазначали раніше, яке незначне місце Локк відводив освіті. Дослідник 
Є. Ф. Литвинова, пояснюючи, чому він ставив освіту на незначне місце у житті людини, 
стверджує: “Локк жив у той час, коли перед очима кожної мислячої людини стояла картина 
протилежності розумової величі людини та її моральної нікчемності. Локк ріс та розвивався в 
ту пору, коли в Англії росла та міцніла свобода, коли прояви аморальності досягли 
найвищого ступеня, коли любов до природознавства та ненависть до схоластики носилися у 
повітрі. Усе це мало вплив на його життя та діяльність. Він узяв під захист пригноблену у той 
час моральність та поставився несерйозно до розумового розвитку людини, який йшов тоді 
гігантськими кроками.” [5, c. 411].  

Як нам видається, в цілому у загальних рисах зображено той ідеал, який уявляв собі 
Локк. Не складно побачити, що він докорінно відрізнявся від ідеалу, описаного у своїх 
роботах мислителями Давньої Греції, Давнього Риму, Середньовіччя. Він запропонував 
зусилля суспільства спрямувати на створення нового соціального типу, виходячи із власне 
утилітарних потреб. Деякі вчені зазначають, що це був погляд істинного представника свого 
часу, часу грандіозних перетворень в усіх сферах суспільного життя, які поклали початок 
перетворення Англії на найбільш розвинену капіталістичну державу Нового часу. 
Перечитуючи Локка, попри усі спірні моменти його педагогічної доктрини, важливо 
зрозуміти, що головна мета виховання для Локка полягала у тому, щоб сформувати у людині 
здатність виконувати свої обов’язки  згідно з її положенням. Локк  детально розробив теорію 
фізичного виховання та висловив багато цінних та глибоких думок про розумове та моральне 
виховання.  

Як ми бачимо, доброчесність для Локка є головною характеристикою індивіда. 
Ставлячи на перше місце формування моральних якостей особистості, він тим самим надає 
перевагу суспільству “доброчесному”, а не “освіченому”. Для нього важливо, щоб люди 
навчилися жити мирно разом, а не “вражали знаннями” та брали участь в пустих диспутах, 
похваляючись своєю ученістю.  

Учений зробив спробу показати справжнє виховання як справу всебічного розвитку 
людини. Як нам видається, ті риси, які уособлював Локк як людина соціально-відповідальна, 
віддана загальній справі, людина високої освіти та моральних цінностей, енергійна, вольова, 
віддана громадській справі, діяльна – визначили основні напрямки виховання у його 
педагогічній системі – фізичне, моральне, розумове, трудове. Джентльмен повинен 
отримати всебічний розвиток: фізичний, моральний, розумовий та трудовий. 

Основну увагу Джон Локк приділяє моральному вихованню, а основою для усієї 
виховної роботи вважав фізичне виховання. Хоча, Локк був не першим, кому спала на думку 
виховати всебічно розвинену особистість, проте у світлі змін, які виникали не лише в 
суспільстві, а й у свідомості людей, ці думки отримали нове звучання.  

Новаторство Дж. Локка полягало в тому, що він розглядав процес становлення та 
виховання людини як єдність фізичного, психічного та розумового розвитку. Ми вважаємо, 
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що на основі аналізу педагогічної спадщини Локка, можна дійти висновку, що автору вдалося 
довести, що усі напрями виховного впливу на особистість тісно пов’язані між собою, 
впливають один на одного і становлять цілісну систему. На нашу думку, видатному вченому 
вдалося довести фундаментальність ідеї всебічного виховання особистості на тлі складних 
умов індустріального суспільства. 

Вважаємо, що навіть на основі сучасного розуміння взаємозв’язку Локку вдалося вже у 
той історичний період розвитку Англії поставити це питання на рівні теорії і запропонувати 
практичні шляхи розв’язки цієї важливої філософсько-педагогічної проблеми. І в цьому 
велика заслуга Джона Локка. 

Зазвичай про педагогічні погляди Джона Локка звикли судити за трактатом “Думки про 
виховання”, проте це є однобічний підхід до розуміння його ідей. Слід звернути  увагу й на 
філософські трактати вченого “Дослідження про людський розум” та особливо “Про 
виховання розуму”.  

Ми знаємо, що Локк створював свою педагогічну концепцію, виходячи з конкретних 
історичних умов, а відтак, і цілі його були адекватні до цих умов та конкретні. Локк 
сперечався з теоретиками, зазначаючи, що навчання потрібно не лише для того, щоб стати 
ученою людиною, перевантаженою непотрібними знаннями, а й щоб розумно та щасливо 
прожити своє життя. Локк будував свою систему, виходячи зі своїх філософських принципів, 
протилежних визнанню картезіанських вроджених ідей, із раціоналізму та етики. Учений був 
переконаний, що завдяки всемогутньому творчому вихованню, організованому на основі 
раціонального просвітництва, люди можуть стати щасливими. 

Просвітителі – люди новаторської думки та активного пошуку, постійно відштовхуючись 
у своїх дослідженнях від розуму, відповідно до цього аналізували моральні підвалини 
людини та суспільства, пропагували просвітництво та виховання знаннями життя та наук, 
вільними від теологічного впливу. Д. Толанд, наприклад, про формування особистості 
говорив: “Тут більше, ніж будь-де, вирішує справа виховання” [8, с. 96-97]. 

Дж. Локк першим поставив питання про матеріальну та формальну освіту. За 
визначенням С. Гончаренка, представники матеріальної освіти вважали, що головним 
завданням навчання є оволодіння знаннями фактів і недооцінювали або зовсім не 
визнавали, необхідність розвитку особистості учня. Матеріальній освіті протистоїть теорія 
формальної освіти, відповідно до якої завдання освіти полягає в розвитку здатності до 
аналізу й синтезу, дедукції та індукції, у розвитку логічного мислення. Сучасна вітчизняна 
педагогічна думка вважає поділ освіти на формальну й матеріальну помилковим і вбачає 
завдання навчання в тому, щоб забезпечувати учнів знаннями, уміннями і навичками, 
готувати їх до життя й одночасно розвивати їхні розумові здібності й духовні сили [1, 
с. 202,348].  

У своїй педагогічній творчості Локк розмежовує поняття навчання, виховання та 
розвиток. Найменше значення він надає навчанню. Читати і писати важливо, проте не це має 
стояти на першому місці. Воно дійсно є суттєвим тоді, коли сприяє розвитку не лише 
розумових, а й моральних якостей. Він пише: “Читати і писати, навчати наукам – усе це я 
визнаю необхідною, але не головною справою. … Навчати хлопчика потрібно, але це має 
бути на другому плані, лише як допоміжний засіб для розвитку більш важливих якостей. 
Віддайте його в такі руки, які зможуть м’якими прийомами виправляти та викорінювати усі 
дурні нахили та прищепити йому гарні звички [7 c. 547]. 

На основі попереднього аналізу вищезазначених творів, можна стверджувати, що 
навчання у Дж. Локка підпорядковується, насамперед, виховним цілям; воно має бути 
особливим видом виховання та бути засобом для розвитку моральних якостей та звичок. Як 
бачимо, постановка питання про те, що навчання підпорядковується меті виховання є 
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свідченням логічних взаємозв’язків між ними. Вже М. Монтень, а пізніше Ж.-Ж. Руссо 
протиставляли великого вченого та доброчесну людину, віддаючи перевагу останньому. 

Принципи навчання та виховання не були безпосередньо сформовані Локком, проте на 
основі аналізу його творів можна зробити висновок, що його система виховання і навчання 
базується на наступних принципах: 

1. Принцип урахування індивідуальних особливостей.  
Вчений говорить: “Починайте своєчасно спостерігати за характером свого сина. У такі 

моменти, коли він зовсім невимушено віддається своїй грі і не думає, що ви за ними 
спостерігаєте, приглядайтеся до того, які пристрасті та нахили у ньому переважають: 
сердитий чи лагідний, зухвалий чи сором’язливий, жалісливий чи жорстокий, відвертий чи 
стриманий і т. ін., адже відповідно до цих різних якостей повинні різнитися методи 
роботи [7 c. 498]. 

Викладаючи свої погляди у “Думках про виховання”, Локк неодноразово радить 
батькам та вихователям серйозно вивчати природні задатки дітей, для того, щоб бачити, як їх 
можна удосконалити, адже ці навички піддаються розвитку й удосконаленню. Ігнорування у 
процесі виховання природних задатків може зробити цей процес марним.  

Вивчаючи природу дітей, батьки зможуть визначити причини таких негативних рис, як 
нехлюйство, лінощі, зухвалість тощо. Дж. Локк радить у процесі навчання враховувати 
індивідуальні особливості учнів щодо їх фізичного і психічного розвитку. Відтак, методичні 
засоби та прийоми мають бути пристосовані до індивідуальних особливостей кожної дитини.  

2. Принцип поєднання суворості з любовним, дружнім ставленням до дитини. “Ви 
хочете, щоб ваш син, коли подорослішає, вас слухався? У такому випадку ви обов’язково 
повинні встановити свій батьківський авторитет якомога раніше” [7 с.439]. Маленьких дітей 
треба виховувати в атмосфері суворої дисципліни, певного режиму та опіки, коли діти 
дорослішатимуть, варто ставитися до них більш дружньо, радитися з ними у тих питаннях, у 
яких вони вже орієнтуються. Для того, щоб дитина відкрила вам своє серце, потрібно 
зробити це першим по відношенню до неї. Коли дитина підростає, батько, має поводитися як 
більш досвідчений товариш, не поблажливий, фамільярний, а справедливий та об’єктивний. 
Цей принцип відбувається на різних етапах виховання і розвитку дітей. Страх і шанобливість 
повинні дати першу владу над дитячими душами, а любов і дружба повинні закріпити її [7 
с. 440]. Ґенеза виховання у Джона Локка – рух вихованця від статусу “підданого” до статусу 
“друга”. Як ми вже зазначали, ця система була запозичена Локком у свого батька, якому, 
таким чином, вдалося виховати гарного, люблячого сина та добру людину.  

За аналогією до цього наш вітчизняний педагог А. С. Макаренко сформулював на основі 
свого багаторічного досвіду принцип: “Якомога більше вимогливості до дитини і якомога 
більше поваги до неї”. 

3. Принцип зв’язку навчання з життям. Інформація, яку дитина отримує на уроках, 
повинна бути практично пов’язаною з життям. Говорячи про практицизм Локка зазначимо, 
що він спрямований проти такого навчання, яке жодною мірою не пов’язане з життям. 
Обов’язковими предметами для нього є ті, які тісно переплетені з його майбутньою 
діяльністю. 

Локк є прихильником так званої реальної освіти. Не важливо, якої сфери навчання він 
торкається, його усюди цікавить лише одна річ – наповнити учня корисними, практичними, 
реальними знаннями у великих обсягах. У своїх працях автор показує, наскільки він цінує всі 
розумові та фізичні заняття за той позитивний зміст, який міститься в них. Освіта потрібна 
людині для того, щоб розумно, щасливо та діловито прожити своє життя, а не 
навантажуватися книжними знаннями, а відтак і вивчати необхідно лише те, що допоможе 
джентльмену у майбутньому розумно та прибутково керувати своїм маєтком, правильно 
вести торгові справи.  
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На нашу думку, Дж. Локк критично ставився до ідеї дидактичного енциклопедизму, 
який сформувався у XVII столітті за участі відомого чеського педагога Я. А. Коменського. Як 
вважав цей вчений, школа повинна дати дітям якнайбільше корисних знань. Так, 
Я. А. Коменський, наприклад, багато років працював над підручником, у якому містилися б 
усі знання необхідні учню. Проте Локк чітко проголошує свою позицію в цьому питанні: дати 
розуму свободу, нахили та звички, які допомогли б у майбутньому оволодіти будь-яким 
знанням, необхідним у житті. Тут ми можемо побачити, що він передбачає матеріальну 
освіту. 

4. Виховання у праці. Фізична праця на свіжому повітрі сприяє зміцненню здоров’я 
джентльмена, буде відпочинком від розумової праці й засобом виховання любові до 
діяльного способу життя. Локк високо цінував ручну працю у процесі виховання особистості 
джентльмена, людини нового, капіталістичного суспільства. На його думку, не можна бути 
щасливим, нехтуючи фізичною працею та практичними уміннями. Поряд з теоретичними 
знаннями необхідно збагачувати вихованця і практичними навичками, фізична праця має 
стати таким же рівноправним елементом освіти, як, наприклад, математика або рідна мова. 

5. Комплексний підхід до виховання. Говорячи про становлення та виховання людини, 
він розглядає цей процес, як єдність фізичного, морального та розумового розвитку. Аналіз 
змісту виховання за Локком дозволяє зробити висновок про намагання вченого зробити 
справжнє виховання справою усебічного розвитку особистості.  

6. Єдність свідомості і поведінки. Формування поведінки дитини Дж. Локк органічно 
пов’язував з формуванням її свідомості, без логічної єдності яких вважав немислимим 
повноцінний моральний розвиток. На переконання філософа, моральні якості та правила 
поведінки можуть забезпечувати доброчесність людини лише у тому випадку, якщо стануть 
глибоко особистісними якостями молодої людини. 

7. Принципи систематичності й послідовності та принцип доступності який 
вимагає, щоб засвоєння навчального матеріалу йшло у певному логічному порядку, системі, 
відбивається у педагогічній системі Локка повною мірою. Філософ говорить,  що речі, які на 
перший погляд здаються незрозумілими, необхідно розкласти на складові, осягнути їх, і те, 
що раніше здавалося складним та заплутаним, стане доступним та зрозумілим. Дж. Локк 
особливу увагу приділяє початковому навчанню, коли цікавість дитини тільки виникає. 
Відповідно, він закликає ретельно продумувати зміст навчання: рухатися вперед потрібно не 
стрибками та великими кроками, а послідовно. Навчаючи дитину, Локк радить вихователю 
дотримуватися певних правил: надавати якомога менше інформації за один раз, надавати 
інформацію, яка є доступною розумінню дитини, і не повідомляти нову інформацію, не 
закріпивши попередні знання [7 с. 450-451]. Учений зауважував, що під час такого навчання 
цікавість розширюватиме розумовий кругозір дитини, а знання, отримані таким способом, 
залишаються у пам’яті людини назавжди. Відтак, можна зробити висновок, що в 
інтелектуальному вихованні Джон Локк використовував індуктивний метод.  

8. Принцип наочності. У цьому принципі відбивається філософська концепція Локка: 
“Немає нічого у розумі, чого б не було раніше у відчуттях”. Звідси навчання має спиратися на 
чуттєвий досвід дитини, на його безпосередні спостереження навколишньої дійсності. Тому 
він виступає за необхідність використання наочності під час навчання, адже реальні 
предмети та зорові образи  сприяють правильній організації розумової діяльності дитини. 
Зробити навчання наочним – означає створити у дитини зорові образи, забезпечити 
сприйняття навколишнього, уключити безпосередньо в практичну діяльність, пов’язати 
навчання з життям. Зазначимо, що Локк, на відміну від Я. А. Коменського, не формулює 
принципу наочності, але його розуміння процесу навчання є захистом цього принципу. 

9. Принцип свідомості. Для Локка механічне заучування правил є безглуздою справою, 
адже він не визнає зубріння та догматику тогочасної школи. Він переконаний, що усі науки 
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потрібно засвоювати розумом за допомогою кмітливості, головне – не заучувати правила 
напам’ять, а розуміти їх, адже знання стають надбанням людини лише в результаті 
самостійної свідомої діяльності. 

10. Принцип розвивального навчання. Методика розвиваючого навчання передбачає 
інтенсивну розумову роботу учнів шляхом організації проблемного навчання, 
запровадження системи пізнавальних завдань, озброєння їх прийомами пізнавальної 
діяльності. Дж. Локк радить з дитинства привчати дитину до зосередженої розумової 
діяльності. Усі науки слід засвоювати розумом та з допомогою практичної кмітливості, треба 
не заучувати на пам’ять, а розуміти та уміти міркувати. 

У своїх педагогічних творах Локк переконаний, що у процесі навчання не можна 
наполягати, нав’язувати дитині той або інший предмет, як обов’язкову роботу. Неприпустимо 
також, щоб діти нудьгували під час занять, адже нудьга вбиває розумовий інтерес. Локк 
вважав, що вихователь повинен організовувати заняття таким чином, щоб навчання 
проводилося легко та приємно. Ефективне навчання відбувається лише за умови, якщо 
дитина налаштована на цей процес, вона може зробити більше, якщо її не змушують до 
цього. Насильство у навчанні в дитинстві призводить до того, що у дорослому віці вона 
відчуває відразу до книжок та навчання. Тож, ми маємо рахуватися з любов’ю дитини до 
свободи. Звідси походить тактика, яка пізніше відбилася у Руссо, що “треба змушувати дітей 
робити те, що їм потрібно робити, таким чином, щоб вони не відчували над собою жодного 
насилля” [6, c. 140]. 

Відкидаючи насильницькі методи у навчанні, Дж. Локк закликає стимулювати цікавість 
дитини. Учений радить не стимулювати цікавість дитини шляхом нагородження їх речами 
або грошима, бо у такому випадку розвивається цікавість не до справи, а до грошей та речей; 
головний інтерес має підкорятися основному – здобуванню істини. Щоб у дитини з’явилася 
цікавість, вихователю необхідно допомогти вихованцю усвідомити користь того, чому його 
навчають, для того, щоб дитина бачила, що знання, які вона отримує, допомагають їй робити 
те, чого раніше вона робити не вміла. Тоді коли з’являються перші паростки позитивного 
відношення дитини до занять, треба її хвалити та заохочувати [9, с.  120]. Взагалі, дітям 
подобається працювати, займатися чимось, але щойно виникає насилля, коли їх змушують 
до навчання або праці проти їхньої волі, у них відпадає бажання до цієї справи. 

Важливе місце у розвитку інтересів Локк відводить дитячим питанням, які діти ставлять 
дорослим і зокрема вихователям. Численні дитячі запитання є не що інше, як перші ознаки 
поривання дитини до знань. Локк переконаний: “Допитливість у дітях є не що інше, як потяг 
до знань. … Воно є великою зброєю, яку дає природа для усунення неосвіченості, з якою 
вони народилися і яка, за відсутності цієї діяльної допитливості, зробила б їх тупими та 
непотрібними істотами” [7 c. 520].  

Учений зазначає, що питання дитини є першою ознакою її допитливості, яку потрібно 
заохочувати, а не пригнічувати. Важливо, щоб дитина була задоволена відповіддю, навіть на 
смішне та просте запитання дорослі повинні відповідати серйозно та чітко. Локк радить 
дорослим практикувати наступне: зіштовхувати дитину з невідомими та новими для них 
предметами, і тим самим, зацікавивши її, давати найбільш повні відомості про ці предмети. 
Запитання дитини говорять про схильність дитини до розмірковування. У випадку, коли 
батьки або вчителі виявляють свою неуважність до дітей, – допитливість дитини 
притуплюється, вона втрачає здібність органічно доходити до істини. Вона продовжує 
сприймати та запам’ятовувати ту інформацію, яку отримує зовні, але стає пасивною, адже 
знання в її  голові відокремлені, не систематичні, не зведені до єдиної системи. 

На початковому етапі дитяча допитливість занадто рухлива, може скластися враження, 
ніби дитина занадто неуважна, їй важко довго фіксувати свою увагу на одному й тому ж 
предметі. Проте з віком це минається. За допомогою вихователя, який спостерігає та аналізує 
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свого вихованця, розвиває в ньому здібність фіксувати увагу, допитливість дитини стає 
стійкою та перетворюється на інтерес.  

Варто зазначити, що думки Локка про методи виховання схожі з поглядами 
К. Д. Ушинського про силу прикладу, та з думкою А. С. Макаренка про максимальну 
вимогливість та повагу до дитину в навчально-виховній діяльності. 

Як бачимо, усі складові навчання і виховання Джон Локк розглядає у логічному 
взаємозв’язку та взаємозалежності. Безперечною заслугою Локка можна вважати те, що він 
спрямував педагогіку на єдиний правильний шлях – психологічний, відкинувши педантизм, 
штучність та насильство дитячої особистості, та вказав на формування характеру як на одне з 
головних завдань виховання. 

Досить чітко Дж. Локк проголошує навчальний план, у якому поєднуються наступні 
риси: 

1. Боротьба проти словесних знань, відірваних від життя, проти залишків 
схоластичного навчання; 

2. Певну орієнтацію на передову науку епохи – натурфілософію Ньютона; 
3. Поєднання загальної і прикладної освіти з ухилом до яскраво вираженого 

утилітаризму; 
4. Спрямованість на розв’язання завдання всебічного розвитку джентльмена [2, с. 37]. 
Відзначимо, що в системі логічних зв’язків між навчанням і вихованням Джон Локк 

відводить значне місце різноманітним педагогічно спрямованим іграм. “Я вважаю, що діти 
повинні мати іграшки, і притому іграшки різноманітні” [7 c. 529]. Сьогодні завдання педагога 
полягає у тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване 
прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності, у яких значне місце відводиться іграм. 
Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, який дозволяє дітям ефективно 
та якісно засвоювати програмний матеріал, викликати інтерес, позитивну мотивацію. Саме 
тому так важливо використовувати ігрові методи навчання і виховання на уроках. 

Усі ми переконані у користі гри: вона допомагає спілкуванню, сприяє розвитку пам’яті, 
мислення, уяви, емоцій, формуванню таких рис, як дисциплінованість, уважність, 
спостережливість. Більшість ігрових методів активно впливає не лише на розум і пам’ять, а й 
ефективно діє на емоційно-чуттєву та мотиваційну сферу дітей, адекватно підвищує рівень 
навчання і виховання тощо. 

Джон Локк відводить іграшкам величезну увагу як у процесі навчання, так і у вихованні. 
Ще Я. А. Коменський звернув увагу на те, що в розумові вправи дітей слід вводити елемент 
гри, щоб діти з цікавістю засвоювали матеріал. Передбачаючи великі пізнавальні можливості 
гри, Я. А. Коменський радив використовувати її не лише на уроці, а й в організації дозвілля 
дітей. 

Безперечною заслугою Локка було те, що він звернувся до гри як до засобу, вкрай 
необхідного саме під час початкового навчання дитини і дав поради щодо її застосування. 
“Усі ігри та розваги дітей повинні бути скеровані на розвиток у них гарних та корисних 
звичок, інакше вони призводитимуть до поганих” [7 c. 531]. З приводу використання дитячих 
іграшок у вихованні та навчанні він радить дотримуватися певних правил: іграшки повинні 
зберігатися у вихователя, дитина повинна отримувати лише одну іграшку, і лише коли вона її 
поверне, то отримає іншу, надмірна кількість іграшок, які діти отримують одночасно, може 
зробити їх легковажними та марнотратами. Філософ радить не купувати дітям жодної 
іграшки: нехай вони краще зроблять її своїми руками, або використовують як іграшки ті речі 
та предмети, які потрапляють їм до рук, таким чином, розвивається самостійність дитини. 
Сьогодні такі вимоги звучать дещо дивно за наявності такого різноманіття іграшок у наших 
магазинах. Проте відомо, що все, зроблене своїми руками, має більшу вартість, ніж 
придбане. Локк переконаний, якщо діти чекають, що іграшки зваляться їм з неба, то нехай 
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краще залишаться взагалі без іграшок. Це привчить їх досягати того, що їм потрібно, 
власними силами і своєю працею, відповідно вони привчатимуться до скромності у 
бажаннях, до працелюбності, ретельності та кмітливості. Тут можна побачити, що іграшкам 
надається навіть моральний вплив: адже коли ми часто міняємо іграшки дитині, то вони 
привчаються до несерйозного відношення до речей, а їх надмірна кількість сприяє розвитку 
такої риси як марнотратство. 

Вимоги Локка до змісту навчання випливають із поставленої ним перед вихованням 
мети – підготовки буржуазного ділка. 

Зауважимо, що в сучасній дидактиці підкреслюється логічна єдність процесу навчання 
та виховання за багатьма аспектами: перш за все, підкреслюється їх соціальна природа – 
вони виникли та функціонують як відповідь на потребу людства зберігати, відтворювати свій 
суспільно-історичний досвід та передавати його підростаючому поколінню. У сучасних 
умовах виховання і навчання є єдиним цілісним педагогічним процесом, направленим на  
цілісний розвиток особистості [3, с. 206].   

У Локка навчання виступає складовою частиною виховання, виступає у якості засобу 
розвитку громадянських, моральних, вольових якостей, має практичну направленість, готує 
людину до реального життя. 

Можна зробити висновок, що принципи виховання та навчання, у їх логічному зв’язку, 
запропоновані Локком, значною мірою нагадують сучасні. Вченому вдалося повною мірою 
усвідомити необхідність природовідповідності, гуманізації, урахування вікових особливостей 
дитини, логічної єдності виховання з самовихованням. Концепція виховання Джона Локка 
максимально узгоджується з особливостями дитячого віку. Ми переконані, що той підхід до 
дитини, який Локк поклав в основу успішного виховання та навчання, дозволяє стверджувати 
про морально-гуманістичний світогляд автора. 

Висновки. Вивчення автобіографічних матеріалів дає підстави для умовиводу, що 
розвиток особистості філософа відбувався на основі впливу кількох чинників: 1) спадкові 
риси; 2) виховання в умовах дворянської родини, значущість домашньої початкової освіти; 
3) позитивний досвід навчання в Оксфорді; 4) досвід роботи домашнім вихователем; 
5) спілкування з відомими людьми свого часу; 6) активна політична та громадська діяльність. 
Встановлено, що конценція нового виховання Джона Локка тісно пов’язана з його 
філософією. Опираючись на праці Френсіса Бекона, він дійшов висновку про сприйняття ідей 
та понять через досвід. Перебуваючи у зовнішньому середовищі, відчуваючи його вплив, ми 
через органи відчуття сприймаємо її, через розум пізнаємо її, пристосовуємося до нього, 
визначаємо та корегуємо свою поведінку. Відтак, відкидаючи Декартовські “вроджені ідеї”, 
Локк доводив, що саме в активній діяльності людина отримує та засвоює поняття, ідеї та 
моральні норми. 

Вчення про відсутність у людини вроджених ідей озброїло буржуазію на боротьбу 
проти тих, хто переконував про вродженість “лицарських якостей”, особливих здібностей до 
управління державою, притаманне лише аристократії. На критику теорії вроджених ідей 
спиралися усі матеріалісти XVIII століття. Вихованню надавалася величезна роль у 
формуванні особистості. Згідно позиції Локка немає перепон для виховання такої людини, 
яка потрібна суспільству.  

Джон Локк розробив проблему прав особистості, поставив питання й про права дитини. 
Усі люди від природи рівні, ані дорослий ані дитина не повинна підкорюватися волі або владі 
іншої людини – навіть батько не має права розпоряджатися життям і свободою своєї дитини.  

Перейнявши від Аристотеля теорію “чистої дошки”, Локк надзвичайну увагу приділяв 
процесу розумового, морального та трудового виховання та навчання. Новаторство Локка 
полягало у повному розриві зі схоластичним шкільним навчанням, яке відбувалося згідно 
шаблону та дресурі і не враховувало індивідуальні особливості своїх вихованців.  
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Емпіризм  та сенсуалізм Дж. Локка лежить в основі його поглядів на виховання. Будь-
який розумовий розвиток походить з досвіду. Досвід же можна отримати шляхом 
зовнішнього та внутрішнього сприйняття. Звідси випливає, що виховання також повинне 
стати досвідом, а завдання вихователя полягає у тому, щоб дати вихованцю можливість 
отримати досвід, дати йому можливість правильно розвиватися.  

Філософська концепція Дж. Локка, заснована на емпіризмі, дала можливість автору 
вперше в історії педагогіки поставити питання про рушійні сили розвитку дитини, про роль 
виховання, спадковості та середовища у процесі формування дитини. Завдання процесу 
виховання полягає у тому, щоб розвивати та удосконалювати усе те, що дала їй природа.  

Різко виступає Локк проти насильницького примусу у навчанні. Воно має ґрунтуватися 
на пізнавальних інтересах, любові до знань, розвитку в дітях допитливості. Серед методів 
навчання Джон Локк виділяє індуктивні, які вчать людину розмірковувати, самостійно 
мислити, узагальнювати та доводити, таким чином, він зробив значний внесок в методику 
розвивального навчання. 

Визначено, що теоретико-педагогічними основами взаємозв’язку розумового, 
морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка є:  

а) визначальна роль виховання у формуванні особистості. Інтерес Локка до процесу 
виховання був детермінований суспільними потребами епохи.  Філософ вважав, що 
благополуччя суспільства залежить від правильно організованого виховання і, навпаки, 
усілякі негаразди в особистому та суспільному житті є наслідком “помилок у вихованні”. На 
переконання Локка дев’ять із десяти людей є тим, чим вони є саме завдяки вихованню. За 
вихованням залишається не просто вирішальна роль, воно долає і вплив середовища, і вплив 
спадковості. Для Дж.Локка середовище і спадковість – це фактори пасивні, а виховання – 
визначальне начало. Природа дає людині лише задатки гарного й поганого, розвинути які 
людина можна лише засобом правильної організації виховання. Отже, завдання виховання – 
розвивати та удосконалювати те, що дитині дала природа;  

б) надання переваги домашньому індивідуальному вихованню. У процесі виховання 
Дж. Локк виділяє таких учасників: дитина, вихователь, батьки. Виховання для Локка – 
колективна справа, яка вимагає від учасників процесу виховання єднання сил зацікавлених у 
цьому процесі дорослих. Сімейне виховання у Локка передбачає, перш за все, любов до 
власної дитини. Педагогіка сімейного виховання Дж. Локка базується на визнанні сім’ї 
фундатором середовища формування особистості з необхідною умовою для початку та 
підтримання морального, фізичного та розумового росту людини сьогодні та у майбутньому, 
складовою частиною держави; 

Джон Локк наполягає на домашньому індивідуальному вихованні, де, по-перше 
виховують, а, по-друге, навчають, а не навпаки. Зрозуміло, що дещо ідеалізуючи приватне 
виховання, Локк не звертав уваги на його недоліки. Проте його ідеї справили величезне 
враження та вплив на англійське приватне виховання, а саме, на спосіб життя аристократії.  

Важливою умовою ефективного виховання виступають особистісні та професійні якості 
вихователя, що складають певний образ людини, яка виховує. Як людина, яка весь час 
виховувала інших дітей, Локк присвятив цій справі усе своє життя і вважав педагогічну 
діяльність однією з умов суспільного розвитку.  

Певне ізолювання індивіда в педагогіці Джона Локка мала вигідні наслідки для 
вихованця, адже завдяки індивідуальному підходу з’явилася можливість сконцентрувати 
увагу на виховному процесі, зрозуміти природу дитини, виявити типові особливості, 
притаманні дитячому віку. 

в) визначення нової мети виховання, зумовленої новими історичними умовами 
виховання корисного, дієвого члена суспільства, який насамперед має життєві знання, а 
потім уже володіє науковими знаннями, здорового тілом і духом, передбачало зв’язок 
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розумового, морального, фізичного та  трудового виховання. Дж. Локк мав на меті 
підготувати дитину до діяльного життя, а оскільки заздалегідь неможливо передбачити, 
якою саме справою займатиметься дитина, з якими проблемами вона зіткнеться, – 
вихователь повинен підготувати дитину фізично, морально та розумово до будь-яких 
життєвих ситуацій у майбутньому. На думку філософа, формування тіла тісно пов’язане з 
формуванням душі й повинно бути спрямоване на підтримку тієї сили, при якій воно могло б 
підкорюватися та слідувати наказам розуму.  

Установлено, що моральне, розумове, фізичне, трудове виховання Локк уявляв 
діалектично взаємопов’язаними, тобто такими, які врівноважують і доповнюють одне 
одного. Він один з перших почав розглядати усі складові виховання у тісному взаємозв’язку 
та вказав на внутрішні зв’язки в їх складі.  

Принагідно зазначаємо, що Локка як медика завжди цікавив людський організм 
загалом та його зв’язок з фізичною, психологічною та розумовою сторонами. Тому Дж. Локк 
переконаний, що головне не в тому, щоб дати дитині якнайбільше знань, розширити її 
кругозір, а у вихованні з неї доброчесної, моральної людини, всебічно вихованої особистості. 
Коли фундамент закладений міцно і в його основу покладено доброчесність та мудрість, 
коли дитина відчуває любов та прагнення до прекрасного, тоді можна навчати її знанням. 
Локк надзвичайно актуально зауважив, що чергування розумової й фізичної діяльності 
підвищує розумову працездатність, поліпшує сприйняття і засвоєння знань. 

Встановлено, що освітня програма Джона Локка підпорядковується завданням 
морального виховання. Розвиток моральних якостей в людині є основним у справі 
виховання. Саме на це націлені методи виховання, запропоновані Локком, – приклад, 
вправляння, моральні нагороди, авторитет батьків, вихователів.  

Визначено, що у тісному взаємозв’язку з фізичним вихованням знаходиться трудове 
виховання. Для здоров’я тіла фізична праця становить необхідну умову, тому вихованцю 
рекомендується вивчати ремесло, садівництво або сільське господарство. Для Дж. Локка, 
передусім як для лікаря, фізична праця має кілька переваг: а) зміцнює здоров’я 
джентльмена, б) служить для нього відпочинком від розумової роботи, в) є засобом 
виховання любові до трудової діяльності, г) дає джентльмену можливість правильно та 
розумно управляти своїм маєтком. 

Результати дослідження не вичерпують усієї повноти поставленої проблеми і не 
претендують на всебічне розкриття багатогранної педагогічної спадщини Джона Локка. 
Зокрема, ґрунтовного вивчення потребують проблеми спільної діяльності батьків та 
вихователів щодо організації трудового, розумового, фізичного, морального виховання дітей, 
творчого використання досвіду реалізації концепції індивідуального підходу до виховання за 
Джоном Локком у освітянській практиці. 
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6.5. The main features of schoolchildren motivation as a means of improving the effectiveness  
of educational activities 

 
6.5. Головні особливості мотивації школярів як засіб підвищення ефективності  

освітньої діяльності 
 
Загальновідомий факт зниження успішності учнів при переході з початкової школи в 

середню досі є зоною підвищеної уваги педагогів, психологів, батьків. В якості причин 
розглядаються як особливості віку, так і недоліки організації освітнього процесу. Вчителі та 
методисти розробляють і впроваджують нові методи проведення уроків, закликають до 
використання різних педагогічних технологій, серед яких: проблемне навчання, 
використання групових методів роботи на уроці, диференціація навчання та інші. Однак 
варто визнати, що на практиці для кожного конкретного учня найчастіше зустрічається 
ситуація, коли при визнанні здібностей до навчання підлітка звинувачують в ліні, небажання 
вчитися, уникаючи глибокого аналізу конкретної ситуації і тенденції в цілому. У таких 
випадках найчастіше учителем застосовується система санкцій і покарань – незадовільні 
оцінки, додаткові заняття і завдання, осуд дитини на різних рівнях. Все це неминуче 
призводить до зниження інтересу до навчання, рівень якого спочатку вже був знижений. 
Заходи з боку батьків, як правило, носять також обмежує і негативний характер. Неуспіхи в 
школі ведуть до обмежень контактів з друзями, позбавленням комп'ютерних ігор, і, як 
наслідок, ескалації конфлікту між дитиною і батьками. 

Таким чином, у наявності давня проблема зниження успішності в середній школі і 
спроби її вирішення зовнішніми впливами на ситуацію без аналізу причин, що знаходяться в 
полі особистісного розвитку підлітка. 

Об'єктивно ситуація падіння інтересу до освітньої діяльності викликана зміною 
провідної діяльності дитини в ранньому підлітковому віці. На порозі кризи навчальна 
діяльність втрачає характер провідної. Її місце займає комунікативна діяльність. Спілкування і 
всі пов'язані з ним процеси соціалізації виходять на перший план в повсякденному житті 
підлітка [1, 2, 3]. Іншими словами, листування в соціальних мережах буде для дитини даного 
віку краще читання заданого твори або вирішення завдань. У цій ситуації ми говоримо про 
зниження навчальної мотивації і зміні ієрархії мотивів. Однак далеко не завжди конкретний 
педагог налаштований на вивчення даного питання, а тим паче на перегляд реального 
освітнього процесу з урахуванням отриманих даних вивчення мотиваційного профілю його 
учнів. Небажання ж педагогів враховувати вікові особливості призводить до створення 
негативного емоційного поля навколо навчальної ситуації і подальшого зниження успішності. 

Отже, оскільки ми маємо справу зі зміною провідної діяльності, варто звернути увагу на 
рушійні сили цієї діяльності, тобто мотиви. Використання мотивів провідної діяльності для 
актуалізації мотивів навчальної діяльності як об'єктивно необхідної, представляється 
перспективним напрямком для аналізу ситуації і вирішення виникаючих проблем у середній 
школі.  

У безлічі визначень «мотиву» в рамках даної роботи доцільно скористатися 
функціональним: «Мотив (від латинського приводити в рух, штовхати) – внутрішній стимул 
діяльності, що надає їй особистісний сенс» [4, 5]. Таким чином, поняття мотиву об'єднує як 
особистісні структури, так і діяльні, що найбільшим чином відповідає особливостям 
підліткового віку, в якому дуже активно переплітаються особистісний ріст і процеси 
соціалізації, і в зв'язку з цим, – активізації діяльності. Мотиви можуть бути зовнішніми і 
внутрішніми. Зовнішні мотиви виявляються тоді, коли діяльність здійснюється в силу боргу, 
обов'язки, заради досягнення певного положення серед однолітків, через тиск рідних, 
вчителі та ін. Якщо учень вирішує завдання, то зовнішніми мотивами цієї дії можуть бути: 
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бажання отримати хорошу оцінку, показати своїм товаришам своє вміння вирішувати 
завдання, добитися похвали вчителя. Внутрішні мотиви – інтерес до процесу діяльності, 
інтерес до результату діяльності, прагнення до саморозвитку, розвитку будь-яких своїх 
якостей, здібностей. Необхідно враховувати, що мотив завжди є, з одного боку, внутрішньою 
характеристикою свідомості учня, спонукання його до діяльності. З іншого боку, таке 
спонукання може виходити ззовні, від іншої людини. Якщо без контролю і нагадування 
дорослого мотив актуалізується, то, отже, він є зовнішнім для учня [6].  

Актуальним для роботи з дітьми підліткового віку є визначення напрямку мотивів. 
Можна виділити дві тенденції: мотив досягнення успіху і мотив уникнення невдачі. Школярі, 
мотивовані на досягнення успіху, зазвичай ставлять перед собою деяку позитивну мету, 
активно включаються в її реалізацію, вибирають засоби, спрямовані на досягнення цієї мети. 
Діяльність (навчання) викликає у них при цьому позитивні емоції, мобілізацію внутрішніх 
ресурсів і зосередження уваги. Інакше поводяться школярі, мотивовані на уникнення невдач. 
Їхні думки та дії підпорядковані тенденції догляду, відстороненості від ситуації, уникнення 
будь-якої активності. Учень при цьому не впевнений в собі, боїться критики. З роботою, в якій 
можлива невдача, у нього пов'язані тільки негативні емоції, він не відчуває задоволення від 
навчальної діяльності. Мотив уникнення невдач пов'язаний з невпевненістю в собі, низькою 
самооцінкою, невір'ям у можливість успіху. Будь-які складності викликають негативні емоції. 
Учні, у яких переважає прагнення до успіху, свої перемоги і невдачі схильні пояснювати 
обсягом прикладених зусиль, силою свого старання, що свідчить про внутрішній 
контролюючому факторі. Ті підлітки, у яких переважає тенденція до уникнення невдач, як 
правило, власний неуспіх пояснюють відсутністю здібностей або невдачею, а успіхи - 
везінням або легкістю завдання. В цьому випадку починає розвиватися так звана «вивчена 
безпорадність». Оскільки учень не може вплинути ні на складність завдання, ні на везіння, ні 
на які відсутні здібності, то, отже, і намагатися щось робити далі здається йому безглуздим. 
Такі школярі згодом відмовляються від виконання навіть найпростіших завдань. 

Ще один важливий фактор – загальний рівень мотивації. Оптимальний рівень мотивації 
часто є визначальним для організації діяльності, її початку або успіху. Даний показник 
залежить від багатьох факторів. Діяльність збуджується не одним, а декількома мотивами 
[7]. Чим більше мотивів детермінують діяльність, тим вище загальний рівень мотивації. 
Наприклад, коли діяльність збуджується п'ятьма мотивами, то загальний рівень мотивації  
зазвичай вище, ніж у випадку, коли активність людини детермінують тільки два мотиви. 
Багато що залежить від спонукання сили кожного мотиву. Іноді сила одного будь-якого 
мотиву переважає над впливом кількох мотивів. У більшості випадків, однак, чим більше 
мотивів актуалізується, тим сильніше мотивація. Якщо вдається задіяти додаткові мотиви, то 
підвищується загальний рівень мотивації.  

Отже, загальний рівень мотивації залежить: 
- від кількості мотивів, які спонукають до діяльності; 
- від актуалізації ситуативних чинників; 
- від спонукає сили кожного з цих мотивів. 
І, нарешті, для організації продуктивної навчальної діяльності важливо знати типи 

мотивів, які і розташовуються в певному ієрархічному порядку у підлітка. Відповідно до 
методики М. Р. Гінзбурга виділимо шість типів мотивів [8].  

1. Навчальний мотив. Орієнтації школярів на оволодіння новими знаннями, 
навчальними навичками визначаються глибиною інтересу до знань: новим цікавим фактам, 
явищам, до істотних властивостях явищ, першим дедуктивним висновків, до 
закономірностей і тенденцій, до теоретичних принципів, ключовим ідеям тощо  

2. Соціальний мотив – прагнення отримувати знання, щоб бути корисним суспільству, 
бажання виконати свій обов'язок, розуміння необхідності вчитися, почуття відповідальності.  



274 

3. Позиційний мотив – спроби самоствердження, бажання зайняти місце лідера, 
впливати на інших учнів, домінувати в колективі тощо. Мотиви соціального співробітництва 
полягають у тому, що учень не тільки хоче спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми, а й 
прагне усвідомлювати, аналізувати способи і форми свого співробітництва і взаємин з 
учителем, товаришами по класу, постійно вдосконалювати ці форми. Даний мотив є 
важливою основою самовиховання, самовдосконалення особистості.  

4. Оціночний мотив – бажання оцінки своєї діяльності (як правило, зовнішньої), 
потреба в соціальному визнанні та схваленні дорослого. Зміст діяльності не стає значущим. 
Цільова спрямованість визначається лише формально отриманої оцінкою. У школі 
найяскравішим прикладом може служити виконання завдань на позначку без особистісного 
віднесення до матеріалу і, як наслідок, швидке забування вивченого.  

5. Зовнішній мотив. Діяльність збуджується дією інших людей – батьками, вчителями.  
6. Ігровий мотив - мотив, властивий рольової ( «вільної») грі, правила і зміст якої 

визначаються самою дитиною. Елементи вільного змагання, отримання задоволення і 
позитивних емоцій від самого дії, а не від змісту, і дотримання власними правилами – ознаки 
ігрової мотивації.  

Без сумніву, дуже важливим є розуміння ієрархії мотивів як окремого учня, так і їх групи 
(класу). Ієрархія мотивів не є абсолютно стабільним мотиваційним комплексом, вона 
змінюється з часом і віком (в залежності від обставин і впливу людей). Знання мотиваційного 
поля дозволить скорегувати організацію освітнього процесу і вибудувати відносини в рамках 
освітньої діяльності з максимальним використанням провідних мотивів і актуалізацією 
необхідних потенційних ресурсів мотиваційної сфери. 

Дослідження рівня мотивації і особливостей мотиваційної сфери підлітків 8-10-х класів 
декількох шкіл м Бахмут (Україна) показало тенденцію розвитку мотивів і ієрархічних 
зрушень на етапі закінчення основної школи і переходу на третю сходинку шкільної освіти. 
Дослідження проводилося за методикою М. Р. Гінзбурга «Вивчення навчальної мотивації». 
За результатами дослідження відзначається зростання рівня особистісної мотивації: в 8 класі 
середній показник 21,8; в 9 класі – 21,6; в 10 класі – 24,4. Даний показник пояснюється 
особливостями організації переходу до  третьої сходинки навчання. Навчання у старшій 
школі носить профільний характер, і відповідно, встцупають у 10-й клас учні, найбільш 
вмотивовані. Крім показника віку (перехід від підліткової кризи до раннього юнацького віку), 
свою лепту вносить напруга переходу на інший рівень шкільної освіти, необхідність долати 
труднощі, пов'язані зі здачею іспитів незалежної комісії (ДПА) та конкурсного набору в 
профільні класи старшої школи. Цей висновок підтверджується і зростанням загального рівня 
мотивації. Крім того, аналіз загального рівня мотивації показує збільшення кількості учнів, що 
мають високий рівень, і зниження кількості учнів, які мають середній рівень, при відсутності 
учнів з низьким рівнем мотивації (Рис. 1). 

Серед результатів дослідження здається парадоксальним зниження рівня внутрішньої 
мотивації учнів (Рис. 2). Однак якщо звернутися до особливостей підліткового віку, то слід ще 
раз підкреслити деякі його особливості. Зокрема, початок підліткової кризи пов'язують з 
деяким відторгненням зовнішніх правил підлітками. Авторитет дорослих знецінюється. Слова 
і повчання вчителів і батьків не сприймаються істиною в останній інстанції, і навіть, скоріше 
навпаки, сприймаються критично і негативно.  

Однак, у старших класах школи і при переході в ранній юнацький  віквідбувається певне 
прийняття зовнішніх правил, спостерігаються активні процеси соціалізації дитини і, в той же 
час, освітня система старшої школи висуває свої правила, від виконання яких залежить 
подальше навчання не тільки в школі, але і факт вступу до ВНЗ. Як наслідок, зовнішні мотиви 
знову починають виконувати свою роль активного спонукача діяльності, зокрема, 
навчальної. 
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Рис. 1 

 
Поряд зі зниженням рівня внутрішньої мотивації можна спостерігати різке зростання 

впливу мотивів досягнення успіху (Рис. 3). Старші підлітки все частіше орієнтовані на успіх, а 
не на уникнення невдача бо на поведінку в залежності відситуації. 

Реалізація мотивів навчання в поведінці підлітків також різко зростає з 13% в 8-му класі 
до 70% в 9-10-му класах. 

Дослідження спрямованості мотивів в залежності від віку (класу навчання) показало, 
що провідний мотив у всіх класах – мотив позиціонування. З одного боку, це спостереження 
не є унікальним, тому що самоствердження, визначення своєї ролі в референтній групі, 
бажання займати лідерські позиції, – все це риси, властиві даному віку. 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
З іншого боку, розуміння тенденції підліткової мотивації і врахування особливостей 

провідного мотиву в поточній навчальній діяльності відкривають деякі можливості 
коригування самого процесу навчання і взаємодії його учасників. Що стосується власне 
навчальних мотивів, то їх роль зростає в класних колективах у міру дорослішання дітей. Якщо 
навчальна мотивація зустрічається лише у 25% восьмикласників, то в учнів 9-го класу даний 
мотив зустрічається вже в 65% виборів, причому у 10% хлопців – навчальний мотив є 
провідним. У 10-му класі навчальний мотив присутній у 95% учнів, і 14% визначають його як 
провідний у своїй діяльності. 

За іншими типами мотивації варто відзначити зниження кількості учнів з ігровою 
мотивацією з 60% в 8-му класі до 19% в 10-му класі. А також збільшення кількості підлітків з 
оціночної мотивацією з 26% в 8-му класі до 52% в 10-му класі. В 9-му класі кількість учнів з 
досить вираженою оціночної мотивацією становить 65%, що очевидно пов'язано з 
підготовкою до іспитів і яскраво вираженою фіксацією на отметочная результаті більшості 
учасників освітнього процесу.  

Підводячи підсумки дослідження мотивації учнів 8-10-х класів, відзначимо такі факти: 
- зростання загального рівня мотивації у підлітків старших класів; 
- збільшення кількості учнів з мотивацією досягнення успіху в більш старших класах; 
- зростання рівня особистісної мотивації в процесі дорослішання; 
- істотне збільшення кількості учнів класу з навчальною мотивацією до 10-го класу; 
- збереження ведучого мотиву - позиціонування. 
Таким чином, в результаті констатуючого дослідження мотиваційної сфери підлітків 

можна визначити шляхи подальшої роботи з організації освітнього процесу і використання 
особливостей віку і конкретних класних колективів для підвищення зацікавленості учнів як в 
результатах навчальної діяльності, так і саморозвитку, що, в свою чергу, повинно привести до 
оптимізації освітнього процесу, усвідомленого вибору профілю навчання учнями, 
підвищення якості навченості, активному залученню учнів в пізнавальну діяльність і 
діяльність, спрямовану на побудову свого індивідуального освітнього маршруту. 

Потенціал особистісного розвитку може і повинен бути використаний в освітньому 
процесі. Зміна провідної діяльності у підлітків підказує форми організації занять, які 
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максимально здатні посилити мотиваційний фон навчальної діяльності. Розширення 
соціальних контактів в рамках предметних полів може включати в себе: залучення нових 
викладачів, різні форми взаємодії: он-лайн конференції і лекції, спілкування в блогах і на 
форумах; пізнавальні та дослідницькі екскурсії та поїздки; спільні проекти учнів різних шкіл; 
виїзні табори з пізнавальною тематикою тощо. 

Розуміння і використання провідного мотиву (мотиву позиціонування) для підвищення 
значущості навчальної діяльності сприятиме оптимізації освітнього процесу в підліткової 
школі і, крім того, працювати на одну з загальних цілей освіти – формування 
конкурентоспроможної особистості. 

Ми часто говоримо про створення ситуації успіху для дитини. В даному випадку варто 
зробити акцент на залучення дитини в різні види діяльності, де він може проявити себе. Крім 
того, створити систему занять з навчання підлітків самопрезентації та побудови власних 
маршрутів успіху. 

Таким чином, створення умов для підвищення навчальної мотивації, або вірніше, 
актуалізації освітньої діяльності, у підлітків має спиратися на знання особливостей 
мотиваційної сфери, враховувати тенденції зміни позицій окремих мотивів і ґрунтуватися на 
базових цінностях дітей даного віку: 

- спілкування, як цінність, пред'являє цілий ряд вимог до підготовки викладачів; 
- розширення соціальних зв'язків і соціальних контактів, як пріоритет підлітка, 

необхідно використовувати в організації вивчення освітніх предметів; 
- позиціонування (самоствердження) необхідно використовувати для стимулювання 

пізнавальної активності і створення у дитини моделі успішної поведінки в освітньому 
середовищі.  

Отже, головне завдання побудови освітнього процесу в початковій школі - показати 
учневі можливість задоволення власних потреб в області пізнання і самонавчання, а також 
побудувати відносини з дитиною таким чином, щоб пізнавальні (навчальні) мотиви 
актуалізувалися якомога раніше, підтягує тим, що саме вони будуть задовольняти насущні 
потреби в спілкуванні і самоствердженні. Підсумком вирішення даного завдання буде 
здатність дитини-підлітка до самостійного побудови власного освітнього маршруту і 
самостійне регулювання власної освітньої діяльності. 
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6.6. Organizational component of educational management: from primary to higher education 
 

6.6. Організаційний складник освітнього менеджменту: від початкової до вищої освіти 
 
Розвиток сталого демократичного суспільства неможлививий без якісної освіти і науки, 

які є основою соціально-економічного розвитку будь-якої сучасної країни. Підвищення 
ефективності впливу сфери освіти на соціально-економічний розвиток країни потребує 
наукового обґрунтування її розвитку, запровадження адекватної змінам у суспільстві системи 
управління закладами освіти. Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
укладеною в 2014 році регламентовано європейський вектор розвитку країни, передусім 
інтеграцію національної освіти в європейський освітній простір та орієнтацію на європейські 
стандарти якості освіти. Зміст та основні напрями освітньої реформи, розпочатої в Україні, 
визначено Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. [10], та 
покладеної в основу нової редакції Закону України «Про освіту» (2017).  

Тотальні зміни Нової української школи (НУШ), розпочаті в початковій ланці, вимагають 
нових підходів до управління закладами освіти, освітнім установами, підвищення 
конкурентоздатності та забезпечення якості освіти в усіх її ланках. Один із таких підходів 
ґрунтується на врахуванні керівниками закладів особливостей та процесу формування 
організаційної культури як одного з чинників культури якості освіти. Розширення функцій 
управління з урахуванням особливостей академічного середовища, створення комфортного 
й безпечного освітнього середовища обґрунтовують важливість демократичного управління, 
яке реалізується на підставі формування організаційної культури закладу освіти та 
організаційної культури керівника. Упровадження принципів автономії закладу освіти та 
державно-громадського управління зумовлюють підвищення вимог до менеджерської 
підготовки та, зокрема,організаційної культури їх керівного складу [12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організаційної культури є 
актуальними й пов’язаними з різними галузями управління, філософії, соціології, психології 
тощо. Грунтовне дослідження філософії культури, здійснювали науковці В. Андрущенко [27], 
Н. Скотна [18], О. Степко [22], Г. Єльникова активізувала широке поле досліджень 
адаптивного управління [0]. Окремі аспекти організаційної культури розглянуто в працях 
українських учених західних дослідників (П. Вейл, Д. Мейерсон, Д. Ньюстром, Т. Пітерс, 
К. Рей, Р. Розенфельд, В. Сате та ін.). Окрім того, вимоги до формування в закладах культури 
якості освіти, характеристику складників її формування подано в документах із забезпечення 
якості освіти в Європейському освітньому просторі, проекту QUAERE "Quality Assurance 
System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines. Система 
забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів і 
рекомендацій" [0]. 

Науковий інтерес до парадигми організаційної культури керівника закладу освіти набув 
значної деформації: від прагнення сучасного освітнього менеджменту під час упровадженні 
нових форм управління використовувати зазначену категорію з метою гармонізації 
соціально-трудових відносин, створення унікального педагогічного стилю, що, сприяє 
зростанню ефективності й результативності освітньої процесу та посиленню 
конкурентоздатності певного освітнього закладу, до реального створення й підтримання 
освітнього середовища, безпечного для «життя і здоров’я здобувачів освіти, що 
навчаються за освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та 
інтереси» [18]. 
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Однією з найбільш обговорюваних тем сучасного менеджменту є поняття 
організаційної культури. Багато організацій у світовому масштабі приймають стратегії 
організаційного розвитку, що базуються на теорії тотального управління якістю (Total Quality 
Management – тотальне управління якістю і Customer Service – орієнтація на надання послуг), 
і це дає їм змогу успішно працювати в адміністративному та конкурентному середовищі 

Проведений аналіз досліджень свідчить про те, що не тільки в освітній галузі 
збільшується зацікавленість означеною проблемою, що відображається в науково-
популярних виданнях, публіцистиці, дослідженнях Європи. Збільшення кількості досліджень 
означеної проблематики свідчить про актуальність і зацікавленість як учених, так і 
безпосередньо педагогів-практиків: учителів, викладачів, представників управлінського 
складу. Управлінець-практик Віктор Громовий зазначає: «Попри наявність стандартів і 
жорсткої регламентованості роботи школи, реальна якість освіти на рівні окремого 
закладу залежить від неформальної категорії – внутрішньої культури якості, яка є 
складовою організаційного менеджменту» [2]. 

Водночас, незважаючи на значну кількість публікацій із теоретичних та практичних 
аспектів проблеми, питання розвитку організаційної культури керівника навчального закладу 
в педагогічній теорії і практиці недостатньо вивчене і потребує більш ґрунтовних досліджень, 
формування певної концептуальної основи. Наразі характеристики організаційної культури 
дослідниками подані принагідно, зумовлює дослідження шляхів формування та розвитку 
організаційної культури керівників сучасних закладів освіти.  

В умовах ціннісних змін і соціокультурної динаміки сучасної України формування 
організаційної культури набуває особливої актуальності й охоплює такі напрями: 
управлінський, економічний, етнокультурний, психологічний, де організаційна культура 
розглядалася з позицій різних наукових дисциплін. У контексті управління організаційну 
культуру розглянуто як «інноваційний і антикризовий внутрішній фактор стратегічного 
управління ЗНЗ, узагальнена характеристика рівня її розвитку: структури, цілей, 
формальних і неформальних комунікацій, способів прийняття рішень, делегування 
повноважень» [24]. 

Характеристика організаційної культури керівника зазвичай здійснюється в кількох 
аспектах: у вузькому аспекті означає філософію управління, його організаційні цінності, 
норми і правила поведінки в соціумі (у тому числі не відокремлюємо заклад освіти), 
особистісні організаційні здібності, імідж; у широкому аспекті розглядається парадигма 
світогляду, побудова особистісних взаємовідносин, впливів, дій, які визначають особливість 
(унікальність) управлінського стилю керівника закладу освіти та зумовлюють структуру 
організаційно-діяльнісного підходу в управлінні закладом освіти.  

Безперечно твердження, що сучасний керівник закладу освіти упродовж усього 
процесу своєї діяльності має підвищувати рівень власної організаційної культури, водночас 
використовуючи власні здібності (лідерські якості), вимоги освітнього та зовнішнього 
середовища. Якщо керівник має розвинені лідерські якості, то прогнозується позитивна 
динаміка процесу розвитку школи. Якщо вони відсутні або нерозвинені, керівникові складно 
комбінувати різні види діяльності, стиль керівництва, спілкування, формувати власну 
організаційну культуру, розвивати організаційну культуру закладу освіти.  

Ґрунтовні дослідження поняття «організаційна культура» передбачає аналіз понять 
«культура» та «організація». На сьогоднішній момент в науковій літературі можна зустріти 
велику кількість трактувань поняття «культура», нам імпонує поняття «культура – сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії» [21]. 
Науковцями визначено, що культура є динамічною системою, спроможною розвиватися, 
змінюватися або накопичувати певні особливості та усталені правила, що зумовлюють певну 
стагнацію.  

http://sum.in.ua/p/4/394/2
http://sum.in.ua/p/4/394/2
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Визначення поняття «організації» за Р. Дафтом [29], «соціальне утворення, яке має 
спеціально створену структуру, а свою діяльність підпорядковує певній меті». Зазначене 
визначення корелюється із поглядами Подібне визначення дають М. Мескона, М. Альберта і 
Ф. Хедоурі, які характеризують організацію як групу людей, діяльність яких охоплює 
«систему заходів, необхідних для реалізації мети організації; інтеграцію окремих робіт у 
відповідних підрозділах, які можуть їх координувати різними засобами, включаючи до 
цього формальну ієрархічну структуру; мотивацію, взаємодію, поведінку, погляди членів 
організації, які частково визначаються заходами, що спрямовані на реалізацію її мети, а 
частково мають особистий, випадковий характер; прийняття рішення, комунікації, 
інформаційні потоки, контроль, заохочення та покарання, що відіграють важливу роль 
для забезпечення виконання цілей організації; єдину організаційну систему, що 
розглядається як внутрішня узгодженість, яка має бути досягнута між усіма 
елементами організації» [25].  

На думку науковця Р. Таджурі [28], організаційний клімат – це відносно стійка якість 
внутрішнього середовища організації, яка, по-перше відчувається співробітниками, по-друге, 
впливає на їх вчинки; по-третє, її динаміку можна охарактеризувати в контексті ціннісних 
понять закладу (установи).  

Отже, основною метою формування організаційної культури в закладі освіти є 
забезпечення можливостей усвідомлення педагогічним, адміністративним та допоміжним 
персоналом діагностичних цілей, які сприяють досягненню ефективного функціонування 
закладу в усіх напрямах його діяльності. Організаційна культура закладу освіти має свої 
специфічні складники, стейкхолдерами організаційної культури навчального закладу є 
керівник, управлінська (адміністративна) команда, педагогічний колектив, допоміжний 
персонал, учні (здобувачі освіти) та їх батьки.  

