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THE FUTURE OF IN-CLASS TECHNOLOGIES: VIRTUAL 

REALITY 
 

 1. Introduction 
Nowadays, modern technologies have a significant influence on all 

spheres of our everyday life and the education is not an exception. This 
paper aims to highlight theoretical background for the usage of virtual 
reality in terms of lifelong ubiquitous education and find out the practical 
utilization of these concepts in concrete examples worldwide and in 
Ukraine. 

2. Virtual Reality in terms of Life-Long Ubiquitous 
Education 

The concept of ubiquitous computing technology has firstly 
proposed by Weiser in 1993. Since that time, the capability of ubiquitous 
devices such as portable computers, laptops, smartphones and personal 
digital devices (PDAs) with wireless connectivity are increasing at a steady 
rate. Now, the assimilation of ubiquitous computing in education marks 
another great step forward, with Ubiquitous Learning (ulearning) emerging 
through the concept of ubiquitous computing.  

The popularity of userdriven web applications, including Social 
Networks, Blogs, Wikis, Podcasts, Mashups and RSS has reflected the 
aspired initiative of users. More and more opportunities, technologies and 
educational tools (like Google Glass) appear every day and their influence 
on learning is incredible.   

2.1 Google Glass in the process of ubiquitous learning 
Google Glass is a type of wearable device that augments reality. 

The operating is provided via voice, visual and motion commandcontrol 
systems. Moreover, Google glass uses a builtin camera lens, displays 
information with a help of optical headmounted display in a handsfree 
format and provides an access to the Internet. That technology has an 
enormous potential innovative value for the educational system. As it 
creates the first useroriented videoresource system, Google Glass can 
provide learners with an opportunity to see the world exactly as their 
teachers do, as well as to share their own experience. If learner feels 
frustrated during the experiment, Google Glass can support him with extra
resources or competent feedback via Internet. Moreover, the information 
can be transmitted through the builtin Word Lens device that can 
automatically translate the text into users` native language. 
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2.2 The usage of social networks during the process of ulearning 
All over the globe, social network software (SNS) is frequently 

used during the education for both inclass and outclass activities. Zhang 
Zhi, a professor of Wuhan Institute of Technology, conducts his own public 
microblog “autumn leaves PPT” via Weibo. He has published such PPT
oriented books as “Persuasiveness: let your PPT talk for itself”, “Learn 
together with PPT”, “Weibo network, and the control of Weibo”, “Weixin 
network, and the control of Weixin”. Last year, he used to spend an hour 
every day to share PPT via Weibo and Weixin. As a result, he has near 130 
thousands Weixin followers. That supports the idea of collaboration during 
educational process. 

2.3 Virtual Realitybased educational tools  
Apart from the examples mentioned above, ubiquitous learning can 

be conducted by the means of virtual reality. Horn and Hamza (2006) insist 
that it can be divided into three main subclass: ‘full sensory immersion’ 
(where the user wears headsets and maybe gloves or glasses to gain a total 
immersive feeling of ‘being’ in a simulated environment), ‘semiimmersive 
VR’ (small cinemalike studios where audience can share their ideas. 
CAVE installations can also be described as ‘semiimmersive’ as the 
participants are surrounded on three sides by the screens and ‘desktop VR’ 
(PCbased). Current paper is especially interested in the last subclass as it 
can be used in terms of lifelong ubiquitous learning process.  

3. Practical utilization of virtual reality-based 
educational tools for language learning  

One of the most challenging problems of modern ubiquitous 
learning is that it is mainly oriented on theoretical knowledge than on their 
practical utilization. Virtual reality tools provides new opportunities for 
integrating experiments into classroom. 

3.1 Educational games as a virtual reality based educational tool 
One of the most prominent examples of educational games with 

virtual reality is Second Life created by Linden Labs in 2003. It can be 
easily downloaded and accessed over the Internet. There are currently over 
300 higher education institutions from all over the world that own a virtual 
campus in Second Life. A large number of educational projects can be 
found across a range of subject areas.  

Virtual worlds created by means of educational games have been 
described as “the future of human interaction” (Zhu et al., 2007: 201). 
Second Life offers a combination of features that may have an encouraging 
effect in students, particularly in language learners.  

Just like Skype and Messenger, Second Life is also a form of 
ComputerMediated Communication (CMC). One of the most prominent 
features of CMC is that users can remain anonymous. In Second Life, users 
are “hidden” behind their avatars and their fake identities. They can even 
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hide their voice if they choose to communicate via chat. This anonymity can 
have interesting effects in CMC users and, in fact, it is a topic that has been 
widely researched in the fields of psychology and sociology.  

3.2 Virtual Lab as a virtual realitybased educational tool 
Virtual labs allow students to explore and experiment, that is why 

they are mainly used for science classes. Without risk of injury, students can 
apply what they have learned and test their hypotheses. 

Ukrainian and Russian learners are now extremely interested in 
Virtulab.Net. Its content includes experiments conducted in four science – 
physics, chemistry, biology and ecology. It has s considerable educational 
potential because it provides an opportunity to 'learn by doing'. Users can 
explore a variety of what if scenarios by changing the input and observing 
the effect on the output. 
Figure 1. Online 3D virtual lab interface design of Virtulab.Net 
a)  Physics Lab           
   

  
 
b)  Chemistry Lab 
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4. Results 
To create a new society, humanity must build a new educational 

system. The main goal of further educators is to involve all modern 
technologies into the process of lifelong learning. The new step in the 
education is devoted to the Ubiquitous learning that provides users with 
technical, personal and resource support. This technology enables the 
learners to make their hands “free” of the educational stuff (with such 
devices as Google Glass) and open the new boundaries for their research 
and creativity (with the resources of educational multimedia that can be 
easily accessed any time any where and using a wide range of devices via 
the Internet). 

Similarly to other telecollaborative tools (i.e. chat rooms, wikis, 
blogs, videoconferencing programs, etc.), virtual worlds created by the 
means of educational game are spaces where genuine communicative acts 
can take place at a distance. Furthermore, they also offer a host of unique 
affordances for synchronous communicative languagelearning tasks which 
flow from the representation of self via an “avatar” and the highly 
immersive, interactive and participatory nature of the 3D environment. As 
for the virtual labs, they are considered to become more than a "living" 
textbook. The "classroom of the future" will probably contain several kinds 
of simulators, virtual labs in addition to textual and visual learning tools. 
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О КОЛЛОКАЦИОННЫХ  МОДЕЛЯХ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

ON COLLOCATION PREDICTION MODELS  
REVENUES OF LOCAL BUDGETS 

 
Анализ временных рядов  одна из составных частей 

прикладной математической статистики. Под временным рядом 
понимается последовательность значений некоторого протекающего 
во времени процесса. Примерами временных рядов могут быть 
финансовые индексы, ежедневные курсы валют, котировки акций, 
годовые объемы продаж, квартальные объемы производства, деловая 
активность и т. д., т. е. переменные, значения которых изменяются со 
временем. Обычно элементы временного ряда (члены, уровни ряда) 
нумеруют в соответствии с номером момента времени, к которому они 

относятся (например, 1 2, ,...Y Y  ) и порядок уровней ряда играет 

важную роль в дальнейшем исследовании. Уровни временного ряда 
получают, как правило, или в результате непосредственного измерения 
ординат исследуемого процесса через определенные промежутки 
времени, или в процессе осреднения за определенный период времени 
(например, средняя цена продаж за день, средняя прибыль за год). 

Для совершенствования методики прогнозирования 
временных рядов перспективной является модель средней 
квадратичной коллокации [1]. Термин «коллокация» был введен Л.В. 
Канторовичем и широко используется в современной вычислительной 
математике для приближенного решения  дифференциальных 
уравнений (см.: [2, 532536]). Под коллокацией с математической 
точки зрения понимается определение функции путем подбора 
аналитической аппроксимации к определенному числу заданных 
линейных функционалов [3, 29]. «Математическая» («чистая») 
коллокация нашла широкое применение в технических приложениях 
при решении интерполяционных задач. Дальнейшее обобщение теории 
коллокации связано с применением к объектам стохастической 
природы, под «коллокацией» понимается обобщение метода 
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наименьших квадратов на случай бесконечномерных гильбертовых 
пространств (см. работы Г. Морица [4]). 

Коллокационная модель прогнозирования сохраняет основные 
преимущества классических регрессионных моделей  инвариантность 
по отношению к линейным преобразованиям исходных данных и 
результатов, оптимальность решения (в смысле наиболее точного 
прогноза из всех возможных вариантов линейных решений на основе 
заданных исходных данных). В то же время, по сравнению с 
классическими регрессионными моделями, она имеет дополнительные 
достоинства: 

 как наблюдаемые, так и оцениваемые величины могут быть 
разнородными (иметь различную физическую, экономическую или 
математическую природу); 

 коллокационная модель может быть использована не только для 
построения оптимального прогноза однородных данных, но и для 
оценивания любых интересующих характеристик по неоднородной 
исходной информации. 

Основная идея метода коллокаций состоит в том, что, имея 
аппроксимацию автоковариационной функции в аналитическом виде, 
можно сделать ее прогноз для нескольких временных тактов вперед и 
затем вычислить соответствующее прогнозное значение исследуемого 
показателя.  

Основное достоинство коллокационных моделей заключается в 
том, что методика прогноза по любой из них сводится к простейшим 
матричным операциям. 

Данные модели рекомендуются к использованию в практике 
прогнозирования доходов местных бюджетов в республике 
Узбекистан, что на сегодняшний день является весьма актуальным, так 
как методика прогноза доходов используемая в практике Узбекистана 
несовершенна и основана исключительно на прогнозе от достигнутых 
результатов за предыдущий год.   
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МЕСТНЫХ  
ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА 

 
IMPORTANT ASPECTS OF INCREASING THE ROLE OF LOCAL 

 FINANCE IN THE DEVELOPMENT OF REGIONS OF 
UZBEKISTAN 

 
Как известно, местные финансы представляют собой систему 

которая позволяет местным органам власти формировать, 
распределять и использовать финансовые ресурсы, исполнять свои 
функции в рамках закреплённых за ними задач. 

В странах федерального типа местные финансы являются 
самостоятельным звеном финансовой системы государства и 
включают следующие элементы: местные бюджеты (главная составная 
часть местных финансов); систему местных налогов, которые 
обеспечивают формирование доходной части местных бюджетов и 
составляют основную долю поступлений (в отдельных странах 
самостоятельную, например, в США каждый субъект федерации имеет 
свой Налоговый кодекс, самостоятельную налоговую систему); 
муниципальные займы  важный элемент, позволяющий 
балансировать, финансы муниципальных предприятий и 
муниципальные внебюджетные фонды.  

Через элементы местных финансов осуществляется 
воздействие на экономику и социальную сферу территории, их 
регулирование, исходя из целей и задач каждого конкретного этапа 
развития. 