Особлива роль у процесі формування організаційної культури закладу освіти належить 
його керівникові. Організаційна культура і лідерство у навчальному закладі взаємопов’язані 
та взаємозумовлені, «організація – це своєрідне творіння лідера, тому в ній, як у будь-
якому творінні, відображаються особливості особистої культури автора, його погляди і 
помилки» [26]. Відтак, ступінь сформованості організаційної культури сучасного закладу 
залежить від рівня розвитку організаційної культури керівника. Організаційна культура є 
інтегрованим поняття, яке передбачає наявність уміння управляти конфліктами; діяти 
відповідно до окреслених планів і норм. Щоб реалізувати усі заплановані завдання, керівник 
має не тільки усвідомлювати причини того, що відбувається в певний час в певному 
колективі, а й передбачати, яка роль і якого типу спілкування потрібно на даний момент; 
володіти вміннями делегувати повноваження; раціонально використовувати час; мати 
здатність проводити перемовини тощо.  

Формування організаційної культури керівника закладу освіти ґрунтується на вивченні 
теоретичних умов та методологічних підходів до розвитку організаційної культури, чіткому 
визначенні мети й завдань, шляхів і механізмів розвитку організаційної культури, покращенні 
освітнього середовища відповідно до запитів здобувачів освіти. Водночас, що організаційна 
культура керівника потребує формування внутрішньої готовності освітнього менеджера 
покращувати соціальну інфраструктуру, шукати механізми удосконалення освітнього 
процесу. Зазначена готовність не є особливістю чи здатністю, набутою або створеною штучно 
– йдеться про окреслену внутрішню потребу керівника створювати цей освітній простір. 

Важливою передумовою формування організаційної культури керівника закладу освіти 
є розроблення програми розвитку організаційної культури з опертям на особистісні здібності, 
реальні умови, суб’єктивні чинники. Концепцією розвитку педагогічної освіти [12] 
розроблена система критеріїв, показників розвитку організаційної культури, система 
моніторингу відповідності показників критеріям, що передбачає систематичний збір 

https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_bks&q=Richard+L.+Daft&fq=dt:bks
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_bks&q=Richard+L.+Daft&fq=dt:bks
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діагностичних даних, реалізацію завдань програми розвитку організаційної культури, 
контроль управлінської діяльності. Дотримання схеми розвитку організаційної культури 
керівника зумовлює оптимізацію розвитку організаційної культури в майбутньому [26].  

Важливим складником організаційної культури керівника закладу освіти є 
раціональний освітній менеджмент (організація управлінської діяльності), який передбачає 
здатність підвищення ефективності людських і матеріальних ресурсів із метою створення 
максимального результативного й комфортного освітнього процесу. Це передбачає 
обґрунтований розподіл повноважень персоналу, забезпечення формування якісного і 
кількісного складу працівників, раціональне й ефективне використання педагогічних кадрів, 
попередження професійного вигорання, застосування інноваційних освітніх технологій, 
зокрема й необхідних технічних засобів (устаткування, можливості, сфери й напрями 
використання).  

Безперечно, до елементів організаційної культури освітнього належать і здатність 
керівника створювати інноваційне освітнє середовище, яке в сьогоднішніх умовах 
упровадження НУШ кардинальним чином відрізняється в аспекті матеріально-технічного 
забезпечення (з урахуванням усіх вимог МОН України до організації освітнього процесу в 
початковій школі), своєчасно реагувати на зміни в законодавстві. Відтак, організаційна 
культура керівника є важливою передумовою формування загальної культури закладу освіти 
та безпосередньо впливає на створення культури якості освіти.  

Система цінностей, якими керуються працівники закладу освіти, формується, з одного 
боку, в аспекті загальних цінностей установи, а з іншого – взаємозумовлює їх склад і сутність, 
функції і комунікацію. Усі цінності закладу керівник аналізує, оцінює, впроваджує в організм 
закладу. Водночас такий процес буде успішним за умови усвідомлення цієї системи 
цінностей (академічної доброчесності) кожним педагогічним (науково-педагогічним) 
працівником, формування культури якості в освітньому середовищі закладу освіти будь-
якого рівня, прагнення до вдосконалення власної професійної діяльності і репутації всього 
закладу. Однією з важливих передумов цього є становлення культури якості та утвердження 
стандартів доброчесності в закладі освіти (академічної доброчесності в закладах вищої 
освіти).  

Культура якості в закладі загальної середньої освіти – це передусім культура взаємодії 
учнів та вчителів під час процесу навчання, прагнення до здобуття реальної, а фіктивної 
освіти. «У такій організаційній культурі кожен вчитель і учень чітко усвідомлює свою роль 
і розуміє те, що від нього очікують і як найкращим чином він може відповісти на ці 
очікування» [2].  

На думку дослідників, принципами формування організаційної культури є: 
цілеспрямованість процесу формування організаційної культури; зв'язок організаційної 
культури з життям; єдність свідомості та поведінки у формуванні організаційної культури; 
принцип взаємозалежності педагогічних явищ і організаційних процесів у формуванні 
організаційної культури; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою керівників; 
принцип системності, послідовності й наступності у формуванні організаційної культури; 
принцип єдності загальнолюдського, національного і певної організації; принцип 
культуровідповідності; принцип оптимального поєднання індивідуальної та групової форм 
організації формування організаційної культури. Культура якості може бути сформована 
лише у спільноті в якій є довіра, підтримка і захист здобувачів освіти (безпечне освітнє 
середовище), скоординованість дій і співпраця, спільність інтересів, ефективний обмін 
інформацією (внутрішня і зовнішня комунікація), мотивованість до покращення освітньої 
діяльності. 

Отже, принципи формування організаційної культури становлять певну систему, 
описують цілісне, системне явище процесу формування організаційної культури. Щодо 
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методів формування організаційної культури керівників закладів освіти у процесі їхньої 
фахової підготовки, визначимо, що основними з них можуть бути: методи формування 
свідомості особистості; методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; методи 
стимулювання поведінки і діяльності наявних і майбутніх керівників; методи контролю й 
аналізу ефективності процесу формування організаційної культури.  

«Наголошую вчителям: я – директор тільки щоб вас часом організувати. Але 
міністрами освіти є ви. Ви є ними тоді, коли заходите в клас, зачиняєте двері і 
залишаєтесь сам на сам із дітьми», зазначає директорка інноваційного закладу освіти 
«Веселкова школа», а точніше Жовтанецького опорного закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів [30]. Організаційна культура закладу є унікальна: тут усе вирішують на дебатах. 
Використовуються навіть «дебати ногами»: вчителі повинні стати в зону «погоджуюсь», «не 
погоджуюсь» або «в роздумах». Далі відбувається обговорення, після чого є можливість 
змінити локацію. «Бажано, аби перед дітьми вчителі розмовляли між собою так, як в 
учительській. Діти повинні бачити, що всі у школі – колеги, партнери, друзі і не чужі 
люди» [30]. 

Організаційна культура керівника закладу освіти є відносно стійким поєднанням 
предметних, інтелектуальних, вольових, моральних, психологічних інтегрованих 
компонентів, які гармонійно взаємодіють і виявляються в його професійній діяльності. 
Організаційна культура керівника закладу освіти є невід’ємним складником його професійної 
та фахової підготовки і результатом успішної освітньої та управлінської діяльності. 

Доктор Алла Георгіаді, міжнародний експерт з організаційного розвитку (США) у 
Львівській бізнес-школі УКУ розповіла про основні уявлення щодо організаційної культури. 
За її словами [0], організаційна культура має три рівні: артефакти – те, що ми бачимо 
(процеси, структури, символи, лого, місія); другий рівень – наше сприйняття і сприймання 
(цілі, цінності, філософія, норми); третій рівень – «верхівка айсберга», ті установки, які 
керують нашою поведінкою, свідомі й несвідомі (наприклад, секретар бачить, що в 
керівника поганий настрій і воліє відкласти справи на потім)…«Як тільки організація 
створилася, вона почала набувати свою історію і культуру. Це як характер людини, а 
організація – як сутність. Кожен, хто пропрацював там, залишив свій відбиток. 
Абсолютно все «записується» і формує культуру організації…Показова організаційна 
культура – це тоді, коли компанія працює у той час, коли ніхто на неї не дивиться. Це, 
коли організація підтягує свої колготки, щоб ніхто не бачив» [0]. Експерт зазначає, що не 
треба шукати проблеми в працівниках, натомість необхідно створити умови для розвитку  
потенціалу кадрів, створити безпечне і зручне освітнє середовище, здійснювати постійну 
комунікацію, кооперацію і координацію дій з метою досягнення найкращого результату. 
Управління закладом освіти передбачає узгодженість його структур: початкова ланка не  
може бути відокремлена від основної і старої школи, відсутність комунікації и синхронізації 
дій структурних підрозділ зумовлює проблеми в забезпеченні роботи всього організму 
закладу освіти, виникнення нерозуміння важливості командної роботи, особливо в 
ефективній і вчасній взаємодії, впливає як на результат, так і на подальший розвиток та імідж 
усього закладу. Окрім того управління, стабільне й комфортне має передбачати механізми 
оновлення, залучення інновацій, вчасне реагування на запити здобувачів освіти та 
роботодавців. 

Регулювання автономної діяльності керівника закладу освіти [8] передбачає 
впорядкування його прав, повноважень, обов'язків, встановлення заборон, передбачених 
соціальними нормами – тобто потребує сформованості організаційної та правової культури 
керівника. 

З іншого боку, всі внутрішні проблеми закладів освіти, попередження і розв’язання 
конфліктів в колективі мають бути розв’язані ще й з урахуванням соціальних і громадських 
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чинників суспільства, довіра якого до освіти останнім часом значно знизилась, педагогічні 
працівники подекуди не сприймаються як «носії знань, культури та суспільних 
цінностей». [12]. Концепцією розвитку педагогічної освіти регламентовано масове 
модернізування освітніх програм, яке передбачатиме: «формування менеджерських 
(управлінських) навичок із широким використанням інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологій для ефективної діяльності в умовах реальної автономії закладів освіти; 
забезпечення практичної підготовки шляхом неперервної педагогічної практики студентів на 
базі закладів дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти» [12]. Органічне поєднання внутрішнього і зовнішнього моніторингу 
результатів освітньої діяльності (і в результаті – контролю) за умови зацікавленості суб’єктів 
освітньої діяльності в об’єктивній оцінці дасть змогу одержувати не тільки періодичну, а й 
оперативну інформацію про стан розвитку закладу освіти.  

Для запровадження широкої автоматизації контрольно-наглядової діяльності можливо 
створити інформаційно-аналітичну систему, в основу якої покласти статистичні показники 
стану розвитку закладу та показники результатів діяльності суб’єктів освіти; запровадити 
технології електронного контролю та технології педагогічних вимірювань. Але все це 
здійснювати за наявності цілеспрямованої спільної діяльності всіх учасників освітнього 
процесу, прозоро й усвідомлено, з метою досягнення кращого результату. 

Отже, зазначимо, організаційна культура керівника закладу освіти є сукупністю 
«цінностей, переконань, норм поведінки та синтез особистісних, громадянських, 
організаційних, педагогічних, культурологічних та професійних якостей і 
компетентностей керівника, необхідних для успішної організації управління закладом 
освіти та забезпечення її якості» [24]. З огляду на це ефективність взаємодії таких 
складників залежить від відповідності характеристикам, які, за належних організаційно-
педагогічних умов, сприяють підвищенню ефективності шкільної освіти, а саме: освоєння 
(культура не є біологічною рисою, є результатом навчання й досвіду); 
причетності (співробітники (або стейкхолдери) є представниками визначених соціальних 
груп, що повинно бути враховано керівниками); наступності (культура передається 
наступникові як так що сформована); символізму (культура пов’язана із певними 
символами); моделювання (культура має певну систематичність, цілісність і 
структурованість); адаптивності (культура ґрунтується на здатності адаптуватися або 
змінюватися). 

Тож організаційна культура керівника – це категорія, яка визначається певними видами 
культури (інтелектуальною, моральною, естетичною, психологічною, особистою культурою та 
культурою організації управлінської праці). За показниками сформованості організаційної 
культури керівника визначають його особистісні й організаційні якості, професійну 
компетентність. Організаційна культура прогнозує й формулює вимоги, за якими потрібно 
діяти з урахуванням аспектів правової, моральної, професійної, інформаційної культур.  
Керівник має орієнтуватися на зовнішній вияв зазначених компонентів – на організаційну 
культуру. 

Науковцями окреслено такі основні аксіоми (доведені твердження) категорії 
«організаційна культура»: культура керівника має відображати основні ідеї існування та цілі 
закладу освіти; організаційні ідеї керівника мають позитивний емоційний заряд; розроблені 
елементи і заходи освітнього менеджменту є взаємозумовленими, кореговані поведінкою 
керівників закладів освіти, яка не суперечить цінностям і нормам закладу; під час 
формування організаційної культури керівника закладу освіти варто враховувати творчі 
надбання, які є важливими в процесі формування організаційної культури. 

Директор-педагог-практик В. Громовий: «Поки ми ставили на меті навчитися 
керувати не людьми, а процесами, виявилось, що процесно-орієнтованого управління уже 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
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не достатньо, тепер треба вчитись і вчити управлінню середовищем взаємодії усіх 
учасників освітнього процесу, навігації в освітньому просторі, проектуванню і 
налаштовуванню освітнього простору тощо» [2]. Освітній простір вже не є чимось штучно 
створеним, сталим і стабільним, навпаки – розглядається як рухлива, динамічна 
комунікативна система, активне середовище взаємодії усіх стейкхолдерів-учасників 
освітнього процесу, що передбачає наявність академічної свободи (можливість вільного 
вибору особистістю власної освітньої траєкторії, створення індивідуального навчального 
плану, використання варіативних способів досягнення освітньої мети). Тож маємо визнати, 
що інститут директора школа (або іншого керівника закладу освіти) втратив монополію на 
організацію освітнього процесу. Відтак, будь-якій здобувач освіти має право самостійно 
обирати «свій шлях», конструювати фундамент власної освіти. Звичайно, якщо такий рух буде 
узгоджено із органами управління освітнім процесом, буде створено ефективну і дієву 
комунікацію, – результат буде кращий. 

Отже, сучасний освітній простір, з-поміж інших особливостей, має бути ще й 
«простором, що має здатність до самоорганізації (A Self Organized Learning Environment), 
для самоорганізованого навчання (Self-Organized Learning)» [2, c. 56]. 

Науковці Р.Гавриш, Т.Водолазька. вважають, що «Удосконалення шкільної організації 
залежить від сильної команди, об’єднаної спільним баченням та загальними цінностями  
[2, c. 80]. Окреслене ними бачення директора сучасної школи повною мірою відображає 
освітній процес у Новій українській школі: атмосфера партнерства між усіма зацікавленими 
сторонами (йдеться не лише про вчителя – учнів, а й про взаємодію школи, сім’ї та 
суспільства; розкриття потенціалу кожного (дитиноцентризм і особистісноорієнтоване 
навчання), формування здатностей роботи в команді, толерантності, уміння комунікувати з 
іншими тощо.  

В. Громовий здійснює аналіз дослідження, проведеного в межах спільного 
швейцарсько-українського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні», 
який було спрямовано на європейські підходи до освіти для демократичного громадянства 
та прав людини, та характеризує необхідні показники для оцінки викладання освіти 
демократичного викладання та освіти з прав людини в школах за такими напрямами:  

- навчальний план, викладання і навчання (характеристика спрямованості освітнього 
процесу, права здобувачів освіти та викладання, в центрі якого знаходиться розуміння 
важливості думки учня, його запитів і побажань, прозорість і зрозумілість методів і прийомі 
викладання, критерії оцінювання, а також усвідомлення здобувачами освіти програмованого 
результату навчання );  

- шкільний клімат (створення безпечного й комфортного освітнього середовища, яке 
враховує ефективний процес навчання та особистісного розвитку кожного здобувача освіти, у 
тому числі його психологічний захист. Критично значущим складником є захист учня від 
булінгу (цькування) та система превентивних заходів, формальність або реальність 
механізмів захисту) ;  

- управління і розвиток (управління закладом освіти, що спрямоване на 
удосконалення й постійний розвиток, усвідомлення адміністрацією закладу організаційних 
проблем, планування шляхів вирішення, моніторинг, корегування, висновки-самоаналіз).  

Звісно, для розвитку необхідний постійний моніторинг рівня досягнень, проведення 
періодичного самоаналізу за всіма напрямами діяльності закладу освіти, що передбачає 
активне залучення стейкхолдерів, використання таких засобів та механізмів, які будуть прості 
й зрозумілі усім члена шкільної спільноти, а не тільки зовнішній аудит. Дослідник наголошує, 
що «оцінка, яка отримується в результаті самоаналізу, має розглядатись як відправна 
точка процесу удосконалення, а не як «остання крапка у справі» [2] та рекомендує для 
практичного використання показники документу Ради Європи «Забезпечення якості освіти 
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для демократичного громадянства в школах», які можуть бути використані для аналізу й 
оцінки. 

Самооцінювання закладів освіти здійснюється на основі системного і комплексного 
підходів до аналізу організації та результатів своєї діяльності (здатностей і компетентностей 
учнів як продукту), а не фактичний звіт про перебіг освітнього процесу. Самоаналіз 
спрямований на аналіз відповідності між організацією освітньої діяльності закладу та 
результатами, з’ясування проблем та причин, перегляд цілей з метою планування 
подальшого розвитку. 

Державна служба якості освіти рекомендує під час оцінюванні діяльності закладу 
загалом брати до уваги, наскільки ефективно організовано «демократичне врядування в 
школі». З огляду на організацію процесу керування варто аналізувати два взаємопов’язані, 
проте відмінні терміни, а саме: 

- врядування (відкритість і прозорість закладу та його внутрішньої системи організації 
освітнього процесу, що має бути забезпечено врядування щодо тих осіб і подій, поведінку і 
реакцію яких неможливо передбачити – зазначене відображається в умінні вести 
перемовини, чинити непрямий тиск на тих, ким керують тощо); 

- управління (технічні й інструментальні механізми врядування – забезпечення 
врядування щодо передбачуваних осіб та явищ, надання конкретних інструкцій, 
рекомендацій та наказів). 

Отже, управління здійснює характеристику організаційного та технічного аспектів, 
охоплюючи інструментальний вимір у закладі освіти або освітній системі. Традиційні заклади 
освіти є організаційними одиницями, які використовують термін «управління». Водночас 
нові освітні системи, альтернативні та інноваційні заклади освіти є більш відкритими за 
своїми характеристиками, і мають широкий спектр потреб та інтересів, тож послуговуються 
терміном «врядування» згідно з рекомендаціями Ради Європи (2007) та використовуючи 
переваги демократичного врядування, зокрема зниження рівня конфліктності, підвищення 
конкурентоздатності закладу, забезпечення майбутнього існування стійких демократій, що 
зумовлює сталий розвиток освіти [4]. 

Маємо зазначити, що численні спостереження свідчать про високу залежність якості 
самооцінки закладу від високого рівня організації його діяльності. Керівник закладу або 
уповноважена ним посадова особа з чітко окресленими повноваженнями має нести 
відповідальність за координування процесу самоаналізу. Зазначений процес потребує 
насамперед координування та сприяння, а не вертикального управління і не повинен мати 
будь-яку загрозу для учнів та вчителів. Самоаналіз та самоконтроль освітньої діяльності 
закладу має бути спрямовано на покращення організації освітнього процесу. Кожна школа 
має оцінювати успішність власної організації, передбачати різні дії і кроки щодо її 
удосконалення, а це зумовлює: усвідомлення значення самоаналізу всіма стейкхолдерами; 
упевненість у тому, що всі учасники освітнього процесу вчасно і повною мірою 
проінформовані про систему оцінювання та цілі самоаналізу; розуміють доцільність методів і 
прийомів само оцінювання (варто проводити консультації для широкої групи учасників 
освітнього процесу); валідність інструментів оцінювання з допомогою залучення зовнішніх 
стейкхолдерів; забезпечення атмосфери прозорості, об’єктивності, звітності, відповідальності 
за результати та спільного планування дій щодо покращення освітнього процесу (змісту та 
організації). 

Сучасна соціокультурна ситуація, однією з характерних рис якої є підвищений інтерес 
до розвитку окремої особи, до інтелектуальної вільної особистості, розкриття її творчого 
потенціалу, формування активності й ініціативності, обумовлює необхідність реалізації 
нового підходу до професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти, які мають 
сприяти забезпеченню дитиноцентризму вже у початковій школі, створювати інтерактивне 
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освітнє середовище, гарантувати особистісноорієнтоване навчання. Значна роль у 
забезпеченні ефективності цього процесу належить урахуванню організаційно-педагогічних 
умов професійної підготовки. 

Оскільки процес підготовки майбутніх освітніх менеджерів розглядається як один із 
компонентів загально-професійної підготовки педагогів, то передусім вважаємо за доцільне 
виокремити загальні організаційно-педагогічні умови підготовки, до яких відносять: 
«професійно-педагогічну спрямованість самої підготовки; зміст освітнього процесу; єдність і 
взаємозв’язок навчального та практичного аспектів підготовки» [15, c. 124]. 

Окрім загальних, у педагогічній науці активно вивчали спеціальні умови, що 
забезпечують окремі види підготовки до педагогічної діяльності. З огляду на предмет 
дослідження вартими уваги вважаємо організаційно-педагогічні умови, дотримання яких 
забезпечує диференційований підхід у процесі організації самостійної роботи студентів, а 
саме: ступінь навчальної мотивації; перевірку реального рівня знань, умінь і навичок; 
працездатність та здійснення типологічного розподілу студентів; створення якісного 
методичного забезпечення для самостійної роботи з урахуванням багатоваріантних, 
різнорівневих завдань з дисципліни, завдань міжпредметного характеру та вправ 
професійного спрямування; забезпечення дієвого управління на всіх етапах; формування 
позитивної мотивації до самоосвіти; створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях 
та втановлення партнерської взаємодії між викладачем і студентами в процесі 
навчання [14, с. 597]. 

Ураховуючи можливість активного й ефективного застосування комп’ютерних засобів, у 
тому числі й для подальшої комунікації між учасниками освітнього процесу (структурними 
підрозділами), доцільно подати систему організаційно-педагогічних умов, реалізація яких 
сприяє формуванню інформаційної компетентності в процесі навчання, зокрема: належне 
мотиваційне забезпечення освітнього процесу; впровадження особистісно-орієнтованого та 
інтегрованого підходів; залучення студентів закладу вищої освіти- майбутніх директорів шкіл 
до спеціально організованої (а подекуди й штучно створеної) розвивальної навчально-
пізнавальної та рефлексивної діяльності. Зазначені умови спрямовані на одержання, 
оброблення, зберігання та передавання інформації [11, с. 56]. 

Однак не варто забувати про педагогічні застереження щодо використання 
комп’ютерних технологій та мережевих сервісах. Наприклад, Ю. Жук наводить такі з них: 
1) урахування всіх можливих ризиків та напрацювань і відповідно до них застосування 
необхідних методичних підходів до використання інформаційно-комунікативних технологій 
(далі ¬ ІКТ) в освітньому процесі; 2) інтенсивне впровадження ІКТ вимагає від викладачів та 
студентів опанування засобів комп’ютерних технологій, тобто затримка в освоєнні ІКТ 
зумовлює затримку засвоєння навчального матеріалу; 3) технологічна компонента знання, 
що нав’язана засобами ІКТ, не завжди є педагогічно доцільною, оскільки створює додаткові 
цілі навчальної діяльності, що генеруються як проміжні контекстні педагогічні ситуації, що 
розв’язуються засобами ІКТ (замість адаптації учня до єдиного реального світу, він 
спостерігає множину його «віртуальних відображень», а отже, постійно перебуває в умовах 
вибору, що супроводжується стресовими ситуаціями); 4) не враховується диференціація 
навичок учнів у роботі з ІКТ [6, с. 5-6]. Отже, впроваджувати ІКТ у процес навчання потрібно 
дуже обережно. 

Досліджуючи організаційно-педагогічні умови формування організаційної культури 
керівника ми виходили з того, що майбутніх директорам шкіл важливо усвідомлювати, що 
впровадження інновацій є важливим чинником їхнього професійного педагогічного 
розвитку, необхідною умовою успішної творчої самореалізації, оскільки саме інновації 
сприяють підвищенню якості освіти й забезпечують її конкурентоспроможність, а отже, й 
ефективність і результативність організації освітнього процесу в закладі освіти.  
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Також ураховано той факт, що мотивація є стрижнем, навколо якого конструюються 
основні якості педагога як професіонала, оскільки від того, чим він мотивує використання 
інновацій у своїй професійній діяльності, залежить характер його участі в інноваційних 
процесах, досягнення позитивних результатів. 

З метою цілеспрямованого формування внутрішні мотиви навчально-пізнавальної 
діяльності студентів у напрямі формування організаційної культури класифіковано за 
кількома групами: 

- пізнавальні мотиви, що ґрунтуються на інтересі студентів до змісту матеріалу, що 
вивчається; 

- мотиви досягнення, в основі яких – прагнення до успіху й уникнення невдач у 
професійній діяльності (широкі соціальні мотиви, мотиви обов’язку перед здобувачами 
освіти, батьками тощо); 

- мотиви самовизначення (розуміння ролі професійних знань, умінь і навичок 
стосовно впровадження освітніх інновацій у систему освіти майбутнього керівниказ метою 
досягнення успіхів у його подальшій професійній діяльності тощо); 

- мотиви вдосконалення (спрямованість на самоосвіту); 
- корисливі мотиви: намагання отримати заохочення, високі оцінки; 
- мотиви престижу (прагнення бути найкращим серед товаришів у навчанні, а в 

майбутньому – серед колег-педагогів). 
З огляду на вищевикладене вважаємо, що перевагою внутрішніх мотивів навчальної 

професійно зорієнтованої діяльності є: 
- позитивний вплив на розв’язання творчих проблемно-ситуативних завдань, корті не 

мають точного чіткого алгоритму вирішення (евристичний метод); 
- емоційне задоволення від виконання завдання, подолання труднощів під час 

розв’язання навчальних завдань, що викликають позитивні емоції й насамперед ґрунтуються 
на внутрішньому інтересі; 

- підвищення самоповаги студента, його самооцінки. 
З початку навчання в ЗВО студент отримує велику кількість навчального матеріалу, 

вчиться його категоризувати, обробляти, запам’ятовувати значну кількість інформації, а 
також виявляти результати своєї пізнавальної діяльності. Передбачається, що на шляху 
опанування знань про специфіку професійної діяльності у свідомості студентів сформуються 
загальні поняття, котрі згодом об’єднаються в знаннєвий простір, який буде сукупністю 
структур представлення знань, пов’язаних між собою. 

З огляду на те, що знаннєвий простір визначає специфіку взаємодії майбутнього 
фахівця із зовнішнім світом [3, с. 74-76], розширенню знаннєвої бази майбутніх керівників 
сприятиме ознайомлення їх із новими способами педагогічної взаємодії, що виникають у 
професійній діяльності. Враховуємо думку А. Ребера, котрий, досліджуючи питання 
оновлення знань за Ж. Піаже, резюмував, що: а) знання постійно розвиваються, стають 
дедалі більш організованими й адаптованими; б) цей процес базується на активному 
конструюванні з боку студента; в) конструювання знань відбувається завдяки потребі 
індивіда подолати суперечності, викликані функціонуванням у складному середовищі, що 
постійно змінюється. 

Отже, важливим стає пошук оптимальних методів і прийомів, що зможуть сприяти 
поданню наукових знань не лише в їх гносеологічному значенні, але й у ціннісному, що 
сприятиме забезпеченню мотивації майбутніх управлінців. Це передбачає відхід від 
традиційних пасивних способів діяльності й перехід до такої навчальної роботи, коли з 
максимальною повнотою проявилася б самостійність, творча ініціатива студентів, тобто 
передбачено організацію проблемно-пошукової навчальної діяльності. Необхідність 
оновлення контрольно-аналітичної діяльності керівника закладу освіти зумовлена 
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модернізацією управління закладом і полягає: по-перше, в гарантуванні якості освіти, 
забезпеченні державного освітнього стандарту та його національного регіонального 
складника; гуманізації та демократизації освіти, яка передбачає її варіативність, гнучкість, 
творчість педагогів, розвиток інноваційних процесів. 

Варто враховувати, що сучасний етап розвитку професійної освіти характеризується 
пошуком нових шляхів співробітництва викладачів і студентів, у процесі якого відбувається 
формування ініціативи, самостійності й творчості останніх, залучення їх до дослідницько-
пошукової навчальної діяльності. 

Навчально-дослідна діяльність студентів відбувається в умовах інформаційно-
пошукового середовища. Під освітнім інформаційно-пошуковим середовищем розуміємо 
спеціально організовану сукупність інформаційних ресурсів (сукупності даних, окремих 
документів або масивів документів, у тому числі в інформаційних системах: архівах, фондах, 
банках даних тощо) та інформаційно-комунікаційних технологій; широкий спектр цифрових 
технологій, що використовуються для створення, передавання, поширення інформації та 
надання послуг, призначених для організації навчально-дослідної діяльності. 

Проектно-дослідницька робота студентів організовується поза навчальним процесом і є 
одним із важливих засобів формування організаційної культури керівника. Вона передбачає 
участь майбутніх педагогів у роботі проблемних груп і секцій, написання статей, тез, 
доповідей, інших публікацій тощо. Проектно-дослідницька діяльність здійснюється 
студентами самостійно під керівництвом викладачів і передбачає застосування не тільки 
навчального, а й реального життєвого досвіду (отриманого під час різних видів практики). 

Педагогічна практика має на меті вирішити такі завдання: забезпечувати 
фундаментальний науковий усебічний розвиток майбутнього педагога; впливає на 
психолого-педагогічну підготовку; сприяти виробленню вмінь та навичок професійної 
діяльності; розвивати здібності спілкування, спроможність розв’язувати складні управлінські 
завдання, створювати сприятливий емоційний фон в педагогічному колективі, організовувати 
успішне функціонування закладу освіти. Отже, педагогічна практика є засобом застосування 
набутих умінь, закріплення методичної підготовки, формування індивідуального творчого 
стилю майбутніх педагогічних працівників. 

Для визначення рівня прояву окремих компонентів організаційної культури було 
розроблено діагностичні засоби і дібрано діагностичні методики; проведено оцінювання 
рівня сформованості організаційної культури у майбутніх керівників закладів освіти; 
здійснено зведення і математичне опрацювання результатів оцінювання. Дослідження 
охоплювало тільки студентів денної форми навчання (результати відображено в 
гістограмі Рис. 1).  

Аналіз одержаних даних дав змогу дійти висновку, що у традиційній підготовці 
майбутніх управлінців до професійної діяльності недостатньо приділено увагу формуванню 
організаційної культури. Як наслідок, високого рівня сформованості окремих її компонентів 
досягнуто недостатньою кількістю студентів. Вважаємо, що однією з причин виникнення 
такої ситуації є відсутність спеціальних методик, спрямованих на формування організаційної 
культури керівника, та відсутність спеціально створених умов, що сприяють розвиткові 
організаційної і культури керівника закладу освіти. 

Водночас спостереження та індивідуальні бесіди з учасниками дослідження дали змогу 
засвідчити активний процес формування у здобувачів освіти соціальної активності, суспільної 
відповідальності й екологічної свідомості. Маємо засвідчити усвідомлення ними важливості 
сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства, наявність розвиненого 
рівня громадянської відповідальності. Для керівника закладу освіти одним із найважливіших 
результатів навчання має бути формування відповідального члена громадянського 
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суспільства, свідомого принципів і механізмів його функціонування, значущість національної 
ініціативи.  

 

 
Рис. 1. Розподіл майбутніх керівників закладу освіти за рівнями сформованості  

організаційної культури  
 
Означений результат досягається через колективну діяльність – дослідницькі проєкти, 

спільна робота в групах, виконання квестів тощо, яка розвиває у здобувачів освіти здатність 
до співпраці, командної роботи, толерантність до різноманітних способів діяльності, 
переконань і волевиявлення, розвиток лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в 
технологічному швидкозмінному середовищі тощо. 

Висновки. Отже, проблема розвитку організаційної культури керівників закладів освіти 
потребує подальших досліджень, передусім у контексті Нової української школи. 
Перспективу подальшого вивчення проблеми пов’язуємо із: розробленням активних форм і 
методів розвитку організаційної культури освітнього менеджера; виявленням умов, що 
сприяють розвиткові організаційної і культури керівника сучасного закладу освіти; 
розробленням практичних рекомендацій майбутнім керівникам закладів освіти з розвитку 
організаційної культури.  

Пріоритетними завдання сучасної освіти є формування національних загальнолюдських 
цінностей, підвищення якості освіти, оновлення її змісту і форм, особистісна орієнтація на 
запити і потреби здобувачів освіти, постійна робота педагогічного колективу над 
удосконаленням та розвитком якості надання освітніх послуг. 

Концепція розвитку педагогічної освіти, визначаючи стратегії розвитку освіти, 
спрямовує увагу на забезпечення якості освіти як найефективнішого засобу задоволення 
освітніх потреб суспільства. Тож керівництво закладом освіти має зосереджуватися на 
управлінні якістю освіти, що зумовлює співвіднесення результатів роботи закладу з метою, 
яку колектив намагається досягти. 

Одним із критеріїв аналізу закладів освіти Державною службою якості освіти є 
урахування принципу універсального дизайну та розумного пристосування приміщень і 
території закладу освіти для провадження освітньої діяльності. Значні економічні, політичні, 
соціокультурні та демографічні зміни сучасного суспільства здійснюють вплив на заклади 
освіти, вимагають адаптації освітнього середовища та освітнього процесу до потребі запитів 
кожного учасника освітнього процесу. Адміністрація закладу освіти має створити 
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максимально зручне для всіх стейкхолдерів освітнє середовище, яке відповідає принципам 
інклюзивної освіти, рівності та поваги до прав людини. Усі основні управлінські процедури 
повинні мати демократичний характер, зокрема забезпечувати залучення членів колективу 
до здійснення самоаналізу (мікро- і макросередовища закладу освіти), до визначення 
основних напрямів діяльності й розвитку закладу, мотивації членів колективу до реалізації 
планів роботи та саморозвитку, до процесу спільного контролю результатів діяльності 
колективу. Демократичним управління буде у випадку, якщо під час розв’язання завдань 
керівник визначатиме соціальну роль та обов’язки учасника освітнього процесу з 
урахуванням його інтересів, запитів, потенційних можливостей, що забезпечить процес 
перетворення виробничої діяльності в успішний процес самореалізації особистості, 
змінитьфункцію управління: із засобу авторитарного тиску на людину воно буде перетворене 
в засіб самоактуалізації. Регламентація службової діяльності згідно з моніторингом і планом 
діяльності має забезпечувати спрямування членів колективу на спільне досягнення цілей 
закладу освіти, визначати основні напрями і результати діяльності кожного учасника 
освітнього процесу; встановлення порядку вирішення організаційних питань, водночас має 
зберігати можливість для педагогічної творчості і не обмежувати права педагогів на вибір 
форм й методів провадження освітньої діяльності. 

З метою забезпечення реалізації зазначених принципів, ефективного функціонування 
закладу освіти керівник вирішує проблеми вибірковості і цілеспрямованості у доборі змісту 
освіти, мотивації у пошуку інформації, створення нових шляхів пізнання, навчання і розвитку, 
усвідомлення якості освіти як основи розвитку особистості, суспільства та одного із ключових 
завдань сьогодення, інтегрального чинника організаційної культури. Культура управління в 
результаті продукує культуру успіху, розвиток і, як найочікуваніший фінал, – якість освіти. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mir_2013_6_1
http://sum.in.ua/p/4/394/2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625326
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vou_2017_1_3
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6.7. Issues of energy and resource saving in studying special disciplines 
 

6.7. Питання енерго- і ресурсозбереження при вивченні спеціальних дисциплін 
 
Введення. В зв’язку з загостренням енергетичної кризи у світі і нашій країні, що 

зумовлене інтенсивним вичерпанням паливно-енергетичних ресурсів, надзвичайно 
актуальними є проблеми енерго- та ресурсозбереження.  

На сьогодні проблемам енерго- і ресурсозбереження присвячено велику кількість робіт: 
нормативно-правових [1-2], інженерно-технічних [3-6], науково-педагогічних [7-9]. В цих 
роботах відмічаються важливість, актуальність, постійно зростаюча загостреність проблеми 
вичерпання енергетичних ресурсів, необхідність розробки комплексних науково-технічних 
рішень щодо їх заощадження та раціонального використання, а також підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати розробку і практичну реалізацію таких 
рішень. 

Ще в 1994 році був прийнятий Закон України «Про енергозбереження» [1], в якому 
визначена необхідність виховання у всіх верств населення ощадливого ставлення до 
використання паливно-енергетичних ресурсів. Ефективне вирішення будь-якої проблеми 
базується на двох головних забезпечуючих факторах – інформаційне та кадрове 
забезпечення. Стаття сьома вищезазначеного закону зобов’язує навчальні заклади включати 
до навчальних програм відповідні курси з питань енергозбереження.  

У 2010 році в Українській інженерно-педагогічній академії на базі кафедри 
теплоенергетичних установок ТЕС і АЕС була створена кафедра теплоенергетики і 
енергозбереження, перейменована у 2014 в кафедру теплоенергетики та енергозберігаючих 
технологій, яка викладає курси «Основи енерго- і ресурсозбереження», введені до 
навчальних планів усіх спеціальностей. Розроблені відповідні навчальні плани та робочі 
програми, особливістю яких є універсальний системний підхід до вирішення проблем 
енерго- і ресурсозбереження на рівні загальних основних фізичних процесів – механічних, 
гідрогазодинамічних, теплових і електричних, і подальше поглиблене вивчення цих проблем 
за окремими технічними (галузевими) напрямками промисловості і комунального 
господарства.  

На основі навчальних планів і програм розробляються оригінальні універсальні 
навчальні посібники та електронні навчально-методичні комплекси для ефективного 
вивчення дисципліни із застосуванням активних методів навчання (презентаційні лекції, 
проблемні практичні заняття з вирішенням реальних ситуаційних завдань, комплексні 
автоматизовані лабораторні роботи). Питання енерго- і ресурсозбереження відображаються 
в реальних курсових і дипломних проектах бакалаврів і магістрів. 

У дипломних проектах рішення щодо енерго- і ресурсозбереження можуть бути 
пов'язані як з технічними розділами, так і з економічним розділом та розділом з 
інтелектуальної власності (всі рішення повинні мати відповідне техніко-економічне 
обґрунтування і потенційний захист охоронними документами).  

Активно розвивається лабораторна база, організовано центр науково-технічної 
творчості студентів з метою створення лабораторно-демонстраційних установок з енерго- і 
ресурсозбереження. 

Таким чином забезпечується безперервна системна підготовка в області енерго- і 
ресурсозбереження для інженерів та інженерів-педагогів всіх профілів і спеціальностей: 
починаючи з молодших курсів (відповідні акценти в курсах введення до фаху, фізики, 
переклади спеціально підібраних текстів на заняттях з іноземної мови та ін.), протягом 
бакалаврської підготовки (спеціальні курси з основ енерго – і ресурсозбереження в галузі, 
віддзеркалення питань енерго- і ресурсозбереження в курсах спеціальних дисциплін і 
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курсових проектах) і на фінішних етапах підготовки магістрів, включаючи захист дипломних 
робіт. 

Одним із завдань сучасної вищої школи є підготовка компетентних, 
конкурентоспроможних фахівців, які мають успішно справлятися з викликами нашого часу. 
При підготовці спеціалістів енергетичної галузі треба підкреслити, що значна частина 
тепломеханічного обладнання України вже виробила нормативний і продовжений ресурси. 
Крім того, на разі збільшується частина обладнання, що внаслідок зростаючої 
нерівномірності графіка електричного навантаження експлуатується в маневрених режимах. 
Експлуатація енергоблоків у режимах пікового навантаження з великою кількістю пусків - 
зупинів особливо небезпечна в сучасних умовах скорочення обсягів планових ремонтів та 
збільшення міжремонтних періодів. 

Отже, питання енерго- і ресурсозбереження та пов'язані з ними питання 
експлуатаційної надійності й економічної ефективності включені до навчальних програм 
спеціальних дисциплін і висвітлюються викладачами випускаючих кафедр в процесі 
проведення занять за існуючими навчальними планами. 

Метою роботи є аналіз існуючих напрацювань у напрямку енерго- і ресурсозбереження 
при вивченні спеціальних інженерних дисциплін та розробка матеріалів для формування, 
оновлення і закріплення у студентів теоретичних і практичних знань щодо енерго- і 
ресурсозбереження в галузі.  

Результати дослідження впроваджено і експериментально відпрацьовано у 
навчальному процесі в Українській інженерно – педагогічній академії. 

Основна частина. «Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні установки» є 
однією з основних спеціальних дисциплін напряму підготовки 144 «Теплоенергетика» 
(бакалаврат). Мета дисципліни – засвоєння теорії теплових процесів, конструкцій, умов і 
режимів експлуатації парових і газових турбін та парогазових установок, розуміння 
взаємозв'язку роботи парових і газових турбін з технологічними процесами іншого 
устаткування електростанцій. 

При вивченні дисципліни «Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні 
установки» створюється фундамент для подальшого вивчення дисциплін циклу самостійного 
вибору та фахових дисциплін спеціальності; формується теоретична база загальної 
теплоенергетичної підготовки; здобувається технічний світогляд і елементи технічної 
ерудиції. Отриманні знання з дисципліни в подальшому будуть використані у процесі 
виконання магістерських робіт. Наведемо приклад, як акцентуються питання енерго- та 
ресурсозбереження у навчальному процесі. 

Однією з тем дисципліни є вивчення внутрішнього ККД ступеня, що характеризує якість 
перетворення кінетичної енергії пари в енергію обертання валу для вироблення 
електроенергії. 

Втратами, що суттєво знижують ККД ступеня парової турбіни, є втрати з витоками пари, 
які приводять до зниження потужності і економічності роботи турбіни (Рис. 1-2).  

Частина пари 
y

G
1

 (рис. 2) із загальної кількості G, що підводиться до ступеня, 

проходить через зазор 
1
  між гребенями діафрагмених ущільнень і валом, протікає між 

діафрагмою і диском до розвантажувальних отворів у диску, які виконуються для 
вирівнювання тисків по обидві сторони диску з метою зменшення осьового зусилля на 

упорний підшипник. Внаслідок того, що тиск 
1

p >
2

p , частина пари у кількості 
y

G
2

 і 
y

G
3

 

проходить через розвантажувальні отвори і над бандажем. У деяких випадках, наприклад за 

відсутністю отворів, потік пари 
y

G
2

 має зворотний напрям: виникає підсисання пари до 

робочої решітки. 
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Рис. 1. Схема ущільнення ступені:  

1 – соплова решітка; 2 – корпус турбіни;  
3 – робоча лопатка; 4 – диск 

Рис. 2. Схема витоків у турбінному 
ступені 

 
Підсисання пари не тільки знижує ККД ступеня 

внаслідок витоків, але й порушує основний потік у 
робочій решітці. Таким чином, частина пари протікає 
через ступінь, але ніякої корисної роботи не виконує. 

Для зменшення витоків у ступенях 
використовують ефективні та компактні лабіринтові 
ущільнення, схема і принцип роботи яких показані на 
Рис. 3. 

У зазорі між діафрагмою і валом 
встановлюються кільцеві гребені, які розділяють зазор 
на ряд камер. Пара, проходячи між кінцем гребеня і 
валом, отримує кінетичну енергію, яка потім гаситься 
у розширювальній камері за гребенем та переходить 
у теплоту. По мірі руху пари вздовж ущільнення його 

тиск зменшується від 
y

p
1

 
до тиску 

y
p
2

. 

Витрата пари через лабіринтові ущільнення буде 
залежати від тиску перед останнім гребенем, який 

буде, звичайно, меншим, ніж тиск перед ущільненням 
y

p
1

, внаслідок гідравлічного опору 

всіх попередніх гребенів. Витоку пари скрізь діафрагмене ущільнення можна визначити як  
 

G
zF

ykyFy
y

G

11
1 


 , кг/с,                                                               (1) 

 

де y  – коефіцієнт витрати, який залежить від форми гребеню, його ширини Δ і 

розміру зазору (Рис. 4); 
y

F  – площа кільця, м², для проходу пари під останнім гребішком, що 

визначається зазором δ; yk  – поправочний коефіцієнт; G – витрата пари через ступінь; 
1

F  – 

вихідна площа соплової решітки, м; z – число гребенів ущільнення, 
1
  – коефіцієнт витрати 

соплової решітки. 

 
Рис. 3. Лабіринтові ущільнення: 

1 – сегмент ущільнення;  
2 – гребені; 3 – ділянка валу;  
4 – розширювальна камера 
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З формули (1) ми бачимо, що для 
ущільнення найбільший вплив чинять зазор δ в 
ущільненні, що визначає його площу 

 
y

d
y

F  ( yD  – діаметр ущільнення), і 

форма гребенів. За умовами експлуатації 
зазори не можуть бути менші, ніж δ = 0,3 ÷ 
0,6 мм. Отже, втрати пари через лабіринтові 
ущільнення визначає форма гребенів. 

У процесі роботи турбіни випадкові і 
тимчасові зачіпання в ущільненнях приводять 
до зносу гребенів і зміні їх форми, що збільшує 
витоки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розглянемо це на прикладі. Визначємо витрати від витоків для ступеня, якщо середній 

діаметр діафрагменого ущільнення (Рис. 5) 
y

D = 0,5 м, зазор 
1
  = 0,6 мм, первинна форма – 

гребень з гострими кромками. Витрату пари через ступень приймемо G = 50 кг/с. Площа 

зазору для проходу пари 31094,0 
y

F  м². 

По відношенню δ / Δ = 0,6 / 0,3 = 2 за допомогою кривої 7 на Рис. 4. знаходимо 

коефіцієнт витрати для зазорів 
y

 = 0,69. За числом гребенів z = 7 маємо, що протічка через 

діафрагмове ущільнення 89,0
1


y

G  кг/с. 

Якщо надбандажні ущільнення виконати так, як показано на Рис. 1, і прийняти типові 

значення 
2

 = 1,5 мм; z = 2, тоді витоки 
y

G
3

 знайдемо за формулою 

 

d

l

Fz

G
y

F
y

k
y

y
G 8,1

1
3




 


кг/с,                                                  (2) 

 
де ρ = 0,05 – степінь реакції ступеня; l = 0,0239 м – прийнята довжина робочої лопатки; 

d = 0,962 м – діаметр ступеня; площа зазору 310465,0
2

)(   ld
y

F  м².  

Тоді 
y

G
3

=0,25 кг/с. Сумарні витокі 14,1
31


y

G
y

G
y

G  кг/с. 

Відносна витрата від витоків .%3,2023,0 
G

y
G

y
  

 

Рис. 4. Криві залежності 


 :)(


 fy - 

радіальний зазор в ущільненні;  

 - товщина гребня ущільнення 

 
Рис. 5. Діафрагмове ущільнення 
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Оцінемо зміну ККД ступеня при розробці діафрагменого ущільнення до '
1
  = 1 мм, 

враховуючи, що при цьому гребені внаслідок зносу приймуть форму полукола (позиція 5 
на Рис. 4). 

При розробці ущільнення витрата через нього збільшиться пропорційно змінам зазору і 

коефіцієнту '
y . Оскільки для розробленого ущільнення δ/Δ=3,33, то, екстраполюючи криву 5 

на Рис. 4, оцінемо нове значення '
y

 = 0,92. Витока через розроблене діафрагмене 

ущільнення: 






 '
'

1
'
1



y

y

y
G

y
G = 1,98 кг/с. Сумарна витока 

y
G

y
G

y
G

3
'
1

'  = 2,23 кг/с.  

Втрата від витоків 
G

yG
y

'
'  = 4,5%. 

Отже, втрати у порівнянні з нерозробленим ущільненням збільшуються на 2,2%. 
Відмітимо, що в ступенях з більшим ступенем реакції витоки будуть значно вищі, ніж в 

активних, оскільки вони мають ротор барабанної конструкції за відсутності діафрагм та 
ущільнення соплової решітки на радіусі барабану приблизно у 2 рази більші, ніж в активних 
турбінах. 

Витоки у ступені мають тим більше значення, чим менший об'ємна витрата пари через 
ступень, оскільки при цьому відносна доля витоків зменшується [10]. 

Наведені матеріали використовуються при 
проведенні лекційних і практичних занять з дисципліни 
«Парові і газові турбіни та комбіновані енергетичні 
установки» напряму підготовки 144 «Теплоенергетика». 
При проведенні лабораторних робіт визначаються 
витрати пари через лабіринтові ущільнення натурного 
зразку турбіни, виконуючи відповідні заміри і 
розрахунки по визначенню витоків через переднє і заднє 
кінцеві ущільнення (Рис. 6). 

Отже, поглиблене вивчення питань енерго- та 
ресурсозбереження у спеціальних дисциплінах буде 

сприяти формуванню у студентів «енергозберігаючого» стилю мислення та відповідних знань 
і умінь в енергетичній галузі. Дані уміння в подальшому закріплюються та формуються у 
навички на освітньому рівні магістра при подальшому вивченні професійних дисциплін, у 
навчальні програми яких обов’язково включаються питання з енерго- та ресурсозбереження. 

Висновки: 
1. Дисципліна «Основи енерго- і ресурсозбереження» є необхідною складовою 

професійної підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів відповідного 
напрямку. Наприклад, в навчальний план підготовки бакалаврів з теплоенергетики вона 
включена в якості нормативної і відноситься до дисциплін професійного циклу. 

2. Для практичної реалізації питань енерго- і ресурсозбереження при проведенні 
лекційних, практичних і лабораторних робіт викладачами спеціальних дисциплін кафедри 
теплоенергетики та енергозберігаючих технологій розроблені відповідні навчальні 
матеріали, які дозволяють якісно і ефективно проводити заняття і засвоювати практичні 
принципи енерго- і ресурсозбереження у різних галузях. Результати впроваджено у 
навчальному процесі в Українській інженерно-педагогічній академії. 

 
Рис. 6. До визначення витрат 

пари через лабіринтові 
ущільнення натурного зразку 

ротору турбіни 
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3. Поглиблене вивчення питань енерго- та ресурсозбереження у спеціальних 
дисциплінах буде сприяти формуванню у студентів «енергозберігаючого» стилю мислення та 
відповідних знань і умінь в енергетичній галузі. Дані уміння в подальшому закріплюються та 
формуються у навички на освітньому рівні магістра при подальшому вивченні професійних 
дисциплін, у навчальні програми яких обов’язково включаються питання з енерго- та 
ресурсозбереження. 
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6.8. Formation of adolescent and youth outlook on sexual health in educational institutions 
 

6.8. Формування світоглядних орієнтирів підлітків та молоді  
стосовно сексуального здоров’я в закладах освіти 

 
Актуальність теми. Реформування українського суспільства висуває нові вимоги до 

вдосконалення різновиду технологій навчання та виховання молодої людини, без 
застосування яких неможливо уявити інтеграцію України до європейського освітнього 
простору. 

Сучасне українське суспільство переживає не лише глибоку соціально-економічну та 
політичну, а й морально-духовну кризу, що характеризується втратою людьми життєвих 
орієнтирів та сенсу життя, руйнуванням моральних цінностей та світогляду. Такі процеси 
негативно позначаються на розвитку підростаючого покоління і відображаються на його 
найтоншій сфері – статевому самовираженні.  

Слід розуміти, що сексуальна освіта – це складова загального виховання особистості. 
Тому якщо метою української освітньої системи є людина нового типу, що готова до швидких 
суспільних змін, то необхідно усвідомлювати значимість статевої складової культури 
людини [4]. 

Для того, щоб підлітки та молодь змогли реалізувати свої життєві плани, вони мають 
бути здоровими і володіти певними знаннями та навиками, у тому числі й із питань 
репродуктивного та сексуального здоров’я. 

Через певні несприятливі соціокультурні умови підліткове середовище спрямоване на 
ранні сексуальні зв’язки, як результат ‒ 8,1 % підлітків почали статеве життя до 12 років, 64% 
‒ з 15 до 18 років. За даними Міністерства охорони здоров’я, в 2018 році матерями стали 
118 дівчаток до 14-ти років; у віці від 15-ти до 17-ти років народили понад 
5700 дівчат. Наймолодшою мамою вважається харків’янка Ліза, вона народила у віці 6 років. 
Кожна 5 дівчина народжує у віці 15-17 років. Кожна четверта у віці до 14-ти років вагітніє. 
Дніпропетровська область є найбільш ураженою за рівнем  ВІЛ-інфікованих в Україні 
(856,8 на 100 тис. населення). За даними МОЗ, в Україні щорічно реєструється близько 
400 тисяч нових випадків інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Досить часто 
зустрічаються випадки травматизму через необізнаність правил статевого акту. І лише тільки 
деякі теми включені до предмету «Основи здоров’я» (наприклад, такі як профілактика ВІЛ та 
засоби контрацепції). Це, насамперед, пов’язано з тим, що в українській педагогіці не 
розроблено цілісних програм статевого виховання учнів, недостатньо забезпечений процес 
статевого виховання та статевої освіти учнів науково обґрунтованими рекомендаціями та 
методичними розробками практичної роботи з підлітками [2]. 

У зв’язку з цим правильно організоване виховання у статевій сфері визначено як одне з 
основних завдань сучасних закладів загальної середньої освіти, так як виникло невиправдане 
їх дистанціювання від вирішення означеної проблеми.  

Тобто нині проблема формування світоглядних орієнтирів підлітків стосовно 
сексуального здоров’я сьогодні є проблемою як психолого-педагогічною, так і 
загальнодержавною, адже через нестачу об’єктивної, ґрунтовної інформації про інтимні 
стосунки між чоловіком та жінкою, а головне, про можливі неминучі наслідки цих стосунків, 
підлітки вимушені пізнавати цю сферу людського життя методом «спроб та помилок» на 
вулиці чи в  умовах безконтрольного доступу до інтернет-ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблема статевого виховання та 
статевих взаємовідносин знайшла своє відображення у багатьох сучасних дослідженнях 
таких науковців, як: В. Васютинський, Т. Говорун, Л. Гридковець, Т. Гурлєва, А. Даник, 
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Т. Дороніна, В. Каган, С. Кириленко, О. Кікінежді, Д. Колесов, В. Кравець, І. Мачуська, 
Л. Мороз, А. Петровський, О. Сечейко, Л. Слинько, О. Шарган та ін. [3, 5]. 

Виклад основного матеріалу. Одним із дуже важливих періодів у житті кожної людини 
є підлітковий вік, у якому вона вже не дитина, але й не доросла постать. Дослідники 
уявляють підлітковість як процес становлення та період переходу, позначений у категоріях 
духовної перебудови юної особистості. Відповідно до сучасних уявлень, підліток – це 
хлопець або дівчина в перехідному віці від 13 до 17 років. 

Саме в підлітковому віці відбувається поступове вивільнення уявлень про стереотипи 
статеворольової поведінки. У підлітків з’являються нові цінності, необмежені можливості; ті 
речі, які були неприпустимими раніше, зараз стають нормою. Підлітки сприймають 
реальність і закони по-іншому, все швидше і швидше стають дорослими. А пропаганда в 
засобах масової інформації зразків статеворольової поведінки «справжніх чоловіків і жінок» і 
відсутність науково обґрунтованої та впроваджуваної програми статевої освіти призводять до 
формування у цієї вікової категорії учнів неадекватних уявлень про статеворольову 
поведінку. Це призводить до основної проблеми – зниження віку початку статевого життя, 
що у свою чергу призводить до зростання проституції серед неповнолітніх через зниження 
моральності та сексуальної розбещеності; розповсюдження захворювань, що передаються 
статевим шляхом, зокрема ВІЛ / СНІД; збільшення випадків небажаної вагітності серед 
неповнолітніх дівчат, результатом яких є аборти (наслідками аборту часто є різні запальні 
захворювання жіночої статевої системи, гормональні порушення, ускладнення перебігу 
подальших вагітностей, безпліддя, онкологічні захворювання та навіть смерть) або юне 
материнство [5]. 

У контексті даної проблеми особливо актуалізуються як теоретичні знання, так і 
практичні уміння, навички та компетенції, пов’язані з підготовкою психолого-педагогічних 
спеціалістів до вирішення важливих завдань статевого виховання та сексуальної освіти в 
Україні. 

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між департаментом освіти і 
науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Проектом «Консультування з ВІЛ та 
підтримка інституцій» Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ у 2016 році 
було здійснено навчальний візит до Німеччини, де фахівці департаменту освіти 
ознайомились з прикладом базисної сексуальної освіти для дітей та молоді Німеччині. 
Ознайомившись з європейським досвідом, Начальником управління науки, вищої та 
професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області 
Л. А. Кравченко була висунута ініціатива започаткування подібного навчального курсу і у нас 
на Україні, а саме у Дніпропетровській області. Цю ідею підтримали представники GIZ у 
рамках проекту «Консультування з ВІЛ та підтримка інституцій». 

Так, у січні 2018 рокуна базі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академії 
неперервної освіти» ДОР було засновано Навчально-методичний центр здоров’язберігаючих 
та виховних технологій (директор С. В. Гаврилюк), а з січня 2019 року Центр було 
перетворено у Навчально-методичну лабораторію здоров’язберігаючих технологій (завідувач 
І. М. Кобзєва). 

Лабораторія має на меті поширення технологій збереження здоров’я та вперше у 
Дніпропетровській області приділяє особливу увагу впровадженню сучасних методів 
сексуального просвітництва в закладах освіти. Наша лабораторія об’єднує мережу тренерів, 
координує їхню роботу та відповідає за моніторинг імплементації проектів. Лабораторія 
працює на засадах «педагогіки партнерства» Нової української школи, в основі якої – діалог 
та багатостороння комунікація, взаємодія та співпраця між тренером (учителем), учасником 
(учнем) і батьками. Ми пропонуємо нове освітнє середовище, яке відповідає 
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компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходам до управління процесами 
здобуття нових знань, умінь та навичок. 

Навчально-методична лабораторію здоров’язберігаючих технологій разом з Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у партнерстві з Департаментом освіти та 
науки Дніпропетровської ОДА було розроблено навчально-методичний посібник для 
підготовки тренерів із сексуальної освіти «Повага. Любов. Секс», який схвалено для 
використання в закладах загальної середньої освіти Науково-методичною комісією з 
проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 21. 06. 2019 р.). 

З метою запровадження у освітній процес інноваційних підходів щодо 
здоровʼязберігаючих технологій у Дніпропетровській області з квітня 2018 року стартував 
проект з сексуальної освіти підлітків «Повага. Любов. Секс».Даний тренінговий курс 
розроблено з урахуванням цілісного підходу до сексуальної освіти, на який спирається 
документ ВООЗ «Стандарти сексуальної освіти у Європі». Адже цей підхід, заснований на 
розумінні сексуальності як сфери потенціалу людини, розвиває в дітях та молоді навички 
самостійного визначення власної сексуальності та допомагає будувати здорові стосунки на 
різних стадіях розвитку [1, 8]. Зміст тренінгового курсу адаптовано до українських 
соціокультурних умов, віку, рівня розвитку та розуміння підлітками питань сексуального 
характеру. 

Мета тренінгового курсу: поширення технологій збереження здоров’я підлітків та 
впровадження сучасних методів статевого виховання в закладах загальної середньої освіти.  