В унитарных государствах, странах с централизованной 
моделью управления, местные финансы являются составной частью 
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государственных финансов и представлены чаще всего одним или 
несколькими элементами, как правило – местными бюджетами, а 
также муниципальными внебюджетными фондами и муниципальными 
займами, если они допускаются законодательством страны.  

Реалии современного мира таковы, что круг управленческих 
полномочий центральной власти передаваемых к исполнению 
местным органам власти расширяется и Узбекистан в этом плане не 
будет являться исключением. Фискальная децентрализация 
объективно обусловлена тем, что местная власть может обеспечить 
более эффективное управление, так как знает особенности своей 
территории. При этом важным является решение вопроса финансового 
обеспечения предаваемых полномочий. 

Узбекистан, государство с централизованной моделью 
управления, где местные финансы представлены местными 
бюджетами, которые являются частью структуры Государственного 
бюджета.  

Доходы местных бюджетов Узбекистана формируются за счет: 
 местных налогов и других обязательных платежей (налог на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры; налог на 
потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных 
средств; налог на имущество; земельный налог; единый земельный 
налог; сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров 
и оказание отдельных видов услуг);  

 общегосударственных налогов, доля которых в соответствии с 
установленными нормативами передается местным бюджетам; 

 безвозмездных денежных поступлений от юридических и 
физических лиц, а также иностранных государств; 

 доходов, поступающих с рынков и прочих доходов. 
Регулирование доходов местных бюджетов в целях 

сбалансирования осуществляется посредством финансовой помощи из 
центрального Республиканского бюджета.  

Таким образом, собственные доходы местных бюджетов 
недостаточны для исполнения возложенных на них полномочий по 
расходам в полном объеме, при этом в соответствии с 
законодательством Узбекистана (вставка 1) дефицит местных 
бюджетов не допускается, в этой связи нагрузку по обеспечению 
баланса местных бюджетов несет центральный Республиканский 
бюджет, за счет средств которого балансируются местные бюджеты.  

Муниципальные займы  элемент местных финансов не 
практикуется так как в Узбекистане использование данного элемента 
законодательно ограничено (вставка 1). 

Муниципальные внебюджетные фонды – данный элемент 
местных финансов в республике Узбекистан до настоящего времени не 
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получил развития, хотя законодательные ограничения на сегодняшний 
день отсутствуют. Основная причина кроется в том, что формирование 
внебюджетных фондов предусматривает изыскание источников 
доходов, что до недавнего времени было проблематично, так как на 
местные бюджеты законодательно налагались ограничения, которые 
частично сняты введенным в действие с 2014 года Бюджетным 
кодексом (вставка 1). 

 
Вставка 1  
Закон Республики Узбекистан «О 

бюджетной системе» [3] - утратил силу 
с введением Бюджетного кодекса. 

Статья 24. Ограничения, 
налагаемые на бюджет Республики 
Каракалпакстан и местные бюджеты 

Бюджет Республики Каракалпакстан 
и местные бюджеты должны иметь 
сбалансированные доходы и расходы. 
Дефицит бюджета Республики 
Каракалпакстан и местных бюджетов не 
допускается. 

При принятии и исполнении 
бюджета Республики Каракалпакстан и 
местных бюджетов не допускается: 

 создание фондов за счет 
источников, не предусмотренных 
законодательством; 

 осуществление заимствований, 
за исключением получения бюджетных 
ссуд из вышестоящих бюджетов; 

 осуществление расходов сверх 
утвержденных бюджетных ассигнований, 
за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом; 

 выдача финансовых гарантий и 
поручительств за счет средств бюджета в 
пользу других лиц;  

 выдача бюджетных ссуд 
юридическим и физическим лицам, за 
исключением случаев выдачи ссуд из 
бюджета товариществам частных 
собственников жилья на ремонтно
восстановительные работы.  

Бюджетный кодекс Республики 
Узбекистан, утвержден Законом 
Республики Узбекистан [2] 

Статья 142. Ограничения, 
применяемые к бюджету Республики 
Каракалпакстан, местным бюджетам 
областей и города Ташкента 

Бюджет Республики 
Каракалпакстан, местные бюджеты 
областей и города Ташкента должны 
иметь сбалансированные доходы и 
расходы. Дефицит бюджета 
Республики Каракалпакстан, местных 
бюджетов областей и города Ташкента 
не допускается. 

При принятии и исполнении 
бюджета Республики Каракалпакстан, 
местных бюджетов областей и города 
Ташкента не допускается: 

- осуществление 
заимствований, за исключением 
получения бюджетных ссуд из 
вышестоящих бюджетов; 

 осуществление расходов сверх 
утвержденных бюджетных 
ассигнований, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
второй статьи 143 БК; 

 выдача финансовых гарантий и 
поручительств за счет средств соот
ветствующих бюджетов в пользу 
других юридических и физических 
лиц; 

 предоставление бюджетных 
ссуд и кредитных линий юридическим 
и физическим лицам. 

 

 
Фискальная децентрализация закономерный процесс для стран 

территории, которых развиты и соответственно имеется возможность 
исполнения за счет собственных источников доходов больших 
полномочий, касающихся управления и развития.  
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На данном этапе развития Узбекистана активно создаются 
условия для передачи части полномочий к исполнению на места на 
основе активной политики государства в отношении развития 
территорий, в том числе, через:  

 государственную поддержку: при ограничениях на местные 
бюджеты осуществляется их всесторонняя поддержка посредством 
бюджетного регулирования за счет средств центрального бюджета; 

 реализуемые целевые государственные программы развития 
городов и территорий страны;  

 создание и развитие специальных индустриальных зон и 
свободной индустриальноэкономической зоны.   

Действующее законодательство Узбекистана сформировало 
для местных органов власти правовую основу для активизации 
деятельности по развитию своих территорий. Так, в соответствии с 
Конституцией Республики Узбекистан местные органы власти 
правомочны устанавливать местные налоги, сборы и формировать 
внебюджетные фонды (вставка 2). Сняты некоторые из ограничений, 
установленные законодательством Узбекистана в части «создания 
фондов за счет источников, не предусмотренных законодательством» 
(вставка 1).  

Вставка 2. 
Конституция Республики Узбекистан [1] 
Статья 100.  
К ведению местных органов власти относятся: 

 обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан; 
 вопросы экономического, социального и культурного развития территорий; 
 формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, 

сборов, формирование внебюджетных фондов; 
 руководство местным коммунальным хозяйством; 
 охрана окружающей среды; 
 обеспечение регистрации актов гражданского состояния; 
 принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Конституции 

и законодательству Республики Узбекистан. 

 
Таким образом, проводимые в Узбекистане реформы создают 

основу для отмены ограничений и расширения полномочий в 
принятии решений местными органами власти, при этом решение 
вопроса финансового обеспечения предаваемых полномочий, 
возможно на основе выбора из совокупности различных методов и 
вариантов наиболее оптимального и эффективного для каждой 
конкретной территории, например, через: 

 субсидии, которые еще не получили должного развития в 
бюджетной практике Узбекистана;  

 создание местными органами власти целевых внебюджетных 
фондов;  
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 введение новых местных налогов, сборов и обязательных 
платежей;  

 более активное использование местными органами власти 
полномочий в части регулирования ставок местных налогов, 
налогооблагаемой базы, размеров обязательных платежей и введения 
местных сборов.  

Представляется, меры проводимые по укреплению экономик 
территорий позволят в будущем использовать и другие эффективные 
элементы местных финансов в целях дальнейшего развития 
территорий – например, муниципальных займов в целях реализации 
программ и проектов социального и экономического развития 
территорий, а также внедрение горизонтальных межбюджетных 
отношений для решения важных вопросов по обеспечению 
совместного финансирования мер и мероприятий, представляющих 
обоюдный интерес для сопредельных территорий.   
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ 

 
INTERCULTURAL DIALOGUE AND ADULT EDUCATION 

 
Хоча глобалізаційні процеси торкнулися усіх сфер життя, це 

не означає, що суспільства дійсно дружньо живуть разом. Сотні тисяч 
людей нині страждають  через своє повне чи часткове виключення із 
суспільного життя, зокрема біженці, бідні, жінки, молодь, позбавлені 
прав меншини та інші.  

Попри те, що сьогодні,  ніж будьколи раніше,  інформація, 
нові технології і знання стають все більш доступними, необхідними 
були і залишаються адекватна мудрість для запобігання конфліктів, 
подолання бідності, уможливлення  учіння/навчання для всіх для  того, 
щоб жити в гармонії та в безпечному світі. У програмних документах 
ЮНЕСКО зазначається вагомість міжкультурного діалогу усіх націй і 
народів світу: «У  нових, турбулентних, міжнародноглобалізаційних 
умовах ключовим провісником для усіх повинно стати твердження, що 
мир сьогодні – це не просто відсутність війни, а дружнє життя разом із 
усіма нашими відмінностями – статтю, расами, мовами, релігіями, 
культурою. Спільна повага до справедливості і прав людини – є 
основою нашого подальшого співіснування» [1]. 

Проблеми міжкультурного діалогу надзвичайно загострилися 
у всьому світі, зокрема і в Європі. Наприклад, проблема біженців, крім 
економічних труднощів, спричинила низку соціальних викликів, а саме 
соціальної рівності. Європа ніби розкололася на два табори: ті, хто 
підтримує біженців і сприймає їх як можливість культурного та 
духовного збагачення, та тих, хто проти. Інтеграція мігрантів у 
суспільство, їх соціальна рівність залежать не лише від того, що вони 
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отримають соціальну фінансову допомогу. Щоб стати рівноправними 
громадянами, їм передусім необхідно вивчити мову суспільства, в 
якому вони проживають, отримати роботу, ознайомитися із нормами і 
правилами суспільного життя. Загалом, знайти спільну мову із 
корінними жителями. Це означає необхідність установлення 
міжкультурного діалогу.  

Метою запропонованої публікації є аналіз тих освітніх 
можливостей у системі неформальної освіти дорослих, які сприяють 
установленню міжкультурного діалогу. Для досягнення поставленої 
мети проаналізуємо, що зроблено в Європі для розвитку 
міжкультурного діалогу та розглянемо сутність концепту 
«міжкультурна компетентність». 

Для досягнення міжкультурного діалогу необхідно виконати 
низку завдань. Рада Європи визначила їх, як «цілі міжкультурного 
діалогу», сутність яких полягає в тому, щоб: 
 ділитися баченнями світу, щоб зрозуміти і дізнатися більше 
від тих, хто сприймає цей світ з іншої точки зору;   
 визначити подібності і відмінності між різними культурними 
традиціями і сприйняттям світу; 
 вирішувати конфлікти чи суперечки без насильства; 
 допомагати демократично управляти культурним розмаїттям, 
надаючи рівні права усім типам існуючих соціальних і політичних 
угрупувань;   
 поєднати тих, хто вважає різноманіття як потенційну загрозу і 
тих, хто сприймає її як духовне збагачення; 
 поширювати найкращі практики, зокрема в галузі 
міжкультурного діалогу, демократичному управлінні соціального 
різноманіття та просування соціальної рівності; 
 разом розвивати нові проекти [2]. 