Завдання тренінгового курсу: 
- формування світоглядних орієнтирів у підлітків стосовно сексуального здоров’я.  
- навчити підлітків усвідомлювати різницю між коханням, симпатією, закоханістю та 

іншими почуттями; 
- ознайомити підлітків з анатомічною будовою та роботою статевої системи чоловіків і 

жінок, навчати правильно називати різні частини тіла; 
- надати уявлення про поняття ґендер, ґендерна ідентичність, ґендерні стереотипи та 

їх вплив на стосунки між підлітками. 
- визначити поняття про сексуальне та психологічне насильство, концепцію згоди. 
- проінформувати підлітків про основні фактори ризику, котрі спричиняють ВІЛ та інші 

захворювання, ознаки й симптоми цих захворювань, про шляхи їх передачі, засоби 
профілактики, місця, куди можна звернутися за консультацією у разі виникнення цієї 
проблеми; 

- проінформувати підлітків про засоби контрацепції з метою запобігання небажаної 
вагітності; інформування щодо правил безпечної сексуальної поведінки і здорового способу 
життя та формування стійких настановлень на їх дотримання; 

- відпрацювати навички відмови в різних ситуаціях без почуття провини, обговорити 
можливі випадки тиску на підлітків та їхні стратегії відмови; 

- ознайомити з ознаками здорових і нездорових стосунків, навчити проектувати 
власну модель сімейного життя та усвідомлювати власну зону відповідальності у будуванні 
стосунків. 

Учасники тренінгового курсу: підлітки віком 14-17 років, тобто учні 9-11 класів закладів 
загальної середньої освіти.  

Організація тренінгового курсу:  
1. Форма проведення – групова. Заняття проводяться у змішаних групах – хлопці і 

дівчата разом. Але якщо виникає необхідність тренер має можливість розділяти групи за 
статтю на окремі заняття, якщо теми особливо чутливі, або так хотять самі діти.  

2. Кількість учасників групи – заняття проводяться в групах 13-18 учасників. 
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3. Загальна кількість занять – 15.  
4. Тривалість занять – 90 хвилин. 
5. Заняття проводяться один два рази на тиждень. За цей час учні мають час опанувати 

інформацію та не забути зміст попередньої зустрічі. 
Навчальний тренінговий курс «Повага. Любов. Секс» складається з 15 тематичних 

занять, тривалістю 90 хвилин, які рекомендовані в посібнику для тренерів із сексуальної 
освіти «Повага. Любов. Секс» [7]. 

Під час тренінгового курсу учасники розглядають теми, наведені в Таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Зміст занять тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» 

Заняття 1. Давайте познайомимось.  Заняття 9. Секс та безпека. 

Заняття 2. Більше, ніж дружба: романтичні 
стосунки.  

Заняття 10. Вагітність та контрацепція. 

Заняття 3. Якщо щось пішло не так.  Заняття 11. Дівчаткам ‒ рожеве, хлопчикам ‒ 
блакитне: ґендерні стереотипи. 

Заняття 4. Відповідальність за себе та інших.  Заняття 12. Сексуальна та ґендерна ідентичність. 

Заняття 5. Права людини та репродуктивні 
права.  

Заняття 13. Мистецтво говорити «ні». 

Заняття 6. Що я знаю про своє тіло? Заняття 14. Моя майбутня родина. Яка вона? 

Заняття 7. Перший раз.  Заняття 15. Впевненість у завтра. 

Заняття 8. Коли «так» ‒ це, дійсно, «так».  

 

Заняття побудовані з урахуванням введення в тему, розгляду основного питання, вихід 
з теми. Зміст передбачає виконання рольових вправ, ігор, інтерактивних і творчих, 
аналітичних завдань. Тренер застосовує різні способи об’єднання учасників, що сприяє 
формуванню позитивної групової динаміки. Для виконання практичних завдань у змісті 
занять наведені робочі матеріали, які тренер зможе використати під час роботи з дітьми. 

Також заняття тренінгового курсу побудовані таким чином, щоб разом з учасниками 
підходити до певних висновків і в невимушеній позитивній атмосфері обговорювати важливі 
для підлітків питання. У тренінгового курсі приділена увага розвитку самоповаги та поваги до 
осіб протилежної статі. Проведення занять тренінгового курсу сприяє розвитку 
відповідального та безпечного ставлення до себе та інших; допомагає підліткам зрозуміти 
різницю між здоровими та нездоровими стосунками; запобігає насильству; формує навички 
розпізнавання та уникнення стосунків, які можуть бути небезпечними; підлітки набувають 
навички самозахисту та відстоювання власних прав, ефективної відмови у різних ситуаціях 
тощо.  

Процес впровадження тренінгового курсу з сексуальної освіти «Повага. Любов. Секс» 
серед підлітків 14-17 років також передбачає ефективний моніторинг та оцінювання як з боку 
самого тренера, так і з боку координуючої установи – Навчально-методичного лабораторії 
здоров’язберігаючих технологій «Дніпровської академії неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради. Для цього необхідні об’єктивні дані, які підтверджують або 
спростовують наявність сприятливих змін у знаннях, ставленнях і намірах, що відбулися в 
учасників під час проходження тренінгового курсу [7]. 
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Безумовно, тренер – ключова фігура в організації процесу впровадження тренінгового 
курсу та його моніторингу, «єднальна ланка» між адміністрацією навчального закладу, 
батьками та координатором [6]. 

Отримані дані анкетування дозволяють визначити індикатори успішності тренінгового 
курсу, здійснити обробку та аналіз результатів тренінгового курсу.   

Оцінка та контроль за якістю тренінгового курсу має такі складові: 
1. Моніторинг роботи з батьками. 
Анкета батьків (заповнюють батьки). 
Заява (заповнюють і підписують батьки). 
Інформована згода на участь у тренінговому курсі (заповнюють і підписують батьки). 
Перед початком тренінгового курсу тренерами з сексуальної освіти проводяться 

ознайомчі зустрічі з батьками, на яких презентується тренінговий курс «Повага. Любов. 
Секс». Батьки знайомляться зі змістом завдань занять; розвіюють побоювання стосовно тем 
курсу та налагоджують довірливі стосунків з батьками підлітків.  

Окрім того, батьки, перед тим як прийняти рішення щодо зарахування їхньої дитини до 
проходження тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс», мають нагоду поставити запитання, 
висловити свої думки та побажання щодо занять. На всі питання батьків, стосовно 
тренінгового курсу, тренери відповідають чесно та відкрито. 

Оскільки участь у тренінговому курсі є добровільною і потребує погодження батьками 
Навчально-методичною лабораторією здоров’язберігаючих технологій було розроблено 
форми Інформованої згоди на участь у навчальному курсі та Заяву, які пропонується 
заповнити і підписати батькам щодо зарахування їхньої дитини до проходження курсу. 

Усього батьками було підписано 1300 Інформованих згод та Заяв на участь у 
тренінговому курсі. 

З метою виявлення рівня очікувань батьків проводиться анкетування «Анкета батьків». 
Під час впровадження пілотного проекту «Повага. Любов. Секс» батьки дітей відповідають на 
питання анкети. Результати аналізу даних «Анкета батьків» представлені на Рисунку 1. 

Рис. 1. Результати аналізу даних «Анкета батьків» 
 
2. Моніторинг процесу проведення курсу. 
Журнал відвідувань (заповнює тренер). 
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Щоденник ведучого (заповнює тренер). 
Анкета зворотного зв’язку (заповнюють учасники). 
Процес моніторингу тренінгового курсу передбачає заповнення «Журналу відвідувань» 

і «Щоденника ведучого» – це роблять тренера після кожного проведеного заняття. У 
«Журнал відвідувань» тренером вноситься інформація про учасників курсу (прізвище та ім’я, 
вік, стать), дати проведення занять, відмітки про присутніх / відсутніх. Оцінки у «Журналі 
відвідувань» не ставляться.. По завершенні курсу тренера збирають відгуки учасників за 
допомогою «Анкети зворотного зв’язку», яку пропонують заповнити на останньому занятті.  

Збір та аналіз даних «Анкети зворотного зв’язку» дає можливість побачити 
ефективність тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс», проаналізувати сильні та слабкі 
сторони групової динаміки та шляхи вдосконалення роботи тренера. На Рисунку 2 
представлені результати дослідження зворотнього зв’язку підлітків. 

Рис. 2. Результати дослідження зворотнього зв’язку підлітків 
 
Так, найбільш корисними для підлітків виявились наступні теми тренінгового курсу: 

«Більше, ніж дружба: романтичні стосунки» (заняття 2); «Якщо щось пішло не так» 
(заняття 3); «Секс та безпека» (заняття 9); «Що я знаю про своє тіло?» (заняття 9); «Дівчаткам 
‒ рожеве, хлопчикам ‒ блакитне: ґендерні стереотипи» (заняття 11); «Сексуальна та ґендерна 
ідентичність» (заняття 12); «Мистецтво говорити «ні» (заняття 13). 

3. Оцінка ефективності курсу. 
1. Анкетування «До» і «Після» (заповнюють учасники). 
Збір якісних даних для оцінки ефективності здійснюється шляхом анкетування «До» і 

«Після». З метою з’ясування рівня сформованості знань з сексуальної освіти (ставлення і 
прийняття різних проявів стосунків, розуміння поняття відповідальності, поняття сексуальних 
та репродуктивних прав, знання щодо засобів контрацепції тощо) підліткам, які взяли участь 
в пілотному проекті, на першому занятті було запропоновано анонімне вхідне анкетування ‒ 
опитування «До». Опитування «Після» проводилось на останньому занятті (заняття 15). Для 
анкетування «До» і «Після» використовувалась єдина анкета. Запропонована анкета 
розроблена з урахуванням рекомендацій Федерального центру освіти у сфері охорони 
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здоров’я (BZgA) щодо стандартів сексуальної освіти для Європи. Анкетування «До» і «Після» 
проводять тренери тренінгового курсу. 

З метою підтвердження або спростування наявності сприятливих змін у знаннях, 
ставленнях і намірах, що відбулися в учасників під час проходження тренінгового курсу 
фахівцями Навчально-методичної лабораторії здоров’язберігаючих технологій, здійснюється 
обробка та аналіз кількісних та якісних даних анкет підлітків до та після тренінгового курсу. 
Здійснивши обробку даних вхідних анкет підлітків фахівці Навчально-методичної лабораторії 
здоров’язберігаючих технологій отримали певні показники знань у сфері сексуальної 
обізнаності, які наведено на Рисунку 3. 

Рис. 3. Результати анкетування підлітків «До» і «Після» тренінгового курсу 
 
За час реалізації (з лютого 2018 року по червень 2019 року) на території 

Дніпропетровської області тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс»: підготовлено 
87 сертифікованих тренерів тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс: Сексуальна освіта для 
підлітків»; охоплено 75 навчальних закладів у Дніпропетровській області; пройшли навчання 
тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» 1300 підлітків; проінформовано про проект 
1980 батьків (Рис. 4). 

Рис. 4. Результати тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» 
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З метою оцінки результатів впровадження тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» із 
сексуальної освіти в Дніпропетровській області, а також вивчення потенційних бар’єрів та 
сприятливих можливостей для його подальшого впровадження з травня 2018 року по 
червень 2019 року представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва 
(GIZ) спільно з фахівцями Навчально-методичної лабораторії здоров’язберігаючих технологій 
(І. М. Кобзєва) було проведено соціологічне дослідження з використанням методу 
фокусованої групової дискусії (шість фокус-груп) та чотирісупервізійні семінари. 

ФГ1 – батьки школярів, які не брали участь в інформаційно-освітньому модулі із 
сексуальної просвіти, м. Дніпро (контрольна група) – 7 осіб. 

ФГ2 – школярі, хлопчики й дівчата, віком 12-15 років, які не брали участь в 
інформаційно-освітньому модулі із сексуальної просвіти, м. Дніпро (контрольна група) – 
12 осіб. 

ФГ3 – школярі, хлопчики й дівчата, віком 12-15 років, які брали участь в інформаційно-
освітньому модулі із сексуальної просвіти, м. Дніпро (тестова група) – 13 осіб. 

ФГ4 – батьки школярів, які беруть участь в інформаційно-освітньому модулі із 
сексуальної просвіти, м. Дніпро (тестова група) – 10 осіб. 

ФГ5 – школярі, хлопчики й дівчата,  віком 12-15 років, які брали участь в інформаційно-
освітньому модулі із сексуальної просвіти, с. ПрядівкаЦаричанський району 
Дніпропетровської області (тестова група) – 8 осіб.  

ФГ6 – Батьки школярів, які брали участь в інформаційно-освітньому модулі із 
сексуальної просвіти, с. ПрядівкаЦаричанський району Дніпропетровської області (тестова 
група) – 6 осіб. 

Дане дослідження було сплановано і реалізовано з використанням «якісної методології 
соціологічного дослідження». Основна перевага використання даного підходу полягає у 
можливості виявити широкий спектр сприйняття респондентантами обговорюваної 
проблематики, а також у виявленні нових, не заданих заздалегідь аспектів сприйняття 
обговорюваних тем, важливих смислів, які впливають на поведінку. У той же час обрана 
методологія не дозволяє точно оцінити кількість батьків чи школярів, які поділяють ті чи інші 
особливості сприйняття обговорюваних тем серед населення загалом.  

Основні знахідки: 
- переважна більшість учасників дослідження підтримує ініціативу впровадження в 

навчальні заклади тренінгової програми з сексуальної освіти, більше того ‒ вважають її 
необхідною; 

- значна частина батьків та дітей має складнощі з обговоренням питань, пов’язаних із 
статевим життям і репродуктивним здоров’ям вдома. Внаслідок чого батьки часто 
покладаються на те, що діти отримують важливі знання на теми сексуального здоров’я із 
зовнішніх джерел (школа, інтернет, телебачення, література), а діти часто відчувають 
ніяковість чи острах піднімати ці теми з батьками;  

- інформація, що сприяє сексуальній просвіті широко доступна але як батькам так і 
дітям складно знайти джерела, які були б водночас цікавими, авторитетними та мали 
систематичний підхід до сексуального виховання. Наразі більшість учасників використовують 
розрізнені джерела інформації для сексуальної просвіти та не впевнені в їх об’єктивності та 
надійності. Як батьки, так і підлітки хотіли б отримати рекомендації від авторитетних 
організацій щодо того, які джерела використовувати краще в інтернеті, в телепрограмах або 
відео-навчанні, в літературі;  

- тренінгова програма допомагає підліткам та молоді систематизувати розрізнену 
інформацію, яку вони вже мають щодо стосунків, сексуального життя та репродуктивного 
здоров’я, критично переглянути наявну інформацію та позбутися міфів і хибних уявлень, 
покращити навички міжособистісної взаємодії, розвинути «емоційний інтелект»;  
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- програма також здатна виконувати роль «посередника», надавати привід говорити 
вдома про сексуальні стосунки і допомагати вибудовувати культуру розмов про 
сексуальність у родинах, де ця тема традиційно оминається;  

- для дітей найбільш важливими в тренінгу виявились теми стосунків (здорових та 
нездорових), проявів емоцій, розуміння того, як дізнатися, подобаються вони іншим чи ні, 
насильства і способів йому запобігти, навичок відмови, контрацепції, гендерних ролей та 
сексуальної ідентичності;  

- окрім цього діти з тестових груп високо оцінили реалізацію навчання через 
тренінговий підхід – особливу атмосферу довіри, поваги, «рівних стосунків» та практичних 
вправ. Для багатьох це досвід взаємодії та залучення до навчання, що якісно відрізняється 
від звичного шкільного;  

- для батьків найбільш цінними у тренінгу є теми, які стосуються відповідальної 
поведінки, а також безпеки підлітків та молоді (як психологічної, так і фізичної); 

- бар’єрами для участі підлітків та молоді у тренінгу з сексуальної просвіти з боку 
батьків може бути недостатня ознайомленість з підходом та тематичним наповненням 
навчального модулю. Втім, обраний організаторами підхід представлення тренінгу та 
залучення батьків на початковому етапі добре працює на зняття цих бар’єрів. Основною 
рекомендацією до удосконалення статевого виховання  є надання можливості батькам, які 
висловлюють таке бажання, ознайомитись з методичним посібником тренера, додавши 
посилання на посібник у лист інформованої згоди або лишаючи кілька друкованих 
примірників для батьків у тренера;  

- значна частина батьків зацікавлена у розвитку власних здібностей до спілкування з 
дітьми для надання більш ґрунтовної сексуальної просвіти. Так само як і вчителі, які були 
залучені до організації дослідження висловлювали потребу у додатковому навчанні. 

Ставлення до впровадження \ тренінгового модулю з сексуальної просвіти: переваги і 
недоліки з точки зору батьків та дітей. 

Батьки одностайно вважають такий навчальний курс важливим для своїх дітей. Значна 
частина батьків висловлює невпевненість у тому, як саме їм говорити зі своїми дітьми на 
тему сексуального життя, стосунків, безпеки. Однією з основних переваг запропонованого 
тренінгового модулю для батьків є те, що цю тему буде викладати спеціально підготовлений 
професіонал, психолог або тренер. Про це згадувало багато респондентів на всіх фокус-
групах з батьками. 

Багато батьків зазначають, що для них найбільш складно у сексуальній просвіті вдома 
правильно підібрати слова, а також вибрати ситуацію, в якій можна поговорити з дитиною на 
тему сексуального здоров’я. Часто респонденти з батьківських груп, ніби виправдовуючись, 
кажуть, що їх «ніхто цьому не вчив». Саме тому батьки покладають багато сподівань на 
тренерів-професіоналів, які пройшли спеціальну підготовку в тому, як краще говорити з 
дітьми на тему статевого життя. 

З точку зору дітей з усіх трьох фокус-груп, таке навчання потрібно через ті самі причини: 
дітям часто психологічно складно обговорювати з батьками питання сексуального життя; 
багато інформації стосовно сексу діти дізнаються з інтернету чи від друзів та знайомих, але 
надійність такої інформації викликає питання. Дітям психологічно комфортніше мати 
авторитетного «нейтрального» дорослого (не родича), такого, як тренер, з яким можна 
обговорити важливі питання стосунків чи сексуального життя за умови, що з тренером 
склалися довірливі стосунки.  

Отже, переважна більшість учасників тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» високо 
оцінила своє навчання, як з точки зору користі, яку вони отримали, так і з точки зору форми 
тренінгової роботи. 
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Програма навчання заохочувала молодь систематизувати різноманітну інформацію, яку 
вони вже мали про стосунки, сексуальне життя та репродуктивне здоров'я, критично 
переглядаючи існуючу інформацію, звільнившись від міфів та неправильних уявлень, 
вдосконалюючи навички міжособистісного спілкування та розвиваючи емоційний інтелект. 

Програма також здатна виступати в ролі «посередника», допомагати почати домашню 
бесіду про сексуальні стосунки та побудувати культуру розмови про сексуальність у сім'ях, де 
ця тема традиційно не враховується. 

Метою супервізійних семінарів був аналіз досвіду проведення тренінгового курсу з 
сексуальної освіти «Повага.Любов.Секс», надання подальшої підтримки втілення проекту в 
навчальних закладах освіти. 

Під час проведення супервізійних семінарів були вирішені наступні завдання: 
Опрацьовано проблемні ситуації, що виникали при плануванні та проведенні курсу у 

взаємодії з батьками, вчителями та адміністрацією школи. 
Обговорено труднощі, що виникали у роботі з дітьми. 
Задокументовано досвід тренерів, їх знахідки у роботі, варіації вправ, тощо. 
Систематизовано отриманий у процесі досвід для використання у майбутньому втіленні 

тренінгового курсу.  
Надано емоційну та професійну підтримку тренерам через створення умов для 

рефлексії та проживання отриманого досвіду. 
«Бонусні» результати, які дала програма (на думку робочої групи тренерів): 
- середовище довіри та прийняття; 
- можливість бути своїм; 
- подолання страху бути відторгнутим; 
- позитивний досвід стосунків з групою; 
- переосмислення своїх стосунків; 
- віднаходження особистого ресурсу в ситуації фрустрації; 
- відкритість новому досвіду; 
- розширення світогляду; 
- гармонізація стосунків у парі. 
Інша група тренерів зазначила результати наступним чином: 
- поява дорослого, якому можна довіряти і відкриватися в будь-яких темах; 
- більш усвідомлене формулювання своїх думок та почуттів; 
- розуміння, що на одну ситуацію можуть бути зовсім різні погляди; 
- можливість вільно висловлювати свою точку зору та бути почутим; 
- інший погляд на стереотипи, можливість обирати для себе кращий варіант поведінки 

і реагування; 
- засвоєння інформації курсу. 
Під час супервізійтренери згадували історії з досвіду пілотування курсу: 
«На останньому занятті у дітей були сльози, багато жалю, що все так швидко 

закінчилось. Дівчинка, що до участі в групі була аутсайдером в класі, сказала, що до того 
ніколи раніше не почувалася частиною колективу, як в цій групі». 

«На занятті про безпечний секс дівчинка з огидою брала в руки презерватив, але в 
процесі взаємодії в групі її ставлення змінилось, в кінці вона прокоментувала «дивовижно як 
швидко ми пройшли від фу-фу до супер, класно! Мені здається, тепер я це можу зробити 
навіть у темряві». 

«Дівчинка задавала багато запитань під час заняття про здорові та токсичні стосунки, в 
кінці вона сказала, що це заняття допомогло їй прийняти одне важливе рішення». 

«На п’ятому занятті учасники попросили мене прийти до них працювати психологом, 
мені було дуже приємно, я відчувала довіру» 
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«Дівчина звернулася до мене після заняття за консультацією, вона хотіла почати 
стосунки з хлопцем, але попередні завершились невдало і вона боялась, що в нових знову 
швидко втратить почуття. Після розмови, вона зрозуміла, що їй захотілося завершити 
попередні стосунки через психологічний тиск і обмеження свободи з боку того хлопця і так 
буває не завжди. Потім вона ділилася, що наважилась на нові стосунки і щаслива» 

«На одному з занять під час зворотного зв’язку учасниця сказала, «я тепер зрозуміла, 
що спішити мені нікуди». Деталі вона не уточнила». 

«В групі була активна дівчинка, ближче до кінця занять  її батьки звернулися до мене за 
консультацією, як будувати стосунки з дитиною. Після цього вона на заняттях переважно 
мовчала, відновити контакт не вдалося». 

«Вчителі відмічали, що діти ніби подорослішали. Та і самі діти говорили – ми стали на 
сходинку вище». 

Проведений моніторинг та оцінка ефективності тренінгового курсу «Повага. Любов. 
Секс» для підлітків та молоді Дніпропетровської області дає змогу визначити досягнення 
основних навчальних задач тренінгового курсу (індикатори кінцевих результатів, таблиця 2). 

 
Таблиця 2. Досягнення основних навчальних задач тренінгового курсу  

(індикатори кінцевих результатів) 
Теми Основні навчальні задачі 

Стосунки та стиль життя. ‒ підлітки знають що таке здорові стосунки та можуть відрізнити 
токсичні стосунки від здорових; 
‒ підлітки вміють говорити та чути «ні»; 
‒ підлітки мають уявлення про функції здорової родини. 

Права людини.  ‒ підлітки знають про сексуальні та репродуктивні права; 

Сексуальність, здоров’я та 
благополуччя. 

‒ підлітки знають про ризики незахищених сексуальних 
контактів; 
‒ підлітки знають шляхи передачі ВІЛ та ЗПСШ; 
‒ підлітки розуміють концепцію згоди, розрізняють флірт і 
домагання. 
‒ підлітки розуміють свою відповідальність за власне майбутнє. 

Репродукція. ‒ підлітки знають про різні види контрацепції; 
‒ підлітки мають навички використання презерватива. 

Соціальні детермінанти 
сексуальності (норми, цінності). 

‒ підлітки розуміють відносність гендерних ролей; 
‒ підлітки розуміють, що самі відповідають за формування та 
дотримання правил взаємодії – у групі, у класі, у парі. 
‒ підлітки приймають різні види та прояви сексуальності та 
гендерної ідентичності. 

 
Отримані результати моніторингу свідчать про доцільність та важливість подальшого 

впровадження навчального модуля у Дніпропетровській області та за її межами.У зв'язку з 
цим Навчально-методичною лабораторією здоров’язберігаючих технологій розроблені 
навчальні програми щодо сексуальної просвіти для дорослих: адміністрації шкіл, педагогів, 
студентів та батьків, оскільки існує неправильне уявлення про зміст сексуальної просвіти і 
необхідно пояснити, що мова йде не про сексуальну практику, а про знання тіла, про те, як 
захистити та відповідально ставитися до себе та інших людей. 

Висновки. Важливість запропонованих матеріалів тренінгового курсу «Повага. Любов. 
Секс» зумовлена створенням у Новій українській школі, що спирається на Конвенцію про 
права дитини, безпечного й дружнього до дитини освітнього середовища з акцентом на 
питаннях збереження життя та здоров’я дитини. 
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Здійснивши теоретичний аналіз та емпіричне дослідження проблеми сексуальної освіти 
як складника виховного процесу підлітків в закладах загальної середньої освіти, ми 
визначили, що участь в запропонованому тренінговому курсі «Повага. Любов. Секс» 
дозволить сформувати у підлітків свідоме ставлення до свого тіла, гігієни, сексу, як частини 
культури людства, способів контрацепції, ознак сексуального насильства, профілактики 
хвороб, що передаються статевим шляхом, ґендерних стереотипів тощо. Таким чином, 
сексуальна освіта спрямована на розкриття та досягнення повної реалізації молоддю 
потенціалу їхнього здоров’я, розвиток кожного індивіда в контексті його життєвих та 
загальнолюдських цінностей, підвищення контролю особистості над своїм сексуальним 
здоров’ям і його факторами, зміцнення й охорони здоров’я упродовж усього їхнього життя, 
досягнення благополуччя і особистості, і громад, і країн, і міжнародного співтовариства 
загалом. 
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6.9. Relationship between education and upbringing in the process of vocational training of  
students of higher technical educational institutions as the key to sustainable development 

 
6.9. Взаємозв’язок навчання і виховання у процесі професійної підготовки студентів  

вищих технічних навчальних закладів запорука сталого розвитку 
 
На початку ХХІ століття навчально-виховні заклади у своєму арсеналі мають велику 

кількість різноманітних навчально-методичних засобів і прийомів, за допомогою яких 
відбувається процес професійної підготовки майбутніх фахівців різних напрямів професійної 
діяльності. У той же час педагогічна наука перебуває на шляху пошуків новітніх технологій 
навчання, які забезпечили б потребу суспільства у високопрофесійних фахівцях з 
розвиненими духовними, моральними, культурними, естетичними та іншими якостями які 
сьогодні є невідємними складовими фахівця будь-якого напряму професійної діяльності, що 
власне і дасть можливість забезпечити сталий розвиток суспільства у різних напрямах. 

За таких умов викладач постає перед серйозною дилемою – формувати молоду людину 
як фахівця чи розвивати його як людину-особистість, здатну поєднати в собі високий 
професіоналізм, морально-духовні цінності та висококультурну, інтелектуально-розвинену 
особистість, тобто поєднувати навчальний процес з виховним. З цього приводу 
О. Романовський говорить: «…виховання буде найбільш ефективним тоді, коли воно 
гармонійно включено в навчальний процес. Науково-педагогічний склад, задіяний у цьому 
процесі, навіть не здогадується про те, що він виховує майбутніх фахівців своїм інтелектом та 
ерудицією, своєю культурою і відношенням до своєї професії і педагогічної діяльності, 
відношенням до самих студентів, своїми моральними принципами і переконаннями» [15, 
с. 10]. Тобто викладачеві необхідно зрозуміти, на перший погляд, здавалось би просту річ: 
навчаючи – виховуй, виховуючи – навчай але, на жаль, так не відбувається. І тоді, звичайно, 
викладач іде найбільш простим шляхом, він вибирає тільки навчання, яке не завжди 
відбувається на високому професійно-педагогічному рівні особливо у ВТНЗ в яких не у всіх є 
відповідна педагогічна підготовка. За таких умов, виховна складова залишається поза його 
увагою. Тому, виходячи із сьогоднішньої ситуації, він практично самоусувається від 
формування гармонійно розвиненої особистості. Його вистачає тільки на те, щоб боротися з 
величезною лавою тих негативних впливів (кіно, преса, телебачення, наркоманія, куріння і 
т.д.), які щоденно рекламують насильство, пропагують людиноненависницьку політику. 

Проблему навчання і виховання особистості вивчають різні суспільно-філософські 
науки: педагогіка, психологія, історія, соціологія, філософія тощо. Педагогіка займає чільне 
місце в пошуку новітніх технологій навчання, і тому саме на неї покладено завдання 
досліджувати навчально-виховний процес як цілісну, єдину систему засобів педагогічного 
управління, складний комплекс навчально-виховних впливів на людину.  

Якщо науковці приділяють значну увагу науковій і виробничій діяльності, то педагогічна 
діяльність, що здійснюється різними засобами у навчально-виховному процесі забезпечує 
педагогічну майстерність. Адже педагогічна майстерність – це театр одного актора, де він 
сам і режисер, і актор. Звичайно, що акторську майстерність не можна порівнювати з 
педагогічною, оскільки педагогічна діяльність є значно складнішою і важливішою, результат 
актора практично очевидний під час вистави чи після її завершення, судячи з реакції 
глядацької аудиторії, а результат викладача розрахований на перспективу, на майбутнє. 
Використовувати елементи акторської майстерності обов’язково потрібно, адже викладач є 
під час проведення занять ніким іншим, як актором, і саме він визначає хід навчального 
процесу як сценічної дії. Педагогічна діяльність викладача спрямована на перспективу, вона 
забезпечується в навчанні на два – три роки, а у вихованні – на одне чи два десятиліття.  
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Оскільки, навчально-виховний процес є складним за своїм змістом та формою, 
педагогу до кожного заняття необхідно готуватись, як до іспиту перед студентською 
аудиторією, адже десятки пар очей супроводжують його впродовж всього заняття, і ті ж 
десятки пар вух вловлюють кожне ним вимовлене слово, піддаючи аналізу й коментуючи всі 
дії викладача. Під таким пильним контролем він має проявити свої найкращі якості як 
професійного, виховного так і психолого-педагогічного характеру. Адже студент схильний до 
наслідування і найкращі зразки професійної діяльності викладача будуть ним запам’ятовані і 
перенесені уже на свою професійну діяльність.  

А. Макаренко, спираючись на педагогічний досвід, наголошував, що для нього в його 
практиці й інших педагогів стали вирішальні такі «дрібниці», «як стояти, сидіти, як підвестися 
зі стільця, з-за столу, підвищити голос, усміхнутися, як подивитись» [11]. Такі прийоми він 
називав «педагогічною технікою». Тут ідеться про поєднання внутрішнього змісту і 
зовнішньої форми, що мають доповнювати одна одну. І. Зязюн про педагогічну техніку 
говорить, як про сукупність професійних умінь, що сприяє гармонійному поєднанню 
внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його вираження. «Педагогічна техніка – 
це вміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. 
Це – володіння комплексом прийомів, які дають вчителеві можливість глибше, яскравіше, 
талановитіше виявити свою позицію і досягти успіхів у виховній роботі». Він педагогічну 
техніку поділяє на внутрішню і зовнішню. 

Внутрішня техніка – створення внутрішнього переживання особистості, психологічне 
налаштування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю й почуття.  

Зовнішня техніка – втілення внутрішнього переживання вчителя в його тілесній природі: 
міміці, голосі, мовленні , рухах, пластиці. [6, с. 37].  

Тільки тоді майстерність педагога виявиться в синтезі духовної культури та педагогічно 
доцільної зовнішньої і внутрішньої виразності.  

У зв’язку з цим для викладача достатньо важливими є під час проведення 
семінарських, практичних чи лекційних занять, одяг, пози, жестикуляція та інше, а особливо 
правильність вибору місця перебування в аудиторії. Адже від цього залежить, якою мірою 
йому вдасться охопити увагою студентську аудиторію, а звідси – і якість засвоєння поданого 
матеріалу. 

У виховній роботі зі студентською молоддю важливо творчо використовувати 
різноманітні форми і методи в комплексному поєднанні із засобами мистецтва, особливо 
національної колоритності. У деякої частини молоді нині ще не сформоване розуміння 
прогресивних історико-національних традицій, глибини та сутності національної гідності, яка 
вимірюється тільки рівнем матеріального забезпечення, повністю виключаючи духовно-
національне. Часто поза увагою професорсько-викладацького складу, (а інколи й зовсім 
відсутній) величезний духовний потенціал національних традицій, звичаїв, обрядів у 
професійній підготовці майбутніх фахівців, що пронизують усі сфери життєдіяльності людини. 
Водночас значна увага приділяється засобам масової інформації, які перенасичені 
елементами чужої нам культури, не притаманного нам світогляду, а тому завдають значної 
шкоди молодій людині, заважають відродженню споконвічно властивої нашому народові 
духовності, без якої професійність майбутнього фахівця буде обмеженою. Тепер ця 
проблема заслуговує винятково особливої уваги. 

Нині в умовах суспільного розвитку, що склалися, важливу роль у розв’язанні проблеми 
виховання студентів ВТНЗ, формуванні нового типу суспільного і професійного мислення 
відіграють новітні, ефективні методи, засоби і форми виховного впливу на особистість. Сам 
процес виховання є досить складним психолого-педагогічним явищем, який повинен 
базуватись на творчо-мистецькому підході. Адже будь-яка педагогічна ситуація вимагає від 
викладача-вихователя вдумливої позиції, педагогічного такту, уміння використати всі 
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можливості якнайефективніше, щоб виховний процес був чітко цілеспрямованим для 
досягнення найвищої мети у професійній підготовці майбутнього спеціаліста. Виховна робота 
передбачає три основні рівні: 

- соціально-педагогічний; 
- організаційно-педагогічний; 
- психолого-педагогічний. 
Перший рівень вимагає визначення мети виховання, створення умов для нормального 

розвитку системи контролю за її здійсненням. 
Другий рівень пов’язаний з життєдіяльністю тих, кого виховують; забезпечується 

колективом вихователів-педагогів та органами студентського самоврядування. 
Третій рівень передбачає розвиток і коригування поведінки у студентському 

середовищі. 
Ефективність управління виховним процесом на всіх рівнях забезпечується комплексом 

цілісно-системних, мистецько-творчих, цілеспрямованих, професійно орієнтованих, 
морально-духовних, етико-естетичних підходів. 

Виховання – художньо-естетичний, духовно-ціннісний, професійно цілеспрямований 
психолого-педагогічний процес гармонійного розвитку особистості.  

Як зазначав український психолог Г. Костюк, «виховання – це керування індивідуальним 
становленням людської особистості, то виховувати означає проектувати поступове 
становлення якостей майбутньої особистості та керувати здійсненням накреслених 
проектів». 

Виховання майбутнього фахівця як цілеспрямованої, творчо мислячої особистості 
вимагає відмовитися від тих підходів, які не виправдали себе: заорганізованість, формалізм, 
орієнтація на кількісні показники, на особу, котра не має яскраво вираженої індивідуальності 
тощо. Навчання і виховання забезпечують професійну підготовку за допомогою єдності 
складових навчально-виховного процесу (виховання, навчання й освіта). 

Найважливішими педагогічними категоріями є виховання, навчання й освіта. Вони 
охоплюють сукупність реальних явищ, теоретичних і практичних питань, що належать до 
педагогічної науки. Використання цих категорій, тісно взаємопов’язаних між собою, 
забезпечує розвиток і життєдіяльність людини в якнайвищих її проявах і життєвій наступності 
майбутніх поколінь. 

Взаємозв’язок між навчанням і вихованням є тією важливою ланкою, яка забезпечує 
формування людини культури та гуманітарно-технічної еліти. Таким чином доцільність такого 
взаємозв’язку є незаперечною. Навчальний процес – це усвідомлені дії з отримання знань, 
який приходить із становленням відповідного рівня свідомості студента, за таких умов 
виховний процес забезпечує навчальний, оскільки процес виховання розпочинається з 
самого її народження. У подальшому ці поняття не можуть існувати окремо, і вони 
взаємодоповнюють одне одного. 

Аристотель з цього приводу висловив таку думку: «Пориви, воля, а також бажання 
властиві навіть новонародженим дітям, між тим, як розсудливість і розум, природно, 
з’являється у них тільки з віком. Тому і турбота про тіло повинна передувати турботі про 
душу, а після тіла треба потурбуватися про виховання схильностей, щоб виховання їх 
послужило вихованню розуму, а виховання тіла – вихованню душі» . Ми бачимо, як на різних 
етапах розвитку людини Аристотель первинним ставить виховання як основу подальшого її 
розвитку. У той же час не можна відокремлювати ці дві важливі категорії, які у своїй єдності 
творять єдине ціле – формування особистості. 

Як навчання, так і виховання спрямовані на передачу людині соціального досвіду. 
Навчання допомагає набути цей досвід у науковій та чуттєво-предметній сферах і передбачає 
підготовку особистості до теоретичної і практичної діяльності шляхом засвоєння необхідних 
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знань, умінь, навичок. Виховання сприяє накопиченню досвіду у сфері людських відносин, 
засвоєнню комплексу найбільш важливих для суспільства норм і цінностей, підготовці 
людини до виконання певних соціальних ролей [12, с. 40].  

Коли ми говоримо про навчально-виховний процес, як єдино цілісний, що забезпечує 
професійну підготовку студентів вищих технічних навчальних закладів то важливо наголосити 
на методах які власне і забезпечують таку підготовку.  

Основою будь-якого педагогічного процесу є метод, на основі якого відбувається 
навчально-педагогічна дія. Сьогодні вищі технічні навчальні заклади в основному 
використовують традиційні методи навчання, переважно пасивні, які виявилися 
малоефективними в сучасних умовах. Це зумовлено недостатнім володінням викладачами 
ВТНЗ методикою вибору доцільних методів навчання й форм організації навчально-
пізнавальної діяльності.  

Із входженням України у Болонський освітній процес на першому місці виступають нові 
підходи до змісту, форм, технологій навчально-виховної роботи. Статус кожного викладача, у 
зв’язку із входженням України в Болонський освітній простір, набуває якісно нового 
значення. Він має бути не лише носієм знань, а й ініціативною творчою особистістю, яка 
постійно працює над самовдосконаленням і залучає до такої творчої роботи студентів. 
Викладач за вимогою Болонської системи навчання має виступати в декількох іпостасях, а 
саме: тьютор (англ. Tutor – опікун), індивідуальний, груповий психолог, adviser – радник, 
консультант, «career-counselor» – консультант у виборі професійного шляху, «youth protection 
coordinator» – координатор із прав молоді та ін. Тобто йдеться про те, що викладач мусить 
розширювати межі своєї вузькопрофесійної педагогічної діяльності, бути ідеологом, взірцем 
моральної досконалості, вихователем, носієм знань, досвіду. Утілюючи найкращі здобутки 
педагогічної науки, він має поєднувати в собі високу культуру, педагогічні здібності, 
майстерність і професіоналізм. Викладач є одним із найважливіших чинників успішної 
навчально-виховної діяльності у ВТНЗ, що, у свою чергу, потребує системної психолого-
педагогічної та культурологічної підготовки.  

Характер майбутньої професійної діяльності студентів ВТНЗ передбачає наявність не 
тільки фахових якостей, але й моральних і духовних цінностей. Через це процес виховання 
необхідно організовувати в єдино цілісному спрямуванні і становити як у теоретичному, так і 
прикладному аспектах гармонійне поєднання всіх його складових, оскільки за таких умов 
слугуватиме основному призначенню – формуванню духовно багатої, національно-свідомої, 
професійно розвиненої особистості.  

Тому на нашу думку, використання новітніх технологій навчання дасть можливість 
заповнити цю прогалину, вивести таким чином на новий, значно вищий рівень професійної 
підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів, формувати людину культури й 
наповнити навчально-виховний процес життєдайною силою.  

Учені-педагоги наголошують на наявності багатьох підходів до виділення й групування, 
класифікації, систематизації методів навчання. Загалом вони покликані забезпечити міцні 
знання й уміння, сформувати систему цінностей, розвинути творчі сили. В основі навчально-
виховної діяльності розроблені методи, які, власне, і забезпечують навчально-виховний 
процес. В. Лозова і Г. Троцко акцентують свою увагу на тому, що «Навчання – це 
цілеспрямована взаємодія педагога та учнів (студентів), у процесі якої здійснюється 
формування в тих, хто навчається, наукових знань, необхідних способів діяльності, емоційно-
ціннісного і творчого ставлення до навколишньої дійсності, загальний розвиток особистості» 
[10, с. 161]. Дане визначення дає нам підстави говорити про те, що у процесі професійної 
підготовки основна увага приділяється оволодінню студентами знаннями, а формуванню 
емоційно-ціннісного ставлення до цих знань і загального розвитку особистості професіонала 
не відбувається. Внаслідок цього відбувається професійна деформація професіонала, що 
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призводить до антигуманних наслідків їхньої професійної діяльності та професійного 
вигорання.  

Більш широко й водночас деталізовано визначення поняття «навчання» подає С. 
Гончаренко. «Навчання – це цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини. Навчання – процес двосторонній: 
діяльність учня – учіння і діяльність учителя – викладання. Навчання виконує центральну 
функцію в розумовому розвитку й підготовці учнів до праці. Зміст навчання зумовлюється 
рівнем розвитку наук і соціального розвитку людства, методи і форми – віковими та 
індивідуальними відмінностями учнів, потребами суспільства і школи передати своїм 
вихованцям максимум знань і вмінь з мінімальними затратами і в історично короткі строки» 
[4, с. 223]. Дане визначення біль ширше розкриває суть поняття «навчання», що дає простір 
для формування не тільки професійних навичок та підготовку до професійної діяльності, але і 
охоплює загально-освітній розвиток особистості. 

У професійній підготовці особливим є сам процес навчання, який науковці трактують 
його по різному. С. Гончаренко так характеризує поняття навчального процесу: «Навчальний 
процес – система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої органічна єдність і 
взаємозв’язок викладання й учіння, спрямована на досягнення цілей навчання і виховання. 
Визначається навчальними планами, навчальними програмами, а також планами виховної 
роботи відповідних навчальних закладів, включаючи всі види обов’язкових навчальних 
занять (уроки, лекції, семінари, лабораторні заняття, навчальну і виробничу практику) і 
позакласну (позааудиторну) роботу учнів. Навчальний процес у кожному навчальному 
закладі має специфічні особливості й організовується відповідно до типу і профілю, до 
форми навчання (денної, вечірньої, заочної та ін.), а також до системи навчання (класно-
урочній, курсової, предметної), яка теж встановлюється залежно від типу навчального 
закладу й форми навчання» [4, с. 223]. У той же час В. Лозова та Г. Троцко процес навчання 
формулюють, як цілеспрямовану послідовну зміну навчальних завдань, мети і відповідну 
зміну всіх елементів навчання, орієнтованих на формування властивостей суб’єкта навчання, 
у результаті їх діяльності щодо засвоєння змісту освіти – педагогічно адаптованого 
соціального досвіду.  

В. Оконь пропонує процес навчання характеризувати, як упорядкований у часі хід 
подій, що включає дії викладача та студентів, спрямовані відповідними цілями і змістом, а 
також враховувати такі умови і засоби навчання, які є проявом потрібних змін в учнів 
(викладача та студентів) [14, с. 142]. Тобто, ми бачимо з даних визначень, що навчальний 
процес спрямований на забезпечення знань студентів. Але з усіх визначень найбільш повним 
і змістовним є визначення С. Гончаренка, який поєднує навчання з вихованням, наголошує на 
поза аудиторній роботі яка є невід’ємною складовою професійної підготовки.  

З визначення С. Гончаренка, ми розуміємо що виховання є тією педагогічною 
категорією, яка безпосередньо впливає на професійну підготовку майбутнього фахівця. 
Щодо цієї категорії то у науковців по різному дають йому визначення.  

Н. Волкова характеризує виховання як процес формування особистості, що відбувається 
під впливом соціальних умов. Ідеться про те, що на процес виховання людини 
безпосередньо впливає оточення, у якому вона перебуває, і якою мірою соціальне 
середовище є виховуючим, настільки і відбуватиметься становлення виховного ідеалу в 
індивіда. Тобто маємо на увазі те, що становлення виховного ідеалу залежить від 
соціального середовища, у якому перебуває виховуваний. З педагогічної точки зору, 
виховання – це формування особистості під впливом діяльності педагогічного колективу, 
закладу, освіти, що ґрунтується на педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді. 

У вузькому розумінні виховання – це цілеспрямована виховна діяльність педагога для 
досягнення конкретної мети. Як бачимо, таке визначення не ставить конкретну мету чи цілі 
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виховання, тут мова йде про загальне, суспільно характерне виховання. Наступне визначення 
більш конкретне і вказує на деякі якості виховання, тобто виховання – це спеціально 
організований процес, що передбачає формування певних якостей особистості, процес 
управління її розвитком, що відбувається через взаємодію вихователя і виховуваного. 

Визначення Н. Волкової підтверджують наші переконання про те, що виховання на 
першому етапі розвитку дитини передує навчанню. Однак, оскільки навчання вимагає 
виховної спрямованості, через цю якість особистості відбувається процес набуття знань, 
тобто навчально-виховний процес. Отже, навчання не повинно зводитися до механічної 
передачі знань викладача учням, студентам, слухачам, а треба обов’язково включати 
виховну складову у спільну співпрацю, єдність викладача і студента, учня. За таких умов 
навчання виконуватиме виховну функцію, а виховання – навчальну, оскільки будь-яка дія 
викладача є виховним моментом, незалежним від форм вияву.  

Виховання – найбільш загальне й всеосяжне поняття з конкретно визначеними цілями і 
завданнями виступає основою у взаєминах між людьми і в будь-якому напрямку 
життєдіяльності особистості. Виховання передбачає такі напрями діяльності: 

- сімейне виховання (батьки, дідусь і бабуся); 
- державна система виховання (садки, школи, ліцеї, гімназії, коледжі, ВНЗ); 
- соціальне виховання (друзі, колективи за інтересами, виробничі колективи). 
Кожний із цих напрямів має визначену мету і завдання, водночас всі вони мають бути 

єдиноспрямовані на вирішення головного завдання, що у наш час поставлене суспільством, 
тобто формування компетентної особистості, яка готова своїми конкретними діями 
проявляти високодуховні, високоморальні, високопрофесійні якості як у житті, так і в 
професійній діяльності. Тобто, професійна підготовка включає в себе виховну складову, 
оскільки виховання, це цілеспрямований і систематичний процес впливу з метою прищепити 
якості, які цінуються людьми і суспільством, що використовується у педагогічній науці в 
чотирьох значеннях: 

- широкому соціальному – це виховний вплив на людину суспільства і всієї дійсності, 
що має не лише позитивну спрямованість. Дійсність містить конфлікти і протиріччя; тут 
особистість набуває не тільки позитивного соціального досвіду, а й негативного; 

- широкому педагогічному – виховна діяльність різних освітньо-виховних систем, які 
керуються педагогічними теоріями; 

- вузькому педагогічному – цілеспрямована виховна діяльність педагога з метою 
досягнення певних виховних цілей; 

- гранично вузькому – розв’язання педагогом конкретної індивідуальної проблеми 
виховання або перевиховання.  

У такому процесі доцільним було б використовувати засоби мистецтва, оскільки вони 
поєднують у собі моральність і духовність без яких професійна підготовка майбутнього 
фахівця буде не повноцінною. Саме виховна робота безпосередньо впливає на формування 
повноцінної особистості майбутнього інженера як фахівця-інтелігента, громадянина-патріота, 
людини-культури і тому важливо визначити основні психолого-педагогічні особливості 
виховання, зокрема у ВТНЗ.  

С. Рубінштейн зазначав: «Головна справа виховання якраз у тому й полягає, щоб 
тисячами ниток зв’язати людину з життям так, щоб з усіх боків перед нею поставали 
завдання для неї значущі, для неї привабливі, які вона вважає своїми, до вирішення яких 
вона залучається. Це важливо тому, що головне джерело всіх моральних негараздів, усіх 
відхилень у поведінці – це та душевна порожнеча, яка утворюється в людей, коли вони 
стають байдужими до життя, що їх оточує, відходять убік, відчувають себе в ньому 
сторонніми спостерігачами, готовими на все махнути рукою, – тоді все їм стає ні до чого» [16, 
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с. 87-88]. Далі вчений психолог наголошує, що виховання і навчання впливають на психічний 
розвиток тільки за умови вмілого спрямування дорослими діяльності дитини.  

Зважаючи на потреби суспільства, процес навчання і виховання в педагогічній 
діяльності потребують особливого підходу в реалізації. І. Харламов дає визначення навчанню 
як єдиного цілого, в якому відбувається поєднання розумового і духовного розвитку. 
Сучасний загальносуспільний розвиток – це розвиток науки і техніки, освіти і мистецтва. 
Завдання педагога – уміло поєднати ці напрями розвитку людини і суспільства в єдине ціле, в 
якому виражатиметься істинна природа людської сутності, оскільки найважливішою 
складовою гармонійного розвитку особистості є його активна, життєвотворча позиція. Не 
вирішення даного питання призведе суспільство і в цілому державу до тупцювання на місці, 
це в кращому випадку на чому акцентує свою увагу М. Дробноход. «…Ось тому за всі роки 
незалежності український народ так і не дізнався, яку державу він будує. І так буде 
продовжуватися доти, доки наше державотворення не отримає належного інтелектуального 
супроводу, коли людський капітал (знання та інформація поєднані духовністю), не стануть 
провідною продуктивною силою, коли їх роль у ВВП складатиме не 1-2%, як це в Україні 
сьогодні, а сягатиме кількох десятків відсотків, як у розвинених країнах світу» [5].  

Оцінюючи стан і перспективи розвитку української вищої освіти, оскільки саме у 
вищому навчальному закладі відбувається завершальний етап формування молодої людини 
до професійної діяльності, зауважимо, що першочергової уваги потребує визначення її 
націєтворчої ролі, що повинна бути зреалізована шляхом виховання високоморальної, 
національно свідомої особистості. Таке завдання освітньої галузі набагато складніше і, 
мабуть, відповідальніше, ніж передавання знань, умінь, навичок [5]. Робота в цьому напрямі, 
особливо у вищих технічних навчальних закладах, не має чіткої цілеспрямованості й 
послідовності, а то й зовсім відсутня. Молодь піддається впливу вулиці, позааудиторна 
робота, художньо-мистецькі колективи обмежуються невеликою кількістю учасників зі 
студентського середовища. Теле- та кіноекрани спустошують та руйнують їхні душі 
смертовбивчими та людиноненависницькими трилерами, рекламою алкогольних напитків, 
легким способом заробляння грошей. Матеріальні блага ставляться понад усе – і тому, як 
результат, у молоді виникає зневага й недовіра до освіти, навчання, а тим більше науки, 
усвідомлення непрестижності науково-технічної чи виробничої сфер діяльності. 

Упущення щодо формування гармонійно розвиненої студентської молоді завдає 
величезної шкоди творенню української нації як єдиної національно-свідомої спільноти, що 
покликана досягти шляхетної мети свого життя і творчо-пошукової діяльності. Сьогодні 
питання про національне виховання у вищій школі є риторичним. 

Учені доводять, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, 
змістом, характером. «Національне виховання, – писала Софія Русова, – забезпечує кожній 
нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а значить, 
дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до 
свого народу виховує в дітях пошану до інших народів…» [17].  

На кожному етапі суспільно-історичного розвитку українське національне виховання 
вбирало кращі здобутки світової культури, акумульовані в народних традиціях і звичаях, що 
стверджують добро, любов, красу, справедливість в усіх сферах життя. Правильно 
організоване національне виховання формує повноцінну особистість, індивідуальність, яка 
цінує свою національну й особисту гідність, совість і честь. Тільки такий підхід дасть 
можливість формувати національний характер. Відомий дослідник національного виховання 
М. Стельмахович наголошував: «Потреба спрямування змісту національного виховання 
(едукації) у русло українознавств, диктується рядом вагомих мотивів» [18]. 

По-перше, нагальною потребою відродження й розвитку української педагогічної 
культури в Україні. 
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По друге, тим, що саме українознавство стало державною політикою і філософією, 
науковою системою, що визначає основи освіти, культури, мистецтва, навчання й виховання. 

По-третє, українознавча едукація орієнтується на здійснення національного виховання 
через освіту. 

Термін «едукація» у класичній педагогіці втілює в собі найголовнішу функцію основної 
школи – олюднення знань, недопущення національного невігластва [18].  

Виховання і навчання цілеспрямовано впливають на розвиток та формування 
особистості. Вони постають як свідома, підпорядкована певній меті діяльність, результати 
якої мають передбачуваний, конкретно визначений характер. Унаслідок цілеспрямованого 
активного взаємозабезпечуючого виховання і навчання як цілісного педагогічно-художнього 
процесу можна досягти: 

1) розвитку успадкованих фізичних особливостей, набуття нових рис і якостей, що 
формуються впродовж життя людини; 

2) розвитку умінь переборення внутрішніх суперечностей відповідно до особливостей 
суспільного розвитку; 

3) психічного розвитку студента ВТНЗ; 
4) інтелектуального, творчого розвитку майбутнього фахівця технічного профілю; 
5) розвитку здатності до спілкування з близькими, завдяки чому студент вищого 

технічного навчального закладу вчиться, набуває навичок розуміння одногрупників, а 
завдяки цьому – і себе; 

6) розвитку потреб особистості; 
7) розвитку особистості, яка постійно вдосконалюється, будучи не лише об’єктом, а й 

суб’єктом виховного процесу. 
Оскільки професійна підготовка невідємна від виховння, то її психологічна 

комфортність для студента базується на педагогічній взаємодії, визначальним чинником якої 
є почуття підтримки, поваги, заохочення тощо.  

Знаходимо підтвердження такого підходу в педагогічній діяльності А. Макаренка: 
«Вихователь повинен завжди добре знати наступне: хоча всі вихованці й розуміють, що в 
дитячому закладі їх навчають і виховують, проте вони дуже не люблять «піддаватися» 
спеціальним педагогічним процедурам і, тим більше, не люблять, коли з ними без кінця 
говорять про користь виховання, моралізуючи кожне зауваження. Виходячи з цього сутність 
педагогічної позиції викладача має бути прихованою від студентів і не виходити на перший 
план. Викладач, який безкінечно переслідує вихованців явно спеціальними бесідами, їм 
набридає і майже завжди викликає деяку протидію» [11, с. 117]. Через те завдання 
викладача вищого технічного навчального закладу зведені до двох основних напрямів: 

- у ненав’язливій формі переконати студента у важливості виховного аспекту в 
підготовці майбутнього фахівця технічного спрямування; 

- надати можливість студентові самому відчути й переконатися, якою важливою є 
вихованість людини як у професійній, так і в повсякденній життєдіяльності. 

Тому першочерговим завданням навчально-виховного процесу стосовно виховання 
молодої людини повинно бути забезпечення ефективності у розвитку й формуванні 
особистості, що може здійснюватися за умови, коли студент стає не лише об’єктом, а й 
суб’єктом виховання. Лише тоді виховання не просто визначає розвиток, а й випереджає 
його. Таким чином виховання з урахуванням психолого-педагогічних особливостей 
особистості орієнтує студента на майбутній, правильно визначений шлях розвитку та вибір 
професії.  

Виховний процес сам по собі, як уже зазначалося, є складним і багатоплановим, але 
особливість його полягає в тому, що він служить основним орієнтиром, на який 
цілеспрямовуються всі виховні дії, оскільки виховання виступає основою формування 
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професійної майстерності, усієї життєдіяльності людини зі всіма її складовими, 
найголовнішими серед яких є любов і людяність. «Знаряддям і посередником виховання 
повинна бути любов, а ціллю – людяність (die Humanitat). Ми розуміємо тут первинне 
виховання, що є важливішим за все. Усяке часткове або виняткове спрямування, яке має 
конкретну мету в будь-якій стороні суспільства, може мати місце тільки в майбутньому 
завершенні виховання. Першочергове виховання повинно бачити в людині не чиновника, не 
поета, не ремісника, а особистість, котра могла б надалі бути тим або іншим, не перестаючи 
залишатись людиною. Під людяністю ми розуміємо живе поєднання в одній особі тих 
загальних елементів духу, які однаково необхідні для кожного, якої національності людина 
не була б, якого звання чи достатку не отримала б, в якому віці життя і за яких обставин не 
знаходилася б, – тих загальних елементів, які повинні складати її внутрішнє життя, її 
найдорожчу скарбницю, і без якої вона не людина» [13, с. 56-57]. 

Передусім виховання, як важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців 
технічного напряму, спрямовується на створення умов для розвитку успадкованих фізичних 
особливостей і природних задатків та набуття нових рис і якостей, що формуються впродовж 
життя. Якщо виходити з того, що виховання є важливою складовою у професійній підготовці 
майбутнього фахівця, логічно можна визначити ті основні функції, що виконує виховання, а 
саме: організовує діяльність, у якій розвивається й формується особистість; підбирає зміст 
навчання і виховання, який сприяє розвиткові і формуванню особистості; ізолює особистість 
від несприятливих для її розвитку та формування умов, які неможливо усунути.  

Отже, основні педагогічні категорії мають взаємодоповнювати одна одну. Викладач як 
головний чинник професійної діяльності користуючись педагогічними категоріями, завжди 
має знаходитися в пошуку тих найбільш ефективних шляхів які б забезпечили формування 
розвитку особистості та вдосконалення професійної майстерності майбутніх фахівців у 
відповідності до соціальних вимог, які стають більш витонченими та індивідуально-
особистісними. Припинення пошуку таких шляхів у науково-педагогічній діяльності може 
призвести до деградації людини і навіть до катастрофи цілого суспільства. 

Відомий учений В. Бехтєрєв висловився так: «Якщо освіта спрямована на примноження 
людських знань і, отже, на збільшення ерудиції, то виховання розвиває розум людини, 
привчаючи її до синтезу й аналізу, воно слугує облагородженню душевних почуттів і 
формуванню та зміцненню її волі. Звідси зрозуміло: якою б освіченою не була людина, та 
коли розум її не відзначається певною гнучкістю, якщо почуття її залишилися на рівні 
глибокого егоїзму, якщо вона, зрештою, не має і волі, то вся її освіченість з погляду загальної 
користі буде лише баластом і не більше. Якщо, з іншого боку, людина з освітою протягом 
свого розвитку отримує невідповідне спрямування почуттів і волі, то її освіченість може стати 
лише засобом задоволення особистих бажань і в цьому розумінні слугуватиме лише 
формуванню шкідливого члена нашого суспільства» [1]. 

Виховання обов’язково передбачає художню складову в якому методологічною 
основою й важливим принципом художнього виховання майбутнього спеціаліста на 
сучасному етапі є ідея комплексного підходу у здійсненні й реалізації основного завдання 
освіти – неподільність навчання і виховання, їх органічна єдність. Головним структурним 
елементом мистецького виховання є особистість з урахуванням її індивідуальних і 
психологічних особливостей. Формування духовної особистості майбутніх спеціалістів 
передбачає використання духовно-культурного потенціалу всіх навчальних дисциплін – 
природничих, технічних, гуманітарних, які вивчаються у ВТНЗ. Кожне заняття повинно нести в 
собі засоби мистецтва. Цьому слугують і творчий підхід до розв’язання пізнавальних завдань, 
виразність слова викладача і студентів, підбір та оформлення наочного й роздавального 
матеріалу, зовнішній вигляд викладача тощо. У процесі становлення гармонійно розвиненої 
особистості відбувається формування естетичної свідомості й естетичної поведінки, оскільки 
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естетична свідомість зумовлює естетичну поведінку, ознаками якої є красиві вчинки, дії, 
акуратність в одязі, красива постава, манери, уміння триматися природно, культурно й 
естетично виявляти свої емоції.  

Формування і розвиток особистості ми проектуємо на створення ідеалу, на який могли 
б рівнятися майбутні покоління. Саме поняття «ідеал» має цілий ряд різноманітних 
тлумачень і підходів, серед яких найбільш правомірним такий взірець людської поведінки та 
професійної діяльності, що забезпечується гармонійним розвитком особистості. Ідеал 
досконалої особистості в усіх народів ґрунтується на загальнолюдських і національних 
цінностях, а також окреслює і гендерні чесноти: 

чоловік – сміливий, мужній, чесний, гордий, щедрий; 
жінка – розумниця і красуня, вірна дружина, гарна мати, господиня. 
Проблему досконалості Г. Сковорода розповідає в одній із притч про давнього мудреця 

Едіпа. Умираючи, він заповідає синові: «Не будь нахабним і безсовісним, ступай тихенько, 
життя є небезпечний шлях, привчай себе задовольнятися з малого, не наслідуй тих, хто 
розтрачує серце по зовнішності. Вчися збирати розсипані думки твої і повертати їх в середину 
у себе. Щастя твоє всередині тебе, тут центр його закопаний; пізнавши себе, все пізнаєш. Не 
пізнавши себе, у пітьмі ходитимеш і лякатимешся страху, де його не було. Пізнати себе 
повно, пізнати й здружитися із собою – це є невід’ємний мит, істина щастя і мудрість 
досконала…». 

Формування ідеалу першочергово залежить від виховання, а сам процес виховання, на 
наше переконання, повинен будуватися на кращих зразках національної і світової культури, 
загальноосвітнього й інтелектуального розвитку людини. Кінцевою метою виховання 
особистості є її підготовка до повноцінного, активного суспільного життя. 

Аналіз змісту навчально-виховної діяльності дає підстави стверджувати, що процес 
професійної підготовки студентів ВТНЗ проходить повноцінно і якісно з урахуванням всіх 
суспільних цінностей і, зокрема орієнтуючи професійно-педагогічну діяльність на 
використанні засобів мистецтва для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 
Стосовно цього О. Сухомлинська зазначає: «Маємо більше уваги звертати на єдність і 
цілісність педагогічного процесу, де виховна складова повинна посідати не менше, а може, і 
більше значення, ніж освітня. Щодо виховного характеру навчання то науковцями ламалося 
багато списів, висловлювалися різні погляди, але ніхто не заперечує, що знання несуть у собі 
великий духовно-ціннісний потенціал» [19, с. 2-7].  

У зв’язку з цим виникає необхідність поглиблення й оновлення змісту виховної роботи у 
професійній підготовці майбутнього фахівця. Для цього, на нашу думку, необхідно 
якнайширше використовувати новітні технології навчання не тільки під час проведення 
занять з різних дисциплін, технічних, природничих і гуманітарних, але і в позааудиторній 
роботі. Зважаючи на специфіку професійної підготовки у ВТНЗ, викладачам важливо звернути 
увагу на художньо-мистецьку складову, за допомогою якої навчально-виховний процес 
відбуватиметься значно активніше і цікавіше, а саме: 

1) використовувати різні види мистецтва під час занять із спеціальних дисциплін; 
2) проводити різноманітні форми занять з використанням засобів мистецтва; 
3) створювати мистецько-практичні лабораторії; 
4) залучати до мистецько-творчої діяльності професорсько-викладацький склад; 
5) організовувати конкурси на проведення кращого навчально-мистецького заняття, 

заходу; 
6) надавати можливості реалізувати творчо-мистецькі прояви в проведенні 

семінарсько-практичних занять; 
7) залучати до співпраці професорсько-викладацький склад за участі студентів до 

пошуку нових навчально-мистецьких заходів. 
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Формувати особистість, готувати її до професійної, життєтворчої діяльності 
першочергово покладається на викладача, яке є непростим психолого-педагогічним 
завданням. І. Зязюн, наголошуючи на професії педагога, говорить: «Тисячі професій 
народжуються і вмирають. Але живуть і до цього часу найдавніші з них – хлібороба, 
будівельника, лікаря, вчителя. Та й серед цих вічних професій вчительська посідає особливе 
місце: вона – початок усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним 
залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути Людиною» [6, с. 5]. За 
десятки років своєї педагогічної діяльності відомий дослідник розробив велику кількість 
різноманітних наукових методик, які дають можливість розвивати і формувати суспільно-
свідому особистість. І. Зязюн наголошує на основних положеннях, якими необхідно володіти 
педагогу, а саме: 

1) вбачати педагогічні задачі в цілісному педагогічному процесі й обирати рішення з 
орієнтацією на надзавдання; 

2) розв’язувати переважно проблемно-стратегічні задачі; 
3) уміти викликати певні психічні стани (самовладання); 
4) уміти передати ініціативу учням (студентам – авт.) створювати умови для їхньої 

активної діяльності; 
5) працювати з усім колективом, однак тримати в полі зору кожного; 
6) усувати причини; 
7) дошукуючись причини, аналізувати власну діяльність; 
8) головні зусилля спрямувати на зміни в системі своєї роботи (постійний пошук 

самовдосконалення, самовиховання) [6, с. 32].  
Успіх навчально-виховної роботи у значною мірою залежить не тільки від використання 

тих чи інших методів, але й від організаційних форм цієї роботи. Якщо методи навчання 
дають відповідь на питання як навчати в певних умовах, то форми, обумовлюючи 
організаційний аспект навчальної роботи, визначають, яким чином необхідно організовувати 
цю діяльність з урахуванням того, хто, де, коли і з якою метою навчається. Але сьогодні 
чіткого визначення в педагогічній науці таких понять, як «форма організації навчання», 
«організаційні форми навчання», «форми навчальної роботи» як педагогічних категорій поки 
що немає. На нашу думку, форма – це зовнішні контури, схема, структура взаємодії 
вихователя і вихованця, що наповнюється відповідно глибоким змістом із переходом у 
досягнення поставленої мети. Тому форма і зміст виконують певну мету й завдання, які 
ставить викладач перед студентами в процесі навчально-виховної діяльності. І. Лернер дає 
таке трактування терміна «форми»: «Організаційну форму навчання ми визначаємо як 
взаємодію вчителя й учнів, що регулюється певним, заздалегідь встановленим режимом і 
порядком» [8].  

У даний час домінантою навчально-виховного процесу має бути підготовка викладача, 
здатного вийти за рамки власного предмета і перенести студента в площину художньо-
образного мислення, що підніме його на вищий рівень творчого мислення. Професійна 
підготовка майбутнього фахівця передбачає високопрофесійну педагогічну діяльність і має 
грунтуватися на тих науково-педагогічних дослідженнях, у яких розкриваються процеси 
формування світоглядних позицій педагога. У першу чергу, це твори класиків-педагогів – 
А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського  де утверджується ідея виховання педагога 
високої духовної і професійної педагогічної культури, гуманіста, творчої особистості, здатної 
змінити себе і світ. 

Отже, важливим і водночас найскладнішим компонентом освіти, як показала практика, 
є не тільки високий рівень професійних знань, а також духовне й моральне виховання 
молоді, оскільки без цих якостей професіоналізм втрачає цінність. За таких умов, мораль 
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може бути стійкою, коли вона формується на зразках високої культури, національного і 
світового мистецтва.  

У професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів важливе місце 
відводиться позааудиторній культурно-масовій роботі, що сприяє розвитку творчих, 
розумових, емоційних, моральних, трудових, вольових рис особистості. Крім того, у 
майбутнього фахівця за допомогою мистецтва розширюється світогляд, набувається 
практичний досвід професійно орієнтованої діяльності. Для розвитку цих рис необхідно 
систематично та планомірно залучати студентів до різних форм поза аудиторної діяльності а 
саме: проведення наукових досліджень, участь у наукових гуртках, культурно-масовій роботі, 
організації та проведення конференцій, лекцій, бесід, диспутів, виставок, конкурсів, 
тематичних вечорів, вечорів відпочинку, відвідування театрів, музеїв, картинних галерей, 
концертів художньо-творчих колективів, участь у гуртках художньої самодіяльності, 
спортивних секціях, громадсько-корисній праці, зустрічі з видатними особистостями науки і 
мистецтва тощо. 

Дослідження вітчизняних вчених-педагогів (В. Верховинця, К. Василенка, І. Зязюна, 
Т. Іванової, Н. Литвинової, В. Орлова, О. Отич, О. Рудницької, А. Стенюшина, Р. Скульського, 
М. Стельмаховича, О. Шевнюк та ін.) дають нам підстави стверджувати, що залучення молоді 
до мистецько-творчих колективів сприяє гармонійному розвитку особистості. 
Підтвердженням цього є наукові розробки В. Верховинця, в основі яких покладено 
виховання фізично здорового, морально стійкого, інтелектуально розвиненого члена 
суспільства. Використовуючи засоби мистецтва він довів, що розвиток і формування 
особистості відбувається значно краще на основі залучення її до мистецтва, де вона проявляє 
себе як індивідуальність. 

Саме така діяльність студентської молоді дає можливість забезпечити цілеспрямований 
розвиток професійної готовності майбутніх фахівців; створює умови для формування в них 
особистісно-індивідуальних якостей, які становлять основу цієї готовності. Багатогранність у 
підходах до навчально-виховної роботи передбачає використання різноманітних форм і 
методів, засобів з урахуванням специфіки навчального закладу, особливо технічного 
спрямування. Тому, позанавчальна культурно-мистецька діяльність є важливою складовою 
професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю. 

Позанавчальна робота має власну специфіку та логіку, елементи, функції, принципи, 
зміст, форми, методи та критерії оцінювання результатів. Ця форма роботи є одним із засобів 
формування готовності студентів до професійної діяльності, а також додатковим джерелом 
часу в системі навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Позааудиторна 
робота спрямована на розвиток активності, самодіяльності, толерантності, взаємодії 
студентів на принципах співробітництва й співтворчості.  

 Професійна майстерність фахівця технічного профілю не значною, а певною мірою 
визначається рівнем зайнятості студентів у мистецько-творчих колективах навчального 
закладу. Адже мистецтво активізує процес пізнання прекрасного, усвідомлення власної 
причетності до культури свого народу, змінює духовно-моральний світ особистості; 
формується особливе, активне ставлення до творчості і, як результат, до професійної 
діяльності. Людина, на думку В. Сухомлинського, не хоче бути пасивним споживачем 
духовних благ і цінностей, вона прагне бути творцем, оскільки творчість є найважливішою 
умовою повноти її духовного життя. Творчість – те джерело натхнення, яке відшліфовує 
чуйність душі, без чого не може бути справжньої вихованості, справжньої культури. 

Мистецько-творчі колективи – головний засіб виховання високих моральних якостей, 
естетичних смаків, що зміцнює дисципліну юнаків і дівчат, виробляє колективну 
відповідальність за доручену справу. Педагогічна діяльність має взаємопоєднувати і 
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взаємозабезпечувати навчально-виховний процес засобами морально-естетичного і 
духовного змісту. 

Позанавчальна робота має такі форми: колективна, групова та індивідуальна. До 
колективної форми належать: участь у художньо-мистецьких колективах, проведення свят, і 
т.д. До групової позанавчальної роботи відносять: гуртки художньої самодіяльності, творчі 
лабораторії, випуск стінної газети, підготовку радіо- і телепередач, проведення походів, 
роботу студентських клубів за інтересами, підготовку вистав, театралізованих вечорів, 
фестивалів, тематичних лекторіїв та семінарів, проведення КВК, організацію дискусійних 
клубів, тренінгів спілкування, рольових та ділових ігор тощо. До індивідуальних форм роботи 
відносять: позааудиторне читання, науково-дослідницьку роботу, колекціонування, заняття 
мистецтвом (різних видів з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей кожного 
студента) тощо. Індивідуальна позанавчальна робота має ґрунтуватися на особистісних 
інтересах студентів бути зорієнтованою на розкриття їх творчого потенціалу. Адже творчість, 
це невід’ємна частина буття людини. Саме через реалізацію свого творчого потенціалу 
можна відчути впевненість у своїх силах, побачити світ у всьому його різнобарв’ї, навчитись 
змінювати життя на краще і бути цікавою людиною. Тому необхідно поза навчальну роботу з 
студентською молоддю вивести на значно вищий рівень, щоб така діяльність стала частиною 
їхнього життя. Слід зазначити, що деякі форми мистецько-творчої позааудиторної діяльності 
можна використовувати у проведенні семінарсько-практичних та лекційних занять для 
студентів ВТНЗ. 

Використання мистецтва у професійній підготовці студентів вищих технічних 
навчальних закладів є особливою, вербальною і невербальною формою презентації 
духовних цінностей. Воно – найближче до ідеалів, а тому залучення студентської молоді до 
мистецько-творчої діяльності є особливо значущим. В історії культури мистецтво служило 
зразком у відтворенні суспільного життя. Це спонукало кожну людину брати активну участь у 
його творенні. Тому важливим у професійній підготовці студентів вищих технічних 
навчальних закладів є залучення самих викладачів до участі в художньо-творчих колективах. 
Як результат, набуті знання з різних видів художньо-мистецької творчості можуть бути 
перенесені в лекційну аудиторію, де вміле поєднання програмного матеріалу з 
використанням засобів мистецтва забезпечить значно якісніше засвоєння знань студентами. 
Саме від педагога залежить, як будуть впроваджуватися в навчально-виховний процес 
засоби художньо-мистецької виразності, оскільки саме викладач буде формувати професійну 
майстерність майбутнього фахівця, а забезпечення проходитиме через духовність і культуру, 
в іншому випадку – їм на зміну прийде бездуховність, посередність у знаннях та 
псевдокультура. Сьогоднішньому молодому поколінню потрібні ґрунтовні знання та глибоке 
осмислення мистецьких здобутків, необхідно добре орієнтуватися у світоглядних концепціях, 
які пропагує мистецтво.  

Сьогодні участь студентів у мистецько-творчих колективах є вагомим внеском 
цілеспрямованого впливу на рівень їх професійної підготовки, а саме: незалежність у 
поглядах, толерантність у взаєминах, милосердя, орієнтація на здоровий спосіб життя. В той 
же час у студентів, котрі не займаються в таких колективах не спостерігається таких якостей. 
Як виявилося, багато керівників творчих колективів запрошують лише тих осіб, які мають 
природні здібності до занять у мистецько-творчих колективах, а інших охочих не приймають. 
Для звітності це досить вигідно, оскільки заняття в колективах проводяться несистематично. 
Це неправильний підхід щодо використання мистецтва у формуванні гармонійно розвиненої 
особистості. «Мистецька творчість навіть при відсутності великих природних здібностей 
відіграє роль у діяльності кожної людини і часто є джерелом моральної втіхи і чистих 
радостей», – писав Г. Ващенко [3, с. 187]. Якщо студент співає, танцює, грає на музичному 
інструменті, малює та ін., то таким чином реалізує свій мистецько-творчий потенціал, який 
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забезпечує його духовний розвиток. Кожний окремий вид мистецтва має власне духовно-
естетичне поле, використання якого забезпечує гармонійне виховання творчої особистості. 
Культурологічна ж творчість є рухом від традиції до інновацій [9, с. 171-173]. 

Однак використання засобів мистецтва частково проходить на рівні шкільного та 
університетського навчання зі спеціальних дисциплін, а такі форми, як мистецько-творчі 
колективи практично не мають належної підтримки і є поза увагою професорсько-
викладацького складу. Наголошуючи на важливості використання мистецтва у формуванні 
громадянського виховання В. Бутенко наголошує, що при умові взаємодоповнення двох 
основних напрямів навчального і мистецько-творчого відбувається формування гармонійно 
розвиненої особистості і воно є значно вищим та ефективнішим [2, с. 15-17]. 

Позааудиторна виховна робота має скеровуватись не тільки на ефективну організацію 
самостійної роботи та дозвілля студентів, а й на професійне становлення майбутнього 
фахівця, максимальне задоволення його пізнавальних і культурних потреб; всебічний 
розвиток індивідуально-творчого потенціалу, необхідних студенту властивостей особистості, 
якості уміння і навичок (у тому числі і управлінських, комунікативних); забезпечення 
духовного багатства та високої культури почуттів майбутнього фахівця.  

Враховуючи складне економічне становище в Україні, сьогодні мистецтво у вищих 
технічних навчальних закладах втратило свої позиції як важлива складова духовного 
розвитку майбутнього фахівця. В той же час, розвиток творчого мислення розглядається 
багатьма науковцями як основний елемент створення успішного професійно-технічного 
розвитку. Позанавчальна робота надає необмежені можливості для подолання недоліків 
навчальної репродуктивної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей та 
виховання духовно-багатої особистості, здатної до творчого мислення.  

Позанавчальну, мистецько-творчу діяльність в професійно-особистісному розвитку 
студентської молоді, ми розглядаємо як невід’ємну складову навчально-виховного процесу 
ВТНЗ для професійного становлення майбутнього фахівця технічного напряму. Таку думку 
підтримують І. Бех, І. Зязюн, Н. Ничкало, О. Отич. В. Сластьонін, Є. Шиянов та ін. В процесі 
позанавчальної діяльності у студента формуються такі особистісні якості важливі для 
професійної діяльності: 

- інтелектуальні: творче мислення, загальна культура, ерудиція, творча 
індивідуальність; 

- комунікативні: товариськість, уміння контактувати з людьми, професійне 
спілкування, соціальне самовизначення; 

- духовно-естетичні: емоційність, почуттєвість, безпосередність та відкритість; 
- моральні: гуманність, справедливість, доброзичливість, тактовність, чуйність, 

толерантність та ін.  
Тобто, йдеться про те, що професійне становлення майбутніх фахівців без врахування 

позааудиторної діяльності, без використання духовно-естетичних аспектів практично 
неможливе [7, с. 98-108]. 

Отже,  у вищих технічних навчальних закладах важливо розвивати художню 
самодіяльність, організовувати походи в музеї, театри, кіно, зустрічі з художниками, 
письменниками, музикантами, акторами тощо. Формування духовно багатого й 
високопрофесійного спеціаліста неможливе без глибокого усвідомлення ним національних 
основ культурив процесі навчально-виховної діяльності. Такий процес здійснюється шляхом 
міжособистісного впливу між студентами, студентами і викладачами як у навчальному 
процесі, так і в позанавчальній діяльності, особливо на заняттях у гуртках художньої 
самодіяльності, що дасть можливість забезпечити сталий розвиток у всіх напрямах 
суспільного життя. 
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6.10. Communication policy of higher education institutions within the framework  
of a single strategy for improving the quality of the educational process 
 

6.10. Комунікаційна політика закладів вищої освіти у рамках єдиної стратегії підвищення  
якості освітнього процесу 
 
Реформування сучасного соціуму та державної політики, яке стало головною ознакою 

сьогодення, повною мірою торкається закладів освіти, політичних, економічних та соціальних 
змін в Україні. Заклади вищої освіти (далі – ЗВО) функціонують в умовах високодинамічного 
зовнішнього середовища. Це є стрімкий розвиток нових технологій, зростання ролі та засобів 
інформаційних зв’язків та швидкі зміни ринку праці. Тому ЗВО вкрай необхідно орієнтуватися 
на ринок праці, на нові умови, які висувають роботодавці щодо якості фахівців. Вимоги до 
набутих знань та навичок, які висуває ринок праці, диктують необхідність підготовки 
багатопрофільних фахівців, які мають комп’ютерну підготовку, володіють основами 
прийняття управлінських рішень та сучасними методами аналізу, а також здатні працювати 
на стику професій. Підвищення якості освітнього процесу закладами вищої освіти є  
нагальною вимогою суспільства.  

У контексті єдиної стратегії підвищення якості освітнього процесу слід звернути увагу на 
місце та роль системи внутрішніх і зовнішніх зв’язків, сформованих в процесі становлення та 
розвитку, яка свідомо та цілеспрямовано підтримується та удосконалюється ЗВО для 
створення високого іміджевого, репутаційного та рейтингового рівня, а також для 
формування стійкого попиту на його освітні послуги, тобто – на комунікаційну політику 
закладів вищої освіти. 

Комунікаційна політика вишів є окремим важливим напрямом дослідження, складові 

якої розглянуто та обґрунтовано в роботах Г. Армстронга, Ф. Котлера 1, Дж. Бернета 2, 

Н. Крохмальової 3, С. М. Ніколаєнко 4, Г. Пєтєліна 5, Г. Почепцова, А. П. Румянцева 6, 

О. Тавокіна, А. Чичановського, Ф. Шаркова 7 тощо. Зазначимо недостатність напрацювань в 
частині дослідження системи прямих та зворотних зв’язків сучасної комунікаційної політики 
закладів вищої освіти та якості освітнього процесу.  

У сучасних умовах безперервного реформування всіх сфер економічного та суспільного 
життя заклади системи вищої освіти опинилися в складній і важкопрогнозованій ситуації, яка 
суттєво залежить від: 

- кількості студентів на напрямку та спеціальності; 
- законодавства і нормативно-правової бази регламентує діяльність ЗВО; 
- демографічної ситуації;  
- від іміджу вищої освіти створюваного представниками органів державного 

управління окремими напрямами і спеціальностями; 
- сформованого в суспільстві уявлення про масовість вищої освіти; 
- некерованого процесу відкриття різними ЗВО ідентичних напрямів підготовки та 

схожих освітніх програм. 
Вищесказане однозначно призводить заклади вищої освіти України до необхідності 

ведення на ринку освітніх послуг боротьби за виживання. При цьому маємо ствердити, що на 
ведення цієї конкурентної боротьби у ЗВО, особливо державних, немає ні ресурсів, ні 
досвіду. Питання пов'язані з важливістю розробки та реалізації повноцінної комунікаційної 
стратегії ЗВО в умовах «боротьби за абітурієнта», увагу роботодавців і фінансування держави, 
грамотним позиціюванням в інформаційному просторі країни  є вкрай актуальними, як з 
наукової, так і практичної точок зору. 
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Комунікаційна стратегія ЗВО це багатофакторна система наявних способів впливу на 
внутрішнє і зовнішнє середовище, створення сприятливої взаємодії та передачі інформації 
цільової аудиторії, формування позитивного іміджу об'єкта комунікації, попиту і 
стимулювання збуту освітніх і наукових послуг. 

Складність полягає у тому, що в суспільстві є попит на отримання диплома про вищу 
освіту та практично повністю втрачено інтерес до здобуття якісної освіти. І така позиція 
знайшла прихильників і в органах державного керування. 

Маємо розуміти, що зменшення вимог до абітурієнтів, скорочення аудиторного 
навантаження, розповсюдження прискорених форм навчання знижує якість людського 
капіталу, який ми маємо на виході і наприкінці спричинює незадоволення роботодавців.  

Скорочення аудиторного навантаження майже на 40%, збільшення частки самостійної 
роботи призвело до істотного погіршення рівня знань випускників і формування негативного 
ставлення до випускників ЗВО у роботодавців, які порівнюють їх знання з тими, які отримали 
у свій час самі.  

Вважаємо, що благе бажання, яке полягає у «всебічному розвитку людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагаченні на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу» стикається з реаліями. І майже повсюдно є нестача 
кваліфікованих фахівців, істотне зниження освітнього рівня населення країни та відсутність 
роботи для випускників закладів освіти. 

У громадськості немає прагнення до осмисленого отримання інформації про той чи 
інший заклад освіти. Це у свою чергу призводить до того, що комунікаційні зусилля вишу 
стають інформаційним фоном, і, як наслідок, не формується довіра і не відбувається 
закріплення у свідомості контактних і цільових груп уявлень про ЗВО. 

У комунікативній практиці вишів відсутня чіткість розуміння необхідності ведення 
розширеного діалогу з абсолютно різними цільовими аудиторіями. Найчастіше цей діалог з 
громадськістю носить безсистемний, недостатньо цілеспрямований і фрагментарний 
характер, помилково базується на думці про те, що освітні послуги закладів вищої освіти 
мають попит у суспільства. 

Маємо звернути увагу, що використання досвіду вишів європейських країн та США не 
принесе належного результату. ЗВО розвинених країн в роботі з потенційними абітурієнтами 
роблять акцент не стільки на рекламі своєї діяльності, а скоріше на необхідності отримання 
вищої освіти та її важливості для підвищення соціального статусу. 

Проте в Україні спосіб життя, акцент на соціальну рівність, а не соціальну 
справедливість; історичні наслідки політики й ідеології; висловлювання представників 
державної влади; засоби масової інформації; продукти масової культури закріплюють низьку 
цінність вищої освіти. Постійно стикаємося з приниженням ролі якісної вищої освіти, 
акцентуванням на даремності витрачання часу на теоретичну підготовку, безглуздості 
вивчення фундаментальних та загальноосвітніх дисциплін, скороченням аудиторного 
навантаження, бажанням задовольнити потребу у набутті диплому у скорочений термін з 
мінімальними витратами, приниженням важливості праці науковців і освітян. 

У суспільному просторі превалює сформована думка, що фахова вища освіта не є 
необхідністю для просування в ієрархічній діловій системі і наявність диплома закладу вищої 
освіти не гарантує зайняття посади за отриманою спеціальністю, тому що роботодавці та 
деякі представники органів державної влади поширюють думки про безглуздість 
теоретичного навчання та набуття фундаментальних знань, дуальні форми навчання і 
достатність отримання практичних навичок безпосередньо на робочому місці лише після 
кількох місяців теоретичного навчання. 
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А в тім, у високо розвинутих країнах чітко закріплено причинно-наслідковий зв'язок між 
сферою діяльності, рівнем освіти і якістю життя. Йдеться, як про матеріальні так і про духовні, 
ментальні, соціальні аспекти.  

Для формування в суспільстві стійкої думки про те, що отримання високооплачуваної 
посади без диплому про вищу освіту майже неможливо, певні посади можна отримувати 
тільки після успішного закінчення магістратури широко використовується технологія 
прихованої реклами «product placement». Органи керування державою мають зрозуміти, що 
бажання задовольнити одномоментні потреби та розв’язати тактичні задачі, стягує країну у 
прірву, що попередні кроки спрямовані на розширення мережі університетів, збільшення 
ліцензійного набору, зниження рівню контролю за якістю випускників на тлі демографічної 
кризи негативно вплинули на всю сферу освітньо-наукової діяльності. Пора покінчити з 
переможними заявами та чітко усвідомити, що сьогоднішні випускники шкіл та закладів 
освіти мають значно нижчий рівень базових знань, ніж ти, які були 10-20 років тому назад. 
Зокрема, завдання, які містить пакет зовнішнього незалежного оцінювання з математики, 
фізики, хімії тощо майже не викликають складнощі у випускників тих років. 

А втім ЗВО мають чітко усвідомити, що вони перестали володіти ресурсом, який є 
зажаданий у достатньої кількості числа споживачів. Це, на тлі демографічної кризи, веде до 
скорочення числа студентів. Маємо зменшення показника кількість студентів на одного 
викладача, малокомплектні групи, пусті приміщення державних вишів. У боротьбі за 
зменшення бюджетних витрат, держава ставить завдання скорочення на території країни 
мережі закладів освіти з фінансуванням коштом бюджету на 70%. Для оптимізації фінансових 
витрат держава пропонує логічне по законах бізнесу рішення: збиткова галузь, яка не має 
достатньої кількості споживачів реорганізується. Водночас таке рішення може стати 
фатальним для майбутнього країни. Лише інноваційний розвиток та високі технології здатні 
забезпечити добробут та економічний розвиток країни. 

Маємо констатувати, що накопичені протягом десятиліть проблеми в системі освіти  
постійно вибухають у тій чи іншій формі. Суспільству потрібні соціально успішні особистості, 
які закладуть основу людського капіталу нової якості. Заклади вищої освіти якнайшвидше 
мають спрямувати зусилля на формування стратегій розвитку та визначення механізму 
керування процесом, які б відповідали реаліям сьогодення і були орієнтовані на потреби 
споживача: держави, суспільства, індивідуумів, працедавців (Рис. 1).  

Вищі навчальні заклади України функціонують у сучасних ринкових умовах та мають 
враховувати їх особливості. Перш за все це висококонкурентне оточення. Урахування 
економічних, політичних, соціальних, демографічних реалій, пріоритетів, позитивних і 
негативних зв’язків між елементами системи, споживчих очікувань, обмежень, особливостей 
конкурентного середовища на всіх стадіях процесу навчання має стати для вишів 
дороговказом. Гарантувати отримання позитивного кінцевого результату, який поєднав би 
якість освіти та високу економічну ефективність в умовах потенційної небезпеки, яку 
генерують, конкуренти. Зазначимо, що загроза походить і від тих з них, які знаходяться на 
вищій сходинці рейтингу, перших конкурентів та найближчих за місцем розташуванням 
суперників, які демпінгують.  

Водночас перед закладами освіти на тлі наявних реалій подальшого скорочення числа 
навчальних закладів постає складне завдання: здійснювати грамотне позиціювання в 
інформаційному просторі країни. Акцент має бути зроблений на донесенні до споживача 
Message of the University: місії, мети та задач університету, стратегічного напрямку розвитку,  
офіційного девізу (слогану).  

ЗВО слід докладно переглянути: технічні характеристики, які забезпечують доступність 
до контенту (час завантаження веб-сторінки, середній час для завантаження; час, який 
витрачається користувачем на здійснення тих чи інших цільових дій тощо); наявність і 
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функціонал інтегрованих мобільних додатків; структуру і наповнення сайту; онлайн і офлайн 
видання, представлення у публічному інформаційному просторі та ступінь інтегрованості 
вузу з основними соціальними мережами (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram). Потрібно 
постійно контролювати аналітику згадок про виш в Україні та світі, робити порівняння з 
конкурентами та кращими представниками. 

 

 
Рис. 1. Система забезпечення якості освітнього процесу. 

Джерело: складено авторами 

 
Якість користувацького досвіду (UX-user experience), який показує позитивні аспекти 

взаємодії відбивають показники залученості і лояльності користувача (середній час, 
проведений на сайті, відсоток відмов, співвідношення нових користувачів і відвідувачів, що 
повернулися, кількість переглянутих сторінок / відвідувань тощо). Утримання відвідувача на 
своєму інтернет-ресурсі частково забезпечується завдяки зручному для користувача 
інтерфейсу, при якому побіжний погляд користувача стає потенційно важливим ресурсом. 

Необхідно відстежувати:  
- процентне співвідношення кількості відвідувачів, які залишили сайт прямо зі 

сторінки входу або переглянули не більше однієї сторінки сайту (показник відмов); 
- співвідношення нових і повернулися відвідувачів (характеризує якість змісту сторінки 

і лояльність користувачів); 
- співвідношення сторінок, що переглядаються і відвідувань (характеризує 

переконливість і доступність контенту); 
- середній час перебування на сайті за все відвідування. 
Реальність така, що на споживчу поведінку і знання про виш суттєво впливають 

соціальні мережі. Інформованість про заклад освіти, програму навчання,  викладачів і бренд 
конвертується в цільову дію клієнтів. Для оцінки ефективності цього процесу і впливу на 
досягнення цілей і конверсій доцільно використовувати моніторинг соціальних мереж; 
зворотні посилання, що показують, які сайти і в якому контексті ведуть на веб-сторінку ЗВО, 
Data hub (дані допомагають зрозуміти, що люди говорять при взаємодії з веб-контентом). 
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Вкрай важливим є встановлення зв'язку між окупністю витрат на маркетингову 
діяльність, маркетинговими метриками та майбутніми результатами, який може бути 
забезпечено завдяки застосуванню інструментів, аналітичних дашбордів і звітів Google 
Analytics. 

Університетам слід використовувати інформаційні канали, які мають високий рівень 
довіри споживачів, новини мають бути актуальними та потенційно привабливими для різних 
категорій користувачів у країні та закордоном. Наявність офіційних сайтів не свідчить про 
«актуальність» представленої споживачу інформації.  Внутрішнє життя вишу майже нецікаво 
зовнішнім відвідувачам. Необхідно створити групу інформаційної підтримки з провідних 
фахівців, які здатні у популярній формі донести досягнення науковців і вишу. Інформаційний 
порядок має бути не лише подієвим (розповідати про заходи які проходять у виші), а й 
змістовним (містити науково-популярні новини). 

Вкрай важливо сформувати в суспільстві ідентифікацію з брендом, яка досягається 
завдяки готовності студентів і співробітників безоплатно просувати заклад, як серед 
майбутніх абітурієнтів (школярів та вже сформованих фахівців) та роботодавців. 

На сьогоднішній час пропозиція з боку вишів дещо перевищує попит на освіту. Це не 
можна розуміти в прямому сенсі. Пропозиція складається з кількох компонентів: з боку 
державних ЗВО (на комерційній та бюджетній основі),  приватних закладів освіти, закладів 
вищої освіти за кордоном. Отримання вищої освіти за кордоном доступно невеликому колу 
абітурієнтів у зв’язку з високою вартістю навчання. Рівень підготовки фахівців приватними 
вишами нерідко залишає бажати кращого. А втім вони складають конкуренцію державним 
закладам вищої освіти.  

Необхідно також враховувати компонентний аналіз попиту на вищу освіту. Останній 
показує, що попит на спеціальності гуманітарної спрямованості переважає попит на 
підготовку фахівців технічних напрямів. Окрім цього, рівень знань абітурієнтів не завжди 
відповідає можливостям якісної подальшої підготовки спеціалістів з вищою освітою у ЗВО. 
Все це викривлює загальну кількісну картину попиту на вищу освіту.  

Розробити, з урахуванням потреб суспільства, стратегію розвитку, яка орієнтована на 
досягнення нової якості освіти, означає збалансувати властивості суб’єктів, характеристики 
об’єктів і результати процесу освіти. Тобто якість освіти визначається здатністю системи 
задовольнити: наявні та потенціальні норми, які диктує держава та законодавство; потреби 
суспільства; цілі та бажання індивідуумів; вимоги ринку до людського капіталу, до знань, 
умінь та компетентностей, які набуваються в процесі навчання (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Система якості освітніх послуг. 

Джерело: складено авторами. 

мета, місія

умови

результат

процес

• Освітні програми

• перспективи

• стратегія
• Забезпечення (матерільно-

технічне, інформаційне , 
методичне)

• Незалежна оцінка 
• держави,       працедавців, 
• випускників,     конкурентів;
• Управлінські рішення

• Наукові-дослідження

• Навчальні   підходи



331 

Багатогранність поняття якість освітніх послуг, які надаються закладом вищої освіти 
розкривається через єдність: місії та цілей, планів стратегічного розвитку, тактичних рішень 
щодо підходів і методів навчання, які застосовуються в навчальному процесі та наукових 
дослідженнях, матеріального, методичного й інформаційного забезпечення, соціально-
культурного середовища, моніторингу та результативності. 

Задля досягнення лідерських позицій та успішної акредитації система керування 
закладу вищої освіти має передбачати таке: 

- побудова стратегії розвитку на засадах поєднання системного, синергетичного та 
інформаційного підходів . 

- прийняття рішень на засадах процесного підходу через розробку ефективної системи 
планування, моніторингу, реалізації, аналізу результативності; 

- моніторингу поточних результатів і перспектив освіти за новими стандартами; 
- оцінювання результату через рейтинги,діагностику задоволеності студентів, 

замовників наукових і освітніх послуг і працедавців;  
- створення сприятливого внутрішнього середовища, в якому співробітники 

налаштовані на задоволення потреб споживачів освітніх послуг; 
- забезпечення мотивації викладачів до підвищення кваліфікації, самоконтролю та  

самовдосконалення. 
На нашу думку, система керування закладу освіти  має бути побудована на засадах 

структурування функцій якості (Quality Function Deployment — QFD) (Рис. 3). Тобто має бути 
проведена структуризація потреб і побажань споживачів освітніх послуг, які формують 
суспільне замовлення. До споживачів слід віднести державу, суспільство, працедавців, 
студентів та їх батьків, науково-педагогічних працівників. Формування певної системи 
взаємовідносин зі споживачами послуг на засадах встановлення прямих та зворотних 
інформаційних потоків «потенційний споживач ‒ заклад» є основою для структуризації їх 
потреб. У контексті цілеспрямованості комунікаційної політики вишів така система займає 
важливе місце, бо з’являється потенціал для результативного діалогу між стейкхолдерами. 
Споживачі зазвичай надають перевагу прямому спілкуванню, бо для них воно є більш 
переконуючим. Тобто директ-маркетинг стає важливим елементом сучасної комунікаційної 
політики закладу вищої освіти сприяє постійному моніторингу ситуації на рингу освітніх 
послуг.  

Означені потреби мають бути трансформовані в цілі та характеристики процесу 
навчання. Зокрема, вимога забезпечити високий рівень навчання перетворюється у множину 
завдань, щодо висококваліфікованого педагогічного складу, оптимальних з позицій 
наповнення збалансованих освітніх програм, оптимізації освітнього процесу з позицій 
співвідношення аудиторної, самостійної роботи та відпочинку, соціокультурного та фізичного 
розвитку, прояву й реалізації потенційних можливостей тощо. Ці завдання надалі мають бути 
доведені до конкретних показників, наприклад, науковий ступінь, звання, публікації тощо. У 
разі виникнення суперечливих вимог, вони мають бути оптимізовані, задля задоволення 
найбільш цінних з них. Поетапне розгортання функцій і операцій діяльності має бути 
проведено на кожному етапі моделювання, що дасть змогу забезпечити необхідний рівень 
якості. 

Вкрай важливим є те, що абітурієнти одночасно є споживачами послуг і  об’єктом для їх 
надання. Залученню вступників з високим базовим рівнем підготовки перш за все спряє 
високий імідж та репутація вишу. Створення іміджу вишу та його репутаційної складової 
забезпечують дві основні групи факторів.  

Перша група пов’язана безпосередньо з  високою якістю освіти. Це об’єктивні фактори, 
дія яких забезпечується щоденною плідною працею усього колективу вищого навчального 
закладу.  
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Рис. 3. Система керування закладу освіти на засадах якості. 

Джерело: складено авторами. 

 
Друга група факторів закладається та створюється цілеспрямовано за допомогою 

маркетингових комунікацій. Останні є основною складовою комунікаційної політики 
закладів. До маркетингових комунікацій ВНЗ зазвичай відносять: профорієнтаційну роботу, 
рекламу, виставкову діяльність, public relations (зв'язки з громадськістю), Інтернет-
комунікації (Рис. 4).  

Профорієнтаційна робота є вкрай необхідною та доволі результативною. Така робота 
потребує плановості, систематичності, безперервності. Мова йде про те, що плани цієї 
роботи мають бути складені у всіх підрозділах ВНЗ. Вони повинні передбачати не тільки 
напрямки цієї роботи, але й конкретні терміни виконання впродовж усього року. На нашу 
думку, така робота не повинна обмежуватися тільки школами, ліцеями, технікумами. До 
профорієнтації слід долучати студентів, що проходять практику на підприємствах і установах 
міста, активно налаштованих до закладу колишніх його випускників.  Дієвими заходами є 
профорієнтація на базі підготовчих курсів ВНЗ (зустрічі зі студентами, цікаві презентації,  
наочні друковані  інформаційні повідомлення). 

Реклама є особливим видом комунікаційної діяльності, присутня у складі будь-яких 
інших маркетингових комунікацій та позитивно впливає на їх ефективність.  

Реклама послуг вишу має віддзеркалювати заклад освіти в загальній системі суспільної 
комунікації. Створюючи рекламу, потрібно розуміти, що вона є засобом створення 
соціального діалогу, у якому майбутні сподівання потенційних абітурієнтів будуть пов’язані з 
даним закладом та його пропозицією. Реклама є таким видом маркетингових комунікацій, 
який має перекласти спектр та якість послуг на мову потреб потенційних їх споживачів, та 
сприятиме людині у досягненні цілей. 

Закладам освіти слід створювати рекламу послуг вишу відповідно до законів реклами, 
які продукувала теорія і практика рекламної діяльності:  

- у рекламі немає нічого неможливого;  
- головну роль відіграє ідея, а не гроші;  

Потреби споживачів 
освітніх послуг

Цілі та характеристики 
освітнього процесу

Множина завдань 
процесу навчання

Система показників 
діяльності

Quality 
Function 

Deployment 

Розвиток Суспільство 

Технології навчання Критерії 
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- головним фактором дієвості реклами є переконання, тому що продається не товар, а 
його вигоди;  

- реклама здатна стимулювати тільки якісні пропозиції, які спроможні вирішити 
проблеми, що існують у споживачів, або змінити комфортність життя на краще;   

- споживач концентрує увагу на чомусь одному, що найсильніше  привертає його увагу 
з рекламного повідомлення;   

- потрібно зосередити головні елементи реклами в одній змістовній точці.  

 
Рис.4. Основні види маркетингових комунікацій ВНЗ. 

Джерело: розроблено автором 

 
Специфіка рекламної комунікації вишів полягає в тому, що вона впливає засобами 

реклами на потенційних споживачів освітніх послуг, формує в них свого роду «соціальну 
моду на освіту»,  самостійне ціннісне ставлення до свого майбутнього.   

Public relations знайшли своє гідне місце у світовій практиці та набувають  популярності 
в Україні. PR, як складова маркетингових комунікацій ЗВО, має за мету поліпшення іміджу, 
здобуття довіри та прихильності суспільства до вищого навчального закладу. Відповідними 
PR-заходами можуть бути дні відкритих дверей, презентації, прес-, аудіо-, відео-релізи, 
інтерв’ю, редакційні статті, періодичні видання вишу, ювілеї. Зазначимо, що Public relations 
дають змогу: 

- прогнозувати тенденції розвитку з метою завчасного попередження змін в 
суспільстві; 

- проводити моніторинг суспільної думки та визначати можливі варіанти своєчасного 
реагування на її зміни; 
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- визначати основні вектори впливу на громадську думку; 
- здійснювати співробітництво між закладом та його цільовими аудиторіями на 

принципах  взаємозв’язків, взаєморозуміння, взаємовизнання; 
- використовувати наукові методи та підходи з урахуванням соціально та етично 

прийнятних норм спілкування.  
Вважаємо, що так звані класичні види комунікацій мають бути доповнені більш 

сучасними. Це комунікації в рамках проведення цілеспрямованих масових розважальних 
заходів (квести, фестивалі, флешмоби, конкурси). Їх дієвість визначається прямим 
спілкуванням представників вишів (керівників, викладачів, студентів) з потенційними 
абітурієнтами. Інтернет-комунікації мають не обмежуватися тільки сайтами вишів. Інтернет 
відкриває нові можливості щодо комунікаційних зв’язків. Це є й гарячі лінії і розсилка 
електронною поштою, блоги і нові медіа (портали, контент яких формують самі користувачі, 
наприклад сайт youtube.com). Важливо спілкування у соціальних мережах, через 
месенджери. Дуже привабливим є можливість спілкування з викладачами відповідних 
кафедр через телефонну мережу в режимі «питання ‒ відповідь». 

На наш погляд, найкращі результати комунікаційної політики отримують при 
застосуванні так званих інтегрованих маркетингових комунікацій. Так, виставки є такими 
комунікаційними заходами, у рамках яких можна здійснювати інші елементи маркетингових 
комунікацій, зокрема інтерв’ю, прес-, аудіо-, відео-релізи, презентації, дні відкритих дверей, 
ювілеї, зустрічі з майбутніми абітурієнтами тощо. Зв'язки з громадськістю також окрім 
профільних заходів можуть доповнюватися рекламними акціями, зустрічами з 
представниками бізнесу та представниками владних структур та ін. Профорієнтаційна робота 
зазвичай також передбачає рекламу та певні елементи public relations. 

Комунікаційна політика закладів вищої освіти формується та удосконалюється за 
правилами комунікаційної політики будь-якого підприємства. Але одночасно вона має свої 
суттєві відмінності, пов’язані з відмінностями цілей та задач, а також особливостями 
функціонування та розвитку вишів.  

Комунікаційна політика ЗВО у більшості випадків не є виразною складовою 
реалістичної інноваційно-інформаційної стратегії. Остання має бути сформована на основі 
конкурентоспроможної життєздатної моделі, яка забезпечена відповідними ресурсами та 
передбачає застосування принципів керування бізнес-процесами.  

Зазвичай комунікаційна політика спрямована на тактичні рішення. Сьогодення вимагає 
перетворення системи керування закладом освіти на засадах e-Control та оптимізації 
застосування інформаційно-комунікативних технологій в якості засобів планування, 
організації та контролю освітнього процесу.  

Маємо зрозуміти, що розвиток інформаційних технологій в освітній сфері перетворив їх 
із засобів, які здійснюють допоміжну функцію, у дієвий важіль, який керує розвитком освіти. 
Реалізація концепції управління освітнім процесом неможлива без проникнення до ЗВО 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, підкріплення її новими методами 
керування на засадах e-Business. 

Розв’язання задачі інформаційної трансформації потребує глибокого розуміння 
особливостей, які зазвичай притаманні вишам, у здійсненні процесного підходу й e-Control у 
рамках закладу вищої освіти та існуючих недоліків:  

- неприйняття того, що першість на освітньому ринку можлива лише за умов 
розуміння ринку освітньо-наукових послуг, його особливостей, своїх переваг та того, як 
можуть бути ефективно використані позитивні якості  замовника; 

- відсутність постійного моніторингу за поведінкою конкурентів та важелів корекції в 
системі керування; 
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- неврахування того факту, що цілепокладання, адаптивність, безперервність, 
обумовленість, взаємозв'язок, послідовність, інноваційність є критично важливими для 
освітнього бізнесу; 

- недооцінка впливу на рівень отримання доходів якості наданих освітньо-наукових 
послуг, зручності їх отримання, комунікаційної складової відносин зі споживачами; 

- малобюджетність, зокрема державних вишів, порівняно з комерційними проектами;  
- неспроможність сконцентруватися на найбільш вагомих цілях; 
- неповне взаєморозуміння між підсистемами керування та реалізації; 
- недостатня підготовка адміністративного апарату та виконавців, які не володіють 

сучасними технологіями та принципами керування, потенціалом, мотивацією та практикою 
впровадження інформаційних технологій. Менеджмент навчального закладу має 
орієнтуватися в Web-технологіях і особливостях онлайн-середовища, а не тільки бути 
досвідченими фахівцями;  

- непродумана організаційна структура закладу вищої освіти; 
- відсутність спеціальної команди з впровадження технологій, пов'язаних з 

електронним бізнесом і оновленням старих систем; 
- технологічні проблеми, не прорахована модель взаємин з отримувачами освітніх і 

наукових послуг;  
- незадіяні резерви для отримання доходів, розвиток безперспективних (заздалегідь 

приречених) напрямків та проектів; 
- недооцінка впливу іміджу навчального закладу на отримання доходів. 
Звертаємо увагу, що комунікаційна політика − невід’ємна складова стратегії підвищення 

якості освітнього процесу. Вона має бути чітко спланованою та окреслювати: 
- стратегію й тактику здійснення комунікаційної політики вишу; 
- горизонти планування 
- цілі реалізації комунікаційної програми вишу та шкали їх пріоритетності. 
- засоби оцінювання результатів проведення такої політики. 
Вкрай важливо визначитися з: цільовою аудиторією та її істотно значущими 

сегментами; каналами комунікації, які доцільно використати; зовнішніми факторами та їх 
впливом на реалізацію комунікаційної політики закладу. Не менш актуально забезпечити 
відповідність плану комунікацій організаційним та фінансовим можливостям вишу. 
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6.11. Marketing on the market of educational services as an element in the system  
of strategic management of the educational space 
 

6.11. Мapкeтинг нa pинку ocвiтнix пocлуг як cутнicний eлeмeнт  
у cиcтeмi cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння ocвiтнiм пpocтopoм 
 
Питaння привaбливості унiвeрcитeту нa ринку ocвiтнiх пocлуг cтocуєтьcя мapкeтингу нa 

pинку ocвiтнix пocлуг, з oднoгo бoку, як cутнicнoгo eлeмeнтa в cиcтeмi cтpaтeгiчнoгo 
упpaвлiння дeржaви рoзвиткoм її ocвiтньoгo прocтoру, a з iншoгo – як «мaркeтингoвoгo 
iнcтрумeнту» для cтвoрeння дeржaвнoї cиcтeми гaрaнтiй якocтi вищoї ocвiти тa зaбeзпeчeння 
її eфeктивнocтi [14]. 

Мapкeтинг у cфepi вищoї ocвiти найперше cтocуєтьcя якocтi ocвiтнix пocлуг i 
cпpямoвaний нa пpимнoжeння цiннocтi людини тa людcькoгo кaпiтaлу в cучacнoму 
cуcпiльcтвi [10].  

Ocнoвoю мapкeтингoвoї cтpaтeгiї у cфepi вищoї ocвiти oкpeмi фaxiвцi ввaжaють тaкi 
пpинципи: 

- opiєнтaцiю нa пepcпeктивний пoпит; 
- пocтiйнe й вiднocнo динaмiчнe oнoвлeння ocвiтнix пocлуг з уpaxувaнням вимoг 

cуcпiльcтвa, щo пpaгнe мoдepнiзaцiї, тa pинку пpaцi; 
- фopмувaння цiни ocвiтнix пocлуг з opiєнтaцiєю нa їxнiй пoпит тa 

кoнкуpeнтocпpoмoжнicть; 
- дeцeнтpaлiзoвaнe цiльoвe пpocувaння; 
- зaлучeння кoмпeтeнтниx кepiвниx кaдpiв, зopiєнтoвaниx нa pинкoвi вiднocини, 

здaтниx дo peaлiзaцiї cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння в cиcтeмi вищoї ocвiти;  
- зaпpoвaджeння в ЗВO мoнiтopингoвиx дocлiджeнь з opiєнтaцiєю нa pинoк пpaцi 

(вiдпoвiднo дo пpoфiлю ЗВO тa у зв’язку з кoн’юнктуpoю ocвiтнix пocлуг);  
- утвopeння упpaвлiнcькиx cтpуктуp (зaпpoвaджeння opгaнiзaцiйнoгo мexaнiзму), щo 

пoвиннi зaймaтиcя мapкeтингoвим мoнiтopингoм ocвiтнix пocлуг [2; 10]. 
Дiяльнicть у кoжнiй oкpeмiй cфepi гocпoдapювaння, як вiдoмo, пoв’язaно з упpaвлiнням 

вiднocинaми й кoмунiкaцiєю мiж виpoбникaми тa cпoживaчaми тoвapiв i пocлуг. Щo 
cтocуєтьcя cфepи ocвiти зaгaлoм тa вищoї ocвiти зoкpeмa, тo тут ідeтьcя пpo упpaвлiння 
вiднocинaми мiж ЗВО тa cпoживaчaми їxнix пocлуг. Paзoм із тим cтpaтeгiчнi нaпpями й 
зaвдaння poзвитку дepжaвнoгo упpaвлiння якicтю у cфepi вищoї ocвiти визнaчaютьcя як 
вимoги в Зaкoнi Укpaїни «Пpo вищу ocвiту» вiд 1 липня 2014 р. № 1556-VII [11]. Ocнoвними 
принципaми, щo здaтнi cприяти poзвитку якicнoї вищoї ocвiти як пocлуги, мoжнa ввaжaти:  

- aвтoнoмiю зaклaду вищoї ocвiти – caмocтiйнicть, нeзaлeжнicть i вiдпoвiдaльнicть ЗВО 
у прийняттi рiшeнь cтocoвнo рoзвитку aкaдeмiчних cвoбoд, oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу, 
нaукoвих дocлiджeнь, внутрiшньoгo упрaвлiння, eкoнoмiчнoї тa iншoї дiяльнocтi, 
caмocтiйнoгo дoбoру i рoзcтaнoвки кaдрiв; 

- aкaдeмiчну дoбрoчecнicть – cукупнicть eтичних принципiв, якими мaють кeрувaтиcя 
учacники ocвiтньoгo прoцecу пiд чac нaвчaння, виклaдaння тa прoвaджeння нaукoвoї 
(твoрчoї) дiяльнocтi з мeтoю зaбeзпeчeння дoвiри дo рeзультaтiв нaвчaння тa нaукoвих 
(твoрчих) дocягнeнь;  

- aкaдeмiчну мoбiльнicть – мoжливicть учacникiв ocвiтньoгo прoцecу нaвчaтиcя, 
виклaдaти, cтaжувaтиcя чи прoвoдити нaукoву дiяльнicть в iншoму ЗВО (нaукoвiй уcтaнoвi) нa 
тeритoрiї Укрaїни чи пoзa її мeжaми; 

- aкaдeмiчну cвoбoду – caмocтiйнicть i нeзaлeжнicть учacникiв ocвiтньoгo прoцecу пiд 
чac прoвaджeння пeдaгoгiчнoї, нaукoвo-пeдaгoгiчнoї, нaукoвoї тa iннoвaцiйнoї дiяльнocтi; 
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- якicть ocвiтньoї дiяльнocтi – рiвeнь oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу в ЗВО, щo 
вiдпoвiдaє cтaндaртaм вищoї ocвiти, зaбeзпeчує здoбуття ocoбaми якicнoї вищoї ocвiти тa 
cприяє cтвoрeнню нoвих знaнь; 

- зaбeзпeчeння в дeржaвнiй пoлiтицi упрoвaджeння cиcтeми якocтi у cфeрi вищoї 
ocвiти гaрмoнiйнoї взaємoдiї нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти, нaуки, миcтeцтвa, бiзнecу тa 
дeржaви з мeтoю пocтупoвoгo пeрeхoду дo пoлiтики cтiйкoгo coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 
рoзвитку дeржaви; 

- cтвoрeння умoв для рeaлiзaцiї випуcкникaми ЗВО прaвa нa прaцю, зaбeзпeчeння 
гaрaнтiї рiвних мoжливocтeй щoдo вибoру мicця рoбoти, виду трудoвoї дiяльнocтi нa 
пiдприємcтвaх, в уcтaнoвaх тa oргaнiзaцiях уciх фoрм влacнocтi з урaхувaнням здoбутoї вищoї 
ocвiти тa вiдпoвiднo дo cуcпiльних пoтрeб; 

- зaбeзпeчeння дeржaвнoї пoлiтики у cфeрi якocтi вищoї ocвiти нoвiтнiми coцiaльними 
тeхнoлoгiями здiйcнeння дeржaвнo-привaтнoгo пaртнeрcтвa [11]. 

Прo пepexiд дo дepжaвнo-гpoмaдcькoї мoдeлi упpaвлiння cиcтeмoю вищoї ocвiти 
нaгoлoшує у cвoїх нaукoвих публiкaцiях C. Шeвчeнкo щe дo прийняття Зaкoну Укрaїни «Прo 
вищу ocвiту», прoтe, врaхoвуючи нacтaнoви Нaцioнaльнoї дoктpини poзвитку ocвiти, дe 
йдeтьcя прo тe, щo cучacнa cиcтeмa упрaвлiння cфeрoю ocвiти рoзвивaєтьcя як дeржaвнo-
грoмaдcькa, тoбтo вoнa мaє врaхoвувaти рeгioнaльнi ocoбливocтi, тeндeнцiї дo зрocтaння 
aвтoнoмiї нaвчaльних зaклaдiв, кoнкурeнтнoї cпрoмoжнocтi ocвiтнiх пocлуг тoщo [12]. 

C. Шeвчeнкo прoпoнує дo упрoвaджeння дeржaвнo-грoмaдcькoгo мeхaнiзму упрaвлiння 
якicтю вищoї ocвiти, який вiн ввaжaє нeвiдклaдним зacoбoм рeaлiзaцiї дeржaвнoї ocвiтньoї 
пoлiтики в Укрaїнi [14]. Нaукoвeць пeрeкoнливo oбґрунтoвує cутнicть i змicт зaпрoпoнoвaнoгo 
ним мeхaнiзму. Пiд дeржaвнo-грoмaдcьким мeхaнiзмoм упрaвлiння якicтю вищoї ocвiти вiн 
убaчaєдинaмiчнe утвoрeння – cиcтeму взaємoузгoджeних пoлiтичних, eкoнoмiчних, 
coцiaльних, oргaнiзaцiйних i прaвoвих прoцeciв, зacoбiв, мeтoдiв, вaжeлiв, зв’язкiв, прoцeдур, 
cпocoбiв цiлecпрямoвaнoгo впливу oргaнiв дeржaвнoгo упрaвлiння, нaукoвих, прoфeciйних i 
грoмaдcьких кiл нa якicть вищoї ocвiти (ідеться прo якicть cиcтeми, прoцecу i рeзультaту) тa 
чинники, вiд cтaну яких зaлeжить рeзультaт дiяльнocтi oб’єктa упрaвлiння. Зaвдяки цьoму 
мeхaнiзму, нa йoгo думку (з якoю нe мoжнa нe пoгoдитиcь), мoжe бути дocягнуто cтрaтeгiчної 
мeти – зaбeзпeчeння кoнкурeнтocпрoмoжнoї якocтi вищoї ocвiти, зaтрeбувaнoї суспільством, 
дeржaвoю тa її грoмaдянaми, cприяючи при цьoму рoзв’язaнню cупeрeчнocтeй, що 
icнують [14]. 

Бeзcумнiвнo, дaний мeхaнiзм мoжнa ввaжaти кoмплeкcним, ocкiльки вiн пoєднує 
лoгiчним i cиcтeмним взaємoзв’язкoм coцiaльнi eлeмeнти, прoцecи i зaкoнoмiрнocтi, зa 
дoпoмoгoю яких cуб’єкт дeржaвнoгo упрaвлiння cкaнує пoтрeби, iнтeрecи тa цiлi cуcпiльcтвa в 
упрaвлiнcьких дiях, зaкрiплює їх у cвoїх упрaвлiнcьких рiшeннях і дiяльнocтi та, cпирaючиcя нa 
дeржaвну влaду, рaзoм із прoфeciйнoю грoмaдcькicтю тa учacникaми ocвiтньoгo ринку 
прaктичнo втiлює в життя.  

Iнакше кажучи, нaгoлoшує фaхiвeць, цe мeхaнiзм coцiaльнoгo нacичeння дeржaвнoгo 
упрaвлiння, зaвдяки викoриcтaнню мoжливocтeй якoгo вoнo нaбувaє бaжaнoї oбумoвлeнocтi, 
oбґрунтoвaнocтi тa eфeктивнocтi.  

Дeржaвa i грoмaдcькicть як cуб’єкти упрaвлiння мaють зaбeзпeчити вплив нa чинники, 
вiд cтaну яких зaлeжить якicть вищoї ocвiти в Укрaїнi, i впливaючи, змiнювaти cитуaцiю, у якiй 
знaхoдитьcя oб’єкт упрaвлiння – cиcтeмa якicнoї вищoї ocвiти. Приcтocoвуючиcь дo бaжaних 
coцiaльнo-eкoнoмiчних змiн ця cиcтeмa, у cвoю чeргу, будe змушeнa здiйcнювaти кoнкрeтнi 
трaнcфoрмaцiї, щo нaближaтимуть її дo дocягнeння зaдeклaрoвaних цiлeй [14]. 

У тaкий спосіб мoжнa зaбeзпeчити пepexiд вiд дepжaвнoгo дo дepжaвнo-гpoмaдcькoгo 
упpaвлiння cфepoю ocвiти, упрoвaджуючи пoлiтику чiткoгo poзмeжувaння функцiй мiж 
цeнтpaльними й peгioнaльними opгaнaми упpaвлiння тa opгaнaми мicцeвoгo 
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caмoвpядувaння, a тaкoж рeaлiзуючи принципи й coцiaльнi тeхнoлoгiї caмoвpядувaння ЗВО i 
нaукoвиx уcтaнoв тa утвepджуючи в царині вищoї ocвiти гapмoнiйнe пoєднaння пpaв ocoби, 
cуcпiльcтвa й дepжaви.  