Щоб досягти поставлених завдань, люди потребують 
належних знань, навичок та умінь. Їх називають міжкультурною 
компетентністю. Є багато визначень цього концепту, однак найбільш 
вдалим є визначення, запропоноване зарубіжним дослідником 
Д.К.Деардорфом (D.K.Deardorff). 

Міжкультурна компетентність – це здатність розвинути 
потрібні знання, навички та ставлення, які спричиняють поведінку та 
комунікацію, що є і ефективними і належними в міжкультурній 
взаємодії [3, с. 242]. 

Уточнюючи, що собою являють зазначені складові, дослідник 
вказує, що знання охоплюють загальну обізнаність із самою 
культурою, специфічні знання про культуру, соціолінгвістичну 
компетентність, розуміння глобальних питань і тенденцій. 
Міжкультурними навичками є уміння слухати, спостерігати, 



 

23 
 

оцінювати, застосовуючи терпіння, наполегливість і завзяття, уміння 
подивитися на світ з іншої перспективи. Що ж до ставлень, то 
пріоритетними для міжкультурної компетентності є повага до інших 
культур, відкритість, допитливість, завдяки якій культурні відмінності 
сприймаються як джерело для навчання, відкриття як можливість 
пізнати невідоме для себе. 

Необхідно розуміти, що розвиток такої міжкультурної 
компетентності не може бути здійсненим за короткий період, 
наприклад за 1 чи 2 модуля навчального процесу. Це – процес 
довготривалий, ціложиттєвий. Тому освіта упродовж життя є засобом 
її розвитку. 

Безумовно, одним із ефективних механізмів розвитку 
міжкультурної компетентності є вивчення іноземної мови у 
неформальному освітньому середовищі, під час якого дорослі 
вивчають не лише слова і фрази, але й долучаються до культури 
іншого народу, знайомляться з його традиціями, правилами і нормами 
суспільного життя. Все це сприяє інтеграції народів. Проблема 
мігрантів, з якою зіткнулася Європа, лише поглибила актуальність 
міжкультурного спілкування. Усвідомлюючи освітній потенціал 
опанування іноземною мовою, наприклад, уряд Німеччини інвестував 
великі кошти у розробку електронного порталу для мігрантів для 
опанування німецькою мовою як іноземною “Ich will Deutsch lernen”. 
Його функціонування фінансує уряд і розглядає його як інвестицію у 
демократичне, рівноправне суспільство. Завданням освітнього порталу 
є просування лінгвістичної, соціальної та професійної інтеграції 
мігрантів [4].  

Загалом, такий навчальний ресурс для неформальної освіти 
дорослих є дієвим інструментом не лише у вивченні іноземної мови, 
але й у розвитку міжкультурної компетентності. Це сприятиме 
інтеграції мігрантів у суспільство,  допоможе налагодити та зміцнити 
міжкультурний діалог у сучасному різнобічному суспільстві.    
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ОСМИСЛЕННЯ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ СЦЕНАРІЮ 
БІЛЬШОВИЦЬКОГО ПЕРЕВОРОТУ В ІСПАНІЇЇ В 30-х РОКАХ  

ХХ ст.  (НА ОСНОВІ ПЕРЕДМОВИ ДО «ПАСТИРСЬКОГО 
ПОСЛАННЯ ЕСПАНСЬКИХ ЄПИСКОПІВ») 

 
ANDREY SHEPTYCKIY’S INTERPRETATION OF SCENARIO OF 

BOLSHEVIK OVERTURN IN SPAIN IN THE 30s OF THE 
ХХth CENTURY (ON THE BASIS OF PREFACE “PASTOR’S 

EPISTLE OF SPANISH BISHOPS”) 
 

Андрей Шептицький був справжнім патріотом і 
далекоглядним політиком. «Очолюючи протягом сорока чотирьох 
років грекокатолицьку церкву, митрополит Андрей (18651944рр.) 
здійснював безпосередній вплив на релігійні, національнокультурні та  
суспільнополітичні процеси, що  відбувалися в Україні і в цілому у 
Східній Європі в першій половині ХХ століття» [2, с.3]. За 
спостереженням М. Вавжонека, А. Шептицький орієнтувався на 
кириломефодіївської ідеї й обґрунтував «право українців у Галичині 
на свою, неполонізовану й нелатинізовану культуру. Крім того, це 
піднесло рівень національної самосвідомості галицьких українців. 
Утверджувало їх […] у тому, що вони –  не якась підрядна нація у 
відношенні до “супернародів” – російського та польського» [1, с.26]. 
Водночас Митрополит Андрей виступав за єдність Церкви й ніколи не 
залишався байдужим до звернень священиків різних обрядів. Зокрема, 
він доніс до українців послання іспанських єпископів, які прагнули 
привернути увагу світу до тих безчинств, котрі влаштувала в їх країні 
комуністична партія. Андрей Шептицький додав ґрунтовні коментарі 
до змісту викривального листа.  

http://www.iwdl.de/


 

25 
 

«Послання еспанських епископів» з передмовою Митрополита 
Андрея  не було предметом аналізу дослідників. На наш погляд, воно є 
дуже актуальним в реаліях сучасної України, оскільки політика 
Москви незмінна – у 30х рр. ХХ ст. Росія поширювала комуністичні 
ідеї в Іспанії, намагаючись підпорядкувати чужі території агітацією, 
обманом, терором, аналогічною є її зовнішня політика й зараз.  

Спостерігаючи за тим, що відбувалося в першій половині ХХ 
століття в Галичині й Радянській Україні, Митрополит Андрей 
усвідомлював, яку загрозу для української нації становить ідеологія 
комунізму, котра насувалася з боку Москви. Однак більшовизм в 
Іспанії мав далекоглядні плани – відбувався добре продуманий наступ 
на християнські й національні ідеали. «Інтернаціональний комунізм 
поспішив до Еспанії з поміччю для марксистської армії й 
комуністичної партії. Так само підо впливом натуральних симпатій та 
міркувань міжнароднього характеру почали зза кордону підпирати 
традиційну Еспанію оружжям і жовнірами. Так боротьба дістала 
неначе міжнародній характер, хоч розділ на партії серед еспанського 
народу лишився той самий» [3, с. 485]. Загарбницька політика Москви 
тоді в Іспанії, як і зараз в Україні, мала завуальований, «підкилимний» 
характер. Російські інтереси й ідеали проголошувалися істинними й 
реалізовувалися через програми підконтрольних парламентських 
партій.  

Андрей Шептицький у передмові до листа іспанських 
єпископів акцентував на причинах перемоги в Іспанії так званого 
«людового фронту» – нібито демократичної партії, яка об’єднала у 
своїх лавах всіх незадоволених попередньою владою, угрупування 
лівих опозиціонерів, що симпатизували соціалістичним теоріям. 
Бездарність, неорганізованість та брак енергії й сили у тих політиків, 
що тоді керували Іспанією, на думку Митрополита, сприяло тому, що 
«людовий фронт дійшов до влади та замість здійснювати обіцяні 
виборцям реформи, замість вводити всюди лад і справедливість – уряд, 
що вийшов із людового фронту, почав не то толерувати, але просто 
підтримувати анархію» [3, с.473]. Таким чином, трансформація 
суспільної системи в Іспанії не виправдала очікувань громадян, 
«людовий фронт» виявився не демократичною партією, а 
угрупуванням, що прагнуло якоїсь автократії, самодержавства. До 
подібних методів вдавалися більшовики в 20х роках ХХ ст. і в Східній 
Україні, їх методи були тими самими, але адаптованими до реалій 
нашого краю. Андрей Шептицький усвідомлював, що ситуація, 
змодельована «людовим фронтом» в Іспанії, дуже легко може 
спроектуватися на Західну Україну, якщо агентура Москви знайде 
достатню кількість прибічників. Викривальний лист іспанських 
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єпископів мав застерегти українців перед спокусою одурманення 
марксистськими гаслами.  

Аналізуючи ситуацію в тогочасній Іспанії, Митрополит 
Андрей викриває шахрування під час виборів до парламенту у лютому 
1936 року, до якого вдався «людовий фронт». «При виборах дістали 
християнські партії біля півмільйона голосів більше, ніж противники. 
Уряд, що тільки про людське око був демократичний і народній, так 
пошахрував вибори та так різними й хитрими засобами ішов до 
запевнення побіди комуністам і їхнім приклонникам, що запевнив їм 
велику більшість у парляменті. Коли ж так дійшли до влади, відразу 
почали вже не переслідування, але правдиву війну проти Церкви. В 
шістьох тижнях від 16 лютого до 2 квітня 1936 р. підпалено 106 
церков, а 56 цілковито збурено. За дальший місяць, від 3 квітня до 4 
травня, спалено дальших 52 церкви. Пожар зайняв цілу Еспанію та 
відразу виявилось, що уряд і нелегальна більшість парляменту стоять 
за підпалячами й бандитами» [3, с. 475]. Іспанські єпископи 
зауважили, що незадовго перед переворотом з Росії прибуло 79 
агітаторів, які сприяли створенню революційних міліцій у всіх містах 
та нищенню церков. Московські агенти нівелювали вплив релігії на 
громаду, прагнули усунути ідеологію християнства, вбачаючи в ній 
серйозного ворога. «Впродовж одного місяця доходило до того, що 
вже ніяка церква не могла служити богослужіння. Вже від 1931 року 
союз безбожників поміщав у своїй програмі плебісцит, на які цілі 
мають бути призначені Божі храми й парохіяльні доми. […]  Місця, 
посвячені богослужінню, були обернені на магазини, на торгівлю, на 
публічні бібліотеки, на лазні, на доми гігієни» [3, с. 486]. До 
аналогічних дій, як відомо, вдавалася радянська влада в Україні, 
винищуючи священниківгрекокатоликів і перетворюючи церкви на 
різні громадські структури, або ж взагалі руйнуючи їх.  

А далі ситуація в Іспанії 1936 року породжує відчуття дежавю, 
реакція тогочасної влади в країні – дзеркальне відображення реакції 
В.Януковича на події Майдану під час Революції Гідності. Зокрема, в 
Іспанії «підпалячі й бандити, злучені з крайнім шумовинням більших 
міст, почали просто на вулицях убивати людей. Бувало, що в Мадриді 
кидалися на людей, яких одинокою провиною було те, що кликнули: 
«Нехай живе Еспанія!» [3, с. 475]. Більш прийнятним гаслом для 
іспанських комуністів було «Нехай живе Росія!», яке вони 
виголошували під червоним прапором під час мітингів та безчинств.  