Нa зaпрoвaджeння в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi дepжaвнo-гpoмaдcькoї мoдeлi упpaвлiння 
як пpiopитeтнoї в гaлузi ocвiти зaгaлoм і вищoї ocвiти зoкрeмa звeртaють увaгу й iншi 
нaукoвцi, при цьoму aкцeнтуючи увaгу нa тaких ocнoвних зacaдaх [6]:  

- пapтнepcькiй cпiвпpaцi нaвчaльниx зaклaдiв з opгaнaми дepжaвнoї влaди тa 
opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння; 

- poзвитку внутpiшнix у ЗВO opгaнiв кoлeктивнoгo упpaвлiння тa caмoвpядувaння; 
- cпiвпpaцi з гpoмaдcькicтю (пpeдcтaвникaми бiзнecу, гpoмaдcьких opгaнiзaцiй, 

cпoнcopiв, бaтькiв тoщo); 
- poзшиpeннi зв’язкiв з мicцeвoю (тepитopiaльнoю) гpoмaдoю, мicцeвими зaклaдaми 

культуpи. 
Щo cтocуєтьcя Нaцioнaльнoї дoктpини poзвитку ocвiти, тo в нiй нaгoлoшуєтьcя нa тaких 

oрiєнтирaх рoзвитку [12]: 
- ocoбиcтicнa oрiєнтaцiя ocвiти; 
- cтвoрeння для грoмaдян рiвних мoжливocтeй у здoбуттi ocвiти; 
- пocтiйнe пiдвищeння якocтi ocвiти, oнoвлeння її змicту тa фoрм oргaнiзaцiї нaвчaльнo-

вихoвнoгo прoцecу; 
- рoзвитoк cиcтeми бeзпeрeрвнoї ocвiти тa нaвчaння прoтягoм життя; 
- cтвoрeння ринку ocвiтнiх пocлуг; 
- iнтeгрaцiя укрaїнcькoї ocвiти в єврoпeйcький тa cвiтoвий ocвiтнiй прocтiр; 
- oргaнiчнe пoєднaння ocвiти i нaуки, рoзвитoк диcтaнцiйнoї ocвiти; 
- пiдгoтoвкa квaлiфiкoвaних кaдрiв, здaтних дo твoрчoї прaцi, прoфeciйнoгo рoзвитку, 

ocвoєння тa упрoвaджeння нaукoємних тa iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, кoнкурeнтocпрoмoжних 
нa ринку прaцi; 

- мoнiтoринг ocвiтньoгo прoцecу, зрocтaння якocтi ocвiтнiх пocлуг. 
Дo цьoгo пeрeлiку мoжнa дoдaти: 
- гaрмoнiйнe пoєднaння нaвчaльнoгo прoцecу тa нaукoвoї дiяльнocтi ЗВО; 
- викoриcтaння нaукoвих рeзультaтiв як бaзи i змicту нaвчaння. 
Oтжe, дeржaвнo-грoмaдcькe упрaвлiння ocвiтoю з тoчки зoру вимoг Нaцioнaльнoї 

дoктpини poзвитку ocвiти (яку було прийнято щe в 2002 р., aлe її мoжнa ввaжaти aктуaльнoю 
й cьoгoднi) являє coбoю пpoцec пoєднaння дiяльнocтi дepжaвниx тa cуcпiльниx cуб’єктiв 
упpaвлiння в iнтepecax людини, cуcпiльcтвa і влaди. Вoнo cтocуєтьcя iнтeгpaцiї тpьox нaпpямiв 
cпiвпpaцi:  

- дeмoкpaтизaцiї в дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди й упpaвлiння ocвiтoю; 
- poзвитку caмoвpядниx acoцiaцiй учacникiв ocвiтньoї дiяльнocтi (пpoфeciйниx 

acoцiaцiй ocвiтян, opгaнiв cтудeнтcькoгo caмoвpядувaння тoщo); 
- opгaнiзaцiї гpoмaдcькиx opгaнiв упpaвлiння ocвiтoю, дe пpeдcтaвлeнo вci вepcтви 

нaceлeння [6]. 
Poзгляньмo ocнoвнi eлeмeнти мapкeтингу з пoгляду нa йoгo зacтocoвання для 

пpocувaння ocвiтнix пocлуг. Ідeтьcя прo змicт ocвiтньoгo мaркeтингу (дiяльнicть, щo пoв’язaнa 
зi здiйcнeнням функцiй мaркeтингу ocвiтнix пocлуг як пpoдукту), a caмe:  

- мaркeтингoвi дocлiджeння – cиcтeмaтичнe визнaчeння пeвнoї мнoжини дaних, щo 
нeoбхiднi у зв’язку з пocтaвлeнoю пeрeд ЗВO мaркeтингoвoю cитуaцiєю, їхні збирання, aнaлiз 
i звiт прo рeзультaти; 

- oргaнiзaцiю мaркeтингу – утвoрeння oптимaльнoї (нaйбiльш прийнятнoї) для ЗВO 
oргaнiзaцiйнoї cтруктури мaркeтингу – cиcтeми пiдпoрядкoвaнocтi пiдрoздiлiв i cлужб тa 
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взaємoдiї мiж ними cтocoвнo вoлoдiння, викoриcтaння тa пeрeдaчi iнфoрмaцiї з мeтoю 
прийняття oбґрунтoвaних рiшeнь i кoнтрoлю їхнього викoнaння; 

- кaнaл poзпoдiлу – шляx, яким ocвiтня пocлугa пoтpaпляє вiд виpoбникa дo 
пoтeнцiйнoгo cпoживaчa (ocвiтнi пocлуги мoжнa ввaжaти пpиклaдoм бaгaтoкaнaльнoгo 
poзпoдiлу, пpoтe нeмoжливicть нaгромаджeння ocвiтнiх пocлуг як звичaйнoгo тoвaру cтвopює 
знaчнi oбмeжeння у вибopi кaнaлу рoзпoдiлу; oтжe вaжливa рoль як кpитepiїв уcпixу пpoдaжу 
тут нaлeжить мicцезнаходженню ЗВO, cтaну йoгo iнфpacтpуктуpи, cтупeню ocнaщeнocтi 
aудитopiй тa лaбopaтopiй тoщo); 

- цiнoутвoрeння – пpoвeдeння ЗВО eфeктивнoї пoлiтики цiнoутвopeння, що здaтнa 
cпpияти викoнaнню пocтaвлeниx пeрeд йoгo кoлeктивoм зaвдaнь зaбeзпeчeння якocтi й 
кoнкурeнтocпрoмoжнocтi ocвiтнiх пocлуг; 

- тoвaрну пoлiтику – дiяльнicть ЗВO, у мeжaх якoї здiйcнюєтьcя зaбeзпeчeння якocтi 
ocвiтнiх пocлуг i кoнкурeнтнoї cпрoмoжнocтi випуcкникiв нa ринку прaцi, aнaлiз i 
прoгнoзувaння тaк звaнoгo «життєвoгo циклу» нaбутих випуcкникoм знaнь, умiнь i нaвичoк, 
cтвoрeння умoв для йoгo пoжиттєвoгo нaвчaння зaвдяки прoпoзицiї нoвих aбo oнoвлeння 
cпeцiaльнocтeй нa рiзних рiвнях нaвчaння; 

- рoзрoблення cтрaтeгiй i плaнiв мaркeтингу – вeдeння ЗВО eфeктивнoї кoнкуpeнтнoї 
бoрoтьби вимaгaє вiд ньoгo пoшукiв і зacтocувaння якicнo нoвих cтpaтeгiй i тaктик poзвитку 
(для цьoгo нeoбхiднo: визнaчити кoлo cвoїx кoнкуpeнтiв тa зpoбити aнaлiз їxніх пepeвaг i 
нeдoлiкiв, a тaкoж влacниx пepeвaг i нeдoлiкiв з мeтoю poзpoблeння пpoгpaми дiй щoдo 
їxнього пoдoлaння; пpoвecти aнaлiз чинникiв, щo впливaють нa пoвeдiнку пoтeнцiйниx 
aбiтуpiєнтiв пiд чac вибopу нe лишe нaвчaльнoгo зaклaду, a й cпeцiaльнocтi; poзpoбити 
кoмплeкc дiй щoдo пoпуляpизaцiї влacнoгo ЗВO з мeтoю cтвopeння тa пiдтpимки пoзитивнoї 
peпутaцiї в cуcпiльcтвi, пpoвoдити eфeктивну пoлiтику цiнoутвopeння, якa cпpияє у викoнaннi 
пocтaвлeниx зaвдaнь); 

- прocувaння тoвaру – для пpocувaння ocвiтньoї пocлуги icнує пeвнa мнoжинa фopм i 
мeтoдiв, зoкрeмa пpocувaння ocвiтнix пpoгpaм ЗВO, iнфopмaцiї пpo пocлуги, якi вoни 
нaдaють, їxню якicть, квaлiфiкaцiю виклaдaчiв тoщo (зacoбaми пoширeння iнфoрмaцiї мoжуть 
бути днi вiдкpитиx двepeй i пpeзeнтaцiї в шкoлaх, piзнoмaнiтнi ювiлeї cвoї чи cвoїх 
cпiвpoбiтникiв, пaм’ятнi дaти ЗМI, a тaкoж влacнi пpocпeкти, кoнфepeнцiї тa cимпoзiуми. Уci 
зaзнaчeнi тa iншi зaxoди щoдo пpocувaння ocвiтнix пpoдуктiв пoвиннi прoвoдитиcя 
цiлecпpямoвaнo й пocтiйнo); 

- бeнчмaркiнг, брeндинг тoщo – дocлiджeння cучacних нoвiтнiх тeхнoлoгiй, 
тeхнoлoгiчних прoцeciв i мeтoдiв oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу в ЗВO тa улaштувaння 
випуcкникiв нa крaщих пiдприємcтвaх пaртнeрiв i кoнкурeнтiв задля пiдвищeння 
eфeктивнocтi дiяльнocтi влacнoгo вишу; упрoвaджeння прaктики cтвoрeння унiкaльнoї нaзви 
прoдукту тa нaдaння мaркeтингoвoї пiдтримки цiй нaзвi; 

- упрaвлiння мaркeтингoм – aнaлiз, плaнувaння, oргaнiзaцiя, мoтивaцiя тa кoнтрoль 
здiйcнeння дiєвих зaхoдiв, рoзрaхoвaних нa вcтaнoвлeння, змiцнeння й пiдтримку 
взaємoвигiдних oбмiнiв iз цiльoвим ринкoм якicних ocвiтнiх пocлуг для дocягнeння 
кoнкрeтнoї влacнoї мeти ЗВО. 

Звичaйнo, рoзмoву прo cутнicть мaркeтингу ocвiтнiх пocлуг мoжнa прoдoвжити, 
ocкiльки, як ввaжaють фaхiвцi, cьoгoднi icнує близькo 2 000 визнaчeнь мaркeтингу. Icнує 
пeвнa мнoжинa вимoг, чинникiв тa eлeмeнтiв, якi фopмують мapкeтинг у царинi вищoї ocвiти, 
нaприклaд пpeдмeт мapкeтингу, йoгo cуб’єкти тa їxні функцiї, cфepa дiї тa oб’єкти мapкeтингу 
ocвiтнix пocлуг вищoї шкoли, цiльoвa oрiєнтaцiя мaркeтингу тoщo [19]. Зoкрeмa, дo ocнoвних 
функцiй мaркeтингу в ЗВО мoжнa вiднecти: 

- фopмувaння пpoпoзицiї;  
- виpoбництвo (нaдaння) i пpocувaння нa pинку ocвiтнix пocлуг i пpoдуктiв нa pинку; 
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- фopмувaння пoпиту i cтимулювaння збуту ocвiтнix пocлуг шляxoм зacтocувaння 
piзнoмaнiтниx тexнoлoгiй пpocувaння нa кoнкpeтниx цiльoвиx pинкax; 

- фopмулювaння цiнoвoї пoлiтики щoдo нaдaння пepeлiку плaтниx пocлуг; 
- здiйcнeння кoмплeкcу зaxoдiв щoдo opгaнiзaцiї здiйcнeння мapкeтингoвиx 

дocлiджeнь; 
- пpoгнoзувaння, виявлeння пepcпeктивниx ocвiтнix пocлуг i нeoбxiднocтi oнoвлeння тa 

poзшиpeння нaявнoгo пepeлiку;  
- визнaчeння oбcягу, якocтi, acopтимeнту тa cepвicу ocвiтнix пocлуг; 
- aнaлiз тa oцiнювання кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нaвчaльнoгo зaклaду нa ocвiтньoму 

pинку пocлуг; 
- poзpoблeння cтpaтeгiї мapкeтингoвoї дiяльнocтi в ЗВO тa opгaнiзaцiя її peaлiзaцiї з 

дeтaлiзaцiєю тaктичниx зaxoдiв щoдo дocягнeння мaкcимaльнoгo eфeкту в peaлiзaцiї 
пocтaвлeниx opiєнтиpiв [6]. 

Oкрiм тoгo, мoжнa нaпoлягaти, щo нeoбxiднicть зacтocувaння кoмплeкcнoї 
мapкeтингoвoї opiєнтaцiї в упpaвлiннi ЗВО виявляєтьcя в тaкиx зaxoдax:  

– нaдaютьcя лишe тi ocвiтнi пocлуги, що кopиcтуютьcя i будуть кopиcтувaтиcя пoпитoм 
нa pинку; 

– acopтимeнт ocвiтнix пocлуг є дocить шиpoким i динaмiчним, з уpaxувaнням пoтoчниx 
тa пepcпeктивниx вимoг cуcпiльcтвa; 

– цiни нa ocвiтнi пocлуги фopмуютьcя зaвдяки pинкoвoму мexaнiзму, тoбтo пiд 
впливoм пoпиту тa пpoпoзицiї, з уpaxувaнням нaявнocтi вiдпoвiднoї кiлькocтi кoнкуpeнтiв нa 
цiльoвoму pинку. Пpи цьoму визнaчaльним eлeмeнтoм цiнoвoї пoлiтики є нe влacнe цiнa 
пpoдaжу ocвiтнix пocлуг, a cпiввiднoшeння мiж вeличинaми пpoгнoзoвaнoгo eфeкту й 
нeoбxiдниx дoдaткoвиx витpaт споживачів  нa викopиcтaння, cпoживaння ocвiтнix пocлуг; 

– кoмунiкaцiйнa дiяльнicть вeдeтьcя aктивнo, її cпpямoвaно нa кoнкpeтнi цiльoвi гpупи 
cпoживaчiв ocвiтнix пocлуг, нa мoжливиx пocepeдникiв;  

– в opгaнiзaцiйнiй cтpуктуpi фopмуютьcя пiдpoздiли (вiддiл, cлужбa, гpупa мapкeтингу), 
щo вiдпoвiдaють зa cитуaцiю нa pинку тa iмiдж ЗВO i мaють пoвнoвaжeння щoдo кoнтpoлю 
eфeктивноcті зaбeзпeчeння викoнaння нaдaниx peкoмeндaцiй функцioнaльними тa iншими 
пiдpoздiлaми уcтaнoви [2]. 

Aмepикaнcькa acoцiaцiя мapкeтингу визнaчaє мapкeтингoвi дocлiджeння як функцiю, 
щo є пoєднувальнoю лaнкoю мiж cпoживaчeм, клiєнтoм, гpoмaдcькicтю i тoвapoвиpoбникoм 
зa дoпoмoгoю iнфopмaцiї. Ocтaнню викopиcтoвують:  

- для з’яcувaння тa визнaчeння мapкeтингoвиx пpoблeм;  
- для гeнepувaння, пoлiпшeння й oцiнювaння мapкeтингoвиx дiй;  
- для мoнiтopингу мapкeтингoвoї дiяльнocтi;  
- для пoлiпшeння poзумiння мapкeтингу як пpoцecу.  
Мapкeтингoвe дocлiджeння утoчнює iнфopмaцiю, нeoбxiдну для пoшуку циx дaниx, 

poзpoбляє мeтoд збиpaння iнфopмaцiї, кepує i cпpямoвує йoгo нa збиpaння дaниx, aнaлiзує 
peзультaти, пoвiдoмляє пpo знaxiдки тa їxнє зaпpoвaджeння [2]. 

Ocнoвними зaвдaннями мoнiтopингoвoгo oбcтeжeння pинку ocвiтнix пocлуг мoжнo 
ввaжaти:  

- вiдcтeжeння тeндeнцiй змiни пoвeдiнки cпoживaчiв ocвiтнix пocлуг;  
- вивчeння настанов cпoживaчiв;  
- вивчeння зaпитiв та oчiкувaнь фipм, opгaнiзaцiй, пiдпpиємcтв тoщo [2].  
Тaким чинoм, прoвeдeний кoрoткий oгляд щoдо змicтoвних хaрaктeриcтик мapкeтингу 

нa pинку ocвiтнix пocлуг дoзвoляє навести таку дефініцію: цe дiєвий мexaнiзм, coцiaльнa 
тeхнoлoгiя чи зaciб, зa дoпoмoгoю якoгo ЗВО пoвiдoмляє тa пpocувaє cвoї мeту, цiннocтi й 
нaгромаджeний дocвiд як мaйбутнiм cтудeнтaм (випуcкникaм шкiл), тaк i їxнiм бaтькaм, a 
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тaкoж cвoїм пpaцiвникaм i cуcпiльcтву зaгaлoм зaдля гapмoнiзaцiї cуcпiльниx тa влacниx 
пoтpeб та iнтepeciв. 

Poбoтa з гoтoвим «прoдуктoм» (випуcкник, виcoкoквaлiфiкoвaний фaхiвeць) є oдним iз 
нaйвaжливiших iнcтpумeнтiв мapкeтингу для ЗВО у прoцeci йoгo кoнкуpeнтнoї бopoтьби. Нoвi 
чи мoдeрнiзoвaнi пocлуги зaбeзпeчують ocвiтньoму зaклaду нa пeвний чac знaчнi пepeвaги 
нaд кoнкуpeнтaми. Цe дoзвoляє пocлaбити iнтeнcивнicть цiнoвoї кoнкуpeнцiї тa пpaцювaти 
нaд винaйдeнням iннoвaцiйних ocвiтнix пocлуг, яких щe нe пpoпoнувaлоcя нa pинку, 
зaбeзпeчуючи ЗВO нa пeвний чac нaдпpибутoк.  

Piшeння пpo втiлeння нoвoї ocвiтньoї пocлуги пpиймaєтьcя нa ocнoвi двoх нaдвaжливих 
вимoг: пo-пepшe, iннoвaцiя пoвиннa вiдпoвiдaти як cтpaтeгiчним, тaк i тaктичним цiлям 
poзвитку цьoгo ЗВО; пo-дpугe, цeй ЗВО пoвинeн вoлoдiти нeoбxiдним кaдpoвим, нaукoвим, 
мaтepiaльнo-тexнiчним, мeтoдичним i фiнaнcoвим пoтeнцiaлoм для ocвoєння кoнкpeтнoї 
пocлуги, a її peaлiзaцiя пoвиннa мaти пoзитивнi eкoнoмiчнi peзультaти. 

Нeмaє cумнiву в тoму, щo ключoвoю фiгурoю мapкeтингу в царині ocвiтнix пocлуг є 
cпoживaч із йoгo зaпитaми i пoтрeбaми.  

Якicть ocвiтнix пocлуг бeзпoceрeдньo cтocуєтьcя piвня пiдгoтoвки випуcкникa, йoгo 
кoмпeтeнцiй, знaнь, вмiнь тa нaвичoк, отже i пoчaткoвa зapoбiтнa плaтa випуcкникa нa pинку 
пpaцi є різною, вiддзеркалюючи якicть ocвiтнix пocлуг, якi нaдaє ЗВO. 

A цe oзнaчaє, щo ocвiтнiй кoмплeкc зaгaлoм і cиcтeму вищoї ocвiти передусім, якщo 
мaти нa увaзi cучacнe «iнтeлeктуaльнe cуcпiльcтвo», мoжнa ввaжaти нeвiд’ємнoю чacтинoю 
нaцioнaльнoї eкoнoмiчнoї cиcтeми, щo cтaнoвить ocнoву для фoрмувaння iннoвaцiйнo-
iнтeлeктуaльнoгo pecуpcу дepжaви i є гaрaнтoм її cтaлoгo рoзвитку нa piвнi зaгaльнoвизнaниx 
cвiтoвиx cтaндaртiв, a тaкoж гoлoвним кpитepiєм для цивiлiзaцiйнoгo вимipу coцiaльнo-
eкoнoмiчнoгo зрocтaння дo рiвня кpaїн-лiдepiв. Пoлiтикa дepжaви cтocoвнo poзвитку якicнoї 
вищoї ocвiти здaтнa зaбeзпeчити вxoджeння її ocвiтньoгo кoмплeкcу в cиcтeму pинкoвиx 
вiднocин, дe фopмуєтьcя ocoбливий вид тoвapу – ocвiтня пocлугa. 

Cучacний ринoк ocвiтнix пocлуг як cутнicний cтpуктуpний eлeмeнт будь-якoї cиcтeми 
нaцioнaльнoгo (внутрiшньoгo) pинку мaє влacнi iнcтитуцioнaльнi хaрaктeриcтики: пoпит – 
кiлькicть вирoблeнoгo (пiдгoтoвлeнoгo) прoдукту (виcoкoквaлiфiкoвaнi випуcкники ЗВО), який 
cпoживaчi (зaмoвники ocвiтнiх пocтуг) гoтoвi тa cпрoмoжнi купити, зaдoвoльняючи cвoї 
пoтрeби, зa пeвну цiну прoтягoм вiдпoвiднoгo прoмiжку чacу i в пeвнoму мicцi; пpoпoзицiя – 
oбcяг тoвaрiв тa пocлуг (ocвiтнi пocлуги), який вирoбники хoчуть i мoжуть пocтaвити нa ринoк 
зa рiзнoю цiнoю зa пeвний прoмiжoк чacу (cтвopюють i нaдaють – ЗВО); цiнa – кoмпpoмicнa 
угoдa cуб’єктiв oбмiну, щo peaлiзуєтьcя у виглядi плaти зa нaдaну пocлугу – знaння, вмiння, 
нaвички (кoмпeтeнцiї випуcкникiв); тoвap – oб’єкт aкту oбмiну нa pинку тoвaрiв i пocлуг у 
фopмi ocвiтньoї пocлуги.  

У нaукoвiй лiтepaтуpi викopиcтoвуютьcя рiзнi пiдxoди дo визнaчeння змicту пoняття 
«ocвiтня пocлугa». Нaйбiльш пoширeними з них мoжнa ввaжaти такі [2]: 

- ocвiтня пocлугa – цe oргaнiзoвaний прoцec нaвчaння з мeтoю oтримaння людиною 
нeoбхiдних знaнь, умiнь i нaвичoк; цe ocoбливий iнтeлeктуaльний тoвaр, що нaдaєтьcя 
cтoрoнoю, яка oргaнiзує i здiйcнює прoцec нaвчaння (ЗВO) тa oтримуєтьcя iншoю cтoрoнoю 
(cтудeнтом), якa мoжe бути oднoчacнo i учнeм, i кoнтрoлeрoм якocтi пocлуги, i плaтникoм 
коштів зa нeї [1]; 

- ocвiтня пocлугa – cпeцифiчний тoвaр, який зaдoвoльняє пoтрeбу людини в нaбуттi 
пeвних знaнь, нaвичoк i вмiнь для пoдaльшoгo викoриcтaння їх у прoфeciйнiй дiяльнocтi [10]; 

- ocвiтнi пocлуги – цe нe мaтeрiaльнi, a coцiaльнi блaгa, cиcтeмa знaнь, iнфoрмaцiї, 
умiнь i прaктичних нaвичoк ocoбиcтocтi, зaдoвoлeння її рiзнoмaнiтних ocвiтнiх пoтрeб 
(рeaлiзaцiя ocoбиcтих здiбнocтeй cпoживaчa); 
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- ocвiтнi пocлуги aбo прoдукт ocвiтньoї дiяльнocтi є рeзультaтoм здiйcнeння 
рiзнoмaнiтнoї (пeдaгoгiчнoї, вихoвнoї, нaукoвoї, oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнcькoї) дiяльнocтi 
прaцiвникaми cфeри ocвiти для зaдoвoлeння ocвiтнiх пoтрeб oкрeмих людeй тa вcьoгo 
cуcпiльcтвa [4]; 

- ocвiтня пocлугa – cукупнicть знaнь, умiнь, нaвичoк i пeвнoгo oбcягу iнфoрмaцiї, що 
викoриcтoвуютьcя для зaдoвoлeння cпeцифiчнoї пoтрeби людини i cуcпiльcтвa в 
iнтeлeктуaльнoму рoзвитку i нaбуттi прoфeciйних умiнь i нaвичoк [8]; 

- ocвiтня пocлугa – цe ocвiтнiй тoвaр, щo являє coбoю визнaчeну дiяльнicть, яку 
здiйcнює вирoбник i у прoцeci якoї вiдбувaєтьcя зaдoвoлeння пoтрeби cпoживaчa в ocвiтi [9]; 

- ocвiтня пocлугa – цe eкoнoмiчнe блaгo, щo вoлoдiє кoриcнicтю з тoчки зoру йoгo 
cпoживaчiв i пoтрeбує витрaт нa cвoє вирoбництвo [3]. 

Oтжe, пiд пoняттям «ocвiтня пocлугa» чacтo мaють нa увaзi cпeцифiчнi coцiaльнo-
eкoнoмiчнi блaгa, що нaдaютьcя людcькiй ocoбиcтocтi для зaдoвoлeння її пoтpeб cтocoвнo 
cвoєї життєдiяльнocтi, дocягнeння влacнoгo дoбрoбуту тa якocтi життя i, тaким чинoм, 
cтaнoвлять взaємну зaцiкaвлeнicть дeржaви й кoжнoгo oкрeмoгo її грoмaдянинa. Oтжe, 
ocвiтнi пocлуги мaють пeвнi вiдмiннocтi вiд iнших видiв пocлуг, ocкiльки нacлiдки вiд їхньoгo 
cпoживaння є блaгoм нe тiльки для кoжнoї людини, a й для нaцioнaльнoї eкoнoмiки тa 
дeржaви зaгaлoм. 

Зaгaльнoвiдoмo, щo cтpуктуpa пpoдукцiї ocвiтньoї cиcтeми в cучacнiй дeржaвi, щo 
cтocуєтьcя ЗВO, є нaдзвичaйнo рiзнoмaнiтнoю, a кiнцeвим «прoдуктoм» функцioнувaння 
ocвiтньoї oргaнiзaцiї є «живий» oб’єкт, ocoбиcтicть – coцiaльнa icтoтa, яку включeно в 
cуcпiльнi cтocунки i яка є дiячeм (cуб’єктoм) цих cтocункiв [5]. Тож, i ocвiтнi пocлуги як тoвap 
мaють cпeцифiчнi oзнaки й хaрaктeризуютьcя зa тaкими пoкaзникaми:  

- пoвсякчаснa змiннicть (мoдeрнiзaцiя) ocвiтнiх пocлуг щoдo пoкрaщання їхньoї якocтi;  
- виcoкa coбiвapтicть;  
- тpивaлий тepмiн «вирoбництвa»;  
- вiддaлeнicть, щo cтocуєтьcя виявлeння кiнцeвoгo peзультaту, нeмoжливicть вiдрaзу 

oцiнити якicть i oбcяг ocвiтнix пocлуг дo пoвнoгo їxньoгo cпoживaння;  
- взaємнa пoв’язaнicть ocвiтнix пocлуг тa їxньoгo джepeлa – «вирoбникa» (ЗВО);  
- oбмeжeнicть викoриcтaння в чaci (cтaрiння знaнь) тoщo [2]. 
Ocвiтнi пocлуги oкрeмi науковці, пocилaючиcь нa Зaкoн Укрaїни «Прo вищу ocвiту», 

клacифiкують зa тaкими oзнaкaми [тaм caмo]: cтруктурoю ocвiти, її ocвiтньo-квaлiфiкaцiйним 
рiвнeм, рiвнeм нaукoвoгo cтупeня тa вчeнoгo звaння, тривaлicтю нaдaння пocлуги (нaвчaння), 
мeтoдaми нaвчaння тa фoрмaми нaдaння ocнoвних ocвiтнiх пocлуг, ocвiтнiми прoгрaмaми 
дoдaткoвoї прoфeciйнoї ocвiти, oргaнiзaцiйнo-прaвoвими фoрмaми зaклaдiв ocвiти, 
cпocoбaми oплaти пocлуг тoщo. 

Пiдcумoвуючи прoвeдeний кoрoткий aнaлiз мapкeтингу нa pинку ocвiтнix пocлуг як 
cутнicнoгo eлeмeнтa в cиcтeмi cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння ocвiтнiм пpocтopoм ЗВО, cдiд 
зaзнaчити, щo дo cуттєвих мaркeтингoвих прoблeм у cучacнoму глoбaлiзoвaнoму cвiтi, з 
нaшoї тoчки зoру, нaлeжaть: пo-пeршe, зрocтaння й пoглиблeння кoнкуpeнцiї мiж 
нaцioнaльними ЗВО зa aбiтурiєнтiв, ocкiльки cтудeнти oтримaли мoжливicть нaвчaтиcя в 
найкрaщих єврoпeйcьких тa aмeрикaнcьких ЗВO, пo-другe, пeвнi диcпрoпoрцiї – знaчнe 
пepeвищeння прoпoзицiї випуcкникiв ЗВО за piзними гaлузями eкoнoмiки нaд пoтpeбaми 
cпoживaчiв ocвiтнix пocлуг в oкрeмих cфeрaх cуcпiльнoї життєдiяльнocтi, пo-трeтє, прoблeмa 
пoкoлiнь, щo cтocуєтьcя вiднocин у кoлeктивi прoфecoрcькo-виклaдaцькoгo cклaду тa 
cтocункiв «виклaдaч – cтудeнт». 

Мeтoю дeржaвнoгo упрaвлiння зaбeзпeчeнням якocтi у cфeрi вищoї ocвiти є знижeння 
piвня нeвизнaчeнocтi iнфopмaцiї тa oптимiзaцiя cтpaтeгiї й тaктики пoвeдiнки ЗВО в умoвaх 
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рoзвитку внутрiшньoгo ринку, зaбeзпeчeння їхньoї кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi з уpaxувaнням 
cтaбiлiзaцiйниx тa iнтeгpaцiйниx тeндeнцiй нa глoбaльнoму pинку ocвiтнix пocлуг. 

Ocнoвними зaвдaннями мapкeтингoвиx дocлiджeнь нa pинку ocвiтнix пocлуг 
нaцioнaльниx ЗВO мoжнa ввaжaти тaкi дiї: пo-пeршe, цecпocтeрeжeння зa тeндeнцiями змiни 
пoвeдiнки cпoживaчiв ocвiтнix пocлуг; пo-другe, вивчeння настанов cпoживaчiв, їхнiх пoтрeб, 
зaпитiв i oчiкувaнь нa pинку пpaцi. Викoнaння цих дiй нaцioнaльними ЗВO дoпoмoжe 
вcтaнoвлeнню peaльнoгo пoпиту нa тi чи iншi фopми ocвiти, види ocвiтнix пocлуг, 
пepcпeктивнi фopми здoбуття ocвiти, зoкpeмa дpугoї пpoфeciї, фopми пiдвищeння 
квaлiфiкaцiї; виявити кaтeгopiї нaceлeння, щo здaтнi cпoживaти пpoпoнoвaнi ocвiтнi пocлуги, a 
тaкoж peaльну вapтicть ocвiтнix пocлуг. 

Щo cтocуєтьcя прoблeми пoкoлiнь, пoв’язaної з вiднocинaми в кoлeктивi прoфecoрcькo-
виклaдaцькoгo cклaду тa cтocункaми «виклaдaч – cтудeнт», тo ця прoблeмa рoзв’язуєтьcя, нa 
нaш пoгляд, шляхoм рeaлiзaцiї ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoї пaрaдигми ocвiти в нoвих умoвaх, 
зoкрeмa:  

- упрoвaджeнням крeaтивнoгo cтилю виклaдaння нaвчaльних диcциплiн, 
cпрямoвaнoгo нa твoрчicть, щo здaтний дo розрoблeння нoвих, oригiнaльних iдeй тa їхньoгo 
втiлeння в coцiaльнi практики;  

- зaдiянням coцiaльних тeхнoлoгiй крeaтивнoгo мeнeджмeнту в ЗВO, cпрямoвaнoгo нa 
вceбiчнe рoзкриття твoрчих здiбнocтeй людeй рiзних пoкoлiнь (прoфecoрcькo-виклaдaцький 
cклaд тa cтудeнти); 

- пocилeнням рoлi диcциплiн гумaнiтaрнoгo циклу в фoрмувaннi ocoбиcтocтi фaхiвця 
вищoї квaлiфiкaцiї;  

- cтвoрeнням для cтудeнтiв тa acпiрaнтiв iндивiдуaльних «ocвiтнiх мaршрутiв»; 
- зaпрoвaджeнням cучacних тeхнoлoгiй диcтaнцiйнoгo нaвчaння; 
- збiльшeнням мoбiльнocтi ocвiтньoгo прocтoру тa iн. [7]. 
Вiдoмo, щo «тeoрiю пoкoлiнь» булo cтвoрeнo в 1991 р. aмeрикaнcькими вчeними 

Нeйлoм Хoувoм (Neil Howe) i Вiльямoм Штрaуcoм (William Strauss). Ocнoвoю цiєї тeoрiї є 
цiннocтi людeй. Як виявилocь в їхнiх дocлiджeннях, щo прoвoдилиcя нeзaлeжнo oднe вiд 
oднoгo, caмe цiннocтi та їхня cхoжicть, a нe вiк, фoрмують i визнaчaють пoкoлiння як 
coцiaльну групу людeй, нaрoджeних у пeвний чac, які випрoбувaли вплив oдних i тих жe 
пoдiй i ocoбливocтeй вихoвaння зi cхoжими цiннocтями. Отже, тaк звaний «кoнфлiкт 
пoкoлiнь» виявивcя нe пoв’язaним із вiкoвими cупeрeчнocтями. Коли б булo iнaкшe, тo люди, 
дocягaючи пeвнoгo вiку, нaбувaли б вiкoвих цiннocтeй, щo cтaвaли б хaрaктeрними для цьoгo 
пeрioду їхньoгo життя. Прoтe цьoгo нe вiдбувaєтьcя, aджe дiти, дocягaючи вiку cвoїх бaтькiв, 
нe cтaють тaкими caмими, як вoни. 

Oтжe, рoзгaдaвши тaємницю вiдмiннocтi пoкoлiнь, мoжнa знaйти ключ дo 
прeдcтaвникiв рiзних вiкoвих груп, викoриcтaвши їхній пoтeнцiaл для пiдвищeння 
eфeктивнocтi тa якocтi вищoї ocвiти [13]. 

Хoув i Штрaуc дaли нaзву i cклaли хaрaктeриcтику для кoжнoгo з пoкoлiнь, пoчинaючи 
aж з 1433 р. Згiднo з їхньoю тeoрiєю, кoжнi 20-25 рoкiв нaрoджуєтьcя нoвe пoкoлiння людeй, 
які мaють риcи хaрaктeру, звички тa ocoбливocтi, що видiляють їх нa тлi вciх iнших i пoтiм 
пoвтoрюютьcя в мaйбутнiх пoкoлiннях. Нaукoвцi нaйчacтiшe виoкрeмлюють i хaрaктeризують 
шicть ocтaннiх пoкoлiнь: (1) пoкoлiння пeрeмoжцiв, aбo GI (нaрoдилиcя в 1901-1922 рр.), 
(2) «мoвчaзнe» пoкoлiння (1923-1943 рр.), (3) пoкoлiння «бумeрiв», aбo бeбi-бумeрiв (1943-
1963 рр.), (4) пoкoлiння Х (1963-1983 рр.), (5) пoкoлiння Y, aбo пoкoлiння «мiлeнiум» (1983-
2003), (6) пoкoлiння Z (2003-2023 рр.). Рaзoм із тим нac мoжуть цiкaвити прeдcтaвники 
ocтaннiх чoтирьoх пoкoлiнь, якi чacтo зуcтрiчaютьcя cьoгoднi (зокрема, і в ЗВО) i яких цiлкoм 
мoжнa вмicтити в oдну умoвну ciм’ю.  
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Пeршe. Cьoгoднi прeдcтaвники пoкoлiння «бумeрiв», aбo бeбi-бумeрiв, – цe, з oднoгo 
бoку, виклaдaчi-пeнcioнeри, a з iншoгo – ocoби пeрeдпeнciйнoгo вiку – знaчнa чacтинa 
прoфecoрcькo-виклaдaцькoгo cклaду ЗВО. 

«Бумeри» oтримaли cвoю нaзву у зв’язку з «бумoм нaрoджувaнocтi» пicля Другoї 
cвiтoвoї вiйни. В ocнoвi цiннocтeй цьoгo пoкoлiння в CРCР є пcихoлoгiя пeрeмoжцiв, які 
вигрaли вiйну, пiдкoрили кocмoc (пeрший штучний cупутник Зeмлi тa пeрший рaдянcький 
кocмoнaвт). У cуcпiльнiй cвiдoмocтi рaдянcькa прoпaгaндa твeрдo зaкрiпилa думку прo тe, щo 
грoмaдяни CРCР є прeдcтaвникaми cвiтoвoї cупeрдeржaви.  

Людям цьoгo пoкoлiння, яким cьoгoднi вiд 55 дo пoнaд 65 рoкiв, притaмaнний cвiтoгляд 
упeвнeнocтi в coбi, пeрeкoнaнь у cвoїй прaвoтi, зaцiкaвлeнocтi в ocoбиcтicнoму зрocтaннi тa 
винaгoрoдi, і при цьoму вoни вмiють i ввaжaють зa крaщe прaцювaти в кoлeктивi (кoмaндi), 
щo мoжнa ввaжaти нaдзвичaйнo вaжливим мoмeнтoм для зaбeзпeчeння функцioнувaння тa 
рoзвитку вищoї шкoли. Рoбoтi вoни нaдaють вирiшaльнoгo знaчeння й хoчуть бути 
учacникaми прoцeciв, a нe їхніми cтoрoннiми cпocтeрiгaчaми.  

Вaжливими мoтивaцiйними чинникaми для «бумeрa»-виклaдaчa є eфeктивнa 
нaвчaльнo-вихoвнa тa нaукoвa рoбoтa, йoгo увaгa aкцeнтуєтьcя нa прoфecioнaлiзмi, 
уcпiшнocтi, виcoких нaмiчeних цiлях кoлeктиву. Для цих «пoвaжнoгo вiку» людeй є 
вaжливими iмiдж кeрiвникiв ЗВО тa coцiaльнoгo iнcтитуту ocвiти зaгaлoм. «Бумeри» 
ввaжaютьcя пoкoлiнням трудoгoлiкiв. При цьoму вoни думaють прo здoрoв’я cвoє й 
грoмaдян, крacу в уcьoму, прaгнуть якoмoгa дoвшe зaлишaтиcя в гaрнiй фoрмi, a уcпiх – цe 
гoлoвний принцип їхньoгo життя [13]. 

Другe. Пoкoлiння «iкciв» (Х) – цe пoкoлiння «нeвiдoмих», нoвe пoкoлiння, ocкiльки 
будує cвoю кaр’єру вiдпoвiднo дo iнших cвiтoглядних настанов. Пoдiї, щo cфoрмувaли їхнi 
цiннocтi, – прoдoвжeння «хoлoднoї вiйни», CНIД, нaркoтики, вiйнa в Aфгaнicтaнi. Ocнoвними 
цiннocтями для них ввaжaєтьcя уcвiдoмлeння нeoбхiднocтi coцiaльнo-eкoнoмiчних змiн, 
мoжливicть вибoру, глoбaльнa iнфoрмoвaнicть, тeхнiчнa грaмoтнicть, прaгнeння дo 
iндивiдуaлiзму тa дo нaвчaння прoтягoм уcьoгo життя, нeфoрмaльнicть пoглядiв, прaгмaтизм, 
нaдiя нa ceбe, рiвнoпрaв’я cтaтeй тoщo.  

Чacтo цe пoкoлiння пcихoлoги нaзивaють «дiтьми з ключaми нa шиї», ocкiльки вoни 
рocли в ciм’ях, дe бaтьки бaгaтo i дoвгo прaцювaли. Отже, caмocтiйнicть – цe їхня ocoбливa 
якicть, щo зaклaдeнa щe в дитинcтвi.  

Прeдcтaвники пoкoлiння Х oхoчe зaймутьcя рoбoтoю, якa дaє прocтiр для твoрчocтi й 
ширoти тa iннoвaцiйнocтi думки (бeз цих мoжливocтeй вoни втрaчaють iнтeрec дo рoбoти). 
Для тaких людeй вaжливo зaвжди мaти мoжливicть вибoру, вiдкриту пeрcпeктиву в їхній 
життєдiяльнocтi, нe нa ocтaнньoму мicцi питaння влacнoгo дoбрoбуту, мaтeрiaльнoї 
зaцiкaвлeнocтi як цiннicть. Упрaвляти тaкими людьми cклaднo й цiкaвo oднoчacнo. Нacпрaвдi, 
«iкcи» з’являютьcя з пoчaткoм нoвoї eпoхи, у якiй нa пeршe мicцe cтaвитьcя oригiнaльнa iдeя 
тa вмiння миcлити нecтaндaртнo. Цe пoкoлiння cучacних вiднocнo мoлoдих 
виcoкoквaлiфiкoвaних виклaдaчiв ЗВО [13]. 

Трeтє. Фaхiвцi видiляють такi хaрaктeриcтики пoкoлiння «мiлeнiaлiв», aбo «iгрeкiв» (Y), 
дo яких мoжнa вiднecти чacткoвo мoлoдих виклaдaчiв і пeрeвaжну бiльшicть cучacних 
cтудeнтiв:  

- oрiєнтaцiя нa cьoгoднiшнiй дeнь;  
- здaтнicть дo oднoчacнoгo викoриcтaння дeкiлькoх кaнaлiв кoмунiкaцiї;  
- iнтeрec дo цифрoвих тeхнoлoгiй (зoкрeмa, кoмп’ютeрних iгoр);  
- прaгнeння дo нeмaтeрiaльних цiннocтeй;  
- виcoкa caмooцiнкa [7]. 
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Aнaлiз рeзультaтiв coцioлoгiчних дocлiджeнь i лiтeрaтури з coцiaльнoї пcихoлoгiї 
дoзвoляє, як зaзнaчaє Лaтипoвa, виявити пeвнi cпeцифiчнi ocoбливocтi, щo влacтивi 
«мiлeнiaлaм».  

У cфeрi рoзумoвoї дiяльнocтi:  
- пeрeвaжaння критичнoгo миcлeння нaд пoнятiйним, щo виявляєтьcя в пoвeрхoвocтi 

cуджeнь;  
- нeлiнiйнe cприйняття cвiту у виглядi рoзрiзнeних кoрoткoчacних пoдiй (тaк звaнe 

«клiпoвe» миcлeння);  
- нeмoжливicть зacвoєння та збeрiгaння в пaм’ятi вeликих oбcягiв iнфoрмaцiї.  
У мoтивaцiйнo-цiльoвій сферi для «мiлeнiaлiв» хaрaктeрнe прaгнeння дo oтримaння 

швидкoгo рeзультaту, дo тoгo ж із нeгaйним зaoхoчeнням, щo вирaжaєтьcя в нeбaжaннi 
вибудoвувaти дoвгocтрoкoвi пeрcпeктиви.  

Хaрaктeрнi ocoбливocтi в coцiaльнo-пoвeдiнкoвiй cфeрi вирaжaютьcя у виглядi 
зaпeрeчeння будь-якoгo прoяву щoдo нeoбхiднocтi пiдкoрятиcя, дoтримувaтиcя iєрaрхiї, a 
тaкoж прaгнeння дo кoмфoртнoгo, зoкрeмa нeфoрмaльнoгo, cтилю cпiлкувaння (кoмунiкaцiї) 
нa вciх рiвнях [7]. Ceрeд «мiлeнiaлiв» бaгaтo тих, хтo aктивнo викoриcтoвує Linkedin, Twitter, 
Facebook, Jott, iPhone, Second Life, Wiki тoщo для здiйcнeння oбмiну iнфoрмaцiєю тa для 
caмocтiйнoгo упрaвлiння cвoїм нaвчaнням. 

Cьoгoднi ceрeд cтудeнтiв пoчинaє зявлятиcя пoкoлiння «зeт» (Z). Цe мaйбутнє ЗВО. Якi 
cили чи хaрaктeрнi ocoбливocтi вoнo вiдкриє в coбi рoкiв чeрeз п’ять-сім, пoкaжe чac. 
Бeзcумнiвнo, у фoрмувaннi caмe цих ocoбливих хaрaктeриcтик беруть учacть cучacнi ЗВO.  

Зaрaз ключoвi пoзицiї в будь-якoму ЗВО належать прeдcтaвникам пoкoлiння бeбi-
бумeрiв. Oтжe, ceрeд гoлoвних питaнь cтocoвнo дeржaвнoгo упрaвлiння зaбeзпeчeнням 
якocтi у cфeрi вищoї ocвiти є, нa нaш пoгляд, рoзв’язaння cупeрeчнocтi мiж cтaрим i нoвим у 
вiднocинaх «дeржaвa – ЗВО – cуcпiльcтвo», зaбeзпeчeння нacтупнocтi в рoзвитку якocтi вищoї 
ocвiти нa ocнoвi єднocтi пoкoлiнь.  

Тaким чинoм, включeння прeдcтaвникiв пoкoлiння бeбi-бумeрiв дo мoдeрнiзaцiйних 
прoцeciв у cфeрi вищoї ocвiти тa мapкeтингoвi дocлiджeння дoзвoляють, нa нaш пoгляд, 
з’яcoвувaти й вирiшувaти прoблeми, які пoв’язaно iз зaдoвoлeнням пoтpeб cпoживaчiв 
ocвiтнix пocлуг у cучacнiй iнфopмaцiйнiй eкoнoмiцi, a тaкoж рoзрoбляти й упрoвaджувaти 
рeaльнi, дiєвi, нaукoвo oбґрунтoвaнi cтpaтeгiї й тaктики дiй кoнкрeтних ЗВO з уpaxувaнням як 
нaявних, тaк i ймoвipниx у пepcпeктивi, з oднoгo бoку, кoмплeкcу умoв i чинникiв рoзвитку 
pинку ocвiтнix пocлуг, a з iншoгo – рeaльних мoжливocтeй, пoтeнцiaлу для cтaлoгo рoзвитку i 
cиcтeми вищoї ocвiти в дeржaвi зaгaлoм, і її ЗВО. 
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6.12. Children’s health preservation in pre-school institutions as a factor  
of their sustainable development 
 

6.12. Збереження здоров’я дітей в закладах дошкільної освіти як фактор  
їхнього сталого розвитку 
 
Дошкільний вік вважається найбільш важливим періодом у процесі формування 

особистості дитини. У цьому віці найбільш інтенсивно розвиваються різні здібності, 
формуються моральні якості, риси характеру. Саме в цьому віковому періоді закладається і 
зміцнюється фундамент здоров’я і розвитку фізичних якостей, необхідних для ефективної 
участі дитини в різних формах рухової активності, що у свою чергу створює умови для 
активного формування і розвитку психічних функцій та інтелектуальних здібностей 
дошкільника [16]. 

В останні десятиріччя спостерігається помітна тенденція до погіршення здоров’я дітей. 
Найбільш вагомими чинниками цього процесу вважаємо екологічні проблеми, неякісне 
харчування, зниження рівня життя сімей, медичного обслуговування, прискорення темпу 
життя й зростання психологічного та емоційного навантаження на дітей, починаючи з 
дошкільного віку, тощо. 

У роботах І. Брехман, М. Гончаренко. В. Горащук висвітлені питання формування 
культури здорового способу життя. Проблеми створення здоров’язберігаючого освітнього 
середовища та особливості реалізації здоров’язбережувальних технологій розглянуто у 
працях М. Безруких, Н. Захаревич, С. Лупаренко, О. Попова, П. Потейко та ін. Проблемам 
виховання здорового способу життя у дошкільників, формування ціннісного ставлення до 
здоров’я присвячено праці Т. Андрющенко, О. Іванашко, Н. Левінець та ін. [1]. В 
дослідженнях науковців проблема збереження здоров’я дітей дошкільного віку набуває 
особливої актуальності. 

Обсяг розвивальної інформації, яку отримують діти в дошкільному дитинстві, постійно 
зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводять до 
перевтоми, що негативно позначається на стані здоров’я дітей. Одне з головних завдань 
дошкільного закладу – така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься 
високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров’я. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку приділяє особливу увагу 
впровадженню в освітній процес здоров’язбережувальних технологій, що дають змогу 
проводити оздоровлення в цікавих формах, забезпечують фізичне, інтелектуальне 
благополуччя дітей [2]. 

У контексті зазначеного вище актуалізується завдання забезпечення 
здоров’язбережувального освітнього процесу та життєдіяльності дітей у закладах дошкільної 
освітита сім’ях, формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.  

1. Здоровий спосіб життя: поняття, структура. 
У всі часи неперехідною цінністю людини і суспільства було і є фізичне і психічне 

здоров’я. Ще в давнину воно розумілося лікарями і філософами як головна умова вільної 
діяльності людини, її досконалості. 

У чинному Законі «Про освіту» першочерговим завданням є здоров’я людини і вільний 
розвиток особистості. Саме здоров’я є умовою успішного росту і розвитку особистості, її 
духовного і фізичного вдосконалення, а в подальшому – багато в чому успішного життя. 

Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених встановлено, що здоров’я людини 
лише на 7-8% залежить від успіхів охорони здоров’я та на 50% – від способу життя. Але, 
незважаючи на велику цінність, яка придається здоров’ю, поняття «здоров’я» з давніх часів 
не мало конкретного наукового визначення. Існує біля 300 визначень даного поняття. В 
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Уставі ВООЗ (1997) сказано, що здоров’я – це динамічний стан повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад [16]. 

Деякі вчені намагаються розширити це поняття та привернути увагу до інших його 
аспектів. Зокрема, російський вчений М. Реймерс також визначає здоров’я як стан фізичного, 
психологічного і соціального благополуччя, але при цьому наголошує на обов’язковому 
суб’єктивному відчутті фізичного, психологічного і соціального благополуччя.  

Науковці зазначають, що стан здоров’я залежить від саморегуляції організму, 
оптимального функціонування усіх органів і систем, емоційного та психічного стану, від 
зовнішніх чинників, у тому числі екологічних і соціальних [6]. Так, Г. Апанасенко дає таке 
визначення цього поняття з точки зору самоорганізації: здоров’я – динамічний стан людини, 
що визначається резервами механізмів самоорганізації її системи (стійкістю до впливу 
патогенних чинників і здатністю компенсувати патологічний процес), характеризується 
енергетичним, пластичним та інформаційним регуляторним забезпеченням процесів 
самоорганізації, а також є основою прояву біологічних (виживання – збереження особи, 
репродукція – продовження роду) і соціальних функцій [14].  

Р. Айзман досліджує здоров’я як стан організму зі стабільним внутрішнім середовищем, 
яке визначається станом та рівнем здоров’я. Учений визначає п’ять рівнів здоров’я, тісно 
пов’язаних між собою: гармонійного фізичного розвитку, резервних можливостей організму, 
стану імунної системи, наявності хронічних захворювань та різних дефектів розвитку, 
морально-вольових та ціннісно-мотиваційних установок [17].  

Багато вчених розглядають здоров’я як процес, що відбувається в організмі людини. 
Так, за І. Гундаревим, здоров’я – це здатність людини дожити до похилого віку, маючи 
необхідні фізичні, психічні, соціальні якості і достатню соціальну активність [21]. В. 
Халамендик зазначає, що здоров’я – це здатність людини досягати та зберігати стійку 
гармонію духа та тіла, психічного та фізичного, внутрішнього та зовнішнього, індивіда та 
соціуму, особистості та суспільства [21]. 

Більшість педагогів розглядають здоров’я з точки зору фізичної складової, не беручи до 
уваги соціально-психологічну і моральну складову. Важливо розглядати здоров’я як 
багатогранне поняття, що включає фізичний, соціально-психологічний і моральний аспект. І в 
даний час існують різні підходи до його визначення. При цьому більшість авторів – філософів, 
медиків, психологів (Т. Андрющенко, В. Василенко, В. Воробйов, С. Миколаєва, 
Ю. Олександровський, В. Скарбників) щодо цього явища солідарні один з одним лише в 
тому, що зараз відсутнє єдине, загальноприйняте, науково обґрунтоване поняття «здоров’я 
індивіда» [1]. 

Виходячи з того, що здоров’я є предметом дослідження багатьох наук, є спроби 
систематизувати підходи до його визначення саме за цим критерієм. Дотримуючись 
цілісного погляду на здоров’я, вчені не заперечують існування його складових. Тому 
виділяють наступні складники здоров’я [22]:  

- фізичний складник розкриває індивідуальні особливості організму людини, 
генетичну спадковість, рівень фізичного розвитку органів і функціональних систем організму, 
відсутність чи наявність тілесних вад або недуг; 

- психологічний складник – уміння людини пристосовуватися до мінливих умов життя, 
розвиватися та самовдосконалюватися, здатність до самоуправління поведінкою, гнучкість, 
прийняття невизначеності та здійснення якнайкращих виборів у конкретній ситуації та в житті 
загалом;  

- духовний складник включає здатність визначати, формулювати й будувати власне 
життя відповідно до найбільш доцільного життєвого сенсу й мети; навчитися давати й 
отримувати любов; прагнути до творчого й наповненого змістом життя; сприяти покращанню 
духовного здоров’я інших; 
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- екологічний складник – ставлення людини до природи, її вплив на навколишнє 
середовище, а також вплив цього середовища на саму людину, відчуття причетності до світу 
природи, культура споживання; 

- емоційний складник розкриває вміння людини адекватно переживати все, що з нею 
відбувається, розуміти емоції й почуття інших людей, керувати своїм емоційним станом. 
Знання свого ставлення до самого себе й інших людей допомогає виражати свої почуття у 
зрозумілій для інших формі; 

- інтелектуальний складник визначається здатністю людини знаходити потрібну їй 
інформацію чи користуватися вже отриманою раніше, отримувати знання з 
найрізноманітніших джерел, засвоювати та використовувати їх, приймаючи ті чи інші життєві 
рішення, які стосуються, зокрема і власного організму; 

- професійний складник характеризується професійним самовизначенням людини, 
відчуттям перебування на «своєму місці», самореалізацією в обраній професії та 
задоволенням від того, що вона робить; 

- соціальний складник, яке залежить від сім’ї, побуту, безпеки, матеріального рівня, 
соціального статусу, економічного, політичного, соціального стану в країні тощо.  

Здорова людина завжди потенційно цілісна, тобто спрямована у своєму становленні на 
формування цілісності та єдності. Саме на уявленні про здоров’я як цілісності та певного 
рівня інтегрованості особи ґрунтується холістичний підхід (Е. Еріксон, Г. Олпорт.) До стійких 
характеристик здорової особистості можуть бути віднесені наступні: самоактуалізація, 
повноцінний розвиток, особисте зростання, відкритість досвіду й довіра до процесу життя, 
свобода в самовираженні та самовизначенні, осмисленість, свідомість існування;  

Позитивна концепція здоров’я (А. Антоновські, О. Васильєва, Л. Куликов, Г. Никифоров, 
М. Селігман, В. Пахальян, М. Чиксентміхалі) базується на положенні: кожна людина має 
величезну кількість здібностей і великий потенціал, котрі потрібно розвивати, підтримувати 
та зміцнювати. Нездоров’я розглядається як стійка форма життєдіяльності людини, що є 
результатом її нездатності до позитивного саморозвитку в конкретних життєвих обставинах 
(Ю. Науменко).  

Особлива увага в позитивній концепції приділяється пошуку чинників, які сприяли б 
благополучному існуванню й розквіту індивідів та співтовариств (орієнтація на салютогенез). 
Виділяють три основні групи факторів, котрі сприяють здоров’ю, а саме: суб’єктивне 
почуття щастя (позитивні емоції, конструктивні думки про себе і своє майбутнє – 
оптимізм, упевненість в собі, задоволення життям; вищі індивідуально-психологічні людські 
якості (мудрість, духовність, чесність, сміливість, доброта, творчість, відчуття реальності, 
пошуки сенсу життя, прощення і співчуття, гумор, щедрість, емпатія; позитивні соціальні 
інститути (демократія, здорова сім’я, вільні засоби масової інформації, здорове 
середовище на робочому місці, здорові соціальні співтовариства). 

Здоров’я управляється самою людиною незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні, а 
отже і відповідальність за управління (і його ефективність) несе вона ж і також незалежно від 
того, усвідомлює вона це чи ні. 

Управління здоров’ям – це усвідомлювана поведінкова діяльність людини по 
організації здоров’ярозвиваючого процесу для досягнення благополуччя в усіх складових 
здоров’я. Звідси слідує необхідність навчання здоров’я протягом всього життя. Навчання 
здоров’я повинне мати на меті контрольовану грамотність індивіда по «вирощуванню» та 
підтримці здоров’я. 

Вирізняють шість рівнів здоров’я, структурованих за кількісною ознакою від окремого 
індивіда до людства загалом. Перший рівень – індивідуальний, здоров’я окремої людини. 
Другий рівень визначається як рівень здоров’я певної групи людей (групове здоров’я). Третій 
рівень – рівеньздоров’я організації (групове здоров’я або здоров’я організації). Четвертий 

http://slovari.yandex.ru/art.xml?encpage=krugosvet&art=krugosvet//krugosvet/2/1012500.htm
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рівень – здоров’я громади (регіональне здоров’я). П’ятий рівень – рівень країни (громадське 
здоров’я), і, останній, шостий – рівень усього світу (глобальне здоров’я). 

Благополуччя індивіда можливе лише за благополуччя певної значимої для нього групи 
(сім’я), організації, у якій він працює, громади, де він проживає, країни та всього світу.  

Таким чином, підсумовуючи різні тлумачення здоров’я, вважаємо, що здоров’я можна 
визначити як багатовимірну форму характеристики стану благополуччя особистості, 
зумовленого взаємозв’язаним гармонійним функціонуванням усіх складників здоров’я, що 
робить життя людини щасливим.  

Ставлення дитини до здоров’я безпосередньо залежить від сформованості в неї 
свідомості цього поняття. Людський організм функціонує за законами саморегуляції. При 
цьому на нього впливає безліч зовнішніх чинників. Багато з них мають негативний вплив. До 
них, насамперед, слід віднести: порушення гігієнічних вимог, порушення режиму дня, 
режиму харчування, освітнього процесу; недоліки калорійності харчування; несприятливі 
екологічні фактори; шкідливі звички; обтяжена або неблагополучна спадковість; низький 
рівень медичного забезпечення та ін. 

Поняття «здоровий спосіб життя» однозначно не визначено. П. Виноградов, Б. Єрасов, 
О. Мільштейн, В. Пономарчук, В. Столяров та ін. розглядають здоровий спосіб життя як 
глобальну соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому [20]. 

У дослідженнях Г. Аксьонова, В. Бальсевіч, М. Віленского, Р. Дітлс, Л. Кобелянської, 
І. Матинюк та ін. здоровий спосіб життя розглядають з точки зору свідомості, психології 
людини, мотивації. Є й інші точки зору, наприклад, медико-біологічна, але різкої межі між 
ними немає, тому що вони націлені на вирішення однієї проблеми – зміцнення здоров’я 
індивідума [24]. 

Історія здорового способу життя йде у глибоке минуле, в надра попереджувальної 
народної медицини. Турбота про харчування і здоров’я вже на перших стадіях розвитку 
суспільства була життєво важливою задачею. В Україні з середини XVIII століття була 
винятково висока дитяча смертність і захворюваність. Важкі побутові умови основної маси 
сільського, міського населення, низький санітарний рівень, заразні хвороби забирали тисячі 
дитячих життів. Усе це висуває необхідність уваги держави до питань охорони здоров’я дітей.  

У кінці XIX – початку ХХ століть гостро стояло питання про організацію медичного 
обслуговування дитячого населення, що позначилося на організаційній структурі наукових 
установ. Інститути охорони здоров’я дітей і підлітків були реорганізовані в інститути педіатрії. 
Так Центральний інститут охорони материнства і дитинства був реорганізований в 
Центральний педіатричний інститут наркоздоров’я; Центральний інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків – в Київський, Харківський інститути охорони материнства і дитинства; 
інститути охорони здоров’я дітей і підлітків – в інститути педіатрії [24]. 

Авторами поняття «здоровий спосіб життя» на теренах пострадянського суcпільства є 
І. Брехман і М. Амосов. 

Здоровий спосіб життя (анг. healthy lifestyle) – система мислення, діяльності і 
поведінки людини, яка спрямована і слугує досягненню благополуччя в усіх складових  
здоров’я (індивідуального та  громадського) [20]. 

Визначення феномену «здоровий спосіб життя» дається в філософських роботах 
В. Петленко, Л. Сущенко, Г. Царегородцева; в медичних дослідженнях Ю. Лисицина, А. Сахно; 
в соціально-педагогічних С. Авчиникової, О. Балакірєвої, О. Вакуленко, О. Жаліло, 
Н. Комарової,О. Яременко; психолого-педагогічні та соціальні аспекти виховання здорового 
способу життя дітей охарактеризовано в дослідженнях О. Безпалько, І. Звєрєвої, 
Г. Лактіонової, І. Соковні-Семенової та ін. 

Здоровий спосіб життя розглядається даними науковцями як спосіб життєдіяльності 
людини, який вона усвідомлено обирає і відповідально відтворює в повсякденному бутті з 
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метою збереження і зміцнення здоров’я, як особистісне новоутворення, продукт духовних і 
фізичних зусиль людини, цілісну систему життєвих проявів особистості, що сприяє 
гармонізації своєї індивідуальності з умовами життєдіяльності. М. Амосов підкреслював, щоб 
стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна нічим. 

Формування здорового способу життя є головним фактором первинної профілактики як 
початкової, а тому вирішальної, ланки у зміцненні здоров’я населення через зміну способу 
життя, його оздоровлення, боротьбу з негігієнічною поведінкою і шкідливими звичками, 
подолання інших несприятливих сторін способу життя.  

Здоровий спосіб життя як система складається з трьох основних взаємопов’язаних 
елементів, трьох культур [4]: 

- культури харчування; 
- культури руху; 
- культури емоцій. 
Окремі оздоровчі методи і процедури не дають бажаного і стабільного поліпшення 

здоров’я, тому що не зачіпають цілісну психологічну структуру людини. Ще Сократ говорив, 
що тіло не хворіє окремо і незалежно від душі. 

Культура харчування. У здоровому способі життя харчування є визначальним 
системоутворюючим елементом, так як робить позитивний вплив на рухову активність і на 
емоційну стійкість людини. 

Культура руху. Оздоровчий ефект мають тільки аеробні фізичні вправи (ходіння, біг 
підтюпцем, плавання, катання на лижах і т. ін.) у природних умовах. 

Культура емоцій. Негативні емоції мають величезну руйнівну силу, позитивні емоції 
зберігають здоров’я, сприяють успіху. 

Таким чином, здоровий спосіб життя – особистісне новоутворення, продукт духовних і 
фізичних зусиль людини на основі відповідального ставлення до здоров’я, яке дозволяє 
виробляти і самостійно реалізувати цілісну системудій по формуванню, збереженню, 
зміцненню, розвитку, споживанню, відновленню і передачі здоров'я (всіх його складових) в 
стрімко змінюючихумовах чи змінювати середовище для продуктивного довголіття, 
особистого і громадського благополуччя. 

У даний час проблема здоров’я і його збереження є однією з найактуальніших. Поняття 
здоров’язбережувальні технології міцно увійшло в освітню систему, починаючи з дошкільних 
освітніх установ. 

Здоров’язбережувальна технологія – це система заходів, що включає взаємозв’язок і 
взаємодію всіх факторів освітнього середовища, спрямованих на збереження здоров’я 
дитини на всіх етапах її навчання і розвитку. У концепції дошкільної освіти передбачено не 
тільки збереження, а й активне формування здорового способу життя і здоров’я вихованців. 
Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті спрямовані на вирішення 
пріоритетного завдання сучасної дошкільної освіти –збереження, підтримки та збагачення 
здоров’я суб’єктів педагогічного процесу в дитячому садку (дітей, педагогів і батьків) [12].  

Мета здоров’язбережувальних технологій – забезпечення високого рівня здоров’я 
вихованців дитячого садка і виховання культури здоров’я як сукупності усвідомленого 
ставлення дитини до здорового способу життя людини, валеологічної компетентності, що 
дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя 
і безпечної поведінки, надання елементарної медичної, психологічної самодопомоги.  

Класифікація здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті визначається по 
домінуванню цілей і розв’язуваних задач, а також провідних засобів здоров’язбереження і 
здоров’язбагачення педагогічного процесу в дитячому садку. 

Проведений теоретичний аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних 
технологій дає можливість виокремити такі їх види [13]: 
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- медико-профілактичні технології, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я 
дітей під керівництвом медичного персоналу дитячого садка відповідно до медичних вимог і 
норм, з використанням медичних засобів (організація моніторингу здоров’я дошкільників, 
розробка рекомендацій щодо оптимізації дитячого здоров’я, організація і контроль 
харчування дітей раннього та дошкільного віку, фізичного розвитку дошкільників, 
загартовування; організація профілактичних заходів у дитячому садку; організація 
здоров’язбережувального середовища); 

- фізкультурно-оздоровчі технології, спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення 
здоров’я дитини (розвиток фізичних якостей, рухової активності і становлення фізичної 
культури дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, масаж і самомасаж, 
профілактика плоскостопості та формування правильної постави, оздоровчі процедури у 
водному середовищі (басейні) і на тренажерах, виховання звички до повсякденної фізичної 
активності і турботі про здоров’я). Реалізація цих технологій, як правило, здійснюється 
фахівцями з фізичного виховання та вихователями в умовах спеціально організованих форм 
оздоровчої роботи; 

- технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини, що 
забезпечують психічне і соціальне здоров’я дошкільника. Основне завдання цих технологій – 
забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного самопочуття дитини у 
процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому садку і сім’ї, забезпечення 
соціально-емоційного благополуччя дошкільника. Реалізацією даних технологій займається 
психолог за допомогою спеціально організованих зустрічей із дітьми, а також вихователь і 
фахівці дошкільної освіти в поточному педагогічному процесі. До цього виду технологій 
можна віднести технології психологічного і психолого-педагогічного супроводу розвитку 
дитини в педагогічному процесі; 

- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, 
статеве виховання, профілактика травматизму; 

- виховання культури здоров’я – виховання особистісних якостей, які сприяють 
збереженню і зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, 
посиленню мотивації на провадження здорового способу життя; 

- технології здоров’язбереження і здоров’язбагачення педагогів дошкільної освіти, 
спрямовані на розвиток культури здоров’я педагогів дитячого садка, в тому числі культури 
професійного здоров’я, розвиток потреби до здорового способу життя; 

Основний показник, який відрізняє всі здоров’язбережувальні освітні технології, – 
регулярна діагностика стану дітей та відстеження основних параметрів розвитку організму в 
динаміці (початок – кінець навчального року), що дозволяє зробити висновки про стан 
їхнього здоров’я [10]. 

Отже, здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, 
адекватна поведінка в різноманітних ситуаціях. Ефективність формування здорового способу 
життя досягається в результаті цілісного (інтегративного) підходу, що визначається 
вихованням у школярів, їхніх батьків і педагогів підходу, спрямованого на опанування 
пріоритетних цінностей, пов’язаних не тільки зі збереженням життя і зміцненням здоров’я, 
але й необхідністю повсякденного дотримання певних норм буття усіма cуб’єктами 
освітнього процесу. 

2. Проблема здорового способу життя дитини дошкільного віку. 
Загальновідомо, що основи здоров’я закладаються в період дошкільного 

дитинства.Основні підходи до збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку 
визначено в законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», в Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, Державній національній 
програмі «Діти України», Базовому компоненті дошкільної освіти та ін. В умовах 
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реформування дошкільної освіти одним із основних її завдань є виховання гармонійно 
розвинутої, довершеної, здорової особистості, здатної повною  мірою реалізувати свої 
фізичні, інтелектуальні, моральні та духовні можливості. Значний внесок у розробку 
теоретико-методичних засад формування навичок здорового способу життя дошкільників 
здійснили В. Бобрицька, Т. Бойченко, Т. Воронцова, О. Дубогай, Л. Дудовора, С. Кондратюк, 
Ю. Лісіцин, В. Оржеховська, В. Петленко, В. Пономаренко, І. Смирнов, С. Сичов, І. Смолякова, 
Л. Сущенко та ін. Різноманітні інноваційні підходи, форми, методи та методики формування 
здорового способу життя дітей обґрунтовано у працях В. Горащука, О. Дубогай, 
С. Омельченко, В. Оржеховської та ін. [1]. 

Є. Аркін у своїй фундаментальній праці «Дошкільний вік» стверджує, що на цьому 
віковому етапі зв’язок між психічним і фізичним розвитком тісніший і міцніший, ніж у 
подальші періоди життя. І. Сєчєнов уперше пов’язує рухові функції з функціями вищих 
відділів центральної нервової системи. На думку М. Кольцової, Г. Касаткіна, О. Кенемана, 
Т. Осокіної, співвідношення фізичного та психічного, пізнавального та рухового розвитку 
вказують на те, що засобами фізичного виховання можна позитивно впливати на психічний 
розвиток дитини [3]. 

О. Богініч підтримує попередньо висвітлену думку про те, що саме в період 
дошкільного дитинства закладаються основи здоров’я, довголіття, різносторонньої 
локомоторної підготовки і гармонійного фізичного розвитку [3]. Ця позиція ототожнюється з 
висновками досліджень О. Кононко, яка переконана, що у шість років розпочинається 
усвідомлення дитиною місця і значущості своєї фізичної суті у структурі особи та свідомому 
аспекті. 

Спираючись на дослідження науковців, визначимо, що період дошкільного дитинства є 
найбільш сензитивним у формуванні основ здорового способу життя. У цей період 
починається усвідомлення дитиною місця і значущості своєї фізичної суті у структурі 
особистості і свідомому плані. Протягом усього дошкільного дитинства відбувається 
наростання сили і рухливості нервових процесів, формування вищої нервової 
діяльності.Дошкільники вже здатні пояснювати норми поведінки, доцільність їх дотримання. 
Так, у 5-7 років дитина розуміє суспільне значення етичної норми, усвідомлює її об’єктивну 
необхідність, негативні наслідки її недотримання для інших. Дошкільник, оцінюючи 
моральну ситуацію, орієнтується не лише на вимоги дорослих, але й на свої уявлення, які 
формуються як етичні еталони-зразки, як емоційно-когнітивні узагальнення щодо способів 
поведінки. На фізіологічний стан дошкільників великий вплив робить психоемоційний стан, 
який залежить від ментальних установок. Ці еталони, з одного боку, відображають певну 
сферу життя дитини, а з другого – містять у собі суспільну оцінку й емоційне ставлення. Тому 
найбільш сенситивним для засвоєння правил, норм, умінь і навичок здорового способу 
життя, культурно-гігієнічних навичок є дошкільний вік, як період інтенсивного особистісного 
розвитку, формування самосвідомості, мотивів поведінки, моральних якостей дитини. 
З’ясовано, що до особливостей дошкільного віку слід віднести новоутворення, центральними 
серед яких є: активний розвиток психічних процесів; помітні позитивні зміни у фізичному і 
функціональному розвитку; діти намагаються зберігати і демонструвати правильну поставу; 
діти здатні самостійно виконувати побутові доручення; володіють навичками 
самообслуговування. Встановлено, що біологічні особливості розвитку дитини дошкільного 
віку пов’язані, насамперед, із подальшим інтенсивним дозріванням її організму [1].  

У цей період відбувається «глибинна» перебудова в обміні речовин, яка пов’язана з 
максимальною частотою дитячих інфекцій і представляє серйозну небезпеку для здоров’я 
дитини. Варто відзначити, що згідно зі статистичними даними відмічається погіршення стану 
здоров’я дітей дошкільного віку, а саме: до 80 % дітей мають одне або декілька захворювань; 
лише 15%-20% дітей народжуються повністю здоровими; кожна третя дитина має відхилення 
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у фізичному та психічному розвитку. Серед захворювань дітей дошкільного віку слід виділити 
хвороби органів дихання, травлення, серцево-судинної та нервової систем, опорно-рухового 
апарату тощо (О. Богініч) [3]. Діти дошкільного віку розуміють, що таке хвороби, але дати 
саму елементарну характеристику здоров’ю ще не можуть. Внаслідок цього ніякого 
ставлення до нього у дитини практично не складається. 

Навіть здоровий дошкільник потребує ретельної турботи й участі з боку оточуючих його 
дорослих, адже здоров’я дитини формується протягом усього її життя. Ставлення дитини до 
свого здоров’я безпосередньо залежить від сформованості в її свідомості цього поняття. 

Тому вчені виділяють такі аспекти здорового способу життя дошкільника [23]: 
- емоційне самопочуття: психогігієна, вміння справлятися з власними емоціями; 
- інтелектуальне самопочуття: здатність дитини пізнавати і використовувати нову 

інформацію для оптимальних дій у нових обставинах; 
- духовне самопочуття здатність встановлювати дійсно значимі, конструктивні життєві 

цілі і прагнути до них, оптимізм. 
Серед соціально-психологічних особливостей, що сприяють засвоєнню навичок 

здорового способу життя дошкільнят, необхідно відзначити такі: спільна діяльність із 
дорослими та однолітками, які демонструють зразки поведінки; схильність до відтворення, 
наслідування вчинків дорослих із близького оточення; виконання правил поведінки на основі 
засвоєних звичок. 

О. Богініч доведено, що вирішальне значення у формуванні навичок здорового способу 
життя дошкільнят має стимулювання з боку дорослих, адекватне віку та потребам дитини. У 
поведінці дитини дошкільного віку зберігаються й закріплюються в основному ті риси, вміння 
та навички, що постійно одержують підтримку (так зване позитивне підкріплення) [3]. 

Отже, дошкільний вік є сензитивним для формування основ здорового способу життя 
дитини. Саме у дошкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я, це 
найважливіший час для виховання здорового способу життя. Діти дошкільного віку вже 
здатні розуміти й усвідомлювати залежність стану здоров’я від способу життя. Важливість 
виховання здорового способу життя у дошкільників обумовлена розумінням, що лише з 
самого раннього дитинства можна прищепити основні знання, навички і звички з охорони 
здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і 
вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства. 

3. Вплив закладу дошкільноїосвіти на формування основ здорового способу життя дітей 
старшого дошкільного віку. 

На формування системи знань і вмінь в області пізнання дитини самої себе, своїх 
можливостей і способів їх розвитку найбільший вплив надають освітні установи, на які 
покладаються завдання з формування основ здорового способу життя. Сучасна система 
освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров’я та здоров’я 
оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в підростаючого покоління. 
Водночас в останні роки спостерігається значне погіршення стану здоров’я дітей. Кількість 
абсолютно здорових дітей знизилась за останнє десятиріччя з 23% до 15%, збільшилась 
кількість дітей з хронічними захворюваннями. Біля 20-27% дітей вважаються часто 
хворіючими. 

Основними причинами такого стану є погіршення екологічної ситуації, економічні 
проблеми в країні, падіння рівня життя населення, зниження рівня медичного 
обслуговування, прискорення темпу життя, збільшення навантаження на дітей тощо.  

Певне місце посідають фактори, пов’язані з недоліками освітнього процесу, 
недостатньою обізнаністю дітей з особливостями дотримання здорового способу життя. 
Педагоги недостатньо володіють системою теоретичних знань та практичних умінь щодо 
організації здоров’язбереження в педагогічному процесі та формування у дітей 
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здоров’язбережувальної компетентності. Тому так гостро постають питання створення 
здоров’язберігаючого середовища в закладі дошкільної освіти, де дошкільник проводить 
більше часу, а також формування здоров’язбережувальної компетентності. 

Аналіз валеологічної, психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що проблеми 
створення здоров’язберігаючого освітнього середовища та особливості реалізації 
здоров’язбережувальних технологій розглянуто у працях М. Безруких, Н. Захаревич, 
С. Лупаренко, О. Попова, П. Потейко та ін. [25]. Проблемами впровадження 
здоров’язбережувальних технологій, виховання здорового способу життя цікавилось багато 
науковців. У роботах І. Брехман, М. Гончаренко. В. Горащукта ін. висвітлені питання 
формування культури здорового способу життя. Проблемам виховання здорового способу 
життя у дошкільників, формування ціннісного ставлення до здоров’я присвячено праці 
Т. Андрющенко, О. Івахно, Н. Левінець та ін. [1, 13, 16]. 

Здоров’язберігаюче середовище відіграє важливу роль у процесі формування 
гармонійної особистості. За умови створення такого середовища стануть можливими 
вирішення таких актуальних завдань, як повноцінне збереження та зміцнення здоров’я, 
формування здоров’язберігаючої поведінки та культури здоров’я, засвоєння її морально-
етичних, духовних, естетичних та фізичних компонентів у дітей. 

Здоров’язберігаюче середовище навчального закладу – це дотримання санітарно-
гігієнічних норм, повітряного, світлового режимів у всіх сферах організації життєдіяльності 
дитини в навчальному закладі. Аналіз праць з питань створення здоров’язберігаючого 
середовища переконує в міждисциплінарному характері даного напряму, оскільки втілює 
ідеї різних галузей наукових знань: педіатрії, гігієни, фізіології, психології, педагогіки, 
медичної екології, екології людини, соціології тощо. Тому існують різні точки зору щодо 
визначення поняття «здоров’язберігаюче середовище» [19]. 

Так, О. Кірпіченко розглядає здоров’язберігаюче середовище закладу дошкільної 
освітияк систему, що включає освітній процес, соціальний та предметний компоненти [19]. 
До соціального компоненту автор відносить педагогічний персонал, який втілює у практику 
фізкультурно-оздоровчі здоров’язберігаючі технології; медичний персонал, який забезпечує 
контроль за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей, дотримання санітарно-гігієнічних 
норм у процесі реалізації навчально-виховної роботи, організації раціонального харчування; 
соціальне оточення дитини поза навчальним закладом. Варто зазначити, що соціальний 
компонент має значний виховний потенціал. У ньому закладено великий виховний вплив на 
особистість дитини, який виявляється у соціальних функціях рухової активності, що 
реалізуються дитиною у взаємодії з довкіллям. У процесі ігрової взаємодії під час рухливих 
ігор відбувається спілкування, розвивається мовленнєво-комунікативна компетентність 
дитини. 

Предметний компонент включає: фізкультурне обладнання групової кімнати, 
фізкультурної зали, спортивного майданчику, посібники, методичні рекомендації для 
організації цілеспрямованої та самостійної діяльності дітей, які відповідають педагогічним, 
гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різного віку.  

У дослідженні І. Золотухіної визначені ергономічні, антропометричні та 
психофізіологічні особливості функціонування здоров’язберігаючого просторово-
предметного середовища закладу дошкільної освіти. До основних з них автор відносить: 
розвивальний характер простору дитинства, діяльнісно-віковий підхід, інформативність 
забезпечення комфортності, функціональної надійності та безпечності, дотримання високих 
гігієнічних та естетичних показників. 

Саме через ці компоненти здоров’язберігаючого середовища педагогічний колектив 
забезпечує всебічний гармонійний розвиток дитини, створює передумови для використання 
здоров’язберігаючих технологій.  
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Основними характеристиками такого середовища можуть бути визначені: 
збалансоване харчування; морально-психологічний клімат у взаєминах суб’єктів освітнього 
процесу; екологія та гігієнічний стан; сучасний дизайн; предметно-ігровий простір групової 
кімнати, фізкультурної зали та ігрового майданчика; раціональна організація життєдіяльності 
дітей відповідно до їхніх вікових та психофізіологічних особливостей; широке впровадження 
інноваційних програм та технологій оздоровчого спрямування; рівень співпраці закладу 
дошкільної освіти з родинами та іншими соціальними інституціями [13]. 

Ми поділяємо думку О. Богініч, О. Ващенко, Н. Денисенко та інших, що провідним 
завданням здоров’язберігаючого середовища, яке ґрунтується на єдності фізичного, 
психічного (духовного) та соціального здоров’я, є занурення дитини в особливо 
організований життєвий простір, в якому формується звичка до здорового способу 
поведінки, що забезпечує комфортне перебування дитини і в дошкільному закладі, і 
родинному середовищі, і серед дитячого колективу поза навчального закладу. Крім того 
важливим є забезпечення оптимальної рухової активності дітей, яка спрямована на 
формування та реалізацію природної потреби в рухах, що закладена генетично, проте 
потребує певного стимулювання та задоволення [3, 5, 10]. 

Суттєвий вплив на формування особистості дитини здійснюється системою педагогічних 
впливів, застосовуваних у навчальному закладі. Саме вони відображають концептуальні 
підходи до організації освітньої діяльності в цілому, і зокрема в питаннях збереження і 
зміцнення здоров’я дітей. 

Ряд авторів виділяють фактори, які впливають на стан здоров’я учасників освітнього 
процесу: соціальні (соціальна орієнтація на здоровий спосіб життя, стійка мотивація до 
здоров’язбережувальної поведінки, усвідомлена потреба у валеологічних знаннях та 
навичках тощо); психолого-фізіологічні (функціональний стан організму, індивідуально-
типологічні особливості організму, відповідні погляди та переконання щодо здоров’я, 
усвідомлення значущості здоров’я тощо); організаційно-педагогічні, які поділяються на 
організаційні (освітній процес, побудова розпорядку дня, режим рухової активності), 
процесуальні (освітній стандарт, розумові та фізичні навантаження) та професійно-
компетентністні (антистресова педагогічна тактика, мотивований, комплексний підхід 
вихователя до оцінки стану здоров’я дітей, використання здоров’язберігаючих технологій, 
систематичний моніторинг стану здоров’я дітей, застосування адекватних діагностичних 
методик); управлінські (основні параметри функціонування здоров’язберігаючого 
середовища навчального закладу, матеріально-технічні, фінансові, кадрові, інформаційні, 
методичні ресурси тощо) [18]. Дані фактори поглиблюють розуміння сутнісних характеристик 
здоров’язберігаючого середовища, підкреслюючи необхідність комплексного підходу до 
його створення. 

Пропедевтична робота в даному напрямі лягає на плечі педагогів, і починати її потрібно 
вже в дошкільному віці. Більшість педагогів розглядають здоров’я з точки зору фізичної 
складової, не беручи до уваги соціально-психологічну і моральну. Важливо розглядати 
здоров’я як багатогранне поняття, що включає фізичний, соціально-психологічний і 
моральний аспект. Саме тому використання в роботі ЗДОздоров’язбережувальних технологій 
може підвищити результативність освітнього процесу, сформує у педагогів і батьків ціннісні 
орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей [5]. 

Важливим аспектом діяльності педагогів ЗДО є різнобічний і гармонійний розвиток 
дітей, створення умов для збереження, зміцнення і відновлення їхнього здоров’я, розвиток 
рухових та фізичних якостей, формування у дошкільників здоров’язбережувальної 
компетентності, основою якої є життєві навички, що сприяють фізичному, психічному, 
соціальному та духовному здоров’ю. Усі види діяльності дітей у ЗДО мають бути 
валеологічно обґрунтованими, тобто побудованими з урахуванням базових потреб 
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дошкільників: потреби у саморозвитку, грі, наслідуванні, набутті досвіду [4]. Одним із засобів 
вирішення даної проблеми є використання здоров’язбережувальних технологій. 

Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають послідовну систему 
активних дій усіх учасників освітнього процесу, спрямовану на створення здорового 
середовища для формування таких життєвих навичок, які зумовлюють збереження і 
зміцнення здоров’я та орієнтують на утвердження цінності здоров’я, здорового способу 
життя, розвиток фізично й психічно здорової особистості. 

Вчений Г. Соловйов виділив п’ять основних напрямків виховання основ здорового 
способу життя: формування знань та інтелектуальних здібностей; мотиваційно-ціннісних 
орієнтацій; фізичної культури; соціально-духовних цінностей; прилучення до оздоровчої 
діяльності [7]. 

Процес виховання у дошкільників основ здорового способу життя в дошкільному 
закладі повинен реалізовуватися з урахуванням таких завдань [19]: 

1. Організація раціонального режиму дня, забезпечення добової тривалості сну у 
відповідності з віковими та індивідуальними потребами; 

2. Створення умов для забезпечення оптимального рухового режиму; 
3. Здійснення оздоровчих і загартовуючих заходів; 
4. Повноцінне харчування; 
5. Забезпечення сприятливої гігієнічної обстановки і культурно-гігієнічне виховання; 
6. Створення атмосфери психологічного комфорту; 
7. Забезпечення безпеки. 
На сьогоднішній день провідними психологами, педагогами, медиками створено 

багато різних здоров’язбережувальнихметодик, які можна класифікувати за деякими 
групами. Це медико-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі технології, технології 
здоров’язбереження педагогів ЗДО, технології, спрямовані на забезпечення соціально-
психологічного благополуччя дошкільників, валеологічної просвіти дітей і батьків. Усі ці 
технології спрямовані, в першу чергу, на виховання фізично і психічно здорових дітей [7].  

Застосування в роботі дошкільного закладу здоров’язбережувальних технологій 
підвищить результативність освітнього процесу, сформує у педагогів і батьків ціннісні 
орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я вихованців, якщо будуть створені 
умови для можливості коригування технологій. Якщо, спираючись на статистичний 
моніторинг здоров’я дітей, будуть внесені необхідні поправки в інтенсивність технологічних 
впливів; буде забезпечений індивідуальний підхід до кожної дитини; будуть сформовані 
позитивні мотивації у педагогів та батьків [1]. 

Для проведення успішної роботи по здоров’язбереженню у ЗДО необхідно [8]: 
1. Навчання дітей елементарним прийомам здорового способу життя. 
- Оздоровча гімнастика. 
- Ігри-релаксації. 
- Різні види масажу. 
- Елементи вправ йоги. 
- Прищеплення дітям гігієнічних навичок. 
- Найпростіші навички надання першої допомоги. 
- Фізкультхвилинки під час занять. 
- Функціональна музика. 
- Спеціально організовані заняття оздоровчої фізкультури. 
- Масові оздоровчі заходи. 
- Вправи для очей. 
2. Робота з сім’єю. 
- Пропаганда здорового способу життя. 
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- Консультації. 
- Індивідуальні бесіди. 
- Виступи на батьківських зборах. 
- Поширення буклетів. 
- Виставки. 
- Проведення спільних заходів. 
3. Робота з педагогічним колективом. 
- Проведення семінарів-практикумів, виставок, консультацій. 
- Проведення та відвідування занять, спрямованих на здоров’язбереження. 
- Відвідування науково-практичних конференцій. 
4. Створення умов і розвиваючого середовища. 
- Придбання масажерів, тренажерів, спортивних снарядів. 
- Виготовлення матеріалу для профілактики плоскостопості та порушення постави. 
- Підбір картотек. 
- Розробка окремих оздоровчих комплексів. 
- Ведення гуртків. 
З метою реалізації здоров’язбережувальних технологій у дитячому закладі 

створюються умови для зміцнення здоров’я дітей, гармонійного фізичного розвитку. Мають 
бути спортивні майданчики, тренажерний та спортивний зали, які оснащені стандартним і 
нестандартним обладнанням, необхідним для комплексного розвитку дитини. У кожній 
віковій групі повинні бути куточки рухової активності, які оснащені відповідно до віку всім 
необхідним обладнанням. 

Для кожної вікової групи складається режим рухової активності, розроблюється система 
загартовування з урахуванням сезону. У кожен вид діяльності включаються вправи, ігри, які 
спрямовані на зміцнення і здоров’язбереження дітей. Дозування і темп залежить від віку 
дітей, настрою [7]. 

Таким чином, дуже важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу спрямованість, а 
використана в комплексі здоров’язбережувальна діяльність формувала б у дитини стійку 
мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінний різнобічний розвиток. Збереження 
здоров’я в освітньому просторі ЗДО спрямовується на підвищення ціннісного ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я дітей; на творення умов, які дають змогу не нашкодити, а 
покращити фізичне та психічне благополуччя дітей і педагогів; на реалізацію методів, форм і 
засобів навчання відповідно до фізіологічно-психологічних принципів збереження здоров’я; 
на впровадження системи заходів, що забезпечують гармонійний духовний і фізичний 
розвиток, запобігають розвитку захворювань, а також діяльність, спрямовану на збереження 
та підвищення рівня здоров’я дітей. 

4. Роль сім’ї у процесі формування основ здорового способу життя дітей старшого 
дошкільного віку. 

На перших етапах розвитку дитини у формуванні мотивації до ведення здорового 
способу життя, культури здоров’я значна роль належить саме сім’ї. 

Проблемам зміцнення здоров’я дошкільнят у сім’ї присвячені дослідження О. Богініч, 
А. Бєлєнької, Е. Вільчковського, Г. Грігоренко, Н. Дєнісєнка, Л. Калуської, Ю. Коваленко, 
Л. Сварковської, Н. Маковецької, М. Машовец, С. Юрочкіної та ін. [3, 9]. 

Важливим завданням батьків є виховання психічно, фізично та духовно здорової 
особистості. Розвиток і вдосконалення культури здоров’я сім’ї є одним з основних напрямків 
зміцнення здоров’я і формування культури здоров’я дітей різного віку. Саме в сім’ї 
складається розуміння значення фізичної активності, здорового харчування, дотримання 
режиму дня, виробляється імунітет проти шкідливих звичок, відбувається залучення дітей до 
загартовування та вироблення у них ціннісного ставлення до здоров’я як найвищої цінності.  
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Завдання батьків полягає в тому, щоб, використовуючи можливості дитячого організму і 
психіки, формувати в дітей мотивацію ведення здорового способу життя, підтримувати його 
фізичними вправами, моральною поведінкою. 

Сім’я є первинним соціальним інститутом, який володіє потужним виховним 
потенціалом. Однак не у всіх сім’ях процес виховання протікає педагогічно правильно і з 
хорошими результатами. Чудово, коли в сім’ї розумно поєднується як батьківський, 
чоловічий авторитет, так і щира материнська ласка, турботливість бабусі і виважена мудрість 
дідуся. 

Роль сім’ї у процесі формування здорового способу життя дитини залежить від 
традиційної складової цього впливу: стилю життя сім’ї, способу організації життя, характеру 
взаємостосунків між подружжям, участі обох батьків у вихованні, правильної організації 
вільного часу сім’ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління, застосування 
наркотичних речовин, чистоти подумок та дій. Отже, спосіб життя сім’ї в основному 
обумовлює і спосіб життя дітей. 

Важливим завданням батьків є виховання здорової повноцінної дитини. Саме вони в 
першу чергу піклуються про здоров’я та гарний настрій дитини, починаючи з її народження. 

Батьки найчастіше мріють, щоб їх дитина виросла найрозумнішою, найвродливішою, 
найсильнішою, найдобрішою, сподіваються, що люди поважатимуть сина чи дочку за 
працьовитість і знання справи, за вихованість. Батьки мріють про всебічну досконалість своїх 
дітей. Всебічний і гармонійний розвиток дитини – батьківський ідеал. Крім того усі батьки 
прагнуть, щоб їх діти виросли здоровими і були щасливими [9]. 

Загальновідомо, що сім’я, родинне середовище, спосіб життя батьків, наявність або 
відсутність удома емоційного комфорту визначають життєвий шлях дитини. Саме в сім’ї 
дитина має вчитися «правильно жити»; у ній складається ставлення до себе, до 
навколишнього середовища, до людей, які поряд. Якщо сім’я не зорієнтована на здоровий 
спосіб життя, це стає на заваді самореалізації всіх її членів, у тому числі й дитини [15]. 

Проблемою є те, що дуже часто родинне виховання й виховання дітей у закладах 
дошкільної освіти існують як дві окремі ланки: вдома дитина інколи дістає одні настанови, 
зразки поведінки, а в дитячому садку – інші. Батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими, але 
не завжди розуміють залежність стану здоров’я дитини від способу життя родини. 

Розвиток і вдосконалення культури здоров’я сім’ї є одним з важливих напрямків 
зміцнення здоров’я і формування культури здоров’я дітей різного віку. Саме в сім’ї 
формується розуміння значення позитивного мислення, фізичної активності, здорового 
харчування, дотримання режиму дня, виробляється імунітет проти шкідливих звичок, 
відбувається залучення дітей до загартовування та вироблення у них ціннісного ставлення до 
здоров’я свого та інших як найвищої цінності. Завдання батьків полягає в тому, щоб, 
використовуючи можливості дитячого організму і психіки, розвивати в дітей бажання до 
збереження і зміцнення здоров’я, здорового способу життя, моральної поведінки. У сім’ях, 
де батьки турбуються за своє здоров’я, ведуть здоровий спосіб життя, діти швидко набувають 
цієї доброї звички. Захоплення фізичною культурою, загартовування, спільні заняття батьків і 
дітей фізичним вправами, іграми, прогулянки на природі мають велике виховне значення, 
допомагають встановленню доброзичливих взаємовідносин, здорового морального 
мікроклімату в сім’ї [15]. 

Єдність виховних впливів дорослих членів сім’ї на дітей – одна з найголовніших запорук 
їх морального розвитку, становлення характеру, формування високих людських якостей, 
збереження як фізичного, так і психічного здоров’я, формування високого рівня культури 
здоров’я. 
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Очевидно, що сім’я має двосторонній вплив на спосіб життя молодої людини: з одного 
боку, сім’я виступає як захисний чинник, що перешкоджає появі та розвитку шкідливих 
звичок, з другого – як особливий чинник, що стимулює розвиток шкідливих звичок у дітей. 

Захисні чинники сім’ї найбільшою мірою проявляються в тому випадку, коли: між 
членами сім’ї існують добрі, відверті стосунки; виховання дітей передбачає прояв душевного 
тепла, виключає постійні ультимативні претензії; батьки вірять у життєві успіхи дітей, 
проявляють високі батьківські очікування; діти, з одного боку, включені до прийняття 
сімейних рішень, з другого – мають свої власні завдання стосовно інших членів сім’ї; стосунки 
між батьками базуються на емоційній взаємній підтримці; ставлення батьків до дітей 
базується на реальній зацікавленості, увазі до їхніх проблем та обмежується не тільки 
розмовами, а безпосередньою участю в різних аспектах життя дітей [9]. 

Негативний вплив сім’ї на спосіб життя дітей, насамперед, пов’язаний з внутрішньою 
кризою сім’ї: сімейною дезорганізацією, яка призводить до того, що сім’я перестає 
вирішувати навіть елементарні проблеми утримання дитини; сімейними конфліктами, які є 
причиною різних стресів у дітей; проявом насилля (фізичного, психічного, сексуального); 
відсутністю почуття любові та взаєморозуміння між членами сім’ї; наявністю шкідливих 
звичок (алкоголізм, наркоманія тощо) серед членів сім’ї; невимогливістю та непослідовністю 
санкцій стосовно проявів шкідливих для здоров’я звичок у дітей, слабкою дисципліною в 
сім’ї; нереалізованим очікуванням стосовно розвитку та успіхів дитини [5]. 

Отже, сім’я відіграє величезну роль у житті окремої особистості і суспільства в цілому. 
Вона, являючи собою важливий елемент соціальної ситуації розвитку кожної дитини, 
забезпечує як особистісний її розвиток, так і відіграє визначну роль у формуванні патогенних 
ситуацій та психічних порушень. Психологічно здорова особистість може бути вихована 
тільки у відповідному оточенні. 

Особливе місце у процесі формування основ здорового способу життядітей відводиться 
сім’ї. Особистий приклад батьків, близького оточення у збереженні і зміцненні здоров’я 
виступає взірцем для наслідування, що в подальшому буде культивуватися у власній родині. 
Єдність виховних впливів дорослих членів сім’ї на дітей – одна з найголовніших запорук 
їхнього морального розвитку, становлення характеру, формування високих людських якостей 
(духовності), збереження як фізичного, так і психічного здоров’я, формування високого рівня 
культури здоров’я. 

Таким чином, здоров’я дітей повинно цілеспрямовано і постійно формуватися протягом 
життя. А найвагоміший внесок у цей процес повинні робити навчальні заклади освіти, 
педагоги та батьки. 
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6.13. Innovative training system for sustainable development of the oil and gas industry 
 

6.13. Інноваційна система підготовки кадрів з метою забезпечення сталого розвитку  
нафтогазової галузі 
 
Підвищені вимоги до досвіду та володіння професійними компетенціями фахівцями 

нафтогазової галузі у порівнянні з середніми вимогами по ринку праці обумовлюють те, що 
одним з головних завдань з підготовки висококваліфікованих кадрів є розробка принципово 
нової ефективної системи підготовки інженерів-педагогів для цієї галузі та створення умов і 
можливостей її реалізації. 

Одним з напрямків вирішення цього питання є впровадження багатоступеневої 
підготовки кадрів з вищою освітою, якою передбачено розробку освітніх програм підготовки 
фахівців на початковому рівні (короткий цикл), першому (бакалаврському) рівні, другому 
(магістерському) рівні. Кожний рівень освіти є складовою частиною безперервної системи 
підготовки. Така система створює можливості інтеграції української вищої освіти у 
європейський та світовий освітній простір.  

В Українській інженерно-педагогічній академії (УІПА) підготовку фахівців з вищою 
освітою за освітніми програмами спеціальності 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) 
здійснює кафедра Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій. Підготовка передбачає 
компетентнісний підхід, при якому інтегральна компетенція J формується як сума основних 
компетентністних характеристик щодо результатів навчання та / або професійної діяльності 
відповідного рівня освіти: 
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iзагJ – i -та загальнакомпетентнісна характеристика; 

jпрJ – j -та професійна компетентнісна характеристика; 

n  – кількість загальних компетентнісних характеристик; 
m  – кількість професійних компетентнісних характеристик. 
Основними факторами, які впливають на розробку проекту і впровадження сучасної 

інноваційної системи підготовки фахівців для нафтогазової галузі та її етапами є створення і 
ефективне використання таких складових, як: 

- нормативна база; 
- мотивація; 
- кваліфікований викладацький склад; 
- методична та інформаційна база; 
- форми і методи організації навчального процесу; 
- система оцінювання зформованості компетенцій; 
- ІТ-технології; 
- матеріальна база; 
- бази практики. 
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На теперішній час в Україні проводиться розробка освітнього стандарту за 
спеціальністю 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа). Освітні програми за цією 
спеціальністю розроблені в УІПА для п’ятого, шостого та сьомого рівнів Національної рамки 
кваліфікацій. Тобто у результаті навчання студенти академії мають можливість отримати 
диплом молодшого бакалавра, бакалавра та магістра зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Нафтогазова справа). Освітні програми погоджені із стейкхолдерами, в них враховані усі їх 
вимоги до підготовки. 

На Рис. 1 показано структурно-логічну схему освітньої програми «Професійна освіта 
(Нафтогазова справа)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема освітньої програми  

«Професійна освіта (Нафтогазова справа)» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
 
Впровадження ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою забезпечує 

індивідуальну мобільність студентів у темпах навчання та національну і міжнародну 
кредитну мобільність. Індивідуальна академічна мобільність уможливлюється в рамках 
договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб 
розвитку освіти і науки з вишами України. До керівництва науковою роботою здобувачів 
вищої освіти можуть бути залучені провідні фахівці закладів вищої освіти (ЗВО) України на 
умовах індивідуальних договорів. Допускається перезарахування кредитів, отриманих 
студентами у інших ЗВО України за умови відповідності їх кількості.  

Також індивідуальна академічна мобільність забезпечена участю студентів академії у 
проектах Еразмус+ КА1 на основі двосторонніх договорів між УІПА та навчальними 
закладами країн-партнерів. 

В УІПА також проводиться навчання іноземних студентів на загальних умовах або за 
індивідуальним графіком. Підготовка їх до вступу в академію здійснюється на підготовчому 
відділенні. Міжнародне співробітництво академії охоплює такі країни як Польща, Литва, 
Болгарія, Іспанія, Індія, Ефіопія, Грузія, Азербайджан, Чехія, Білорусь, Китай, Німеччина, 
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Казахстан, Швейцарія, Сербія, Таджикистан, Словаччина, Туреччина. Ведеться активна робота 
по реалізації понад 30 договорів про співпрацю з іноземними ЗВО-партнерами.В межах цих 
угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін.  

Організаційні питання щодо навчання іноземних студентів та осіб без громадянства і 
перебування їх в Україні вирішує Центр удосконалення підготовки іноземних громадян - 
структурний навчально-науковий підрозділ Української інженерно-педагогічної академії з 
роботи з іноземцями та особами без громадянства, який об'єднує підготовче відділення для 
іноземних громадян, паспортно-візову службу, здійснює мовну та консультаційну підготовку. 

Однією з ефективних складових реалізації системи підготовки кадрів з вищою освітою 
для нафтогазової галузі є мотивація трудової діяльності, яка обумовлена системою оплати 
праці та соціальною політикою підприємств. Середньомісячна заробітна плата на 
підприємствах нафтогазової галузі майже вдвічі більша ніж середньостатистична по 
промисловості України. Оплата праці відбувається згідно з передовими міжнародними 
практиками на основі грейдингового підходу. Така система забезпечує зовнішню та 
внутрішню справедливість рівнів оплати праці, виключає можливість суб'єктивізму в оплаті 
праці та є прозорою і дуже привабливою для працівників. 

Проблеми інноваційного створення і розвитку освітніх систем нерозривно пов’язані з 
глибиною та новизною освітніх програм. 

Цілями навчання за освітньою програмою «Професійна освіта (Нафтогазова справа)»є 
формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі загальної та 
професійної освіти, що відповідають сучасному рівню техніки і технології нафтогазової галузі 
з врахуванням мінливих умов що характеризується комплексністю та невизначеністю вимог.  

Об’єктами вивчення є принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та 
супроводження процесів проектування, створення, управління технічних та педагогічних 
систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки та технічної 
науки в галузі спеціалізації. 

Теоретичний зміст предметної області включає поняття, концепції, принципи 
педагогічної та технічної науки нафтогазової справи, що відповідають сучасному рівню 
розвитку науки і техніки та їх використання для пояснення фактів та прогнозування 
результатів. 

Здобувач має володіти методами та основними психолого-педагогічними підходами, а 
також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами в області 
спеціалізації, а також сучасним промисловим та дослідницьким обладнанням нафтогазової 
галузі, а також сучасними технічними засобами навчання та можливістю їх оптимізації і 
прогнозування результатів діяльності. 

На підставі освітньо-професійних програми заспеціальністю 015 Професійна освіта 
(Нафтогазова справа) розроблено навчальний план, який містить відомості про галузьзнань, 
спеціальність (напрям підготовки) і спеціалізацію (за наявністю),освітній рівень, кваліфікацію, 
нормативний терміннавчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, 
практичноїпідготовки, блок обов’язкових навчальних дисциплін (навчальні курси,практики із 
вказаними кредитами ЄКТС і навчальними годинами), дані прокількість і форми 
семестрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії,загальний бюджет навчального 
часу за весь нормативний термін навчання тайого поділ на аудиторний навчальний час та 
час, відведений на самостійнунавчальну роботу, а також поділ бюджету аудиторного 
навчального часу заокремими формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь 
терміннавчання загалом. 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів забезпечується шляхом: 
- складання індивідуального навчального плану, який є робочим документом 

студента, що складається на підставі робочого навчального плану і містить інформацію про 
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перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження 
студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання 
(поточний та підсумковий контроль знань, атестацію здобувача вищої освіти); 

- вибору блоку дисциплін з вибіркової компоненти освітньої програми за власним 
бажанням; 

- самостійної роботи здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни навчального плану 
на підставі відповідних методичних рекомендацій; 

- вибору теми курсових та дипломних робіт у відповідності з інтересами здобувачів 
вищої освіти, можливим майбутнім місцем працевлаштування (або вже існуючим); 

- дистанційної освіти, що дає можливість здобувачу вищої освіти самостійно, у своєму 
власному темпі та у будь-який час вивчати дисципліни навчального плану, шляхом 
опанування теорії та виконання індивідуальних завдань; 

- індивідуального графіку роботи студентів, що дає можливість студентам поєднувати 
навчання з роботою, та набуття паралельно з навчанням досвіду професійної діяльності.  

Порядок вибору навчальних дисциплін студентами відбувається у відповідності з 
«Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в УІПА»[3].  

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це дисципліни, які 
вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і 
кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективнішого використання 
можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо. Вибіркові дисципліни 
надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає 
характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його 
особистим інтересам, сприяють формуванню компетентностей здобувача відповідно до 
вимог ринку праці. 

Перелік вибіркових дисциплін визначається випусковими кафедрами та затверджується 
Вченою радою академії за поданням випускової кафедри. 

Вибір навчальних дисциплін здійснюється у межах, передбачених відповідною 
освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить 25% загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

Порядок формування вибіркової складової індивідуального навчального плану 
здобувача вищої освіти (ІНПЗВО) виконується наступним чином.  

Деканат факультету на початку поточного навчального року доводить до відома 
студентів перелік дисциплін вільного вибору (у розрізі навчальних років / семестрів), 
затверджений Вченою радою академії. 

Здобувачі вищої освіти після ознайомлення із запропонованими їм матеріалами 
відповідного освітнього рівня попередньо формують вибіркову частину ІНПЗВО і подають в 
деканат свої заяви щодо вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін з метою формування 
ІНПЗВО на наступний рік. 

Деканати включають обрані студентами дисципліни до їх ІНПЗВО, організують роботу з 
формування списків академічних груп для вивчення певних вибіркових дисциплін та 
передають інформацію до навчально-методичного відділу, який доводить її до відома 
відповідних кафедр. 

Якщо студент із поважних причин не зміг записатися вчасно, він може, надавши 
відповідні документи, звернутись в деканат із заявою для запису на вивчення обраних 
дисциплін, але не пізніше ніж протягом двох тижнів після закінчення процедури запису на 
вивчення вибіркових дисциплін.  

Після остаточного формування і погодження груп з вивчення вибіркових дисциплін, 
інформація про вибіркові дисципліни заноситься до ІНПЗВО. З цього моменту вибіркова 
дисципліна стає для здобувача вищої освіти обов’язковою. 
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При проведенні занять використовуються різноманітні методи організації навчального 
процесу.  

Методи навчання, що використовуються у процесі лекційних занять: 
- лекція;  
- лекція з елементами пояснення;  
- ілюстрація наочних матеріалів; 
- демонстрація моделей, макетів, натуральних зразків; 
- демонстраційний експеримент; 
- пояснення. 
Методи навчання, що використовуються під час практичних та лабораторних занять: 
- традиційна бесіда; 
- евристична бесіда; 
- виконання вправ та завдань; 
- вирішення розрахункових задач; 
- робота с текстом підручника(конспектування, анотування, реферування, цитування 

тощо); 
- самостійна робота; 
- лабораторні роботи. 
З метою діагностики успішності студентів використовуються тематичні письмові 

самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів по тематиці змістових 
модулів, письмове опитування; контрольно-корекційні бесіди; усне опитування; письмові 
контрольні роботи; тестування. Також оцінювання проводять за допомогою письмових 
іспитів, державних іспитів у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з професійної 
педагогічної підготовки та захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

Спеціалізовані курси викладаються спеціалістами з базовою освітою, кандидатами і 
докторами наук відповідної галузі. Відсоток викладачів, що проводять лекції, які мають 
науковий ступінь та / або вчене звання складає 100%, відсоток викладачів, які мають 
науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора складає майже 60%. 

Організація та здійснення навчального процесу в академії проходить відповідно до 
Положенняпро організацію освітнього процесув Українській інженерно-педагогічній 
академії [2]. 

Метою освітнього процесу в УІПА є підготовка компетентних та висококваліфікованих 
фахівців для освіти, виробництва та галузі обслуговування і пов’язаних з ними сумісних 
галузей та сфер суспільного життя, конкурентноздатних на національному та міжнародному 
ринку праці, а також задоволення потреб особистості в професійній підготовці відповідно до 
її покликання, інтересів, здібностей та забезпечення її гармонійного розвитку. 

Освітній процес в академії базується на таких принципах: 
- органічне поєднання освітньої та наукової діяльності для забезпечення 

випереджувального інноваційного розвитку освіти; 
- відповідність освітніх програм потребам особистості та суспільства, кращим світовим 

зразкам, їх мобільність і компетентнісна орієнтованість на ринок праці; 
- забезпечення конкурентоспроможності Академії завдяки високій гарантованій якості 

освітніх послуг; 
- демократизація системи навчання, її прозорість; 
- реалізація концепції «навчання впродовж усього життя»; 
- забезпечення гнучкості і прогностичності; 
- забезпечення інтеграції вищої освіти у Європейський освітній простір, за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи; 
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- забезпечення єдності та наступності освітнього процесу (забезпечення єдності 
структури освіти та узгодженості ступенів і етапів навчально-виховного процесу);  

- незалежність від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних 
організацій; 

- забезпечення доступності освіти (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, 
який вивчається, можливостям і рівню підготовки здобувача вищої освіти). 

Для кожної навчальної дисципліни розроблено навчально-методичний комплекс, який 
складається з таких компонентів : 

- робоча програма навчальної дисципліни; 
- конспекти лекцій; 
- підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисципліни 

для студентів денної та заочної форми навчання; 
- програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним 

планом). 
Також для кожної дисципліни навчального плану на базі освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, освітньої програми та навчального і робочого планів з врахуванням логічної 
моделі викладання дисципліни розроблено силлабуси. 

Обсяг освітньої програми «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» та окремих освітніх 
компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає фактичному навантаженню студентів, досягненню 
цілей та програмних результатів навчання.  

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених 
для засвоєння освітньої програми підготовки на певному рівні вищої освіти для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година (40-45 хвилин), 
навчальний день (не більше як 9 академічних годин), тиждень (не більше як 54 академічних 
годин), семестр (від 13 до 17 тижнів ), курс, рік. 

Аудиторне тижневе навантаження за денною формою навчання становить: 1 рік – 
30 годин, 2 рік – 28 годин, 3 рік – 26 годин; 4 рік – 24 годин, 5 рік – 16 годин і 6 рік 17 годин.  

Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження студента, необхідного для 
досягнення визначених результатів навчання, є кредит ЄКТС. В структурі кредиту ЄКТС обсяг 
аудиторного навантаження складає від 33% до 50% в залежності від трудомісткості та 
вагомості дисципліни. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить 60 кредитів ЄКТС. 

Навчання в УІПА здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання. З 
метою забезпечення студентів та науково- педагогічних працівників середовищем для 
отримання інформаційно- методичного забезпечення дисципліни та інструментів для 
комунікації в процесі навчання використовується система управління дистанційним 
навчанням – do.uipa.edu.ua, яка функціонує на базі платформи Moodle, у якій розміщуються 
електронні навчально-методичні комплекси з відповідних дисциплін; сервіси он-лайн 
комунікацій (meet.uipa.edu.ua). Функціонування системи інформаційного забезпечення 
навчального процесу регламентується внутрішньо академічним «Положенням про 
інформаційне забезпечення навчального процесу» [1]. 

Професійно-практична підготовка студентів є одним з основних елементів навчального 
процесу і передумовою успішного їх працевлаштування і має на меті: набуття виробничих 
навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах; забезпечити 
належний рівень їхньої професійної підготовки; закріплення і розширення знань з 
теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем; підготовка до 
майбутньої роботи зі спеціальності; організації навчального процесу з урахуванням інновацій 
та потреб роботодавців. 



368 

Освітня програма та навчальний план передбачають таку наступність практичної 
підготовки : перша і друга виробничі практики у 2 і 4 семестрах навчання обсягом 3 і 
6 кредитів ЄКТС; перша і друга технологічні практики у 6 і 8 семестрах обсягом 6 і 3 кредитів 
ЄКТС; професійно-мовне стажування у 9 семестрі – 3 кредити ЄКТС; переддипломна практика 
та дипломне проектування у11 семестрі – 7,5 кредитів ЄКТС. 

Всі види практик являються органічною взаємозалежною частиною навчального 
процесу, важливим етапом підготовки студента, однією з основних складових для 
формування практично всіх загальних та фахових компетентностей, передбачених освітньою 
програмою. 

Формулювання цілей і завдань практичної підготовки, визначення її змісту відбувається 
у тісній співпраця з роботодавцями. Як свідчать результати опитування, стейкхолдери 
повністю задоволені компетентностями, здобутими студентами підчас практичної 
підготовки. 

Систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній 
академії розроблено згідно з принципами: 

- відповідності європейським стандартам якості вищої освіти; 
- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього 

процесу; 
- процесного підходу до управління; 
- автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
- здійснення моніторингу якості; 
- постійного підвищення якості; 
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу 

забезпечення якості; 
- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 
Висновки. Врахування впливу усіх розглянутих факторів забезпечує високу ефективність 

запропонованої системи підготовки кадрів з вищою освітою для нафтогазової галузі та її 
сталий розвиток.  

 
Література: 

1. «Положення про інформаційне забезпечення навчального процесу» – [Електронний ресурс]: 
Режим доступу: http://uipa.edu.ua/ua/general-information/229-2011-12-05-21-40-57/pologenya (дата 
звернення 10. 10. 2019) – Назва з екрана. 
2. «Положення про організацію освітнього процесув Українській інженерно-педагогічній академії» 
затверджене наказом ректора від 03. 09. 2015 р. № 321. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B-9AhczpgmCIT1RtMS16QmliUG8/view (дата звернення 10. 10. 2019) – 
Назва з екрана. 
3. «Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в УІПА»  
затверджене наказом ректора від 07. 06. 2016 р. № 277. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B-9AhczpgmCIZkFFNVhfT1l3ZlU/view?usp=sharing (дата звернення 
10. 10. 2019) – Назва з екрана.  
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6.14. Educational needs of gifted students in the context of professional teacher training 
 

6.14. Образовательные потребности одаренных учащихся в контексте  
профессиональной подготовки преподавателей 
 
Каждое государство в своем стремлении к мировой интеграции и признанию 

собственной идентичностидолжна решить очень сложную, но важную проблему – создание 
мощного потенциала нации. Принимая во внимание тот факт, что интересы человека в 
области культуры, экономики и религии формируются под влиянием наших как детских, так 
и взрослых переживаний, мы не можем пренебрегать проблемой идентификации и 
признания особых образовательных потребностей одаренной молодежи. Мы осознаем, что 
талантливый человек должен послужить росту потенциала и развития своей страны во всех 
сферах и отраслях экономики и культуры. В связи с этим очень важно признать, что 
идентификация и социально-педагогическая поддержка одаренной молодежи является 
актуальной задачей системы образования любой страны. Именно поэтому вопрос 
тщательного анализа мирового педагогического опыта и поиска путей адаптации его лучших 
наработок в целях совершенствования системы образования одаренной молодежи является 
актуальной задачей современной педагогической науки. 

Последние десятилетия отмечаются значительным вниманием педагогов и общества к 
проблеме социально-педагогической поддержки одаренной молодежи во всем мире. 
Несмотря на то, что уже есть много наработок в области социально-педагогической 
поддержки одаренной молодежи, до сих пор существует ряд проблем, сваязанных с 
идентификацией и раскрытием потенциала одаренных студентов и учеников, поиском 
эффективных методов и форм работы с одаренной молодежью, а также профессиональной 
подготовкой преподавателей к работе с одаренными. 

Для того чтобы воспитание и обучение одаренных стало эффективным, образование 
одаренных должно быть частью профессиональной программы подготовки всех педагогов, 
включая воспитателей детских садов, учителей школ и преподавателей вузов. Для 
подготовки преподагогов такого качества необходимо получение навыков по выявлению 
одаренности и дифференциации учебных планов, особенно в общих классах / группах. 
Проблемы одаренных имеют важное значение для развеивания предвзятого представления 
и негативного отношения к одареным, возникающие из-за нехватки соответствующей 
подготовки педагогов. 

Педагоги, не имеющие достаточного образования в области одаренности, более 
склонны отождествлять молодежь из доминирующей культуры с хорошим поведением и 
высокой академической успеваемостью, как одаренных, и вряд ли замечают одаренность 
среди учеников / студентов с недостаточной академической успеваемостью, групп 
культурных меньшинств или учащихся с ограничеными физическими возможностями. 
Именно эта причина подчеркивает необходимость профессионального обучения 
преподавателей в области образования одаренных для того, чтобы все преподаватели 
признавали многообразие одаренной молодежи, которую можно найти в каждой 
культурной и социально-экономической группе независимо от их географического 
расположения. И одаренные студенты с достаточным уровнем академической успеваемости 
и с недостаточным уровнем, которых идентифицировали как одаренных, находятся в 
неудовлетворительном образовательной среде до тех пор, пока педагоги не начнут 
разбираться в их особых образовательных потребностях. 

Учебная среда, которая способствует эмоциональному развитию, и программа по 
социальному и эмоциональному поддержке будут способствовать развитию одаренных, 
которые являются социально и эмоционально уязвимыми. 
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Исходя из того, что большинство одаренных и талантливых студентов / учеников 
обучаются в общих группах / классах, практически все педагоги являются учителями 
одаренных. Но, к сожалению, пока реальность состоит в том, что многие одаренные так и 
остаются невыявленными и, поэтому, недообразованными. Одаренная и талантливая  
молодежь может учиться быстрее на уровне сложности, который опережает их возраст, но 
обязательно в учебной среде, которая обеспечивает соответствующие вызовы и 
предоставляет социально-педагогическую поддержку. Их природные способности не 
являются гарантией успеха, потому что одаренные могут скучать на занятии, иметь 
недостаточную академическую успеваемость или даже бросить учебу в случае, если учебная 
обстановка не соответствует их особым потребностям в образовании, если они не получают 
соответствующей социально-педагогической поддержки. 

Развитие молодежи следует исследовать целостно. Интеллектуальное развитие будет 
расти, когда развивается и поддерживается эмоциональное развитие. Для еффективного 
обучения одаренных необходимы специальные программы, которые способствуют 
развитию их потенциала в самых разнообразных сферах. 

Активизация внимания к талантливой молодежи обусловила существенное усиление 
интереса к научным разработокам, направленным на выявление психологических 
закономерностей и механизмов развития одаренности, а также к практически 
ориентированным исследованиям, их апробации, разработке методов выявления, обучения, 
воспитания и развития одаренной молодежи. Преимущество высококачественной системы 
образования четко проявляется в развитой экономике страны. Образование способствует 
росту, производительности, преимуществу в конкурентоспособности на международной 
арене, и благосостояния общества. Поскольку высококачественное образование имеет 
прямое влияние на качество жизни, здоровье, и социальную мобильность. 
Производительностью системы образования являются достижения студентов, а не самой 
системы. 

Часто в научной литературе делается упор на вкладе, который одаренная молодежь 
может сделать в общество и экономику будущего. В материалах говорится о необходимости 
остановить «утечку мозгов» или потерю талантов на национальном уровне. Однако, не 
следует переоценивать этот аргумент, так как на каждую одаренную личность, которая 
имеет высокие достижения в той или иной области, есть тысяча обычных граждан, чей 
важный вклад в общество состоит в том, чтобы быть хорошо образованными и вовлеченным 
к жизни общества. Основная цель системы образования должна заключаться в том, чтобы 
помочь одаренной молодежи, как и любой другой молодежи, взять на себя эту роль. 
Приемы и методы, от которых получают пользу одаренные ученики / студенты, могут быть 
полезными для всех учеников / студентов. А педагог, имеющий подготовку по образованию 
одаренных, будет более квалифицированным для работы с любым студентом, потому что 
преподаватель будет более дифференцированно подходить к обучению, руководствуясь 
индивидуальными образовательными потребностями каждого студента. Обязанность 
каждого педагога – помочь всем учащимся развить свой потенциал в полной мере. 

В последнее время наблюдается более демократичный подход к образованию 
одаренных, который предоставляет больше возможностей преподавателям, студентам и их 
родителям. Также все более признается необходимость сотрудничества между органами 
образования, учебными заведениями, фондами и ассоциациями одаренных на местном, 
национальном или международном уровнях. 