Андрей Шептицький доніс до своїх співвітчизників послання 
сорока трьох іспанських єпископів, щоб розбудити у їх душах почуття 
патріотизму, національної гідності, відваги, оскільки «вбиті 
большевиками єпископи, священики, монахи і світські християни» [3, 
с. 475] були уособленням героїзму й відданості ідеалам добра.  
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На сучасному етапі в Україні мобільна телефонія досить 

розвинена галузь комунікації. Проте термінологія, яка її обслуговує, 
потребує детального вивчення, оскільки майже не існує праць, де б 
вона була предметом розгляду. Особливості термінології мобільної 
телефонії частково у своїх працях розглядають Чемеркін С. Г. [7], 
Тищенко О. М. [8] та інші. 

Стаття є спробою розглянути різні типи запозичень до 
сучасної української термінології мобільної телефонії. Тема є 
актуальною на сучасному етапі розвитку української термінології, 
оскільки аналіз сучасних мовних процесів у системі мобільної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%93$
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термінології української мови сприятиме систематизації та 
унормуванню такої термінології.  

Телефон (з грецької: tele — далеко звідси та phone — голос) – 
це пристрій для передавання звуку на великі відстані за допомогою 
електричних сигналів. Початок телефонного зв'язку сягає 1870х років: 
перша телефонна мережа постала у 187080 pоках у США та 
Великобританії [1]. Телефонний зв'язок або телефонія – це галузь 
зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передавання на відстань 
мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами за 
допомогою телефонної мережі загального користування (ТМЗК) або 
радіосигналами. Сучасні мобільні телефонні системи побудовані за 
принципом стільників. Стільниковий телефон – автономний мобільний 
телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку, він 
використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну 
комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони 
покриття мережі [2]. 

16 червня 1993 року вважається датою, коли в Україні було 
запроваджено мобільний зв’язок і здійснено перший дзвінок із 
мобільного телефону. Першою компанією на ринку стільникового 
зв’язку була компанія «Український Мобільний Зв'язок» (UMC). 
Першим абонентом стільникового зв’язку став тогочасний Президент 
України Л. М. Кравчук. У присутності десятків телекамер і сотень 
журналістів він у прямому ефірі національного телебачення здійснив 
перший в офіційній історії України дзвінок із мобільного телефону 
українському послові в Німеччині. 

Термінологію мобільної телефонії іноді вивчають як складову 
інформаційних систем та комп'ютерних технологій, оскільки сучасні 
телефони сьогодні виконують не лише функцію телефонів, тобто 
простого зв’язку між абонентами, але й виступають міні
комп’ютерами (смартфони, планшети, айподи, айфони і т.п.). Крім 
того, термінологію мобільної телефонії часто подають у вигляді 
окремих словників до спеціалізованих праць із радіозв’язку, 
телекомунікацій різного типу, комп’ютерних мереж тощо [3, 4, 6]. Такі 
словники мають термінологію з дефініціями, англомовні відповідники, 
перекладені, кальковані, транскрибовані чи транслітеровані з 
англійської мови терміни українською (чи російською) мовами.  

Як зазначає відомий український термінолог Симоненко Л. О., 
„…наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, 
пристосовується до потреб суспільства. Вона твориться самим життям 
упродовж духовного розвитку суспільства” [5, c.49]. На сучасному 
етапі розвитку української мови до термінології мобільної телефонії 
відбувається активне запозичення нових слів здебільшого з англійської 
мови, що зумовлено використанням переважно англомовних 
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технологій, обладнання та й власне термінології. Запозичення є одним 
із найактивніших способів формування сучасної української 
термінології мобільної телефонії. Існує кілька типів запозичень 
сучасних українських термінів мобільної телефонії. 

Поперше, відбувається запозичення нового терміна разом із 
новим поняттям: такими є, наприклад, терміни фемтосота, фемтоточка 
(англ. femtocell) – малопотужна і мініатюрна станція стільникового 
зв'язку, призначена для обслуговування невеликої території (одного 
офісу або квартири); хендовер (англ. handover – передавання) – у 
стільниковому зв'язку процес переходу абонента від однієї базової 
станції до іншої тощо. 

Подруге, існує паралельне використання власне українського 
і запозиченого терміна: мережа – нет, інет, або використовується 
досконаліший термін, внаслідок чого паралельно існують запозичені і 
власні терміни: постачальник, надавач або провайдер (від англ. 
provider – постачальник) — компанія, постачальник будьяких послуг 
(також і телекомунікаційних). 

Іноді запозичення нового слова пояснюється відсутність 
досконалого власне українського, який би відповідав вимогам до 
терміна: фрикінг (англ. phreaking – зламування телефонних мереж) 
сленговий вираз, що означає злом телефонних автоматів і мереж, 
зазвичай із метою отримання безкоштовних дзвінків. Осіб, які 
спеціалізуються на фрикінгу, називають фрикерами (англ. phreaker – 
зламувач телефонних мереж, фрикер). 

Часто використовуються українські абревіатури, які є 
кальками з англомовних, типу МАК (Мультисервісний абонентський 
концентратор), МВК (Мультиплексор з виділенням каналів), МСЕ 
(Міжнародний союз електрозв'язку) і под. Паралельно застосовуються 
англомовні терміниабревіатури: API (Application program interface – 
програмований програмний інтерфейс), IP (Internet protocol – протокол 
міжмережевої взаємодії), ISDN (Integrated Services Digital Network – 
цифрова мережа інтегрального обслуговування), MG (Media Gateway – 
транспортний шлюз) тощо. 

Отже, запозичення є одним із найпродуктивніших способів 
творення сучасної української термінології мобільної телефонії. На 
сучасному етапі розвитку української мови до термінології мобільної 
телефонії відбувається активне запозичення нових слів здебільшого з 
англійської мови, що зумовлено використанням переважно 
англомовних технологій, обладнання та й власне термінології. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ЛЕГЕНД У РОМАНІ 
ДОРІС ЛЕССІНГ «ШИКАСТА» 

 
TRANSFORMATION OF COSMOGONICAL LEGENDS IN DORIS 

LESSING’S NOVEL “SHIKASTA” 
 

Англійська письменниця Доріс Лессінг, нобелівський лауреат 
2007 року в галузі літератури, є автором циклу науковофантастичних 
романів  «Канопус в Аргосі» (19721982), котрі відкривають 
захоплюючу картину структурування Всесвіту, побудовану на основі 
міфологічних та апокрифічних легенд. Сюжет творів є своєрідним 
художнім симбіозом  наукових гіпотез, міфів та філософських 
роздумів письменниці. Перша з п’яти книг –  це роман «Шикаста», в 
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якому Д.Лессінг намагається простежити шлях людства з моменту 
його появи на Землі і до недалекого майбутнього. 

Письменниця художньо переосмислює апокрифи та Старий 
Заповіт і намагається заглянути в період Золотої Доби, коли розум 
 людини був відкритий для сприйняття голосу Бога (у романі 
«Шикаста» місцем ретрансляції «частот добра» постає Канопус – 
високо розвинута цивілізація  інопланетян). У циклі «Канопус в 
Аргосі» письменниця моделює образи виняткових, цілісних,  близьких 
до божества людейінопланетян, прототипами яких є герої  
шаманських, буддистських, древньогрецьких легенд.  У фольклорі 
різних країн збереглися міфологічні сюжети про можливість відкриття 
прихованого розумового потенціалу людини через своєрідне 
просвітлення, пригадування попередніх втілень на Землі. За 
спостереженням М.Еліаде, «в Греції існували дві інтерпретації пам’яті: 
1) перша – та, котра зберігає первісні події (космогонія, теологія, 
генеалогія); 
2) друга зберігає попередні існування, тобто події історичні і 
такі, що трапилися в житті окремої особистості» [3, с.119].  
Перший тип пам’яті був доступний вибраним, таким як Піфагор та 
Емпедокл, котрі були наділені здатністю пам’ятати свої попередні 
втілення. Виняткові особистості здатні подолати забуття, а тому 
певною мірою і саму смерть. [3, с.119]. Образ такої виняткової 
особистості проектується в романі «Шикаста» на Джохора. 

Простір Шикасти (перша назва – Роанда, а потім – Земля) 
метафорично поділений письменницею на видимі й невидимі зони. 
Наприклад, зона №6 асоціюється з уявленням про Чистилище, куди 
потрапляють душі грішників після смерті, щоб потім ще раз знову 
повернутися на Землю для спокути. Саме через  реінкарнацію має 
відбутися очищення. Витворений фантазією письменниці світ зони №6 
сповнений стражданнями, сумом, ностальгією за нездійсненими 
сподіваннями. Це своєрідне «Чистилище» постає перед нами крізь 
призму сприйняття головного героя – Джохора, посла Канопуса, який 
втілюється на Шикасті з метою визволення людства від загрози, яка 
насувається ззовні (у такий спосіб художньо осмислюється образ 
пророка, який часто зустрічаємо у Святому Письмі). 

Авторка, послуговуючись стилем оповіді, близьким до 
біблійного, змальовує очікування душ померлих, їх бажання зустрітися 
зі Спасителем і звільнитися від зв’язку з Шикастою. Душа «мала намір 
врятуватися, подолавши жахіття та небезпеки Шикасти, 
кристалізуватися у стійку субстанцію, котру ніщо не лякає, але, 
опам’ятавшись, усвідомила, що знову витратила своє життя на 
дрібниці, провела його в слабкості, в безсиллі й забутті. І так знову, й 
знову, і вже не могла тепер оглядатися назад без жаху, не могла 
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змусити себе долучитися до натовпу душ, які очікували біля входу 
Шикасти шансу на відродження» [1]. Похмура картина очікування 
звільнення від безконечних реінкарнацій та беззмістовного 
напівсонного існування під час земного життя підсилюється 
виконанням душами молитви про визволення. 

Як відомо, всім первісним культурам, які, згідно з міфами, 
колись знали Вищу Істоту, а потім про неї забули, властиві такі 
«переконання: 
1) Бог створює світ людей, а потім відлучається на небо; 
2) це відлучення інколи супроводжується розірванням зв’язків 
між небом і землею. В деяких міфах первісна близькість Неба і 
присутність бога на Землі складають синдром раю (котрий 
доповнюється первородним безсмертям людини, її дружніми 
стосунками з тваринами і відсутністю необхідності працювати)» [3, 
с.96]. 
Д.Лессінг посвоєму осмислює згадані міфи про втрату райського 
життя  у романі «Шикаста» первісні люди не знають ні хвороб, ні бід, 
товаришують з тваринами до моменту певної космічної катастрофи. 
Письменниця також творчо інтерпретує міф про гріхопадіння людей: 
замість змія (демона) тут постає ворожа планета Шаммат, через 
втручання якої відбувається втрата зв’язку між Шикастою та 
Канопусом. За спостереженням Є. Мелетинського, «Образ «золотої 
доби» є в індійській, іранській, вавилонській, іудейській, грецькій, 
ацтекській, скандинавській та деяких інших міфологіях. Іноді «золота 
доба» безпосередньо йде вслід за «хаосом», але внаслідок порушення 
табу, через покару за гріхи або з якихось інших причин настає занепад, 
котрий супроводжується рецидивами хаосу, наприклад, у вигляді 
стихійних лих (потоп, засуха) або у формі різкого псування моралі» [2, 
с.222]. У романі «Шикаста» пропонується художній міф про псування 
моралі внаслідок втручання  зовнішнього ворога (іншої цивілізації), 
роль самого земного людства виявляється пасивною, йому відводиться 
образ жертви, оскільки порушення табу не було. Загалом у світовому 
фольклорі «міфологеми «золотої» доби» або «втраченого раю» 
допускають, що розвиток може відбуватися не тільки від хаосу до 
космосу, але і від космосу до хаосу» [2, с.223].    