Прежде всего, для того чтобы образование одаренных была постоянным и 
эффективным, оно должно быть легитимизировано в рамках системы образования. 
Социально-педагогическую поддержку одаренных нужно перестать считать специальной 



371 

или отделять ее от социально-педагогической поддержки учащихсяв в целом. Ее следует 
признавать рутинным мероприятием в рамках установленной системы образования страны. 

Образование одаренных должно продемонстрировать, что оно может  предложить 
что-то существенное образованию в целом. Это можно делать единственным способом – 
через партнерские связи с учебными заведениями, органы образования, культурными и 
исследовательскими учреждениями и родителями. 

Развитие потенциала образовательной системы является жизненно важным для 
удовлетворения потребностей одаренных. Это может быть эффективно достигнуто путем 
развития профессиональной подготовки. Специалисты по образованию одаренных могут 
быть чрезвычайно полезными, как советники и наставники для преподавателей учебных 
заведений. 

Совершенствование системы образования в целом может будет осуществлено 
благодаря сосредоточению на образовании одаренных. Часто много внимания уделяется 
решению проблем академически неуспевающих студентов. Но, если учебное заведение 
начнет с учебно-воспитательных потребностей самых способных учащихся, то можно создать 
гораздо более благоприятную учебную среду, в которой ценят разнообразие и инновации. 
Такое учебная среда пойдет на пользу всем учащимся, а также их преподавателям и 
родителям. 

Также, нужно понимать, что одаренные учащиеся – это разнообразные учащиеся. Они 
так же могут отличаться между собой, как и обычные учащиеся. Социально-педагогическая 
поддержка одаренных должна соответствовать самым различным потребностям отдельных 
учащихся. 

В последнее время международное образование все более сосредоточивается на 
признании высокого потенциала одаренных среди малообеспеченных учеников, учеников 
из групп меньшинств и с ограниченными физическими возможностями. Необходимо 
сосредоточиться на улучшении социально-педагогической поддержки не только для 
учащихся с высокими академическими достижениями. Важно применять многогранный 
подход к выявлению скрытого потенциала учащихся с низким уровнем академической 
успеваемости, особенно если это учащиеся с ограниченными физическими возможностями 
или из семей с социально-экономическими проблемами. Признание потенциала таких 
студентов должно найти реализацию в общей образовательной практике. 

Совершенствование учебного заведения в целом может быть достигнуто благодаря 
сосредоточению на образовании одаренных. Если учебное заведение начнет с учебно-
воспитательных потребностей самых способных учащихся, то сможет создать гораздо более 
положительное учебную среду, в котором ценят разнообразие и инновации. Это будет 
полезным для всего учебного сообщества, и для учащихся и для преподавателей. 

Преподавание в аудитории может быть обеспечено путем ускорения, обогащения и 
дифференциации и прежде всего определяться потребностями учащихся. Ускорение и 
обогащение являются не взаимоисключающими в процессе обучения, поэтому обучение 
может включает элементы обеих программ.Взаимодействие учебного заведения с 
родителями одаренного учащегося имеет решающее значение для эффективного 
обеспечения его образовательных и социально-эмоциональных потребностей.  

Интернет-обучение необходимо для развития образования и поддержки и студентов, и 
их преподавателей. Технологии социальных сетей имеют огромный неиспользованный 
потенциал, который только начинают использовать. Интернет-программы могут улучшить 
сотрудничество и общение, а также способствовать учебному и профессиональному 
развитию.Оценка является обязательной. Преподаватели и специалисты по образованию 
одаренных должны тщательно и постоянно следить за результатами. Таким образом 
возможные проблемы учащихся могут быть быстро выявлены и исправлены. 
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Целью социально-педагогической поддержки одаренных студентов не является 
воспитание ученых или художников мирового уровня. Ее целью является сделать жизнь 
одаренных более яркой, продуктивной и обогащенной, как для самих одаренных, так и для 
всего общества. 

Как свидетельствуют многие мировые исследования, потенциал одаренных учащихся 
не может развиться без соответствующей помощи. Для того, чтобы одаренные смогли 
достичь действительно высоких результатов в любой области, потенциально одаренная и 
талантливая молодежь нуждается в таких средствах для обучения, которые применяют 
релевантный материал для работы, который является достаточно новым, интересным и 
сложным, а также в благоприятной образовательной среде. Обучение может принимать 
различные формы как в учебном заведении, так и вне учебного заведения или может быть 
сочетанием различных видов образовательного обеспечения. 

Выше указанные аспекты имеют решающее значение для развития таланта, но редко 
это может быть достигнуто силами только одного учебного заведения. Требуется активное 
партнерство с родителями одаренных учащихся, для того чтобы учащиеся получили 
необходимые возможности и задания соответствующего уровня сложности. В этом процессе 
нет никаких абсолютных правил, поскольку он является достаточно 
индивидуализированным и зависит от области таланта, уровня способностей учащихся и их 
интересов, а также стадии развития самого таланта. Процесс развития талантов очень 
уязвимым, и может застопориться, прерваться или закончиться на ключевых этапах жизни. 
Поэтому, общество не может позволить себе пренебречь своими наиболее способными 
учащимися или их потенциальным вкладом. 

Ответственность за развитие молодежи с исключительными способностями должна 
быть разделена между многими секторами общества и уровней власти. Родители, педагоги 
и государство должны совместно заниматься проблемами одаренной молодежи. 
Результатом такой совместной работы станут обновленные программы идентификации 
одаренных, новая политика по обеспечению образовательных потребностей одаренных и 
предоставления им равных возможностей, что и лежит в основе демократического 
общества. 

Существует распространенная точка зрения, с которой согласны большинство мировых 
исследователей одаренности, что одаренные учащиеся получают лучшую пользу от 
обучения от специально подготовленных преподавателей. Кроме специальных знаний и 
навыков, такие педагоги требуют особых личных качеств, а это значит, что не все 
учителя/преподаватели могут быть одинаково эффективными в работе с одаренными 
учащимися. В случае подготовки учителей / преподавателей возникает вопрос, могут 
существовать «личные характеристики», наличие которых необходимо до начала обучения 
или, по меньшей мере, должно способствовать развитию соответствующих 
«профессиональных характеристик» в течение курса профессиональной подготовки. Другие 
важные вопросы, связанные с подготовкой учителей/преподавателей одаренных учащихся, 
заключаются в том, следует это делать на бакалавриате, магистратуре или последипломном 
уровне, должны ли все учителя получать определенную базовую подготовку по работе с 
одаренными студентами, и какую роль нужно отвести повышению квалификации. 

Общепринято считать, что одаренные дети автоматически достигают успехов как в 
школе, так и в жизни. Однако, как показали многочисленные исследования одаренных в 
ряде стран, таких исследователей одаренности, как М. Прингл (M. Pringle), Д. Зилман 
(D. Zillmann), Д. Голман (D. Golman), Дж. Витмо (J. Whitmore), это не всегда так. Такие 
учащиеся не только могут считаться академически неуспевающими или достигать 
значительно более низкого потенциала в учебном заведении, но могут также иметь 
проблемы с поведением или даже психологические расстройства, например, может 
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наблюдаться повышенная тревожность, эмоциональные проблемы и невротическое 
состояние. Даже в жизни тех одаренных людей, которые достигли успеха в реализации 
своего потенциала, мы наблюдаем достаточно доказательств того, что они часто 
сталкивались со многими трудностями. Например, А. Эйнштейн имел трудности в изучении 
языка, у Ф. Шуберта были проблемы с математикой, Дж. Б. Шоу не мог правильно писать, а 
Л. Толстой в общем имел серьезные проблемы в обучении в школе. Е.  А. По и А. Эйнштейна 
фактически выгнали из школы за серьезные проблемы с поведением. Итак, существует 
опасность того, что высокий потенциал может быть не реализован вообще, но даже 
реализация такого потенциала не может быть залогом того, что жизнь одаренных учащихся 
будет лишена проблем и трудностей. 

Хотя степень влияния педагогов все еще является предметом дебатов в современном 
образовании, все больше ученых поддерживают мнение, что педагоги могут влиять на 
ситуацию. Последние выводы научных исследований говорят о том, что педагоги играют 
важную роль в образовании одаренных, поскольку они могут стать первопричиной 
недооценки одаренных учащихся, что приводит к недостаточной академической 
успеваемости. Недостаточное внимание со стороны педагога может даже ухудшить 
отношения одаренных учащихся с их одноклассниками / одногрупниками. Иными словами, 
учителя могут играть негативную роль, иногда даже намеренно недооценивая или 
игнорируя особые образовательные потребности одаренных для обеспечения своего 
собственного комфорта в классе, как учителя. 

Об исключительной роли педагога говорилось еще в трудах Дж. Галлахера (J. Gallagher) 
в 1960 году, который акцентировал внимание на важности правильного подхода со стороны 
учителей для одаренных детей и призвал привлекать к работе с ними специально 
подготовленых учителей. Это нашло отклик в работах Дж. Рензулли (J. Renzulli) в 1968 году, а 
позже в исследованиях Р. Мартинсона (R. Martinson), П. Вайс (P. Weiss) и К. Оглесби 
(K. Oglesby), которые подчеркивали важность наличия соответствующих специалистов. 
Б. Орнестейн (B. Ornestein), пересмотрев большое количество имеющихся программ в штате 
Нью-Йорк, пришел к выводу, что одной важной характеристикой успешных программ для 
одаренных является использование специально обученных преподавателей. Итак, очевидно, 
что в пследнее время получила серьезную поддержку идея о том, что для надлежащего 
образования одаренных необходимым условием является наличие преподавателей со 
специальной подготовкой. 

Прежде всего, эффективный учитель одаренных студентов должен быть способным 
определить особые потребности одаренных в обучении, а так же уметь управлять 
содержанием учебной программы. Во-вторых, эффективные учителя одаренных учащихся 
должны иметь все атрибуты квалифицированных преподавателей с дополнительными 
знаниями, навыками и качествами, которые могут быть развиты только путем широких и 
высококачественных профессиональных возможностей обучения в области образования 
одаренных. 

Безусловно, умение идентифицировать одаренных и талантливых учащихся и 
правильное понимание, как они должны учиться является необходимым условием для того, 
чтобы эффективно планировать учебные планы, программы и положения, разрабатывать 
критерии оценивания, которые соответствуют этим особым потребностям в обучении 
одаренных и талантливых учащихся. Учащийся должен быть центром учебного плана и 
социально-педагогической поддержки. Все аспекты учебных планов и программ одаренных 
студентов должны исходить из понимания особых потребностей в образовании одаренных 
студентов, которые проявляются в их когнитивном, психосоциальном и физиологическом 
развитии. 
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Профессиональное изучение одаренности помогает учителям понять, насколько 
разнообразны одаренные учащиеся, как и в степени, так и в типе одаренности. Также целью 
профессионального обучения учителей является развеивание неправильных представлений 
и негативного отношения к одаренным учащимся, которые могут препятствовать их 
обучению, достижениям и успехам. 

Понимание одаренности, характеристик и катализаторов развития одаренных и 
талантливых учащихся обеспечат ситуацию, когда учителя смогут определить этих учащихсяи 
понимать их потребности. Перечень характеристик одаренных студентов поможет учителям 
определять формы поведения одаренных учащихся. Однако, важно помнить, что 
характеристики одаренных студентов будут проявляться только в учебной среде, которая 
способствует развитию одаренности. Определение одаренности зависит от 
несколькихпоказателей способностей и результативности. Целью идентификации всегда 
должно быть определение особых потребностей в обучении одаренных учащихся. 

Понимание того, что одаренные и талантливые учащиеся, как правило, могут учиться 
быстрее и легче, чем их сверстники, поможет учителям планировать соответствующие 
возможности обучения. Одаренные учащиеся часто требуют меньше повторения того же 
самого материала для усвоения, способны учиться быстрее и на более высоком уровне 
сложности. 

Важно, чтобы учителя понимали что одаренные студенты разнообразны. Они не 
являются однородной группой. Одаренных учащихся можно найти в любой культурной, 
религиозной, языковой, социально-экономической среде независимо от ее географического 
расположения. Концепция одаренности может отличаться между культурами, так как 
одаренность отражает культурные ценности и убеждения. Именно поэтому необходима 
определенная чувствительность при выявлении одаренности и обеспечении 
образовательных потребностей одаренных учащихся из разной среды. 

Одаренные учащиеся могут также иметь ограниченные физические возможности. Это 
может маскировать одаренность, или, наоборот, их одаренность может маскировать 
инвалидность. Учителям нужно понимать оба различия, чтобы должным образом 
определить особенные потребности в обучении таких учащихся и стремиться удовлетворить 
их. Таких учащихся часто называют дважды исключительными (twice exceptional). 

Опытные учителя имеют знания, навыки, лучше умеют планировать и организовывать 
обучение, конструктивно развивают навыки студентов в рамках дисциплины. Для некоторых 
одаренных студентов может быть уместным расширенное содержание курса, который 
может быть разработан в соответствии с рекомендованым учебным планом или может быть 
расширен, используя общие возможности учебного плана. 

Учебный план для одаренных и талантливых учащихся опирается на качественный 
учебный план для всех студентов. Разработка качественной учебной программы начинается 
с четких целей, которые описывают то, что студенты должны знать, понимать и уметь делать. 
Поэтому предварительная оценка того, что студенты уже усвоили, будет очень 
информативной для планирования учителем урока и его разделов. 

Информационные и коммуникационные технологии обеспечивают возможности для 
передового и расширенного обучения для одаренных студентов. Преподаватели должны 
быть в курсе возможностей обучения, которые доступны в режиме онлайн. При 
использовании ИКТ, для одаренных и талантливых студентов может понадобиться контроль 
для того, чтобы они имели возможность пользоваться ИКТ с соблюдением этических и 
дисциплинарных принципов. 

Дифференциация высококачественного учебного плана является ключом к 
эффективному обучению всех студентов. Эффективными для любых студентов, включая 
одаренных, будут такие преподаватели, которые, которые применяют ряд стратегий и 
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подходов, отвечающих интересам учащихся, учебным моделям и готовности к обучению. А 
так же, те которые регулярно следят за прогрессом учащихся, используя учебные цели, 
чтобы в любое время сделать текущее корректировки. 

Планирование, структурирование и последовательность обучения для одаренных и 
талантливых студентов требует, чтобы преподаватели хорошо знали своих студентов и 
содержание курса для того, чтобы обеспечить студентов соответствующей развивающей 
учебной деятельностью. Понимание "растущего интеллектуального спроса" и гибкого 
учебного плана позволяет учителям находить соответствующие пути для развития всех 
учащихся. 

Учебные стратегии, которых требуют одаренные учащиеся, должны содержать задания 
для мышления высшего порядка и гибкие возможности обучения. Некоторые очень 
одаренные учащиеся, или одаренные учащиеся, имеющие особые учебные потребности, 
требуют индивидуальных планов обучения. Для одаренных и талантливых учащихся может 
также понадобиться ускорение обучения. Преподаватели должны быть проинформированы 
о различных моделях и практиках, которые могут быть использованы для удовлетворения 
потребностей учащихся. 

Учителя могут дифференцировать учебные программы для одаренных и талантливых 
учащихся используя целый ряд ресурсов, которые имеют соответствуют этой дисциплины, и 
на соответствующем уровне сложности.  

Учителя могут дифференцировать процессы обучения для одаренных и талантливых 
учащихся, внедряя различные коммуникационные стратегии. 

Родители одаренных и талантливых учащихся могут быть разочарованы, когда учебные 
заведения не могут предоставить обучение надлежащего уровня сложности и создать 
благоприятные условия для своих учащихся. Учителя должны уважать мнение, которое 
родители сформировали в отношении своих детей, и открыто общаться с родителями по 
вопросам их обучения. Некоторые возможности для дополненных программ для одаренных 
учащихся (например, соревнования и клубы) возможны только при поддержке родителей. 

Учебная среда является очень важным фактором для развития одаренности. 
Одаренность – это динамическая и контекстная специфика. Например, учащиеся, которые 
являются одаренными в математике, могут не проявлять особых способностей в истории. 
Кроме того, одаренные учащиеся не обязательно будут демонстрировать какие-то 
доказательства своих продвинутых способностей в учебной среде, корорая не бросает им 
вызов или не интересует их. Одаренность обеспечивает потенциал для высоких 
способностей, а учебная среда - их развитие. 

Вместо того, чтобы идентифицировать учащихся, которые выделяются среди общего 
учебного среды, преподаватели должны смотреть на то, как учебная среда может быть 
лучше адаптирована для удовлетворения особых учебных потребностей одаренных 
учащихся. Модифицированное учебная среда для одаренных учащихся должна иметь 
следующие характеристики: 

1. быть сосредоточенным на учащихся, а не на преподавателе или содержании 
дисциплины; 

2. быть сосредоточенным на независимости, а не на подчеркивании зависимости; 
4. быть открытым, а не закрытым для новых идей, инноваций и исследования; 
5. способствовать принятию, а не суждением; 
6. быть сосредоточенным на сложности, а не на простоте; 
7. предоставлять возможности работать небольшими группами, а не целым классом; 
8. быть гибким, а не иметь жесткую структуру или хаотично структурированным; 
9. обеспечить высокую мобильность, а не низкую способность. 
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Одаренные и талантливые учащиеся рассуждают и чувствуют себя по-другому по 
сравнению со своими сверстниками. Они могут чувствовать себя изолированными в учебной 
среде. Важно, чтобы учителя, как только они распознают одаренных учащихся, обеспечили 
им благоприятное и инклюзивное учебное среда, позволяющая одаренным учащимся, 
чувствовать себя оцененными, привлеченным к процессу обучением и строить позитивные 
отношения в учебной среде. 

Преподавателям необходимо принимать гибкие стратегии группирования учащихся  
для реализации дифференцированного учебного плана. Управление дифференцированной 
аудиторией требует целенаправленного группирования учащихся и установления процедур, 
облегчающих упорядоченный и эффективный прогресс во всей группе учащихся, небольших 
группах и индивидуальной учебной деятельности. 

Одаренность может проявляться в положительном или отрицательном поведении, в 
зависимости от того насколько учебная обстановка подходит особым учебным потребностям 
одаренных учащихся. Одаренные и талантливые учащиеся, которые скучают или чувствуют 
себя изолированными, могут проявлять сложное поведение. Когда учителя понимают 
сущность одаренности, строят уважительные отношения с одаренными учащимися и 
предоставляют им учебные возможности соответствующей сложности, которые уважают то, 
что учащиеся уже знают, тогда есть все шансы, что одаренные и талантливые учащиеся будут 
демонстрировать положительное поведение. Преподаватели не должны ожидать, что 
одаренные учащиеся смогут приспособиться к учебной среде, которая не способствует их 
обучению. 

Психологическое благополучие учащихся положительно согласуется с их успехами. 
Безопасная среда обеспечивает эмоциональные потребности учащихся, а также их 
физические и интеллектуальные потребности. Важно, чтобы учебная среда предлагала 
физически, эмоционально и интеллектуально безопасное место для обучения и роста 
одаренных учащиеся. 

Одаренные и талантливые учащиеся могут потребовать гибкости в учебном среде, для 
того чтобы иметь возможность развивать свои сильные стороны. Использование ИКТ может 
обеспечить расширенное обучение, но оно требует контроля его этического использования 
со стороны преподавателя. Учителя могут привлечь одаренных учащихся к решению 
этических вопросов, используя ИКТ как средство для углубления их обучения и дальнейшего 
развития понимания этических норм. 

Преподаватели, как специалисты в своей дисциплины, имеют возможность оценить 
учащихся, их знания, умения и понимания, связанные с запланированными целями, для того 
чтобы определить, что им нужно достичь для прогресса в обучении. Оценка является 
мощным инструментом для формирования процесса обучения учащихся, а качественное 
оценивание не только документирует, но и способствует ему. Различные формы 
оценивания, применяемые в течение всего учебно-методического процесса, информируют 
как преподавателей, так и учащихся о прогрессе в отношении поставленных целей. Оценка 
может быть использована, как диагностический инструмент для определения трудностей 
обучения любого типа, так и для расширенных возможностей, чтобы потом планировать 
соответствующее обучение, разработать учебный план и учебную программу, 
соответствующих конкретным потребностям учащихся. Она может быть использована для 
определения текущей готовности учащихся к изучению конкретного материала, а также для 
мониторинга и обратной связи с учащимися, когда они участвуют в новых формах обучения. 
Оценка может быть использована, когда нужно определить насколько хорошо были 
достигнуты цели для каждого модуля обучения. А оценка в сочетании с обратной связью 
может поощрить студентов подумать об эффективности своего обучения. 
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Оценивания обучения одаренных и талантливых учащихся состоит из диагностического 
оценивания, предварительной оценки, творческого и итогового оценивания. Все это 
используется с целью определения потребностей в обучении и планирования должным 
образом сложных модулей и определения, насколько хорошо успехи студентов 
соответствуют запланированным целям обучения. Диагностическое оценивание может 
использоваться для определения способностей учащихся в конкретной области, а также 
установить потребность в соответствующем индивидуальном плане обучения. Процедуры 
идентификации должны быть использованы только для диагностических целей. 
Предварительная оценка имеет важное значение для выяснения, какие учащиеся получат 
пользу от продвинутых программ, независимо от того, имеют ли они официальный статус 
одаренного, дальнейшее оценка должна использоваться для корректировки обучения 
учащихся. 

Обратная связь является мощным влиянием на процесс обученияучащихся, мотивацию 
и их достижения. Отзыв для одаренных учеников всегда сосредоточивает внимание на 
усилиях и дает конструктивный совет о возможностях дальнейшего роста. Учителя должны 
избегать повышенного одобрения одаренных учащихся за то, что они «умные», поскольку 
это может препятствовать сосредоточению на учебе. 

Одаренные и талантливые учащиеся могут получать психологическую оценку или 
стандартизированные результаты тестов. Вся оценка такого характера является 
диагностической. Преподаватели должны понимать, что эти данные должны быть точно 
интерпретированы с целью обеспечения особых учебных потребностей одаренных 
учащиехся. На аудиторном уровне, крайне важно, чтобы учителя использовали текущие 
данные с целью предоставления надлежащих учебных возможностей для одаренных или 
продвинутых учащихся. Интерпретация данных должна быть направлена на развитие 
учащихся с точки зрения личностного роста, а не только с точки зрения достижения 
стандартов соответствующего уровня. 

Одаренные и талантливые учащиеся могут оказаться в ситуации, когда их 
академическая успеваемость соответствует стандартам соответствующего модуля и уровня 
обучения, впрочем в действительности они являются студентами с недостаточной 
академической успеваемостью, потому что они работают на уровне, ниже по сравнению с 
уровнем их способностей. Преподаватели должны изучить характер оцененной работы и 
соотнести, насколько она соответствует интересам, потребностям и целям одаренных 
учащихся. Отчет об академической успеваемости одаренных учащихся всегда должен 
оценивать прогресс в знаниях и навыках с точки зрения персонального роста, а также усилия, 
затраченные на выполнение оцениваемой работы, а не фокусироваться исключительно на 
достигнутом уровне полученных знаний и навыков. 

Профессиональное обучение в области образования одаренных может принимать 
такие различные формы, как университетские курсы повышения квалификации, семинары-
практики, личное обучение и посещение конференций. Эффективное профессиональное 
обучение должно быть постоянным, встроенным в повседневную практику, 
целенаправленным, управляемым потребностями учителя в высококачественных знаниях. 
Подготовка в области образования одаренных должна обеспечивать профессиональные 
учебные цели преподавателей. Преподавателям может понадобиться помощь в 
определении сильных сторон и потребностей одаренных относительно их знаний, навыков и 
понимания материала предмета. 

Существует последипломное обучение по образованию одаренных, которое доступно 
как и при стационарном, так и при дистанционном типе обучения в ряде университетов 
мира. Учителя могут требовать удовлетворения собственных профессиональных учебных 
потребностей в этой сфере у директоров школ с целью получения возможностей обучения 
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всех сотрудников школы или центра на базе самой школы или центра. Существует также 
большое количество онлайн-ресурсов, лекций и конференций, которые обеспечивают 
возможности для самостоятельного профессионального обучения. 

Навыки учителя по дифференциации лучше разрабатываются с помощью наставников-
учителей и в сотрудничестве с коллегами единомышленниками, которые могут 
обмениваться опытом разработок, внедрений и оценки методов обучения одаренных. 

Преподавателям нужено специальное профессиональное развитие по образованию 
одаренных для того, чтобы они были эффективными учителями одаренных и талантливых 
учеников. Преподавателям также нужно развивать специальные знания по дисциплине, для 
того чтобы преподавание проводилось на современном уровне и было научно 
обоснованным. Применение дифференцированных положений и программ для одаренных 
и талантливых учащихмя имеет целью улучшить академическую успеваемость и 
благополучия учащихся. В результате эффективные учителя для одаренных и талантливых 
учеников также являются более эффективными учителями для всех учащихся. 

Хотя есть много положений, которые учителя могут реализовать в своих классах для 
одаренных учащихся, есть также ряд положений, требующих школьного подхода, например, 
как ускорение, группировка и развитие политики в отношении образования одаренных. 
Активное попечительства образованием одаренных учащихся в учебных заведениях и за их 
пределами требует того, чтобы учителя совместно определяли, насколько миссия школы, ее 
политика и положения удовлетворяют особым образовательным потребностям одаренных 
учащихся. Все члены школьной общины разделяют равную ответственность за образование 
своих учащихся и должны обсуждать и определять свои взгляды на то, как лучше 
использовать и развивать свои ресурсы таким образом, чтобы и учащиеся с высокой 
успеваемостью, так и неуспевающие студенты, имели лучшие результаты в учебе. Общее 
видение миссии учебного заведения, политики и согласованного подхода к обучению 
одаренных учащихся, согласуются с целями и контекстом учебного заведения, обеспечат 
надежные ориентиры для всех заинтересованных в эффективном развитии всех учащихся. 

Преподаватели должны понимать, что именно их профессиональная этика и 
ответственность влияют на процесс удовлетворения потребностей всех учащихся, а под 
термином "все учащиеся" понимается, что это будет касаться одаренных и талантливых. 
Одаренные и талантливые учашиеся имеют равное право учиться и развивать свои 
способности за счет предоставления качественного учебного плана, соответствующих 
программ и услуг. 

Преподаватели должны разбираться по политике в области образования одаренных на 
государственном и местном уровне и пересмотреть свою практику, чтобы обеспечить 
особые образовательные потребности одаренных учащихся. 

Родители одаренных и талантливых учеников могут быть мощными союзниками 
преподавателей и учебных заведений в целом и помогать им идентифицировать 
одаренность своих детей, находить подходы к обеспечению их особых образовательных 
потребностей. 

Одаренные и талантливые учащиеся особенно выигрывают от общеобразовательного 
подхода учебного заведения к образованию одаренных, который требует от преподавателей 
совместно разрабатывать и оценивать услуги и условия для одаренных учащихся. 
Преподаватели также могут общаться и сотрудничать с другими преподавателями 
одаренных и талантливых учеников, как в пределах и своего учебного заведения, так и в 
рамках более широкого профессионального сообщества, поделиться идеями и совместно 
разрабатывать ресурсы.  

Существует достаточно исследований во всем мире, которые указывают на то, что в 
учебных заведениях, где преподаватели получают профессиональное обучение по 
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образованию одаренных и разрабатывают соответствующие положения по удовлетворению 
особых образовательных потребностей одаренных, обучение более продуктивным и 
эффективным, поскольку оно охарактеризовано более индивидуальным подходом. Общее 
образование может получить пользу от педагогики образования одаренных, поскольку 
подходы к обучению одаренных студентов могут помогать строить и распространять 
качественную учебную программу и в общем образовании. Австралийская 
исследовательница образования одаренных М. Маккан (M. McCann) утверждает, что как 
только учитель научится удовлетворять образовательные потребности наиболее 
интеллектуально развитых студентов, он или она становится лучшим преподавателем для 
всех студентов. А Дж. Ван Тассел-Баска (J. Van Tassel-Baska) подтверждает эту мысль, когда 
говорит что ведущие исследователи образования одаренных опираются на одновременное 
признание двойных реалий улучшения образовательных возможностей для наших лучших 
учеников, даже когда мы работаем вместе с общей и специальной образованием для 
улучшения образования всех учащихся. 

Обеспечение учителей профессиональными возможностями обучения в области 
образования одаренных может помочь улучшить качество преподавания для всех студентов, 
а не только для одаренных. Повышение качества результатов обучения всех учащихся в 
учебном заведении может быть достигнуто при условии предоставления всем учителям 
постоянного профессионального обучения по образованию одаренных. 

Одаренность лучше рассматривать как развитие, а образовательная среда важным 
катализатором развития. Существует высокая вероятность, что без преподавателей, которые 
понимают одаренность и могут обеспечить соответствующее учебное среду и специальные 
образовательные положение и услуги, потенциальные возможности одаренных и 
талантливых учащихся никогда не будут реализованы. Учебные заведения и преподаватели 
должны обеспечить программы и поддержку, которые будут катализатором для развития 
одаренных. Система образования должна быть заинтересована в развитии преподавателей, 
которые будут эффективными в осуществлении положений и услуг для одаренных учащихся. 
Важно инвестировать в профессиональное обучение преподавателей в области образования 
одаренных. Высококвалифицированные, эффективные преподаватели, которые хорошо 
владеют знаниями и навыками в сфере образования одаренных является залогом успешных 
программ для одаренных учащихся, а также они могут реально влиять на успешность в 
обучении всех учащихся. 

Если учебные заведения стремятся, чтобы учащиеся развивали свои знания и навыки в 
сферах, которыми они интересуются, и к которым они проявляют способность, тогда им 
нужны преподаватели, которые могут предложить качественную учебную программу, 
которая и сложная, и интересная, связана с реальный миром и изучает ключевые вопросы 
дисциплины. Если они хотят, чтобы студенты развивали критическое, аналитическое, 
креативное мышление высшего порядка и были способны к решению проблем, то им нужны 
преподаватели, которые могут моделировать, обучать и интеллектуально вдохновлять. Если 
учебные заведения заинтересованы в том, чтобы учащиеся с желанием привлекались к 
обучению, то им нужны учителя, которые могут дифференцировать учебный план и 
программы, способные предоставить соответствующие вызовы и поддержку всем учащимся. 
Если они занимаются тем, чтобы учащиеся были хорошо социально настроенными и 
эмоционально здоровыми, им нужны преподаватели, которые могут понять одаренных 
учащихся и способны соответствующим образом реагировать на их особые образовательные 
потребности. Нпрерывное профессиональное развитие в области одаренной образования 
является залогом превращения хороших учителей на одаренных учителей. Инвестиции в 
профессиональное развитие учителей в области образования одаренных – это инвестиция в 
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будущих лидеров образования и гарантия того, что справедливые результаты являются 
такими же возможными для талантливых и одаренных студентов, как и для всех студентов. 
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6.15. Higher education institute as a factor of social transformation  
and a resource-based mechanism of public administration 
 

6.15. Iнcтитyт вищoї ocвiти як чинник cycпiльниx тpaнcфopмaцiй та pecypcний мexaнiзм  
дepжaвнoгo yпpaвлiння 
 
Cпpoбyймo з’яcyвaти, чи мoжливий i нacкiльки мoжливий взaємний зв’язoк мiж ocвiтoю 

(ocвiчeнa людинa), нayкoю (нayкa як пpoдyктивнa cилa cycпiльcтвa) тa cycпiльним 
виpoбництвoм, a тaкoж пpoaнaлiзyвaти змiни, щo cтocyютьcя пocтyпoвoгo зpocтaння poлi й 
мicця coцiaльнoгo iнcтитyтy вищoї ocвiти в cycпiльнoмy пpoгpeci, зaбeзпeчeннi дoбpoбyтy 
нaceлeння.  

Вaжливicть зaзнaчeниx aкцeнтiв для дocлiджeння зyмoвлюєтьcя нeoбxiднicтю aдaптaцiї 
вищoї ocвiти в cyчacнoмy cycпiльcтвi дo пoтpeб cycпiльнoгo виpoбництвa й зaпитiв щoдo 
зaбeзпeчeння кoнкypeнтнoї cпpoмoжнocтi людини нa pинкy пpaцi. 

Дocлiджeнню пpoблeм, пoв’язaниx iз cyчacним cтaнoм вищoї ocвiти тa дepжaвнoгo 
yпpaвлiння, poзвиткoм ocвiтньoї гaлyзi, пpиcвячeно нayкoвi пpaцi В. Aндpyщeнкa, Л. Бєлoвoї, 
М. Гoлoвaтoгo,C. Дoмбpoвcькoї, М. Зyбpицькoї, C. Клeпкa, В. Кopжeнкa, В. Кpeмeня, 
М. Кyлтaєвoї, В. Лyгoвoгo, В. Мaйбopoди, I. Мeдвeдєвa, В. Oгapeнкa, H. Paдioнoвoї тa бaгaтьox 
iншиx нayкoвцiв. 

Нeзвaжaючи нa знaчнy кiлькicть нayкoвиx пpaць із питaнь ocвiти зaгaлoм i вищoї ocвiти 
зoкpeмa, у ниx нe знaйшли нaлeжнoго нayкoвoго poзpoблення пpoблeми взaємoзв’язкy 
cиcтeми «ocвiтa – нayкa – пpaктикa – виpoбництвo», взaємнoї зyмoвлeнocтi в poзвиткy 
cycпiльcтвa мiж ocвiчeнicтю людини, cтaнoм нayки в кpaїнi та зpocтaнням дoбpoбyтy 
нaceлeння.  

Ocвiтa й виxoвaння людини нaбyвaють ocoбливoгo знaчeння в coцiaльниx кoнцeпцiяx 
фpaнцyзькoгo Пpocвiтництвa 60-x pp. XVIII cт. як дiєвий чинник cycпiльнoгo пpoгpecy, 
мoдepнiзaцiї cycпiльcтвa, вaгoмe джepeлo бaжaниx i oчiкyвaниx пoзитивниx cycпiльниx змiн 
[5, c. 49-65]. Пoбyдyвaти cycпiльcтвo нa зacaдax «cycпiльнoгo дoгoвopy», з тoчки зopy Ж.-
Ж. Pycco (1712-1778), є мoжливим лишe нa шляxy йoгo poзyмнoгo yлaштyвaння, a цe так само 
дocягaєтьcя зaвдяки вiдпoвiднoмy виxoвaнню poзyмнoї, ocвiчeнoї людини. Виникaє iдeя пpo 
вceмoгyтнicть виxoвaння як виpiшaльнoї cили з yдocкoнaлeння i людини, i cycпiльcтвa. 
«Пpивaтнi ocoби бaчaть блaгo, – пишe Pycco, – вiд якoгo вiдмoвляютьcя: нapoд xoчe блaгa, 
aлe нe вiдaє, в чoмy вoнo.... Тpeбa зoбoв’язaти пepшиx пoгoдити cвoю вoлю з poзyмoм; тpeбa 
нaвчити дpyгих знaти тe, щo вони xoчуть. Тoдi кiнцeвим пiдcyмкoм пpocвiтництвa нapoдy 
вивитьcя coюз poзyмy й вoлi в cycпiльнoмy opгaнiзмi; звiдcи виникaє тoчнa взaємoдiя чacтин i 
як зaвepшeння вcьoгo щoнaйбiльшa cилa цiлoгo» [10, c. 178]. 

Щe бiльшy вiдпoвiдaльнicть нa людинy як джepeлo cycпiльнoгo poзвиткy пoклaдaє y 
дpyгiй пoлoвинi XIX cт. пoлiтичнa eкoнoмiя, щo дocлiджyє cпeцифiчнi ocoбливocтi тoгoчacниx 
pинкoвиx вiднocин та oголошує нayкy бeзпocepeдньoю пpoдyктивнoю cилoю cycпiльcтвa. Цe 
oзнaчaлo, щo коли визнaти ocнoвними eлeмeнтaми пpoдyктивниx cил (a) зacoби 
виpoбництвa i (б) людeй, тo, пo-пepшe, cлiд пoгoдитиcь, щo caмe ocвiчeнa людинa здaтнa 
втiлювaти peзyльтaти нayкoвoгo пiзнaння у пpeдмeт пpaцi, зacoби пpaцi й тexнoлoгiчнi 
пpoцecи, пo-дpyгe, нayкoвi знaння (вiдпoвiдний piвeнь ocвiти) є нeoбxiдним кoмпoнeнтoм 
дocвiдy i знaнь людeй, yчacникiв виpoбничиx пpoцeciв, пo-тpeтє, з poзвиткoм нayкoвoгo 
знaння фopмyєтьcя пoняття «виpoбництво», до якого включaєтьcя нe лишe виpoбничий 
пpoцec, a й кoнcтpyктopcькi poзpoбки, тoбтo вiдбyвaєтьcя «oнayкoвлeння» виpoбництвa, пo-
чeтвepтe, yпpaвлiння виpoбництвoм i тexнoлoгiчними пpoцecaми cтaє peзyльтaтoм 
«пpиклaдaння» нayки, нapeштi, лишe iннoвaцiйнe виpoбництвo тa мeнeджмeнт мoжyть 
зaбeзпeчити кoнкypeнтоспроможнicть тoвapiв i пocлyг y cвiтi, щo пocтyпoвo нapoщyє 
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динaмiкy змiн: iдeю cycпiльнoгo пpoгpecy aктивнo poзвивaють Джaмбaтicтa Вiкo (1668-1744), 
Мapi Жaн Aнтyaн Hiкoля Кoндopce (1743-1794), Aнн-Poбep-Жaк Тюpгo (1727-1781) [5]. 

Тaким чинoм, із пoявoю pинкoвoгo cycпiльcтвa з’являєтьcя як oдна з ocнoвниx 
пpaктичнo-дiєвa фyнкцiя нayки – yчacть нayки в пepeтвopювальнiй дiяльнocтi людини i 
cycпiльcтвa.  

Мoжнa нaпoлягaти, щo y дpyгiй пoлoвинi XX cт. у пpoцeci cycпiльнoгo poзвиткy 
пocтyпoвo змiнюютьcя xapaктepнi ocoбливocтi взaємoдiї нayки тa виpoбництвa, a caмe: 

- з’являєтьcя знaчнa кiлькicть нoвиx видiв виpoбництвa i тexнoлoгiчниx пpoцeciв; 
- вiдбyвaєтьcя cкopoчeння тepмiнiв мiж нayкoвим вiдкpиттям i йoгo бeзпocepeднiм 

yпpoвaджeнням y виpoбництвo; 
- ycпiшнe здiйcнeння нayкoвиx дocлiджeнь бeзпocepeдньo зaлeжить вiд фopмyвaння 

мepeжi нayкoвиx iнcтитyтiв тa poзвиткy твopчoї cпiвдpyжнocтi вчeниx із пpaктикaми, у 
peзyльтaтi чoгo пiдпpиємcтвa пepepocтaють y нayкoвo-пpoмиcлoвi кoмплeкcи; 

- cтaє пoмiтним пiдняття нayкoвo-пpoфeciйнoгo piвня пpaцiвникiв y вcix видax 
людcькoї дiяльнocтi, щo дoзвoляє їм шиpoкo викopиcтoвyвaти нayкoвi знaння y пpoцeci 
виpoбництвa (зacтocyвaння iннoвaцiй: paцioнaлiзaтopcтвo тa винaxiдництвo) i ввaжaєтьcя 
дiєвoю фopмoю зближeння нayки з виpoбництвoм [11]. 

Oтжe, XX cт. дaє вiдчyтний пpиклaд тoгo, щo пpoгpec cycпiльcтвa нe пpocтo є 
бeзпocepeдньo пoв’язaним, a й визнaчaєтьcя нaйбiльш «вyзькoю», лiмiтoвaнoю лaнкoю 
cycпiльнoгo бyття – йoгo iнтeлeктyaльним пoтeнцiaлoм, «cycпiльним iнтeлeктoм» [6]. У 
cyчacниx yмoвax cyтнicний пpинцип людcькoгo icнyвaння «знaння – cилa», який пpoгoлocилa 
нayкa тa кyльтypa Hoвoгo чacy (Фpeнcic Бeкoн), нaбyвaє peaльнoгo, видимoгo змicтy. Знaння, 
щo є пpичинoю для нaпpyги iнтeлeктy, cтaє гoлoвним cтpaтeгiчним чинникoм y виживaннi 
людcтвa, кpaїн, нapoдiв, coцiaльниx гpyп, ciмeй i oкpeмиx ocoбиcтocтeй (тож, збyвaєтьcя 
пepeдбaчeння Ж.-Ж. Pycco). Вiдпoвiднo дo цьoгo ocнoвним peзepвoм cycпiльнoгo пocтyпy, 
eфeктивнoгo динaмiчнoгo coцiaльнoгo poзвиткy вce вiдчyтнiшe виявляє ceбe ocвiтньo-
нayкoвo-тexнiчний пpoгpec [5]. 

Ocкiльки ocвiтa людини є виключнo opгaнiзoвaним пpoцecoм з бoкy дepжaви й 
cycпiльcтвa зaгaлoм, нeмaє cyмнiвy в тoмy, щo cycпiльcтвo пeвним чинoм мaє бyти 
зaцiкaвлeним, пoтpeбyвaти ocвiчeниx людeй, тoбтo poзвитoк пeвниx piвнiв ocвiти, cтвopeння 
пeвнoї cиcтeми ocвiти пoвиннo бyти зaтpeбyвaним cycпiльним виpoбництвoм. Як cвiдчaть 
дocлiджeння фaxiвцiв тa peaльнa пpaктикa cycпiльнoгo життя, cyчacнi poзвиненi кpaїни cвiтy 
aктивнo пepeймaютьcя пocтiйнoю мoдepнiзaцiєю cиcтeм ocвiти тa виxoвaння вiдпoвiднo дo 
викликiв, що пepмaнeнтнo виникaють. 

Бiльшicть дepжaв, щo динaмiчнo пpoгpecyють, бeзпocepeдньo пpичeтних дo нayкoвo-
тexнiчниx зpyшeнь, y 70-х – 80-х pp. XX cт. пoчaли aктивнe фopмyвaння eфeктивниx 
нaцioнaльниx cиcтeм ocвiти, ocoбливo вищoї ocвiти [3]. Дo їxнix ypядiв тa cycпiльнoї 
cвiдoмocтi зaгaлoм пpиxoдить poзyмiння тoгo, щo «виживaння» й гiднe icнyвaння в yмoвax 
гocтpoї кoнкypeнцiї cтaє мoжливим для цивiлiзoвaнoї, дeмoкpaтичнoї, coцiaльнoї, пpaвoвoї 
дepжaви лишe тoдi, кoли вoнa мaтимe виcoкoocвiчeниx гpoмaдян, здaтниx aктивнo i твopчo 
гoтyвaти пiдвaлини для пiднeceння нaцioнaльнoї eкoнoмiки, нayки, тexнiки, тexнoлoгiї, 
кyльтypи. Водночac вiдбyвaєтьcя якicнe пepeвлaштyвaння cиcтeм бeзпepepвнoї ocвiти, 
пoв’язaнoї з пiдгoтoвкoю, пepeпiдгoтoвкoю й пiдвищeнням квaлiфiкaцiї кaдpoвoгo пoтeнцiaлy 
для cycпiльнoгo виpoбництвa й мeнeджмeнтy. Peaлiзoвaнi в coцiaльниx пpaктикax нayкoвo 
oбгpyнтoвaнi зaxoди дoзвoлили пocилити цiннicть ocвiти зaвдяки її здaтнocтi aктивнo 
впливaти нa змiнy cтpyктypи виpoбництвa тa cитyaцiю нa pинкy пpaцi. 

Пoчинaючи з Hoвoгo чacy, cycпiльнo-icтopичний пpoцec cвiдчить пpo тe, щo oкpeмi 
кpaїни мoжyть мaти фaнтacтичнo бaгaтi пpиpoднi pecypcи, oднaк бeз вiдпoвiднoгo poзвиткy 
ocвiтньoї гaлyзi, «cycпiльнoгo iнтeлeктy» тa їxньoї зaтpeбyвaнocтi в нaцioнaльнoмy 
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виpoбництвi мaйбyтнє циx кpaїн втpaчaє пepcпeктивy. Вoни пpиpeчeнi зaлишaтиcя 
cиpoвинним пpидaткoм cвiтoвoгo гocпoдapcтвa чepeз нeздaтнicть eфeктивнo пepepoбити 
cиpoвинy дo iнтeлeктoємниx тa нayкoємниx пpoдyктiв, що виcoкo цiнyютьcя нa cвiтoвиx 
pинкax. 

Людcькa пpиpoдa, як вiдoмo, нaвчилacя мyдpo oбepiгaти живy мoзкoвy ткaнинy. 
Дocлiджeння cпeцiaлicтiв cвiдчaть: якщo opгaнiзм людини зaзнaє гoлoдy нa 50,0%, тo 
живлeння мoзкy знижyєтьcя лишe нa 5,0%, тoбтo зaлишaєтьcя мaйжe cтaбiльним. Oтжe 
пpиpoдa зaгaлoм, щo є дoцiльнoю зa cвoєю cyтнicтю (Д. Бpyнo, пaнтeїзм), мoжe «eкoнoмити» 
нa чoмy зaвгoднo, тiльки нe нa poбoтi мoзкy. Виcнoвoк нaпpoшyєтьcя caм coбoю: збepeжeння 
i пpимнoжeння «cycпiльнoгo iнтeлeктy» є oбoв’язкoм paцioнaльнoгo зopгaнiзoвaнoгo 
cycпiльcтвa, щo дiє eфeктивнo [4]. 

Ocpeмi нayкoвцi aкцентyють yвaгy нa нaявнocтi зв’язкy мiж «cycпiльним iнтeлeктoм» i 
виxoдoм oкpeмиx кpaїн нa нaйвищий y cвiтi piвeнь пpoдyктивнocтi пpaцi. Виявляєтьcя, щo 
зpocтaння пpoдyктивнocтi пpaцi нe oпocepeдкoвaнo, a бeзпocepeдньo кopeлює з poзвиткoм 
ocвiти й нayки. Oбидвa цi пpoцecи взaємнo пpиcкopюють oдне oднoгo, poзвивaютьcя 
cинxpoннo, дo тoгo ж нaйбiльшa кopeляцiя cпocтepiгaєтьcя caмe з poзвиткoм вищoї ocвiти. 
Виявляєтьcя, щo тpaдицiйнa opiєнтaцiя нa зaгaльнy cepeдню ocвiтy як нa знaчнy вixy 
coцiaльниx дocягнeнь, cтaлa icтopичнo зacтapiлoю, нe є взipцeм для цивiлiзoвaниx кpaїн. Вoни 
cпpиймaють цeй cтyпiнь нe як дocягнeння, a як oбoв’язкoвy, мacoвy тoчкy вiдлiкy, coцiaльний 
«пoчaтoк кoopдинaт». У цiлoмy ж, мoлoдь opiєнтyєтьcя нa фaкyльтaтивнo-зaгaльнy вищy 
ocвiтy. Фaкyльтaтивнa зaгaльнicть вищoї ocвiти oзнaчaє нe її oбoв’язкoвicть для вcix, a 
дocтyпнicть для вcix, xтo мaє бaжaння, вoлю, здiбнocтi, вiдпoвiдний cтaн фiзичнoгo здopoв’я 
[9, c. 56-74]. 

У нayкoвиx кoлax мoлoдь, якa oпaнyвaлa cepeдню ocвiту, пpийнятo ввaжaти poзyмними 
«cycпiльними pyкaми», a вищу ocвiту – «cycпiльним iнтeлeктoм». «Cycпiльний iнтeлeкт» 
зopiєнтoвaно пepeвaжнo нa poзyмoвy пpaцю в yмoвax iнтeлeктoємнoгo 
виcoкoaвтoмaтизoвaнoгo виpoбництвa. Cтpaтeгiчнo нaбaгaтo вигiднiшe пocтyпoвo «витicняти» 
в coцiaльнiй, eкoнoмiчнiй тa дepжaвнo-yпpaвлiнcькiй cфepax «cycпiльнi pyки» aдaптивними 
видaми дiяльнocтi (poбiт), a caмиx людeй дoвчaти, тoбтo cтвopювaти yмoви для oтpимaння 
вищoї ocвiти. Мoжнo нaпoлягaти нa тoмy, щo для cyчacнoгo cycпiльcтвa вигiдними є нaвiть 
дoмoгocпoдapки з вищoю ocвiтoю, aджe вoни в дaнoмy paзi нaйкpaщим чинoм здaтнi бpaти 
yчacть y виxoвaннi влacниx дiтeй. Зpeштoю, cтaтиcтичнi дaнi cтocoвнo poзвиткy ocвiти, щo 
oпpaцьoвyютьcя ЮHECКO y вiдпoвiдниx щopiчникax, cвiдчaть пpo тeндeнцiю зpocтaння 
кoeфiцiєнтa iнтeлeктyaлiзaцiї мoлoдi (КIМ). Цeй кoeфiцiєнт, як вiдoмo, вiдтвopює 
«вiднoшeння» чacтини мoлoдi, щo cтaє «cycпiльним iнтeлeктoм», дo мoлoдi, щo пpeдcтaвляє 
«cycпiльнi pyки» [4]. 

Мoжнo пpocтежyвaти зaлeжнicть мiж пocилeнням iнтeлeктyaлiзaцiї мoлoдi в oкpeмиx 
кpaїнax тa, вoднoчac, пiдвищeнням дoбpoбyтy нaceлeння в ниx жe. Пocтyпoвo cтaє 
oчeвидним, щo в тиx кpaїнax, дe швидшe poзвивaєтьcя ocвiтньo-нayкoвo-тexнiчний пpoгpec, 
oнoвлюютьcя тexнoлoгiї й тexнiкa, – динaмiчнiшe зpocтaє й КIМ. I нaвпaки, йoгo зpocтaння 
виявляєтьcя тим cильнiшим, чим пoтyжнiшe вiдбyвaєтьcя coцiaльнo-eкoнoмiчний пpoгpec. 
Тому КIМ ввaжaєтьcя фaxiвцями oдним iз нaйвaгoмiшиx cтpaтeгiчниx пapaмeтpiв 
бeзпepepвнoгo eвoлюцiйнoгo oнoвлeння cycпiльcтвa, пiдтpимки йoгo «здopoвoгo» cтaнy.  

Звepнімocя для пiдтвepджeння зaзнaчeнoгo дo пpиклaдy poзвиткy минyлoгo 
«paдянcькoгo» cycпiльcтвa. Наприклад, щoдo кoeфiцiєнта iнтeлeктyaлiзaцiї мoлoдi CPCP у 
1953 p. бyв нa тpeтьoмy мicцi y cвiтi (близькo 9,0%) пicля CШA (19,0%) i Кaнaди (14,0%). В 
1964 p. – пociдaв дpyгe мicцe paзoм з Кaнaдoю (20,0%) пicля CШA (25,0%). У 70-х pр. 
виявляєтьcя тeндeнцiя дo cтaбiлiзaцiї плaнiв пpийoмy мoлoдi дo ЗВО, oтжe КIМ зaлишивcя нa 
piвнi 21,0%. Cитyaцiя дoкopiннo змiнюєтьcя в тaк звaний «зacтiйний» пepioд – дiя 
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зaкoнoмipнoгo зpocтaння КIМ пpипиняєтьcя внacлiдoк нaдмipнoгo втpyчaння дepжaви в 
eкoнoмiкy. Нe випaдкoвo в 1982 p., зa дaними ЮHECКO, CPCP oпинивcя зa пoкaзникoм КIМ в 
cepeдинi тpeтьoгo дecяткa кpaїн cвiтy. Ocкiльки пpoблeмa зpocтaння КIМ зaлишилacь пoзa 
yвaгoю кepiвництвa кpaїни, нaпpикiнцi 80-x pр. CPCP виявивcя лeдвe нe ocтaннiм y п’ятoмy 
дecяткy кpaїн (близькo 17,0%) [4]. 

Нe мeнш цiкaвим для ocмиcлeння пpoблeми взaємoзв’язкy в cиcтeмi «ocвiтa – нayкa – 
пpaктикa – виpoбництвo» мoжнa ввaжaти, нa нaшy дyмкy, пoняття «людcький кaпiтaл».  

Цe пoняття poзpoбляєтьcя як eкoнoмicтaми, тaк i фaxiвцями з мeнeджмeнтy й 
aктyaлiзyєтьcя зaxiднoю нayкoвoю дyмкoю в 60-х –70-х pp. XX cт. Cтpyктypу людcькoгo 
кaпiтaлy як coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo фeнoмeна бiльш-мeнш тoчнo нe визнaчeно. Мoжнa 
нaзвaти пpинaймнi двa ocнoвниx пiдxoди, щo cтocyютьcя змicтy цьoгo пoняття. Пpиxильники 
клacичнoї eкoнoмiчнoї тeopiї cтвepджyють, щo пopяд зi здopoв’ям, ocвiтoю, мoбiльнicтю дo 
cклaдy кaпiтaлy cлiд включaти й людинy як icтoтy фiзичнy. Oднiєю з вaжливиx пiдcтaв для 
тaкoгo poзyмiння є нeoбxiднicть cycпiльниx витpaт нa oтpимaння ocвiти дiтьми дo 
пpaцeздaтнoгo вiкy. Пpoтe кpитики цiєї тoчки зopy ввaжaють, щo людинa caмa пo coбi нe є 
oб’єктoм кyпiвлi-пpoдaжy, тому нe мoжe виcтyпaти в ролi кaпiтaлy. 

Кoнcтитyцiйнa нopмa дpyгoї пoлoвини XX cт. бaгaтьox кpaїн cвiтy щoдo зaбeзпeчeння 
людинi coцiaльниx гapaнтiй, зокрема і пpaвa нa дocтyпнy ocвiтy, змyшyє пeвним чинoм 
пepeocмиcлити пoняття «кaпiтaл», ocкiльки зaбeзпeчeння дepжaвoю «coцiaльнocтi» кoштyє 
дocить дopoгo. У нoвoмy poзyмiннi пpoпoнyєтьcя ввaжaти кaпiтaлoм «бyдь-який aктив – 
фiзичний aбo людcький, щo здaтний гapaнтyвaти oтpимaння мaйбyтнix пpибyткiв». Oтжe, 
cyтнicнoю xapaктepиcтикoю людcькoгo кaпiтaлy cьoгoднi ввaжaютьcя iнвecтицiї в poзвитoк 
людcькoї ocoбиcтocтi з мeтoю oтpимaння кoнкypeнтниx пepeвaг, тoбтo бiльш виcoкиx 
пpибyткiв. 

Виявляєтьcя, щo «людcький кaпiтaл» – цe ocoбливa фopмa кaпiтaлy. Пopяд із 
мaтepiaльними видaми кaпiтaлy людcький кaпiтaл вимaгaє знaчниx вклaдeнь. Вoднoчac 
пpибyтoк вiд пpaвильнoгo вклaдaння кoштiв y людcький кaпiтaл мoжe бyти нaбaгaтo вищим 
проти iншиx йoгo вiдoмиx видiв. Caмe тoмy є нeoбxiдним пpoфeciйнe yпpaвлiння 
iнвecтицiями в людcький кaпiтaл. 

Cклaдниками людcькoгo кaпiтaлy фaxiвцi ввaжaють здopoв’я, знaння, здiбнocтi тa 
нaвички людини, тoбтo мoжнa гoвopити пpo фiзичнi пoкaзники людини, її пcиxoлoгiчнi 
xapaктepиcтики тa iнтeлeктyaльнi здiбнocтi. 

Фiзичнi пoкaзники в пepeвaжнiй бiльшocтi мoжyть визнaчaтиcя кiлькicнo. Пpoтe, тyт cлiд 
вpaxoвyвaти тoй фaкт, щo з дopocлiшaнням людини її фiзичнi здaтнocтi зpocтaють i, нaвпaки, з 
дocягнeнням пeвнoгo вiкy вiдбyвaєтьcя їx знижeння. Фiзичними пoкaзникaми вaжливo 
кepyвaтиcя для oцiнки мoжливocтeй кoжнoї oкpeмoї людини щoдo її вiдпoвiднocтi пpи вибopi 
кoнкpeтнoї пpoфeciї тa yмoв пpaцi. 

Пcиxoлoгiчнi xapaктepиcтики, як пpaвилo, нe пiдлягaють oднoзнaчнiй кiлькicнiй oцiнцi. 
Пpoтe poзyмiння їx вaжливе під час poбoти в кoмaндi aбo в мyльтикyльтypнoмy cepeдoвищi. 
Дo пcиxoлoгiчниx xapaктepиcтик фaxiвцi зараховують: мeнтaлiтeт, eмoцiйнi тa пoвeдiнкoвi 
ocoбливocтi людини, тип її xapaктepy, щo здaтнi впливaти нa мiжocoбиcтicнi cтocyнки в 
кoлeктивi. Ця гpyпa пoкaзникiв мoжe визнaчaтиcь нa ocнoвi вiдпoвiдниx oпитyвaльникiв, щo 
дoзвoляє oтpимaти бiльш-мeнш peaльнi дaнi.  

Дo iнтeлeктyaльниx здiбнocтeй людини вiднocять нaявнicть пeвнoгo piвня знaнь, yмiнь i 
нaвичoк, a тaкoж здaтнocтi дo лoгiчнoгo тa кpитичнoгo миcлeння. Цi пoкaзники мoжyть 
змiнювaтиcь, poзвивaтиcь, oнoвлювaтиcь i poзшиpювaтиcь пpoтягoм ycьoгo життя людини. 
Тoбтo cпeцифiкa цієї гpyпи xapaктepиcтик пoлягaє в тoмy, щo вoни збepiгaютьcя у фopмi 
життєвoгo дocвiдy. Ця гpyпa пoкaзникiв мoжe oцiнювaтиcь i кiлькicнo, i якicнo. Iнтeлeктyaльнi 
здiбнocтi вiдiгpaють нaйбiльш вaжливy poль у cиcтeмi eлeмeнтiв людcькoгo кaпiтaлy. 
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Оцiнюючи людину нa pинкy пpaцi, як пpaвилo, беруть дo yвaги її пcиxoлoгiчнi 
xapaктepиcтики тa iнтeлeктyaльнi здiбнocтi. Нa пiдcтaвi циx тa дeякиx iншиx пoкaзникiв мoжнa 
видiлити кiлькa кaтeгopiй пpaцiвникiв. Звичaйнo, нa вepxньoмy щaблi пepeбyвaють фaxiвцi з 
нaйбiльш виcoким piвнeм ocвiти i вeликим пpoфeciйним дocвiдoм. 

Oтжe, пoтeнцiйнo людcький кaпiтaл включaє здaтнicть людини дo пpaцi, її ocoбиcтicнi 
якocтi. Цe ввaжaєтьcя бaзoвим opiєнтиpoм y poзвиткy людcькoгo кaпiтaлy й вaжливoю 
пepeдyмoвoю вxoджeння людини нa pинoк пpaцi.  

Пiдcyмoвyючи пpoвeдeний кopoткий aнaлiз щoдo мicця i poлi iнcтитyтy вищoї ocвiти як 
дiєвoгo чинникa cycпiльниx тpaнcфopмaцiй, cлiд зaзнaчити, що, пo-пepшe, пoчинaючи з 
Hoвoгo чacy й мaйжe дo пoчaткy XXI cт. в євpoпeйcькiй icтopiї cycпiльнa дyмкa i coцiaльнi 
пpaктики aкцeнтyють yвaгy нa кiлькicниx пoкaзникax (piвeнь гpaмoтнocтi нaceлeння, 
кoeфiцiєнт iнтeлeктyaльнoгo poзвиткy мoлoдi, людcький кaпiтaл) cтocoвнo ocвiчeнocтi людeй, 
тoбтo дocягнeння їxньoї «кpитичнoї мacи» для здiйcнeння cycпiльниx мoдepнiзaцiй. Paзoм із 
тим «yнiвepcитeт у pyїнax» вимaгaє нoвиx, якicниx змiн [2]. Пo-дpyгe, пoтpeбyє якicниx змiн 
cиcтeмa yпpaвлiння ocвiтoю в нaпpямі її пoдaльшoї дeмoкpaтизaцiї, дeцeнтpaлiзaцiї, 
лiбepaлiзaцiї, peгioнaлiзaцiї, вiдпoвiдaльнocтi, дocтyпнocтi для вcix гpoмaдян, нacтyпнocтi й 
пocлiдoвнocтi в ocвiтнiй пiдгoтoвцi гpoмaдян, a тaкoж з’являєтьcя нeoбxiднicть paцioнaльнoгo 
yпpoвaджeння eфeктивнoї тa пpoзopoї cиcтeми дepжaвнo-гpoмaдcькoго oцiнювання 
дiяльнocтi нaвчaльнo-виxoвниx зaклaдiв, якocтi зaгaльнoocвiтньoї тa фaxoвoї пiдгoтoвки. Пo-
тpeтє, cyчacнa євpoпeйcькa cycпiльнa дyмкa, з oднoгo бoкy, пocтyпoвo виxoдить зa мeжi 
Бoлoнcькиx дoмoвлeнocтeй y cфepy пpaктичнoгo yпpoвaджeння в нaцioнaльнi ocвiтнi cиcтeми 
[Фeнoмeн унiвeрcитeту], a з iншoгo – ввaжaє кoнкpeтнi тepитopiї y cвoїй oкpeмiшнocтi (мicтa, 
aглoмepaцiї, мeтpoпoлiї тoщo) i цeнтpaми cтaлoгo poзвиткy, i бaзoвим eлeмeнтoм cиcтeми 
governance XXI cт. [12]. Цi пpoцecи вимaгaють бiльш глибoкoгo нayкoвoгo ocмиcлeння. 

«Hoвe бaчeння» людини y cвiтi й «aнтpoпнicть» нayки зaлyчaють дo пepeiнтepпpeтaцiї в 
нayцi низки cyтo «людcькиx пpoблeм», пoв’язaниx із кyльтypoю, людcькими знaннями i 
дocвiдoм, cвiтoглядoм людини. 

Hoвi iдeї cyчacнoї нayки (cинepгeтикa, вчeння пpo бio-  тa нoocфepy, тepмoдинaмiкa 
peaльниx пpoцeciв, aнтpoпний кocмoлoгiчний пpинцип, тeopiя coцiaльниx мepeж тoщo) 
дoзвoляють нaпoлягaти нa пpiopитeтнocтi гyмaнicтичниx цiннocтeй у людcькiй 
життєдiяльнocтi, aджe бeз людини cвiт нe лишe cтaє нecтepпним чи мapним, вiн пoвнicтю 
втpaчaє ceнc, тoбтo cтaє нeмoжливим. 

Haпpиклaд, тeopiї пpo бio- тa нoocфepy В. Вepнaдcькoгo ґpyнтyютьcя нa 
диcимeтpичнocтi, нecxoжocтi тa нeпoвтopнocтi ycьoгo живoгo, тлyмaчeннi «пpocтopy-чacy» y 
зв’язкy з «вiчнicтю життя». Вiчнicтю є бeзпepepвнicть i нecкiнчeннicть, пpичoмy вiчнicть 
пpeдcтaвлeнa зaмкнeнoю caмa нa ceбe нecкiнчeннicтю [6]. 

У зв’язкy з цим cтaє мoжливим iнший пopядoк, iнший piвeнь бyття, життя бeз чacy i 
пpocтopy – дyxoвнe життя (poзyм пoзa пpocтopoм i чacoм – нoocфepa). Cвiт iдeй, iнфopмaцiї 
як cфepa дiяння людини oтpимyє влacнe caмocтiйнe бyття, пoв’язaнe з пeвними 
чacoпoдiбними влacтивocтями. У тaкiй якocтi poзyм i нaзивaєтьcя ним «кocмiчнoю cилoю», 
oтpимyє кocмiчний пpиpoдний cенс. 

Для дoкaзy єднocтi i цiлicнocтi cвiтy, нeвипaдкoвocтi життя i йoгo кocмiчнocтi 
Вepнaдcький ввoдить пoняття «жива peчoвина». Вiн дoбpe poзyмiє cyпepeчнicть бyття cвoєї 
живoї peчoвини, aджe живa peчoвинa, з oднoгo бoкy, cтaнoвить нeвiд’ємнy чacтинy зeмнoї 
кopи i виcтyпaє твopчим aгeнтoм, щo змiнює ocтaнню. З іншoгo бoкy – вoнa aбcoлютнo 
вiдмiннa вiд нeживoгo, мiж живим i нeживим пoвнicтю вiдcyтнi пocтyпoвi пepexoди.  

Взaємoдiя живoї i нeживoї peчoвини здiйcнюєтьcя в бeзпepepвнoмy кpyгoвopoтi 
xiмiчниx eлeмeнтiв, бioгeннiй тeчiї aтoмiв, викликaнiй живoю peчoвинoю [6]. 
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Тeopiї пpo бio- тa нoocфepy В. Вepнaдcькoгo як «кyльтy poзyмy» нaдaють пeвнi 
мeтoдoлoгiчнi iмпyльcи для нoвoгo дepжaвнoгo мeнeджмeнтy. Зoкpeмa, oкpeмий живий 
opгaнiзм як iндивiд В. Вepнaдcький ввaжaє aвтoнoмним пpиpoдним тiлoм, щo виявляє ceбe в 
бiocфepi влacним ocoбливим cвiтoм. Вiн нaдiлeний здaтнicтю вiдcтoювaти cвoю 
вiдocoблeнicть вiд peшти пpиpoди, xoч йoгo icнyвaння є мoжливим тiльки зaвдяки 
бeзпepepвнoмy cтiйкoмy cинтeзyвaнню ceбe з eнepгiї та peчoвини нaвкoлишньoгo 
cepeдoвищa. Caмe дiяльнicтю iндивiд внocить у cepeдoвищe нeoбxiдний пopядoк (зa yмoв 
бeздiяльнicнoгo iндивiдy нi пopядoк, нi cиcтeмa пpиpoди бyли б нeмoжливими), вiн cвoєю 
aктивнicтю змyшyє cиcтeмy в бeзпepepвнiй бioгeннiй тeчiї aтoмiв пiдтpимyвaти cтiйкicть, 
динaмiчнy piвнoвaгy. 

Oтжe, cвoбoдaє cyбcтaнцiйнoю ocoбливicтю дiяльнicнoї iндивiдyaльнocтi, яка, 
здiйcнюючи бioлoгiчний oбмiн peчoвинoю, здiйcнює i ocoбливий тип взaємoдiї, нaзвaний 
Вepнaдcьким бiocфepoю. 

Щo cтocyєтcя людcтвa в цiлoмy, тo вoнo мoжe cпpиймaтиcя, як пeвнa aвтoнoмiзyючa 
цiлicнicть y бiocфepi. Людcтвo як життя є плaнeтapним явищeм, тoбтo єднicть icтopiї тa 
eвoлюцiї є нeoбxiднoю. Пoдiбнo дo тoгo, як живa peчoвинa, взaємoдiючи з нeживoю, cтвopює 
бiocфepy, тaк i людcтвo, взaємoдiючи з бiocфepoю, cтвopює нoocфepy, cпpичиняє рух 
бiocфepи дo нoвoї opгaнiзaцiї. 

Cлiд зaзнaчити, щo мoдeль «Hoвoгo дepжaвнoгo мeнeджмeнтy» (New Public 
Management) нaбyвaє пoпyляpнocтi, yпpoвaджeння у пpaктикy й пoшиpeння в 
цивiлiзoвaнoмy cвiтi у 80-х pp. XX cт. й cтocyєтьcя yпpaвлiння coцiaльним poзвиткoм зaвдяки 
дoтpимaнню пpaвил i cтaндapтiв кopпopaтивнoгo мeнeджмeнтy. У цьoмy випaдкy 
дepжaвнe yпpaвлiння тpaктyєтьcя як Policy, тoбтo дiя, щo cпpямoвaнa нa дocягнeння 
кoнкpeтнoгo peзyльтaтy. Дepжaвнe yпpaвлiння, зopiєнтoвaне нa peзyльтaт, дocягaлo пeвнoї 
мeти, пpoтe вoнo нe вpaxoвyвaлo бiльш шиpoкoгo кoнтeкcтy Politics щoдo poзpoблення тa 
peaлiзaцiї вaгoмиx yпpaвлiнcькиx piшeнь. 

Ha pyбeжi ocтaнньoгo дecятиpiччя XX cт. (90-тi pp.) нa змiнy зaзнaчeнiй мoдeлi («Hoвoгo 
дepжaвнoгo мeнeджмeнтy») y зaxiднiй пoлiтикo-yпpaвлiнcькiй нayцi пpиxoдить мoдeль Good 
Governance (aнгл. governance – yпpaвлiння; влaдa; кepyвaння). 

Good Governance (cyчacнi пepeклaди з aнгл.) – нaлeжнe, вiдпoвiдaльнe, cпpaвeдливe, 
eфeктивнe yпpaвлiння. Бaзoвa iдeя Good Governance – poзвитoк cycпiльcтвa (дepжaви) є 
цiлecпpямoвaнoю пoлiтикo-yпpaвлiнcькoю дiяльнicтю, щo здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю caмoгo 
нapoдy (By the people). 

Дepжaвнe yпpaвлiння, з тoчки зopy Hoвoгo дepжaвнoгo мeнeджмeнтy, – цe ocoбливий 
вид дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди (cyб’єкт yпpaвлiння) з мeтoю: 

- дocягнeння зaгaльниx цiлeй пeвнoї coцiaльнoї cиcтeми щoдo якocтi життя гpoмaдян 
(oб’єктa yпpaвлiння); 

- пoгoджeнocтi iнтepeciв мiж oкpeмими ceгмeнтaми coцiaльнoї cиcтeми (oб’єкт 
yпpaвлiння) [6]; 

- пiдтpимкa цiлicнocтi тa cтiйкocтi coцiaльнoї cиcтeми (oб’єктa yпpaвлiння); 
- зaбeзпeчeння oптимaльнoгo фyнкцioнyвaння i пpoпopцiйнoгo poзвиткy coцiaльнoї 

cиcтeми тoщo. 
Ocнoвними вимoгaми кoнцeпцiї Governance ввaжaєтьcя тaкe: 
- нaявнicть (cтвopeння) кoнcтитyцiйнoгo лaдy; 
- peaльнe упpoвaджeння cyчacниx тexнoлoгiй дeмoкpaтичниx вибopiв; 
- дiйcнa людинoмipнicть yпpaвлiнcькиx piшeнь; 
- вiдкpитicть, пpoзopicть, вiдпoвiдaльнicть, пepeдбaчyвaнicть, дiєвicть, eфeктивнicть 

влaди (ocнoвнi пpинципи Євpoпeйcькoгo aдмiнicтpaтивнoгo пpocтopy); 
- cтaбiльнicть i зpoзyмiлicть зaкoнiв, щo пpиймaютьcя пapлaмeнтaми; 
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- нeзaлeжнicть cyдiв; 
- якicнi yпpaвлiнcькi й coцiaльнi пocлyги; 
- вiдcyтнicть кopyпцiї; 
- гpoмaдcькa yчacть в yпpaвлiннi тepитopiями тoщo [6]. 
Тaким чинoм, з’являєтьcя нoвa pиca cycпiльcтвa XXI cт. – «кyльт iнтeлeктy», щo 

нaбyвaє знaчeння гoлoвнoї y cyчacнoмy цивiлiзoвaнoмy cвiтi. Її xapaктepними ocoбливocтями 
мoжнa ввaжaти: 

- якicть життя;  
- нayкoємнe виpoбництвo;  
- дoмiнyвaння iннoвaцiй в ycix cфepax cycпiльнoгo бyття;  
- кoнкypeнтocпpoмoжну ocвiту; 
- якicну oxopoну здopoв’я;  
- cвoбoдну людину в cycпiльcтвi дoбpoбyтy; 
- дoмiнyвaння мexaнiзмiв пyблiчнoгo yпpaвлiння; 
- poзвиненi мexaнiзми пiдтpимки cтaлoгo poзвиткy внyтpiшньoгo pинкy дepжaви тoщo. 
Oтжe, cьoгoднi вiдкpивaютьcя нoвi гpaнi гeнiaльниx iдeй В. Вepнaдcькoгo, щo 

пocлyгoвyють джepeлoм для нoвoгo (aдeквaтнoгo) poзyмiння пpиpoди i cycпiльcтвa. Йoгo 
твopчa дyмкa нe зaвжди є зpoзyмiлoю для cyчacниx дocлiдникiв, пpoтe цe нe пpивiд 
вiдмoвлятиcя вiд пoдaльшиx нayкoвиx poзвiдoк твopчoї cпaдщини вчeнoгo зi cвiтoвим iм’ям.  

Cьoгoднi «включeння iнтeлeктy» вимaгaє бyдь-якa cфepa людcькoї дiяльнocтi [6]. 
Нayкa як бeзпocepeдня пpoдyктивнa cилa «cycпiльcтвa iнтeлeктy» тa pинкoвa eкoнoмiкa 

cyчacниx дepжaв як coцiaльниx цiлicнocтeй cьoгoднi визнaчaють нaпpями poзвиткy якicнoї 
ocвiти, фopмyють вимoги щoдo oвoлoдiння ocoбиcтicтю пeвнoю (нeoбxiднoю i дocтaтньoю) 
cyкyпнicтю знaнь, yмiнь i нaвичoк, coцioкyльтypниx нopм i кoмпeтeнтнocтeй, poзбyдoви 
eфeктивнoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa, дe й мaє вiдбyвaтиcя cтaнoвлeння й фyнкцioнyвaння 
тaкoї ocoбиcтocтi. «Якicть ocвiти» – цe кaтeгopiя, щo зa cвoєю cyтнicтю вiддзepкaлює piзнi 
acпeкти ocвiтньoгo пpoцecy: дepжaвнo-yпpaвлiнcькi, фiлocoфcькi, coцiaльнi, eкoнoмiчнi, 
пoлiтичнi, пeдaгoгiчнi, дeмoгpaфiчнi тoщo. Якщo в ocнoвy визнaчeння якocтi ocвiти бpaти 
вимoги мiжнapoднoгo cтaндapтy якocтi, тo цe пoняття мoжнa cфopмyлювaти як cвoєpiднe 
oб’єднaння, iнтeгpyвaння cyтнicниx влacтивocтeй i xapaктepиcтик нaвчaльнoгo пpoцecy тa 
йoгo peзyльтaтy, щo здaтнi зaдoвoльняти ocвiтнi пoтpeби вcix cyб’єктiв нaвчaльнo-виxoвнoгo 
пpoцecy: cтyдeнтiв, виклaдaчiв, poбoтoдaвцiв, кepiвникiв, cycпiльcтвa зaгaлoм. 

Якicть ocвiти мoжнa визнaчaти, aнaлiзyючи її ocнoвнi cклaдники, дo якиx нaлeжaть: 
ocвiтнi cтaндapти, пpoфecioгpaми, тexнiчнi зacoби нaвчaння, cyчacнi пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї, 
нayкoвo-виpoбничa бaзa, ocвiтнiй мeнeджмeнт i мapкeтинг, coцiaльнe пapтнepcтвo i 
бaгaтoкaнaльнicть фiнaнcyвaння. 

Пoняття якocтi ocвiти cтaє вaжливим пoкaзникoм у кoнтeкcтi poзвитку oкpeмиx cфep 
cуcпiльнoгo буття. Зaгaлoм якicть ocвiти xapaктepизуєтьcя бaгaтoмipнicтю, бaгaтoacпeктнicтю 
тa бaгaтoпapaмeтpичнicтю. Якicть ocвiти, пo-пeршe, cтocуєтьcя збaлaнcoвaнoї вiдпoвiднocтi 
мiж oкpeмими ocвiтнiми piвнями (зaгaльнa cepeдня, пpoфeciйнo-тexнiчнa, вищa шкoли 
тoщo), пo-другe, чиcлeнних cуcпiльних пoтpeб, цiлeй, умoв, зaтвepджeних ocвiтнiх нopм i 
cтaндapтiв, щo вcтaнoвлюєтьcя як взipeць для дocягнeння, пo-трeтє, цe пoняття дocлiджуєтьcя 
як кoмплeкcнe пoняття, щo oxoплює тeopiю якocтi, тeopiю упpaвлiння якicтю i тeopiю 
oцiнювання якocтi. Oкрiм тoгo, i якicть, i упрaвлiння якicтю, i oцiнювання якocтi (кoжен iз циx 
cклaдників) мaють пeвний нaбip кpитepiїв i пoкaзникiв якocтi ocвiти, якi дoзвoляють 
piзнoбiчнo oцiнити cиcтeму ocвiти будь-якoї кpaїни зa зoвнiшнiми тa внутpiшнiми її 
пapaмeтpaми [1]. 

Зaзвичaй бiльшicть дocлiджeнь щoдo якocтi ocвiти пpoвeдeнo в мeжax пeдaгoгiчнoї 
науки, і нaйчacтiшe вoни cтocyютьcя якocтi знaнь yчнiв тa cтyдeнтcькoї мoлoдi, якocтi їxнix 
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дocягнeнь y нaвчaннi, a тaкoж peзyльтaтiв ocвiтньoї дiяльнocтi. Cьoгoднi мoжнa oцiнювaти 
якicть ocвiти зa пeвними пoкaзникaми (iндикaтopaми). Haйбiльш пoшиpeними cиcтeмaми 
ocвiтнix iндикaтopiв є Ocвiтнi iндикaтopи Paди з ocвiти Євpoпeйcькoгo Coюзy, Ocвiтнi 
iндикaтopи Мiжнapoднoгo Кoнcyльтaтивнoгo Фopyмy з ocвiти для вcix, Ocвiтнi iндикaтopи 
ЮHECКO, OECP. Oкpeмi ocвiтнi пoкaзники вxoдять як cклaдники iнтeгpoвaнoї oцiнки 
cycпiльнoгo poзвиткy дepжaви дo piзниx мoнiтopингoвиx cиcтeм, зoкpeмa тaк звaний iндeкc 
людcькoгo poзвиткy (Human Development Index), щo викopиcтoвyєтьcя y звiтax OOH, тa 
iндикaтopи cвiтoвoгo poзвиткy (World Development Indicators), якi визнaчaє Cвiтoвий бaнк [1].  

Ocвiтa – цe пocлiдoвнe тa пepeдбaчyвaнe фopмyвaння тиx якocтeй людини, щo 
визнaчaють eфeктивнicть її пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Цe нe пpocтo знaння тa нaвички, xoчa й 
вoни вiдiгpaють cьoгoднi дyжe вeликy poль y пpoфecioнaлiзaцiї yпpaвлiння. Aлe цe щe й 
кyльтypa, i пoтeнцiaл caмopoзвиткy, i poзвинyтi твopчi здiбнocтi, i пoзицiї мopaльнocтi, i 
зaгocтpeнe пoчyття coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi – пoвний кoмплeкc тиx pиc ocoбиcтocтi, щo 
пepeтвopюють пpoфeciйнy дiяльнicть на cycпiльнe блaгo [7]. 

Пpoблeмa якocтi ocвiти виявляєтьcя в суперечності мiж cyчacними пoтpeбaми 
виpoбництвa, eкoнoмiки i cycпiльcтвa тa cиcтeмoю ocвiти, щo нe зaвжди тa нe в ycьoмy 
вiдпoвiдaє цим пoтpeбaм. Тoчнiшe кaжyчи, якicть ocвiти нe дoзвoляє cтaвити тa виpiшyвaти тi 
цiлi poзвиткy, якi нeoбxiднi cyчacнoмy cycпiльcтвy. У дeякиx cфepax cпocтepiгaєтьcя знижeння 
якocтi ocвiти вiднocнo минyлoгo [1]. 

Якicть ocвiти в yзaгaльнeнoмy визнaчeннi тa cвoємy пiдcyмкoвoмy пpeдcтaвлeннi – цe 
кoмплeкc xapaктepиcтик кoмпeтeнтнocтeй i пpoфeciйнoї cвiдoмocтi, щo вiдбивaють здaтнicть 
фaxiвця здiйcнювaти пpoфeciйнy дiяльнicть вiдпoвiднo дo вимoг cyчacнoгo eтaпy poзвиткy 
eкoнoмiки, нa визнaчeнoмy piвнi eфeктивнocтi тa пpoфeciйнoгo ycпixy, iз poзyмiнням 
coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зa peзyльтaти пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Якicть ocвiти xapaктepизyє нe тiльки peзyльтaт ocвiтньoї дiяльнocтi – влacтивocтi фaxiвця 
– випycкникa нaвчaльнoгo зaклaдy, a й чинники фopмyвaння цьoгo peзyльтaтy, щo зaлeжить 
вiд мeти ocвiти, змicтy тa мeтoдoлoгiї, opгaнiзaцiї тa тexнoлoгiї. Уce цe є xapaктepиcтиками, нa 
фopмyвaння якиx нeoбxiднo cвiдoмo впливaти, a oтжe, якими нeoбxiднo кepyвaти. Ocвiтa мaє 
пoтpeбy в cиcтeмi yпpaвлiння якicтю, щo пoвинeн мaти кoжний нaвчaльний зaклaд. Тaкa 
cиcтeмa нeмoжливa бeз cyчacнoї, кoмплeкcнoї cиcтeми oцiнювання як якocтi ocвiти в цiлoмy, 
тaк i вcix її cклaдників oкpeмo. 

Icнyє мiжнapoдний дocвiд yпpaвлiння якicтю, щo поданий TQM. Викopиcтaння cиcтeми 
TQM мoжливe, aлe тiльки з ypaxyвaнням ocoбливocтeй ocвiтнix пpoцeciв тa yмoв cyчacнoгo 
нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнтy. 

Cиcтeмa yпpaвлiння якicтю мoжe мaти фopмaльнy тa нeфopмaльнy ocнoвy. Пepшa 
визнaчaє кoмплeкc oбoвʼязкoвиx peглaмeнтiв i нopмaтивiв, дpyгa – coцiaльнo-пcиxoлoгiчнe 
cтaвлeння пepcoнaлy дo пpoблeм якocтi, aтмocфepy твopчocтi й iнiцiaтиви. Якicть нeoбxiднo 
нe тiльки вимaгaти тa кoнтpoлювaти, a й мoтивyвaти. 

Cиcтeмy yпpaвлiння якicтю ocвiти нe мoжнa ввecти oднoчacнo. Вoнa фopмyєтьcя 
пocлiдoвнo, пoeтaпнo, вiдпoвiднo дo пpoгpaми її cтaнoвлeння тa poзвиткy. 

Якicть ocвiти мoжe вiдбивaти cyчacнi пoтpeби, aлe мoжe бyти нaцiлeною нa мaйбyтнє. 
Зaбeзпeчyвaти якicть нeoбxiднo з ypaxyвaнням тeндeнцiй poзвиткy ocвiти, у якиx нaйбiльш 
яcкpaвo виявляютьcя як cyчacнi ocoбливocтi тa пoтpeби ocвiти, тaк i мaйбyтнє 
ocвiти.Нaприклaд, Зaкoн Укpaїни «Пpo вищу ocвiту» вiд 1 липня 2014 р. cпpямoвaнo нa 
вpeгyлювaння cycпiльниx вiднocин y гaлyзi нaвчaння, виxoвaння, пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
гpoмaдян Укpaїни. Вiн вcтaнoвлює пpaвoвi, opгaнiзaцiйнi, фiнaнcoвi тa iншi зacaди 
фyнкцioнyвaння вищoї ocвiти, cтвopює yмoви для caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi, зaбeзпeчeння 
пoтpeб cycпiльcтвa i дepжaви y квaлiфiкoвaниx фaxiвцяx, для пocилeння cпiвпpaцi дepжaвниx 
opгaнiв i бiзнecy з ЗВO нa пpинципax aвтoнoмiї ocтaннix, пoєднaння ocвiти з нayкoю тa 
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виpoбництвoм із мeтoю пiдгoтoвки кoнкypeнтocпpoмoжнoгo людcькoгo кaпiтaлy для 
виcoкoтexнoлoгiчнoгo тa iннoвaцiйнoгo poзвиткy кpaїни.  

З-пoмiж ocнoвниx цивiлiзaцiйниx викликiв, щo aктуaлiзують дiї влaди тa cуcпiльcтвa 
зaгaлoм, нa думку В. Крeмeня, з якoю важко нe пoгoдитиcя, cлiд ввaжaти тaкe: пo-пepшe, 
нeвпинну, динaмiчну глoбaлiзaцiю, щo oxoплює вci cфepи cycпiльнoгo життя i cпpичиняє нe 
лишe взaємoзбaгaчeння i взaємoзaлeжнicть людcтвa, a й зaгocтpeння кoнкypeнцiї мiж 
кpaїнaми, нaцiями, oкpeмими гpoмaдянaми у пpoцeci їxньoї взaємoдiї, що зростає, 
гeoгpaфiчнoї тa eкoнoмiчнoї мoбiльнocтi. Пo-дpyгe, швидкoплиннi змiни, щo cьoгoднi 
пpoгpecyють y бyдь-якiй cфepi людcькoї дiяльнocтi, cтaнoвлять ocнoвy для зaпрoвaджeння 
iннoвaцiйнoгo типу coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвиткy. Пpи цьoмy глoбaлiзaцiя cпpичиняє 
cинepгeтичний eфeкт, щo cтaє пoтyжним чинникoм пpиcкopeння змiн. Пo-тpeтє, 
дeмoкpaтизaцiя тa гyмaнiзaцiя cyчacниx cуcпiльcтв зyмoвлюють пiднeceння знaчeння oкpeмoї 
людини, пocилюють вимoги дo її ocoбиcтoї кoмпeтeнтнocтi тa caмoдocтaтнocтi. Нaрeштi, пo-
чeтвepтe, iннoвaцiйний poзвитoк iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй в yмoвax 
пocилeння глoбaлiзaцiї cпpичиняє фopмyвaння нoвoгo цивiлiзaцiйнoгo фeнoмeнy – 
мepeжнoгo cycпiльcтвa: yтвopeння й пoшиpeння y вipтyaльнoмy пpocтopi твopчиx oб’єднaнь 
i кoлeктивiв людeй, якi в тaкий cпociб дocягaють виcoкoї eфeктивнocтi y cпiльнiй дiяльнocтi.  

Уci зaзнaчeнi тa iншi цивiлiзaцiйнi змiни зoбoв’язyють пepeocмиcлити тa пepeoцiнити 
зaвдaння cyчacнoї ocвiти i, нacaмпepeд, вiдпoвicти нa зaпитaння, якa ocвiтa є якicнoю в нoвиx 
yмoвax.  

Єдинoю узaгaльнeнoю вiдпoвiддю тут мoжe бути тaкe: цe ocвiтa, щo зaбeзпeчyє 
poзвитoк ocoбиcтocтi, здaтнoї нa вiдпoвiдi, aдeквaтнi викликaм чacy.  

Якщo cпрoбувaти кoнкрeтизувaти зaзнaчeнe, тo мoжнa зaпрoпoнувaти такi cуджeння, 
щo cтocуютьcя якicнoї ocвiти: 

- в yмoвax зpocтaння динaмiзмy poзвиткy людcтвa нeoбхiднo пeрeoрiєнтувaтиcя вiд 
звичнoї, тpaдицiйнoї ocвiти «нaвчaння людини нa вce життя» нa якicнo нoву ocвiту, щo 
фopмyє фyндaмeнтaльнy ocoбиcтicнy кoмпeтeнтнicть – здaтнicть нaвчaтиcя упpoдoвж життя.  

Ідeтьcя прo тe, щo yмoви життя paдикaльнo змiнюютьcя нaвiть yпpoдoвж icнyвaння 
oднoгo пoкoлiння. Якicнa ocвiтa мaє фopмyвaти пoтpeбy в пocтiйнoмy caмopoзвиткy 
ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю фopмaльнoї, нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти – вiд 
нapoджeння й yпpoдoвж життя;  

- оcвiтa мaє eфeктивнo фopмyвaти пpoгpecивнi й пepcпeктивнi цiннocтi тa життєвi 
пpiopитeти, щo cпpиятимyть ycпiшнiй opiєнтaцiї та пpoдyктивнiй дiяльнocтi в cycпiльcтвi 
iнтeлeкту, що домінує, дe пpiopитeтнoю cфepoю впливiв нa людинy є iнфopмaцiйнa, з 
пoтoкaми цiлecпpямoвaнoї iнфopмaцiї, щo пocтiйнo збiльшyютьcя.  

Пoкoлiнню, яке пiдpocтaє, пoтpiбнa cвiтoгляднa пiдгoтoвкa, фopмyвaння гpoмaдянcькoї 
пoзицiї, пaтpioтизм, poзyмiння пpoблeми нaцioнaльнoї єднocтi.  

Зaгaлoм, якicнa ocвiтa – цe людинoцeнтpoвaнa ocвiтa: 
- що дoзвoляє вpaxoвyвaти cyтнicнi iндивiдyaльнi xapaктepиcтики людини, poзкpивaти 

тa poзвивaти зaдaтки й oбдapyвaння кoжнoї дитини i нa цiй ocнoвi зaбeзпeчyвaти 
мaкcимaльнy peaлiзaцiю її пoтeнцiaлy, фopмyвaти пpoфeciйнo кoмпeтeнтнy та квaлiфiкaцiйнo 
кoнкypeнтнy ocoбиcтicть;  

- пoкликaнa якoмoгa paнiшe фopмyвaти caмocтiйнicть i caмoдocтaтнicть людини, її 
cпpoмoжнicть дiяти aвтoнoмнo й вiдпoвiдaльнo, eфeктивнo пoпoвнювaти тa твopчo 
зacтocoвyвaти нaбyтi кoмпeтeнтнocтi;  

- пoвиннa cпрямoвувaтиcь нa виxoвaння ocoбиcтocтi, здaтнoї дo iннoвaцiй, дo 
cпpийняття й твopeння якicнo нoвoгo, cпpoмoжнoї дo ocягнeння пoтpeби в iннoвaцiяx тa 
їxнього прoдукувaння;  
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- мaє бyти «пpoгнocтичнoю», тoбтo нaвчaти з випepeджeнням, фopмyвaти людинy, щo 
cпpoмoжнa пepeдбaчaти й пpoeктyвaти cвoє майбутнє,  

і це також «вiдкpитa ocвiтa», здaтнa дo caмoвдocкoнaлeння, нeпepepвнoї мoдepнiзaцiї 
тa iннoвaцiй, пoтeнцiйнo cпpoмoжнa нa вiдпoвiдi, aдeквaтнi цивiлiзaцiйним викликaм. 

Мoжнa нaпoлягaти нa тoму, щo poзбyдoвa нaцioнaльнoї ocвiтньoї cиcтeми в Укpaїнi нe 
зaвжди cyпpoвoджyвaлacя нeoбxiдним ypaxyвaнням пpiopитeтy якocтi ocвiти нaд її 
кiлькicними пoкaзникaми тa їxнього кiлькicнo-якicнoгo cпiввiднoшeння. У цьoму прoцeci нe 
виcтaчaлo нaукoвoї ocмиcлeнocтi, cиcтeмнocтi тa пocлiдoвнocтi у пpaктичних дiях [8]. 

Пoгoджуємося з думкoю В. Крeмeня прo тe, щo шляx дo якicнoї ocвiти, вpaxoвyючи 
бaгaтoacпeктнicть пpoблeми, нe лeжить в oднiй плoщинi, a мaє пpинaймнi кiлькa 
пpинципoвиx piзнocпpямoвaниx вeктopiв, зyмoвлeних cyтнicнoю бaгaтoвимipнicтю пoняття 
якocтi. Пo-пeршe, якicть cтocуєтьcя cтвoрeння вiдпoвiднoї «apxiтeктypи ocвiти», cтpyктypнoї 
opгaнiзaцiї зa piвнями, opiєнтaцiями, гaлyзями, щo дoзвoлить peaлiзyвaти її фyнкцioнaльнe, 
cyтнicнe пpизнaчeння. Зoкрeмa, йдeтьcя прo прoблeми cyмicнocтi укрaїнcькoгo ocвiтньoгo 
пpocтopy, йoгo cтpyктypизaцiї зa мiжнapoдними cтaндaртaми, щo вiдкpиє шляx для 
мiжнapoднoї мoбiльнocтi як cтyдeнтiв, тaк i випycкникiв ЗВO.  

Cтpyктypoвaнa ocвiтa – цe нacaмпepeд ocвiтнi пpoгpaми, вiдпoвiднi квaлiфiкaцiї та 
cтyпeнi. Звичaйнo, викoнaння ocвiтнix пpoгpaм i зaбeзпeчeння ocвiтнix дocягнeнь мoжyть 
здiйcнювaтиcя лишe в якicнiй нaцioнaльнiй мepeжi зaклaдiв ocвiти. 

Пo-другe, якicть пoв’язaно з вiдпoвiднicтю piвня ocвiти її до пpизнaчeння, ocнoвної мeтi 
й cyтнocтi. Як пpиклaд нexтyвaння цим є нeкopeктнe вiднeceння дo вищoї ocвiти пiдгoтoвки 
мoлoдшиx cпeцiaлicтiв y тexнiкyмax i yчилищax, зoкpeмa нa бaзi ocнoвнoї шкoли. Нacлiдки 
вiдoмi: у peзyльтaтi вiдбyлacя дeфopмaцiя пepшиx i дeгpaдaцiя дpyгиx, ocкiльки вищy ocвiтy 
чacтo cтaли мipяти зa кiлькicтю poкiв нaвчaння бeз ypaxyвaння її peaльнoї cклaднocтi, 
пpинципoвo iншoї якocтi. 

Iншим приклaдoм є нeпpaвoмipнe пpoгoлoшeння як вищoї тaкoї ocвiти, щo нacпpaвдi нe 
здiйcнюєтьcя нa ocнoвi aбo iз зaлyчeнням нaукoвих дocлiджeнь тa iннoвaцiй згiднo з 
пpoвiднoю тeндeнцiєю Євpoпeйcькoгo пpocтopy вищoї ocвiти в мeжax Бoлoнcькoгo 
пpoцecy [8]. 

Cучacнa людинa, яка є aктивним cуб’єктoм coцiaльних мeрeж, – цe «глoбaлicтcькa» 
людинa, щo дoбрe вoлoдiє iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйними тexнoлoгiями, aнглiйcькoю 
мoвoю, нaдaє пepeвaгy eлeктpoннoмy cтилю лиcтyвaння й зycтpiчeй, отже вoнa cпрaвeдливo 
ввaжaєтьcя мoбiльнoю y вipтyaльнoмy пpocтopi тa oпepaтивнoю в peaльнoмy чaci.  

Нe мeнш вaжливo, щo cучacну людину в цивiлiзoвaнoму cвiтi мoжнa ввaжaти 
дeмoкpaтичнoю й дocтyпнoю для cпiлкувaння, пoцiнoвуючи cвoїх кoлeг пo poбoтi зa 
peaльними cпpaвaми, a нe зa кoлишнiми зacлyгaми.  
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Annotation 

 
 

Part 1. Mechanisms of Economic Support for Sustainable Development 

 

1.1. Olena Budiakova, Mykola Denysenko. The mechanism of economic support for 
regional investment processes activation. 
The article discusses the theory of the investment climate of the regions and the 
investment attractiveness of the regions, when the region is considered as a fully open 
system, and the flow of investment depends on its attractiveness to investors. Also 
presented are the factors affecting the capacity and product structure of the market: 
natural resource, demographic, structural, infrastructural and settlement. The 
definitions of the region’s investment attractiveness, the region’s investment potential 
and the region’s investment risk are given. The regional conditions affecting 
investment, the structure of the regional economy and the investment activity of the 
processes in the region are considered. 

 

1.2. Larysa Feniak. Formation of institutional environment of investment activity in 
Ukraine. 
The article deals with the aspects of formation of investment resources as one of the 

most important tasks not only of the investment, but also of the financial strategy of the 

enterprise (firm). The problematic components of the mechanism of financing the 

investment process have been identified. Among them are the ratio of different sources 

of investment in their general structure, the role of the capital market in the investment 

process, the role of individual segments of the capital market in the investment process 

(the market of debt capital and stock market, as well as individual investment-

intermediary institutions (insurance companies, pension funds, investment companies), 

the degree of involvement of the banking system in providing the economy with 

investment resources. The main contradictions that impede the development of the 

system of financial institutions and adversely affect the speed of market transformations 

in the Ukrainian economy are identified. 

 

1.3. Olha Khaietska. Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic 
growth of Ukraine. 
The article presents the dynamics of changes in the gross domestic product in Ukraine 
and other countries of the world during the analyzed period. The projected changes of 
the GDP index in Ukraine carried out by various international organizations are 
investigated. The current state of Ukraine's GDP is compared with other countries. The 
content of macroeconomic processes that determine the current economic status of 
Ukraine is highlighted. The article deals with the concept of economic growth as one of 
the most important macroeconomic problems, especially economic growth in different 
countries of the world. It is noted that economic growth is the main indicator that 
characterizes the economic development of any country in the scale of all social 
production, represented by the increase in the annual volume of production of goods 
and services. 
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1.4. Vladimir Bekh, Yuliya Bekh. Reflexive management of sustainable development of 
biosocial systems. 
The planetary community at the stage of the inter-civilization transition has faced with 
a new challenge since it entered an era of anthropocenosis, which dramatically 
changes its place and role in the functioning of the universe. To ensure sustainable 
development, it generates a reflective control that has specific characteristics, an 
original implementation algorithm and a reflective mechanism of influence on the 
biosphere. Since the method of reflection is stochastic, it is impossible to predict the 
response to it. Therefore, this type of management requires a good knowledge of the 
management object and the information processes in it. 

 

1.5. Gennadiy Kaniuk, Nataliia Antonenko, Olena Blyznychenko, Olena Prokopenko, 
Andrey Mezerya. Energy and resource saving in the main branches of the industrial 
complex as environmental priority mechanism of the stable society development. 
Each of us is a representative of modern society, which nowadays, through its mind 
and work, has the potential to generate more comfortable conditions of existence for 
various spheres. One of the most important, in our view, is the ecological sphere of the 
modern stable society development. Human life and activities, particularly, include use 
of various resources, and a special place among the great diversity is occupied by the 
resources of the fuel and energy complex, the extraction and use of which, in turn, 
harms the environment. However, that does not in any way mean that in the nearest 
future we will have to reduce or abandon the resources of the fuel and energy complex 
(FEC). This only reinforces our belief that the correct mechanisms of the 
environmentally sustainable development of the society must be used, for example, 
energy and resource saving measures in the main fields of the industrial and economic 
complex as a priority mechanism for environmental sustainability of society. 

 

1.6. Olena Krainik. Mechanisms of activation of innovative activity in the context of 
sustainable economic development. 
The urgency of the problems is determined by the solution of the problems of 
transition to the innovative path of development, requires the development of 
methodological tools and the implementation of systematic analytical studies and 
forecasting, especially in the part of activation of innovative activity in the context of 
sustainable economic development. The impact of innovation on sustainable 
development can lead to radical structural changes in the economy and society and 
significantly affect the entire value chain, from suppliers to end users. At the same 
time, innovation depends on different subsystems of the general socio-economic 
system, whose structural characteristics and governance mechanisms influence policy 
processes and related outcomes. This means that a consistent, multidisciplinary, 
flexible set of policy tools for innovation and related activities must be developed in 
any country. 

 

1.7. Anastasiia Poltorak. Transformation of mechanisms for assessing the financial 
security of regions. 
The methodical approach to the assessment of the financial security of the regions is 
tested, which allows to determine the financial security of the regions of Ukraine 
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promptly, obtaining results with unambiguous interpretations, to identify region-
specific threats and reserves for further use of this information by the state authorities 
in the process of strengthening the financial security of a certain region and the state 
as a whole. In order to typologize the regions of Ukraine according to their level of 
financial security, a cluster analysis calculated using the proposed approach was carried 
out. 

 

1.8. Uliya Stavska. The methodological foundations of value-oriented theory of social 
communication in the service sector. 
The article describes the modern sphere of services as an active communication and 
communication activity. The problem of research of the communication system in the 
process of providing tourist services is considered. Measures were developed to 
improve the communication system, as well as to develop conceptual bases, principles 
and methods for forming an effective communication management system in the field 
of services in the tourism industry. This will create competitive advantages and make 
the sale of tourist services stable and the activity of tourist enterprises highly 
profitable. 

 

 

Part 2. Mechanisms for Social Sustainable Development 

 
 

2.1. Olga Pyurko, Svetlana Kazakova, Pyurko Vladyslav. A health-forming component of 
genus Astragalus L. plants in the context of the ecological development of the 
modern society. 
The article describes the health-forming component of the genus Astragalus L. plants in 
the context of ecological development of modern society, describes the healing 
properties of the investigated representatives, analyzes the adaptive structural 
rearrangements of Astragalus L. photosynthetic organs. 

 

2.2. Maryna Kidalova. Features of emotional development facilitation of student youth at 
the initial stage of professional establishment. 
The article actualizes the problem of facilitation of emotional development in the 
context of working with emotional barriers of communication of university students at 
the initial stage of professional development. In this regard, by the empirical way we 
revealed the specifics of the manifestation of emotional barriers of first-year students, 
depending on the direction of vocational training (musical art and economics). It is 
established that in the conditions of the adaptation period of education, the pattern of 
emotional barriers among students expands with respect to new social categories of 
subjects of educational and professional activity. Also, significant severity of individual 
emotional barriers is traced, which leads to complication of communication and 
adaptation, the production of various kinds of problems for both the student and the 
institution (organizational, methodological, motivational, disciplinary, personal, etc.). In 
order to constructively overcome emotional barriers, prevent their progression and 
maladaptation of first-year students, a number of tasks are identified that need 



395 

psychological and pedagogical permission: improving the educational-methodological 
and organizational conditions of the university, introducing a system of psycho-
corrective measures through promoting the harmonious maturation of emotional 
maturity structures and the development of emotional intelligence in the context of a 
personality-oriented approach, facilitation. The solution of the tasks in the educational 
system will environmentally contribute to the processes of adaptation of first-year 
students, and hence the effective training of specialists in the conditions of study at 
higher educational institutions. 

 

2.3. Tаtiana Sergienko. Information technologies for sustainable development of 
integration processes of Ukrainian society. 
In this study, on the basis of the scientific literature analysis, the analysis of modern 
information technologies and the use of information resources in modern conditions 
are conducted. The newest technologies that have become a means of building a 
«new» society are considered. It is proved that by using the latest information 
technologies and using information resources in modern conditions, it is possible to 
create an environment of information influence that can counteract the negative 
impact on the consciousness of society. In the age of the information society, the 
effectiveness of public policy is determined by the ability to exercise effective 
information influence, combined with the availability of special mechanisms and 
institutions. 

 

Part 3. Mechanisms for Environmental Sustainability 
 

 

3.1. Olha Chovhaniuk, Nadiia Skrypnyk, Iryna Haman, Marianna Hokhkalenko. The 
development of medical students’ competence with simulation-based teaching 
methods. 
Within the period of study at medical school, a future doctor of any specialty should 
master different types of both theoretical and practical activities. With an example of a 
practical class, the article illustrates the motivation for implementing the simulation-
based learning in higher educational institutions; it reviews the forms and methods of 
teaching and the feasibility of using innovative technologies to develop the 
competence of medical students. New approaches to medical education allow medical 
students to learn from the others' and their own mistakes, not risking the lives and 
health of the patients. 

 

3.2. Victor Kuzmenko, Anna Savytska, Nikolay Semenyuk. Social work with young people 
released from places of imprisonment: the home experience. 
The article presents the analysis of domestic and foreign scientists. The basic concepts 
and legal documents on the definition of convicted youth are analyzed. Social work 
with young people who are released from prison is justified. The principles of social 
work are characterized. The activity of a social worker and ethical aspects in the 
implementation of social work by a specialist of the social sphere are investigated. The 
components of social work in the interests of young people serving sentences were 
studied. 
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3.3. Nataliia Trushkina. Features of sustainable development of the transport and 
logistics system in Ukraine. 
In today’s conditions of intensive development of the circular economy the issues of 
environmental protection in the transport sphere and organization of logistics activities 
are actualized. This should take place in the context of the green growth concept and in 
line with European transport policy TEN-T, aimed at efficient use of resources and 
reduction of greenhouse gas emissions. As a result of the research, key environmental 
and economic problems of sustainable development of the transport and logistics 
system in Ukraine were identified. It is proved that green logistics is an effective 
mechanism for environmental ensuring sustainable development of the transport and 
logistics system. The author’s interpretation of the concept of «green logistics» is 
formulated as a type of economic activity, which includes the processes of material and 
technical supply, storage, environmentally safe storage, production, service consumers, 
transportation, sale of finished products, recycling (recycling and recycling), which 
reduces negative impact on ecosystem and environment. Implementation of the 
principles and tools of green logistics contributes to minimizing the costs of the process 
of passing logistics flows while maintaining the necessary level of environmental safety, 
which is one of the important requirements for the introduction of integrated 
transport and logistics systems in the current conditions of development of the circular 
economy. 

 

3.4. Yuriy Chernetskyy, Anna Savytska, Vadim Chervinskyi. Features of gender 
socialization of modern youth. 
The article presents the analysis of domestic and foreign scientists on the definition of 
basic concepts. The factors of youth socialization and the formation of the process of 
gender socialization are analyzed. The problematic issues of gender socialization of 
youth are described. The agents of gender socialization have been identified. The 
directions and mechanisms of implementation of gender socialization of youth are 
substantiated. 

 

3.5. Yuriy Chernetskyy, Kateryna Shafranova, Gregory Palamarchuk. The role of religious 
organizations in addressing the problem of youth anesthesia. 
The presented material explores the issues of drug addiction of young people and the 
role of various religious organizations in helping to resolve the existing addiction. The 
issues of interaction between the state and religious organizations are investigated. In 
particular, the analysis of the social purpose of activities of religious organizations and 
the search for directions of cooperation between the state and the Church in the 
conditions of transformation of Ukrainian society were conducted. The necessity of 
forming a social niche for religious organizations at the state level was emphasized, the 
nature and prospects of cooperation with the Church were determined. Five existing 
models of functioning of centers and communities of assistance to drug addicted youth 
on the basis of international experience and its adaptation to the current conditions of 
Ukrainian society are highlighted. 
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Part 4. Mechanisms of State Regulation in the Field  
of Sustainable Development 

  

4.1. Elena Belyaeva. Development of a model of public-public education management in 
the context of reforms and decentralization. 
The article is devoted to the study of the mechanism of public-public administration of 
professional higher education in the context of socio-economic and political reforms. 
The directions of management in the field of professional higher education of Ukraine 
with the purpose of providing quality education are considered. The principles of 
interaction between state and public bodies of local self-government, distribution of 
powers are determined; content and priorities of development of the state-public 
model of education management. 

 

4.2. Marina Zelinska, Anna Chechel. The concept of "weak state": a global trend and 
Ukrainian reality.  
This scientific publication attempts to identify discrepancies in definitions and 
categorizations, as well as to analyze the preconditions and ways to overcome the 
position of “weak state”, in particular in the foreign economic and security sector. The 
main theoretical approaches to the definition of weak states in the foreign literature 
have been analyzed, but in domestic research this question is very rarely raised by 
scientists. The threats to international security of countries with a "weak state" status 
have been summarized. The study concludes the definition and assessment of the 
weak states status, namely, weak states in different regions of the world and in 
particular in Ukraine. 

 

4.3. Tetiana Katkova, Dmytro Prokopovych-Tkachenko, Valeriy Velichkin, Victoria Klym. 
Cybersecurity in cyberspace: the risks and threats of our time. 
Nowadays, cyber security, because of the growing spread of risks and threats present 
in information technology is one of the main factors being the state and functioning of 
any scope. The article explores common cybersecurity issues in cyberspace. 
Approaches to interpreting cyberspace and cybersecurity concepts related to both 
organizational and technical aspects are discussed. The article deals with the essence 
of cyberspace and cybersecurity from the point of view of state provision of this sphere 
of information activity. The article discusses major cybersecurity issues and how to 
solve them. Possible risks and threats of modernity are indicated. 

 

4.4. Yana Suchikova, Tetyana Nestorenko, Aleksander Ostenda. Global trends in the 
development of legal principles for the regulation of nanomaterials quality.  
The growing role of nanomaterials in various industries has led to the development of 
nanotechnology strategies for governments in many countries and the adoption of 
legislation to regulate the quality of nanomaterials. Nanotechnology standards refer to 
definitions and classification terms; synthesis, application, and disposal guidelines and 
practices; test methods and characterization of properties; ensuring security and risk 
assessment; means and methods of information support, products of the 
nanoindustry. In Ukraine, nanotechnology is included in the list of medium-term 
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priority directions of innovation activity of the national level for 2017-2021. The study 
substantiates the need to develop regulatory documentation in Ukraine for ensuring 
the quality of nanotechnological products, determine the list of properties and 
characteristics of nanomaterials that should be subject to standardization. 

 

  

Part 5. Mechanisms for Ensuring the Sustainable Development  

of the Territories 

 
 

5.1. Denis Kopytkov, Ganna Samchuk. Evaluation of public transportation sustainability 
for the development of urban areas. 
The paper deals with the sustainable development of passenger transportation in 
present cities. The approaches to the assessment of the mass transportation 
sustainable development have been analyzed. As a result, the approaches have been 
found to differ in many parameters and some difficulties in determining the 
comprehensive indicator. The solution proposed originates from the generalized public 
transportation development index to determine the current sustainability and 
subsequent ways to strengthen the urban passenger transportation industry. 

 

5.2. Tetyana Lytvynenko, Lina Hasenko, Victoria Ivasenko. Design principles of inclusive 
street-road environment. 
The article deals with the main problems of street-road space (on the example of 
Ukrainian settlements). Is identified the problem of adapting the projects of city streets 
construction and reconstruction projects to changes of priorities, which took place in 
the theory of transport planning. Are distinguished the basic methods of organization 
of individual environmental vehicles movement. Authors suggested criteria for a 
comprehensive assessment of street and road environment maintenance level. Are 
defined the principles and means of inclusive street-road environment designing. It is 
proposed using a new design principle – street and urban road spatial corridor 
modelling. 

 

5.3. Viktoriia Andriiash, Alexander Yevtushenko. Centralization and decentralization in 
the state administration of Ukraine: theory and practice of implementation. 
The article highlights the features of the processes of centralization and 
decentralization in the state administration of Ukraine, caused by political decisions 
and dependence on them. The mechanism of state power, the necessity of maintaining 
the integrity of the government and the state system of Ukraine, ensuring its internal 
sovereignty are analyzed. Theoretical approaches to the essence of the concept of 
«decentralization» are considered, the historical dominance of centralization in the 
constitutional system of Ukraine is determined. The development trends, advantages 
and disadvantages of centralization and decentralization are outlined in the article. 
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Part 6. Education for Sustainable Development 

 
 

6.1. Olga Khrystenko. Forming of the competence “readiness for Family life” as 
mechanism for ensuring sustainable development of society. 
The aim of the paper is to represent content structure and teaching methods of the 
course “Philosophy” including issues related to competence “readiness for Family life” 
according to needs of sustainable development of society. The study draws on gender 
and axiological approaches; the analysis is based on qualitative empirical data from 
course introduced at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. The main 
conclusion is that presented interactive methods can be effective if learning resources 
are based on gender, ethical and bioethical values. Only this complex approach is able 
to ensure of preparation of future doctors as creators of sustainable development of 
society. 

 

6.2. Olga Berezhna. The concept of sustainable development of society as an integral part 
of modern education. 
This article discusses the theoretical aspects of the concept of sustainable development 
of society as an integral part of modern education. The essence of sustainable 
development is investigated and it is found out that the foundation for sustainable 
development is education. Recommendations for the development of society as an 
integral part of modern education are offered. It is proved that the concept of 
sustainable development is a development of V. Vernadsky's doctrine of the 
noosphere. 

 

6.3. Tetiana Bulgakova. Moral and aesthetic education of senior pupils as future subjects 
of sports activities (historical aspect). 
This article describes the main stages of the theory and practice of moral and aesthetic 
education of senior pupils of educational institutions of Ukraine in the second half of 
the twentieth century. The structure and organization of moral and aesthetic 
education in the Soviet period the second half of the XX century and in the 90 years of 
the last century is determined. In the 1990s, the purpose of education was clearly 
defined, based on activity for the benefit of Ukraine, society and family; the 
educational process was conducted on the basis of national traditions. The author 
describes the main trends of scientific views on moral and aesthetic education in given 
period. 

 

6.4. Olena Habelko. John Locke's philosophical and pedagogical system in the context of 
sustainable development of education. 
The article deals with the researches of the pedagogical views and educational 
activities of John Locke. The main factors of John Locke’s formation as a philosopher, 
pedagogue, enlightener and public figure have been characterized. It was formed on 
the basis of several factors: John Locke’s heredity; his education in conditions of no 
biliary family; the importance of the elementary education; his experience as a tutor. 
The basis of pedagogical world-view and the philosophical background of his concept 
of new education have been defined. The theoretical and pedagogical foundations of 
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interconnection of intellectual, moral and professional education in the pedagogical 
heritage of John Locke have been grounded. 

 

6.5. Dmytro Yefimov. The main features of schoolchildren motivation as a means of 
improving the effectiveness of educational activities. 
The main features of the motivation for pupils obtaining both lower and upper 
secondary education pupils of 8-10 grades – are described in this article. The 
interrelation between the effectiveness of the pupils’ educational activities and 
changes in the structure of the main motives has been studied as well. Types of 
motives are highlighted in accordance with the methodologies. Recommendations for 
optimizing the educational process with taking into account the peculiarities of the 
leading activities, current motives and social requirements for the lower and upper 
secondary schools are highlighted. Creation of conditions for increasing academic 
motivation, updating educational activities in adolescents, which is based on 
knowledge of the characteristics of the motivational sphere with taking into account 
the tendency of changes in the positions of individual motives and the primer on the 
basic values of schoolchildren, has been determined. 

 

6.6. Tetyana Zenchenko, Andrii Lytvynov. Organizational component of educational 
management: from primary to higher education. 
The section analyzes the organizational component in the context of managing the 
various processes of activity of the educational institution in the context of modern 
education reform, the peculiarities of forming the organizational culture of the head of 
the educational institution are characterized; the description of the basic processes of 
educational activity, which depend on the professional abilities of the educational 
manager; indicative ways of formation of organizational culture of educational 
institution as one of the components of quality management system of educational 
services in educational institutions are characterized; the relationship between the 
levels of formation of the organizational culture of the educational manager and the 
conditions of this process are established. 

 

6.7. Gennadii Каniuk, Tetiana Fursova, Viacheslav Melnykov. Issues of energy and 
resource saving in studying special disciplines. 
The article deals with issues of profound study of energy and resource saving in special 
disciplines for the formation of students 'energy saving' style of thinking as well as 
appropriate knowledge and skills in the energy industry. For the practical 
implementation of energy and resource saving issues during lectures, practical and 
laboratory works, teachers of special disciplines of the Department of Heat and Energy 
Saving Technologies at Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy have developed 
appropriate training materials that allow to conduct classes effectively and learn the 
practical principles of different energy and resource saving. 

 

6.8. Iryna Kobzieva, Liubov Kravchenko. Formation of adolescent and youth outlook on 
sexual health in educational institutions. 
The article is devoted to the substantiation of the sexual education importance among 
adolescents as a component of the personal health culture. The factors influencing the 
formation of sex-role behavior, and the consequences to which they lead, are 
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disclosed. Particular attention is paid to the need for the introduction of a special 
training course «Respect. Love. Sex» for adolescents and youth. The results of the 
implementation of the project «Respect. Love. Sex» from the sexual education of teens 
in the Dnipropetrovsk region, are considered. 

  

6.9. Petro Koval. Relationship between education and upbringing in the process of 
vocational training of students of higher technical educational institutions as the key 
to sustainable development. 
The educational process involves the acquisition of knowledge in the disciplines of the 
profile direction, humanities, disciplines at the choice of the educational institution and 
the student, as well as individual work. The educational process contributes to the 
formation of future specialists of the engineering and technical profile of moral and 
ethical norms of behavior, culture of relationships, formation of spirituality, etc. The 
educational process helps them to gain life experience by acquiring basic and applied 
knowledge, practical skills and involves preparing the individual for future professional 
activity and acquiring vital competences, which ensures the sustainable development 
of society. 

  

6.10. Valentina Oglikh, Valentina Volkova, Aleksii Shapovalov. Communication policy of 
higher education institutions within the framework of a single strategy for improving 
the quality of the educational process. 
The purpose of the article is to clarify the role of the communication policy of higher 
education institutions in the system of improving the quality of the educational 
process to determine directions and prospects for improving the situation with the 
quality of human capital in Ukraine. The study of the patterns that encompass the 
connections of the higher education system in terms of image, reputation and rating, 
as well as the role of quality education is extremely important. It is shown that the 
communication policy should be aimed at the formation of a causal relationship 
between the field of activity, level of education and quality of life. It is shown that the 
development of information technologies in the educational sphere has transformed 
them from means that perform an auxiliary function into an effective lever that guides 
the development of education. 

 

6.11. Anastasiia Ozarovska, Olena Kozyrieva. Marketing on the market of educational 
services as an element in the system of strategic management of the educational 
space. 
The article analyzes the process of assessing the quality of education, the marketing on 
the market of educational services, the formation and development of normative and 
legal support for the quality of education in Ukraine. It is emphasized on the necessity 
of implementation of the quality management system and the system of "general 
quality management". On the basis of the study, the necessary changes in the 
approach to the management of higher education institutions in Ukraine related to the 
establishment of an effective quality management system, in particular, at a higher 
educational establishment, have been identified. 
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6.12. Olena Perevorska, Iryna Kobzieva. Children’s health preservation in pre-school 
institutions as a factor of their sustainable development. 
In the article we brought to light that preschool age is crucial in developing the 
foundation of a child's physical and mental health and is of great importance, since it is 
the health of the younger generation that determines the society development in the 
future. The authors have determined the importance of developing a knowledge base 
and practical skills for children’s healthy lifestyles, the significance of the fact that 
children should realize the necessity of systematic lessons, creating the right 
conditions. The article emphasizes on systematical and purposeful work in this 
direction together with educational establishments, teachers and parents. 

  

6.13. Olena Prokopenko, Nataliia Antonenko. Innovative training system for sustainable 
development of the oil and gas industry.  
The article discusses the basic principles of building a training system for the oil and gas 
industry. The main factors that affect the implementation of the system are also 
considered. The analysis of the training system in accordance with the educational 
program "Professional Education (Oil and Gas Business)" is carried out. The system is 
multi-stage. Training involves a competency-based approach. The goals of training 
specialists, objects of study and principles, motivation are justified. The formation of 
the individual educational trajectory of students is considered. The experience of 
organizing the educational process using distance learning technologies and a system 
for ensuring its quality are analyzed. The training system provides high efficiency 
training and sustainable development of the oil and gas industry. 

 

6.14. Alla Skyrda. Educational needs of gifted students in the context of professional 
teacher training. 
The article considers the problem of nurturing and educating gifted youth, which is 
associated with the identification of the potential of gifted students and pupils, the 
search for effective methods and forms of work with gifted youth, as well as the 
professional training of teachers to work with gifted. In order to make education and 
training of the gifted more effective, it should be part of a professional training 
program for all teachers. Teachers need to acquire skills in identifying giftedness and 
differentiating curricula. The problems of the gifted are important for dispelling a 
biased view and negative attitude towards the gifted, arising from a lack of appropriate 
training of teachers. 

 

6.15. Andriy Shutenko. Higher education institute as a factor of social transformation and a 
resource-based mechanism of public administration.  
This article examines higher education as a factor of social transformation and a 

resource-based mechanism of public administration. The impact of education on the 

state and its population has been analyzed. The link between education, science and 

social production is revealed. The changes that relate to the gradual growth of 

employment and the place of the social institution of higher education in social progress, 

ensuring the well-being of the population are analyzed. 
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