Роман «Шикаста» містить елементи антиутопії, оскільки авторка 
моделює своєрідний художній проект подолання «дегенеративної 
хвороби» людства через пробудження генетичної пам’яті, через 
відновлення енергетичного зв’язку з Канопусом. У кінці роману постає 
крах сучасного світопорядку й починається нова доба розвитку 
людства, котре стає частиною великої космічної спільноти. Таким 
чином, творчий задум Д. Лесінг звучить в унісон з мотивами грецької, 
індуїстської міфологій та зороастризму:  «В грецькій міфології є натяк 
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на повернення «золотої доби», а отже на циклічну зміну епох; 
індуїстське уявлення про космос малює всесвіт як ланцюг світів, котрі 
то з’являються, то зникають, як зміна «ночі Брахми»  і «дня Брахми», 
як ланцюг космічних періодів. Ряд космічних епох визнає і іранський 
зороастризм, для якого історія – це арена боротьби Ахурамазда і 
Ангараманью, котра відбувається зі змінним успіхом. Циклічні 
концепції відомі й доколумбовим міфологіям» [2, с. 223]. Д. Лессінг 
через роман «Шикаста» теж акцентує на циклічності розвитку людства 
і пропонує науковофантастичний сценарій повернення «втраченого 
раю» знову ж таки через сприяння вищих сил (більш розвинутої 
космічної цивілізації). Роль людства практично пасивна (за винятком 
окремих особистостей, які встановили контакт зі своїм несвідомим).  
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Семантичний простір художнього тексту (далі ХТ) є широким 
простором розгортання авторської думки, що втілюється на рівні 
текстового значення і надалі слугує підпорою асоціативного
смислового і художньоестетичного вимірів ХТ. Сучасний погляд на 
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семантичний простір витлумачує його у світлі поєднання віртуального 
/ лінійного й актуального / ментального просторів, з яких перший 
стосується мовнознакової природи ХТ, а другий – ієрархії смислів, що 
виформовується у ході текстової інтерпретації (Л. Г. Бабенко, Ю. В. 
Каразін) [1, c. 5152]. Важливим фактором побудови семантичного 
простору є категорія автораписьменника: у ході художньої 
комунікації крізь площину ХТ він відбирає мовні елементи для 
втілення комунікативнотворчих стратегій і виводить неповторний 
семантичний візерунок свого світобачення в мовній тканині ХТ (І. А. 
Бехта) [2, c. 16].  

Сутність семантичного простору вбачаємо в його синергетико
динамічній природі, що полягає в його потенціалі до самоорганізації 
під дією зовнішніх подразників (художнього задуму і багажу знань 
автора і читача ХТ). У ході синергетичної конструкції семантичного 
простору видається очевидним переваження певних згустків значення 
над іншими, що втілюється передусім у їх текстотвірному потенціалі 
та особливій художній вагомості. Превалювання одних семантичних 
елементів над іншими есплікується поняттям домінанти, що набуло 
чималої актуальності в лінгвістичному (Р. Якобсон, Я. 
Мукаржовський) і літературознавчому (В. М. Жирмунський, О. В. 
Чичерін, Б. Томашевський) аналізі ХТ. На часі – з’ясувати сутність 
поняття семантичної домінанти як конструктивного елементу 
семантичного простору ХТ і проаналізувати її актуалізацію в 
текстовому оточенні на матеріалі роману Дж. М. Кутзее “Age of Iron” , 
що й становить мету цієї розвідки. 

Екстраполяція поняття домінанти на площину семантичного 
простору ХТ уможливлює виокремлення ділянок специфікації 
значення, відображених на лексикосемантичному рівні ХТ. 
Семантична домінанта вимальовується як маршрут побудови 
семантичної структури ХТ, а саме як «домінантна лінія, що 
підпорядковує собі конкретну семантику всіх текстових компонентів» 
(К. В. Зайнєтдінова) [4, c. 6].  

В основі домінант лежить індивідуальноавторська парадигма 
як творчий метод автора, що слугує інтегральною ознакою (архісемою) 
в структурах усіх його творів. З огляду на це, семантична домінанта 
набуває властивості семантично повторюваної одиниці, що має 
особливу значущість у виявленні авторського світобачення під час 
семантичного розгортання ХТ [5, c. 85]. Така повторюваність є 
зумовленою двоїстою змістовністю домінанти. З одного боку, вона 
апелює до власне мовного рівня значень у ХТ, оскільки мовна канва 
ХТ є середовищем набуття домінантою форми. З іншого боку, вона 
сягає глибини текстових смислів, що свідчить про її вагомість у 
смисловому становленні ХТ [3, c. 279280]. 
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Принцип домінанти заздалегідь зумовлює семантичну 
прерогативу одного значення над іншим, виформовуючи його 
семантичну текстуру в межах ХТ. Відтак, семантичні домінанти 
доцільно витлумачувати як маркери ідіостилю автора, який Л. 
Ставицька трактує як «сукупність глибинних текстотвірних домінант і 
констант певного автора». На її думку, «домінанти є закоріненими в 
“мовній пам’яті” та “генетиці лінгвістичного мислення” автора», що 
детермінує їх конструктивну властивість до ієрархічної організації 
авторського художнього світобачення і його втілення у ХТ [6, с. 11].  

Семантична домінанта «виблискує» на лексичному рівні, 
оскільки «єдиним доступом до прихованих значень, що витворюють 
тексти, є (…) відбір слів, який ми подибуємо на поверхні» (R. Fowler) 
[8, c. 22]. Звідси вважаємо цілком правомірним констатувати 
панування в досліджуваному романі семантичної домінанти 
ЛЮДИНА. Остання візуалізується в семантичному просторі ХТ 
завдяки лексичній об’єктивації людського тіла в його мовній фактурі 
(виявлення лексикотематичної групи “HUMAN BODY” / “ЛЮДСЬКЕ 
ТІЛО”). Семантичне тло домінанти проявляється крізь такі семантичні 
ознаки: (а) внутрішній стан, (б) зовнішній вигляд і (в) фізичні дії 
людини. Наведемо приклади: 1) “When I am in the mood like this I am 
capable of putting a hand on the breadboard and chopping it off without a 
second thought. (…) I look at my hand and see only a tool, a hook, a thing 
for gripping other things. And these legs, these clumsy, ugly stilts: why 
should I carry them everywhere? (…) The abdomen too, with its dead 
gurgling, and the heart beating, beating: why? What have they to do with 
me?” [7, c. 11]; 2) “He sat up, rubbing his bare ankles, staring around as if 
not knowing where he was. A horsy, weatherbeaten face with the puffiness 
around the eyes of an alcoholic. Strange green eyes: unhealthy” [7, c. 6]; 3) 
“The baby, Beauty, (…) staggered about the lawn, kicking her feet, 
sometimes sitting down suddenly” [7, c. 35]. У першому уривку лексична 
тематизація частин тіла слугує для вираження складного внутрішнього 
стану відчаю, безвиході і смутку головної героїні – вона приречена 
невиліковною хворобою. Із думкою про те, що її тіло виношує 
страшний недуг, вона в пориві безнадії готова позбутися пальців чи 
ніг. Другий приклад репрезентує зовнішній вигляд героїв із 
покликанням на окремі частини тіла. Вперше побачивши безхатька 
(далі пана Веркуїла) у своєму дворі, пані Карен була вражена його 
зовнішнім виглядом, а саме звіриним блиском в очах і неприродною 
грубістю його шкіри. У третьому прикладі спостерігаємо опис руху 
дівчинки, яка вчиться ходити. Непевність її ходи відтворюється 
референціями до різних рухів, що збагачує семантичний аспект 
людської рухливості в контекстуальному середовищі. 
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У підсумку, семантична домінанта реалізується на лексико
семантичному рівні тексту як синхронізатор семантичних потоків у 
глибинах семантичного простору ХТ. Семантичні домінанти є 
об’єктивованими в мові домінантами мислення і світобачення, що 
втілюються в авторській картині світу в цілому й індивідуально
авторській мовній картині світу зокрема. Перспективу роботи 
вбачаємо у виявленні з опорою на семантичні домінанти асоціативних 
зв’язків, що виникають між одиницями лексикосемантичних і 
лексикотематичних груп у зрізі контексту та їх потенціал до творення 
текстового смислу. 
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МИМЕСИС: КРИЗИС ТЕОРИИ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 

MIMESIS: THE CRISIS OF THEORY AND ITS OVERCOMING 
 

«Литературный поворот» в философии ХХ века принёс теории 
больше потерь, нежели приобретений. Из неё оказались изгнанными 
такие ранее очевидные и привилегированные категории как «автор», 
«читатель» и «реальность». Исключение внешнего мира из опыта 
чтения лишило литературу притязаний на истину, правдоподобие и 
смысл. Кризис, в котором оказалась миметическая теории, повлек за 
собой обесценивание художественного произведения и превратил 
литературу в замкнутую систему, не вступающую в отношение ни с 
чем иным, кроме себя самой. Но пока теория продолжала утверждать 
абсолютную самореферентность литературных текстов, сами эти 
тексты и их авторы сопротивлялись такой изоляции, демонстрируя 
беспрерывную связь литературы с окружающим миром. Видится 
необходимость возвращения мимесиса в теорию в качестве 
основополагающего элемента литературного опыта. Для достижения 
поставленной цели, стоит ограничить миметический кризиса 
некоторыми подходами, что позволит выдвинуть на передний план 
антропологическое понимание мимесиса, которое примеряет не только 
литературу и внешний мир, но и возвращает автору и читателю ранее 
утраченные позиции.  

Первые предпосылки будущего кризиса проявились в 
лингвистике, чьё влияние на всю последующую философию ХХ века 
сложно переоценить. Фердинанд де Соссюр разработал новую теорию, 
которая провозгласила ошибочным мнение о том, что языковой знак 
связывает реально существующую вещь с её названием. Вместо этого 
акцент делался на нахождении знака вне реальности и ограничении его 
функции лишь соединением понятия и акустического образа. Кроме 
того, главной характеристикой знака становится произвольность, из 
которой следует относительная автономия языка по отношению к 
реальности и предполагается, что значение носит дифференциальный 
характер (обусловленный отношениями между знаками), а не 
референциальный (отношение слововещь). Аналогичный пересмотр 
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семиотической теории обнаруживаем и в работах Чарльза Пирса, 
который констатировал отсутствие связи между знаком и означаемым.  

Поддавшись влиянию лингвистической школы с критикой 
референциальности литературы выступили такие авторы как Роман 
Якобсон («Лингвистика и поэтика» [4]), Цветан Тодоров («Литература 
и значение»), Ролан Барт («Эффект реальности» [2]), Майкл Риффатер 
(«Референциальная иллюзия» [5]) и другие.  

В то же самое время на другом полюсе литературной теории 
развивалось иное, апологетическое отношение к миметичности 
литературы. Крупнейший филолог ХХ века Эрих Ауэрбах принимал 
как неоспоримый факт то, что литература репрезентирует реальность. 
Итог всех его исследований был представлен в работе «Мимесис» [1], 
где на примере анализа главных произведений «западного канона», 
автор демонстрирует тесную связь между литературой и внешним 
миром. Но незаурядность заявления Ауэрбаха в полноте представлена 
в главе, посвященной разбору «Божественной комедии» Данте, ведь 
именно в этой поэме появляется совершенно новый тип репрезентации 
реальности. Впервые предметом подражания становится не 
окружающий мир и природа, но сам человек, образ которого 
литература стремится передать во всей целостности и завершённости.  

Ещё один немецкий филолог Вольфганг Изер понимал 
литературу исключительно как зеркало, отображающее 
действительный мир и задавался вопросом: «почему вообще должно 
существовать такое зеркало как литература, и как оно наделяет нас 
способностью загадывать загадки бытия» [3, с. 82]. На протяжении 
всей своей карьеры он пытался дать ответ на этот вопрос и пришёл к 
необходимости изучения особого проблемного поля – антропологии 
литературы – в котором проявляется истинная суть феномена 
художественного произведения.  

Ключевой фигурой в современном литературоведении 
является Ханс Ульрих Гумбрехт, на становление которого оказали 
огромное влияние вышеперечисленные теоретики. В его работах 
проблема мимесис заново переосмысливается в тесной связке с другим 
основополагающим понятием литературной теории – катарсисом. В 
своих поздних работах Гумбрехт устремляет свой исследовательский 
интерес к латентности, понимаемой как нечто непрописанное, но, тем 
не менее, очевидно явленное в тексте. В таком контексте вопрос об 
отношении реальности и литературного произведения вновь 
актуализируется и может быть сформулирован так: как 
художественный текст отсылает нас к конкретному феномену 
реальности, не называя и не описывая его? 

Таким образом, авторитет мимесиса в доминирующих школах 
литературной теории ХХ века был оспорен. Это, в конечном итоге, 
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привело к полному обесцениванию и потере ориентиров в 
исследовательской среде. Парадоксальным образом именно мимесис 
становится той точкой опоры, на которой выстраивается новая 
антропологическая теория литературы, способная дать ответ на самый 
важный вопрос: какова функция литературы? 
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Однією з основних цілей суспільства є економічне зростання, 

яке характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва і 
являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх 
виробничих можливостей. Економічне зростання відображає розвиток 
національної економіки, свідчить про життєвий рівень населення, про 
те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів, зокрема 
енергетичних. Наявність доступних і зручних для використання 
джерел енергії є найважливішим чинником розвитку економіки. Так як 
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в останній час бізнесові кола та пересічні громадяни все більше 
стикаються з проблемою вичерпності, дороговизни та впливу на 
навколишнє середовище енергетичних ресурсів, то на сьогодні гостро 
постає питання енергозбереження як суттєвий фактор забезпечення 
економічного зростання.  

Активна політика енергозбереження є актуальним завданням, 
вирішення якого забезпечить значні економічні переваги як для 
України в цілому, так і для вітчизняних суб'єктів господарювання: 
зростання загальної ефективності функціонування економіки, 
підвищення конкурентоспроможності продукції на світових ринках, 
зниження екологічного навантаження на навколишнє природне 
середовище [1]. У зв’язку з вичерпністю природних ресурсів, 
збільшенням споживання енергетичних ресурсів, високими цінами на 
імпортовані енергоносії, низькою ефективністю їх використання 
проблеми енергозбереження та енергоефективності для підприємств 
України, які є найбільшими споживачами енергетичних ресурсів, 
стоять гостро.  

Питання енергозбереження та енергоефективності 
досліджували такі вчені як Г.С. Асланян, Ю.І. Бакалін, В.В. Биба, В.Г. 
Бурлака, В.І. Вейц, А.З. Горщиков, А.Ю. Данілкова, Д.Ю. Дрожжин, 
Д.В. Зеркалов, О.М. Король, О.М. Кулініч, В.Р. Купчак, О.О. Лапко, 
Т.Б. Надтока, Д.М. Овчаренко, Б.В. Письменний, О.І. Продіус, С.Л. 
Прузнер, О.В. Сінгуцький, Т.Ф. Хан, В.Ю. Цейко та інші. Але попри 
глибоке вивчення теоретичних основ енергозбереження, на практиці 
механізм енергозбереження не достатньо дієвий, тому актуальними є 
дослідження перспективних у сучасних умовах господарювання 
аспектів енергозбереження, які б при їх практичному втіленні дали 
можливість підвищити ефективність функціонування вітчизняних 
суб’єктів господарювання та забезпечити економічне зростання країни. 

Енергозбереження – це взаємопов'язана сукупність 
методичних, наукових, технологічних, інженернотехнічних, 
організаційних, економічних, управлінських, адміністративно
господарських та навчальноосвітніх заходів, спрямованих при 
виробництві енергоносіїв та продукції на вирішення завдань 
заощадження і раціонального використання всіх видів паливно
енергетичних ресурсів, різкого скорочення їх втрат, а також значного 
підвищення ступеня вилучення та глибини їх переробки, які 
забезпечують досягнення оптимальних показників енергоефективності 
та запобігання шкідливого впливу виробничих і соціально
економічних систем на навколишнє природне середовище [2]. 

У зв’язку з подорожчанням енергоресурсів питання 
енергозбереження стало вкрай актуальним для вітчизняних 
підприємств, що використовують енергозатратні технології. У 
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сучасних умовах енергозатратного господарювання важливим 
завданням виступає зниження споживання енергоресурсів. 
Необхідність імпортування енергоносіїв підштовхує до їх ощадного 
використання. На думку Д.В. Зеркалова потрібно зменшувати 
використання невідновних та забруднюючих довкілля ресурсів – 
викопного палива та ядерної енергії і переходити до використання 
альтернативних (нетрадиційних) джерел енергії, таких як гідроенергія 
малих рік, сонячне випромінювання, вітер, теплова енергія довкілля, 
біомаса, енергія морських хвиль, термальних вод, а також теплові 
скиди промисловості. Ці ресурси невичерпні та майже не забруднюючі 
навколишнє середовище [3]. При використанні сучасних ефективних 
технологій з’являється можливість часткової або повної заміни 
ядерного і викопного палива відновлюваними джерелами енергії [4]. 

На основі даних статистичної звітності України розділу 
«Енергетика» [5] проаналізовано виробництво і імпорт таких 
енергоносіїв як вугілля й торф, нафта, природний газ, а також 
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії – біопалива та відходів, 
вітрової та сонячної енергії. За результатами дослідження встановлено, 
що в останні роки власне виробництво вугілля й торфу зменшилося, а 
частка імпорту зросла з 12,8 % у 2009 р. до 24,6 % у 2014 р.; суттєво 
зменшилися обсяги імпорту сирої нафти та природного газу, але й досі 
імпорт природного газу перевищує обсяг видобування (у 2014 р в 1,05 
раза тоді як у 2008 р. у 2,63 раза); значно зросли обсяги виробництва 
відновлюваних джерел енергії – біопалива та відходів, вітрової та 
сонячної енергії, хоча їх рівні видобуткує значно менші, ніж викопних. 
Загальна тенденція з нарощення обсягів виробництва відновлюваних 
джерел енергії прослідковується, і цю тенденцію необхідно зберегти.  

Так як ціни на традиційні невідновлювані енергоресурси 
постійно зростають, а ефективність їх використання низька, то 
перспективним є використання вітчизняними суб’єктами 
господарювання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії з 
метою підвищення ефективності виробництва, що викликає 
необхідність впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та 
заходів з енергозбереження і в свою чергу сприяє зменшенню 
енергоємності продукції та зменшенню витрат на енергоресурси. 
Енергоефективні технології – значний крок у технікотехнологічному 
розвитку будьякого підприємства, їх впровадження – це шлях до 
інноваційного розвитку і прискореного економічного зростання. 
Своєчасне впровадження ефективних заходів з енергозбереження дає 
можливість підприємствам покращити їх фінансовий стан і підвищити 
результати діяльності. Для вітчизняних суб’єктів господарювання 
перспективними аспектами енергозбереження мають стати 
впровадження енергозберігаючих технологій та збільшення 
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використання відновлюваних джерел енергії, що в масштабах всієї 
країни дозволить забезпечити економічне зростання.  
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Динамічні і структурні зміни у майновому забезпеченні 

домогосподарств України є важливою характеристикою життєвого 
рівня населення та розвитку товарного споживчого ринку в країні. 
Зрушення у цій соціально значущій  сфері відображають зміни макро 
та мікроекономічних пропорцій, з одного боку, та характеризують 
повноту  реалізації споживчих настанов населення – з іншого. Це один 
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з важливих індикаторів соціальноекономічного становища країни, її 
досягнень у соціальній сфері. 

Необхідно зазначити, що протягом 20002014 рр. загальний 
рівень забезпеченості домогосподарств України окремими товарами 
тривалого користування суттєво зріс, що пов’язано зі стрімким 
розвитком українського ринку побутової техніки за рахунок 
розширення асортименту товарів, а також з певним  зростанням 
сукупних  номінальних  доходів  населення. Індикативним у цьому 
аспекті є забезпеченість сімей з дітьми товарами тривалого 
користування, насамперед холодильником, пральною машиною, 
кольоровим телевізором, електропраскою та мобільним телефоном.   
Зокрема, за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2014 р. 
їх частка  перевищила 90 %. Однак  найнижчий рівень забезпеченості 
спостерігається за такими товарами, як посудомийні машини (1,2 %), 
мотоцикли і сноумобілі (2,4 %), моторолери (4,4 %), електропрогравачі 
та програвачі компактдисків (8,0 %), магнітофони (10,1 %), 
кондиціонери (10,2%) та відеокамери (11,0 %), тобто за тими групами 
товарів, які не є необхідними у побуті [2]. 

Домогосподарства з дітьми краще забезпечені товарами 
тривалого користування, ніж без дітей, що пов’язано із зацікавленістю 
у придбанні сучасних товарів, які допомагають у розвитку та навчанні 
дитини, покращують побут. Проведені порівняння показують, що 
рівень забезпеченості міських домогосподарств порівняно з 
сільськими є дещо вищим  за групою високотехнологічних товарів 
(відеокамера, персональний комп’ютер, мікрохвильова піч, кухонний 
комбайн, кондиціонер та ноутбук). Однак, як показують проведені 
порівняння, із появою в сім’ї трьох та більше дітей рівень 
забезпеченості товарами тривалого користування, насамперед 
високотехнологічними, значно знижується. Домогосподарства з 
дітьми, які не мають одного чи обох батьків, забезпечені традиційними 
загальновживаними товарами на середньому рівні. Серед цієї категорії  
у 2014 р. 0,8 %  були позбавлені  холодильників, 8,7 – пральних 
машин, 2,3 % – кольорових телевізорів, хоча порівняно з 2010 р.  їх 
відсоток  скоротився [2]. 

Надзвичайно важливим є рівень матеріального добробуту 
домогосподарств, оскільки його зниження  не дає змоги  накопичувати 
майно у вигляді високовартісних та рідковживаних товарів тривалого 
користування.  Серед домогосподарств, що належать до десятого 
децилю (за середньодушовими еквівалентними загальними доходами) 
38,9 % мають автомобіль,  21,6    кондиціонер,  40,4 % ноутбук  проти 
10,7 %, 2,1 та 16,7 % відповідно у домогосподарствах першого децилю 
[2]. За даними обстеження умов життя домогосподарств у 2014 р. 84,9 
% сімей мали в одночасному розпорядженні  мінімальний  набір 
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товарів тривалого користування,  що складається із холодильника, 
телевізора та пральної машини  (92,5 % сімей з дітьми та 80,3 % сімей 
без дітей). Серед домогосподарств без дітей менш за всіх забезпечені 
домогосподарства, що повністю складаються із пенсіонерів – якщо в 
середньому 80,3 % домогосподарств без дітей забезпечені мінімальним 
набором, то серед пенсіонерів цей показник становить 76,7 % . 

Майновий статус домогосподарств значною мірою залежить 
від обсягів заощаджень, які слугують важливим джерелом 
забезпечення їх стабільного розвитку. У структурі фінансово
економічних ресурсів населення відносно стабільним елементом є та 
частка заощаджень, що формується на основі  трудових доходів. 
Загальновизнано, що реальний  приріст заощаджень виникає тоді, коли 
сукупні доходи особи перевищують два прожиткових мінімуми. 
Обсяги заощаджень домогосподарств у вигляді депозитів у 
комерційних банках у 2014 р. становили 418,1 млрд. грн. За 20002014 
рр. обсяги депозитів домогосподарств у номінальному обчисленні 
зросли у 62,4 рази. Протягом кризових 20082010 рр. в умовах 
несприятливого економічного середовища, коливань валютного курсу 
та невпевненості у фінансовоекономічній ситуації вкладники займали 
обережну позицію та розміщували кошти в комерційних банках на 
короткий строк або взагалі закривали депозитні рахунки. Це призвело 
до скорочення депозитів на 989 млн. грн. у 2009 р., в основному за 
рахунок вкладів у національній валюті (на 6 %).   Депозити в іноземній 
валюті зросли на 5,1 % виключно за рахунок зниження курсу гривні до 
іноземних валют, тоді як у валютній номінації їх обсяг зменшився. В 
2014 р. спостерігається значне скорочення обсягів депозитів (на 23,8 
млрд. грн.) у зв’язку із зростанням очікувань щодо ліквідації окремих 
комерційних банків та загальної невпевненості населення у 
можливостях стабілізації банківського сектора  економіки. Необхідно 
враховувати і те, що певна частка заощаджень населення функціонує 
поза межами банківської системи [3]. 

У 20142015  рр. кризові явища виявилася досить відчутними у 
зв’язку з домінуванням у структурі національної економіки експортно
орієнтованих галузей, слабким розвитком власного виробництва, 
відсутністю конкурентоспроможної товарної номенклатури (у тому 
числі по товарах тривалого користування для населення). Висока 
залежність від зовнішньоекономічної кон’юнктури доводить, що 
необхідно активно здійснювати пошук та використовувати внутрішні 
резерви і джерела збільшення обсягів виробництва власних 
високоякісних споживчих товарів широкого вжитку. Необхідно 
підкреслити, що надзвичайно важливим є вирішення цієї проблеми 
шляхом розвитку виробництв високотехнологічних груп споживчих 
товарів тривалого користування з перспективою їх переведення в 
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групу експортних товарів за умови задоволення внутрішнього 
споживчого попиту. Проте наразі  проблема полягає не стільки в 
кількісному розширенні лінійки споживчих товарів, скільки у 
виробництві сучасної високотехнологічної  інноваційної продукції, 
конкурентної на регіональних та європейських споживчих ринках. У 
перспективі важливо нарощувати обсяги і вдосконалювати структуру 
виробництва якісних та конкурентоспроможних вітчизняних 
високотехнологічних товарів, які користувалися б стабільним попитом  
з боку домогосподарств. 
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В умовах економічної нестабільності та соціальної 
невизначеності, коли істотно зростають ризики втрат і руйнації раніше 
сформованого кадрового забезпечення, пріоритетного значення  
набуває проблема  оновлення  наукових  засад державної політики 
кадрового забезпечення  освіти, охорони здоров’я, науки, культури 
України. Наразі ця політика набуває кон’юнктурної  природи – 
державні органи управління намагаються мінімізувати бюджетні 
витрати, які є головним і нерідко  єдиним  джерелом  фінансування  
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цієї сфери (через укрупнення освітніх і медичних закладів, ліквідацію 
окремих управлінських  ланок, скорочення  штатів). Суб’єкти 
економічної діяльності соціальної сфери прагнуть пристосуватися до 
складної соціальноекономічної ситуації,  мінімізувати  поточні 
витрати, у тому числі видатки на робочу силу, зокрема оплату й 
організацію праці, безпеку її умов. У зв’язку з цим  цілком 
закономірно очікувати на зниження якісних  параметрів  кадрового  
забезпечення, появу неформальних  економічних відносин,  певне 
зростання тіньових  сегментів  ринку  послуг, що формуються 
здебільшого поза межами  державного регулювання. 

Внаслідок  цього досить складно сформувати  ефективну 
державну політику  кадрового  забезпечення охорони здоров’я, освіти, 
науки і культури  за критеріями економічної  продуктивності, 
досягнення компромісних рішень між економічною доцільністю та 
соціальною пріоритетністю. Не викликає  сумніву необхідність 
формування нових підходів та оновлення діючих,налагодження міцних 
і тривалих  взаємозв’язків між суб’єктами центральної, місцевої влади 
та приватними підприємствами, громадськими об’єднаннями з 
приводу вирішення нагальних  кадрових  проблем сталого розвитку 
соціальної  сфери  України. 

Оновлення наукових  засад  політики кадрового забезпечення 
охорони здоров’я, освіти, науки і культури повинно  ґрунтуватись на 
прогресивних ідеях і положеннях теорії людського капіталу, 
людиноцентризму, самоорганізації соціальноекономічних систем [1]. 
Основні напрями та конкретні організаційноекономічні заходи  цієї 
політики ми пов’язуємо із прогресивними  процесами 
інституціоналізації, розвитком громадськодержавного управління, 
активізацією інвестиційних процесів, модернізацією форм і систем 
оплати праці, удосконаленням системи освітнього менеджменту. 

Виходячи з  цього, стратегічним напрямом оновлення 
наукових засад державної політики кадрового забезпечення соціальної 
сфери слід вважати процес диверсифікації, тобто розгалуження й 
урізноманітнення її  підходів, засобів і  форм   реалізації з метою 
зниження ризиків кадрових втрат та уникнення загроз руйнації. Власне 
термін диверсифікація походить від латинського diversus, тобто різний, 
та fасеrе – робити. Його використовують для  позначення складних,  
комбінованих,  багатогалузевих  процесів  і  явищ [2; 3]. Відповідно до 
цього  диверсифікацію напрямів будьякої політики можна розглядати 
як засіб модернізаційних перетворень. Важливо підкреслити, що ця 
категорія використовується для різних цілей та об’єктів дослідження: 
власне процесу перерозподілу ресурсів  в інші сфери діяльності та 
активне розгалуження напрямів політики; процесу розповсюдження 
економічної  діяльності на нові сфери,  що не мають безпосереднього 
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зв’язку чи певної  функціональної залежності від  основної діяльності;  
процесу одночасного ведення декількох видів бізнесу. 

Головною метою державної політики кадрового забезпечення 
соціальної сфери  є зміцнення і розвиток кадрової складової,  
підвищення її конкурентоспроможності з якомога повним 
використанням можливостей  усіх управлінських ланок щодо 
попередження реальних і потенційних ризиків  її руйнації   на  основі  
інституціоналізації  різних форм  економічної активності кадрів, з 
одного боку,  та активного розвитку громадськодержавного 
управління – з іншого.  Виходячи з цього, основний концептуальний 
підхід до оновлення  наукових  засад політики кадрового забезпечення 
соціальної сфери  повинен  полягати, на наш погляд, в істотному 
зміцненні інструментів  антикризової спрямованості та посиленні їх  
адаптаційних  можливостей, що дають змогу мінімізувати економічні  
збитки  держави  внаслідок високих витрат на професійну підготовку 
кадрів,  які з об’єктивних та суб’єктивних причин вимушені 
працювати в інших сферах економічної  діяльності,  що не потребують  
високої  кваліфікації, а також прямі економічні втрати через 
низькопродуктивну  діяльність у  цій  сфері. Отже,  процес  оновлення  
наукових засад  сучасної державної політики  кадрового забезпечення 
соціальної сфери  повинен  відбуватись з урахуванням  таких вимог:  
активізувати економічні процеси кадрової оптимізації, тобто  привести 
чисельність зайнятих у відповідність до обсягів наданих послуг та їх  
якості;утверджувати у професійній діяльності принципи моральності, 
відповідальності, продуктивності  економічної  діяльності;   
забезпечувати   успішну  реалізацію  завдань  політики сталого 
розвитку досліджуваної  сфери. 

Критично оцінюючи здійснювану урядом політику кадрового  
забезпечення, слід зазначити, що провідне місце в ній повинна займати  
практика централізованої  зміни основних  кадрових  нормативів і 
стандартів (зокрема, нормативних співвідношень між чисельністю 
вчителів та учнів, викладачів і студентів; медичним  персоналом та 
пацієнтами тощо з тим, щоб  відреагувати на стрімке скорочення 
контингенту учнів та студентів  унаслідок демографічної кризи. Більш 
перспективним ми вважаємо інший науковий підхід, що передбачає  
активізацію ринкових механізмів кадрової оптимізації (через  
підвищення прибутковості та продуктивності економічної діяльності в 
цій сфері,  стимулювання підприємницької  активності в комерційному 
сегменті, кредитування  послуг та перехід до їх реальної  вартості)  та  
орієнтуються  на посилення  засад  самоорганізації у функціонуванні  
закладів освіти, охорони здоров’я, науки і культури. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КЕЙТЕРИНГОВИХ 

ПОСЛУГ 
 

IMPROVEMENT OF CLASSIFICATION CATERING  SERVICES 
 

Однією із інноваційних форм ресторанного обслуговування є 
кейтерингові послуги. Широкого вжитку терміни: «кейтеринг» та 
«кейтерингові послуги набули на початку ХХІ століття, завдяки 
зростанню конкуренції на ринку підприємств ресторанного 
господарства.  

З метою дослідження, аналізу, а також узагальнення відмінних 
ознак кожного виду кейтерингових послуг  виникла необхідність 
детально розглянути їх класифікацію, знання якої є важливою умовою 
ефективного управління процесу створення та надання послуг. 

Класифікація кейтерингових послуг – це процес розподілу 
видів та різновидів послуг на окремі класи і категорії. Класифікація 
необхідна для того, щоб: 

 визначити найважливіші характеристики послуг, які 
відрізняють їх одну від одної і тому заслуговують спеціалізації; 

 розглянути в якій мірі ці виділені характеристики властиві 
іншим класам; 

 поліпшити розуміння послуги, як економічної категорії [1]. 
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П’ятницька  Н.О. класифікує кейтерингове  обслуговування  за 
трьома основними ознаками: за контингентом замовників, за місцем 
проведення заходу, за повнотою наданих послуг. А поділ послуг 
проводить на дві групи: основні та додаткові. До основних послуг 
відносяться: приготування та доставка продукції ресторанного 
господарства, послуги офіціантів, барменів; до додаткових послуг 
відносяться: організація культурного дозвілля та дизайнерська робота 
при оформленні приміщень, де буде проводитись замовлений бенкет, 
прибирання приміщення після бенкету тощо [2].   

Існує класифікація  кейтерингових послуг за такими 
критеріями: місцем надання послуги та характером заходу. За місцем 
надання послуги: в приміщенні, передбаченому для організації послуг 
ресторанного господарства; на території клієнта; роздрібний продаж 
готової продукції; на транспорті. За характером заходу: кейтеринг 
подій, соціальне харчування; корпоративне харчування. Крім того 
проводиться поділ за ціновим інтервалом: 

  кейтерингове обслуговування економ класу – розраховане на 
замовників з обмеженими фінансовими можливостями; 

 кейтерингове обслуговування VIP класу – відносяться 
компанії, які працюють на ринку давно і завищені ціни обґрунтовані 
сприятливим іміджем і високою якістю послуг; 

 кейтерингове обслуговування  стандарт класу, послуги 
задовольняють умови співвідношення цінаякість [3]. 

Розроблено класифікацію кейтерингових послуг, в якій 
приділено увагу економічним характеристикам, які мають 
першочергове значення для інформаційної системи обліку.  

Коробкіна І.С., Нестеренко О.О.  виділяють такі критерії 
класифікації кейтерингових послуг: за місцем надання послуги, за 
контингентом замовників, за видом підприємства, за ціновим 
сегментом, за місцем приготування страв, за повнотою наданих 
послуг, за типом наданих послуг, за видами заходів [4] . 

Розглянуті критерії класифікації на нашу думки не є повними і 
їх необхідно розширити з урахуванням різносторонніх критеріїв 
поділу для кращого розуміння природи кейтерингових послуг. 

В табл.1 подано характеристику більш повних класифікацій та 
запропоновані додаткові критерії класифікації кейтерингових послуг. 

Таблиця 1 
Характеристика класифікаційних ознак кейтерингу 

Назва  
критеріїв 

Критерії 
класифікації за 
П’ятницькою Н.О. 

Критерії 
класифікації за 
Нестеренко О. О., 
Коробкіною І. С. 

Назва 
критеріїв 

Критерії 
класифікації 
розроблено 
автором 

за 
континге-
нтом 
замовни-ків 

корпоративні 
замовники, 
громадські 
організації, 

індивідуальний, 
корпоративний, 
соціальний, 
транспортний, 

за видом 
підприєм-
ства, що 
надає 

кейтерингова 
компанія 
(фірма), 
ресторан, 
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індивідуальні 
замовники, 
замовники 
підприємства, 
установи 

готельний, кейтеринг 
будівельних 
майданчиків 

послугу їдальня, бар, 
кафе 

за місцем 
проведен-
ня заходу 

у приміщенні, на 
лоні природи, в 
транспорті, при 
проведенні масових 
заходів 

у приміщенні, поза 
приміщенням, 
роз’їзний кейтеринг, 
роздрібний 
кейтеринг, контракт 
на поставку, 
кейтерингінсайд, 
кейтерингаутсайд 

за обсягом 
контингент
-ту 
замовників 

до 10; від 10 до 
30; від 30 до 
50; від 50 до 
85; від 86 до 
100; понад 100 

за 
повнотою 
надаваних 
послуг 

обслуговування 
готовими 
продуктами 
харчування, 
повносервісне 
обслуговування 

обслуговування 
готовими продуктами 
харчування, 
повносервісне 
обслуговування 

за 
тривалістю 
проведення 
заходу 

від 10 до 30 хв 
(брейккава); 
до 1 годин 
(обід); до 2 
годин (дитяче 
свято);  4 
години і 
більше 
(банкет) 

за ціновим 
сегментом 

 низькому, середньому 
і VIP ціновому 
сегменті 

за 
тривалістю 
кейтеринго
вого 
обслуговува
ня 

до 12 годин 
дня; від 12 до 
18 годин; від 
18 до 24 годин; 
від 18 до 4 
годин 

за видом 
підприєм-
ства 

 підприємство 
ресторанного 
господарства, що 
надає додаткові 
кейтерингові послуги, 
підприємство, що 
надає кейтирингові 
послуги як основні 

за видами 
напоїв 

безалкогольні, 
алкогольні, 
змішані 

за видами 
заходів 

 організація фуршетів, 
кавабрейків, 
«шведських столів», 
виїзних барів і 
коктейлів, пікніків, 
барбекю, банкетів 

за видами 
кулінарної 
продікції 

холодні 
закуски, гарячі 
закуски, перші 
страви, другі 
страви, солодкі 
страви  

за типом 
наданих 
послуг 

 евенткейтеринг, 
плейскейтеринг, 
кулінарний, 
організаційний 
кейтеринг 

  

Запропоновано збільшити критерії класифікації за шістьма ознаками: 
 за видом підприємства, що надає кейтерингову послугу: кейтерингові 
послуги можуть надаватися, як спеціалізованими кейтеринговими 
компаніями, так і різними типами підприємств ресторанного 
господарства; 
 за обсягом контингенту замовників   важлива ознака, впливає на 
цінову політику обслуговування; 
  за тривалістю проведення заходу – тривалість залежить від виду 
свята; 
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 тривалість кейтерингового обслуговування – враховується при 
плануванні обслуговування; 
 за видами напоїв та видами кулінарної продукції – враховується, які 
види страв чи напоїв зроблені у замовленні. 
 Отже, розширено класифікацію кейтерингових послуг з метою 
подальшого дослідження ринку кейтерингу та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, які 
надають кейтерингові послуги. 
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Досвід розвинених країн переконує, що індустрія програмної 

продукції є двигуном глобального економічного росту. Зростання 
даного сектора передбачає прямі переваги для держави та економіки: 
створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень і 
її розвиток. 
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Сьогодні індустрія програмної продукції забезпечує роботою 
близько 9 млн. високооплачуваних кваліфікованих працівників у 
більше ніж десятки тисяч компаній в усьому світі. Крім того, цей 
сектор економіки створює зайнятість ще для 21 млн. ІТспеціалістів у 
різноманітних сферах діяльності. Внесок індустрії у світову економіку 
становить майже $1 трлн. на рік [1, с. 15]. 

Саме тому в розвинених країнах світу проблемам податкового 
стимулювання суб’єктів індустрії програмної продукції приділяється 
значна увага. 

За результатами міжнародних досліджень, Україна входить до 
п’ятірки світових лідерів за обсягами експорту програмних продуктів, 
поступаючись Індії, Китаю, Росії. Обсяг експорту програмного 
забезпечення та ІТпослуг досяг 2,3 млрд. дол. у 2014 р., показуючи 
подвоєння цифр щороку, 80% якого припадає на американський ринок 
[3, с. 15].  

Проте відсутність підтримки з боку держави української 
індустрії програмної продукції, може призвести до негативних 
наслідків, зокрема, до стагнації розвитку та втрати 
конкурентоспроможності вітчизняних компаній на світовому ринку [2, 
с. 43]. 

Нині, основними проблемами податкового регулювання 
суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні є:  
– недосконалість податкового законодавства; 
– визначення податкової юрисдикції та платника податків; 
– вибір оптимальної системи оподаткування; 
– податковий контроль; 
– можливість виникнення подвійного оподаткування. 

Вважаємо, що діюча система податкового регулювання 
суб‘єктів індустрії програмної продукції потребує удосконалення 
через формування і реалізацію зваженої податкової політики та 
відповідного законодавчого забезпечення з урахуванням світового 
досвіду і особливостей цього виду діяльності. 

Напрямами реформування податкового регулювання суб‘єктів 
індустрії програмної продукції мають стати: 

 перегляд та внесення змін у нормативні правові акти, що 
регулюють відносини у сфері індустрії програмної продукції, 
скасування неефективних або суперечних нормативних правових актів 
(або їх окремих положень); 

 розробка та прийняття нових актів у сфері програмної 
продукції; 

 створення більш сприятливих умов оподаткування 
шляхом запровадження економічних стимулів з наступним 
моніторингом їх економічного ефекту; 
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 створення відкритої онлайнової бази даних 
вітчизняних виробників програмної продукції та загальнодержавного 
банку замовлень на її розробку; 

 збереження для суб‘єктів експортного сектору 
індустрії програмної продукції можливості наймати працівників за 
контрактами на єдиному податку та на основі трудових відносин тощо. 
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На сучасному етапі розвитку Україна, з одного боку, 

зіштовхнулася з необхідністю проведення децентралізації та 
реформування фінансової системи, зміцнення фінансової 
спроможності місцевих громад, а з іншого – неготовністю місцевого 
населення та локальної влади до проведення такого роду змін. 
Особливої актуальності набуває питання розвитку взаємодії інститутів 
публічної влади в контексті проведення фінансової децентралізації, 
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проведення навчальних семінарів, всілякого роду роз’яснень для 
органів місцевого самоврядування та місцевих громад в умовах 
проведення адміністративної реформи. 

Проведення адміністративної реформи неоднозначно 
сприймається населенням та місцевою владою, що пояснюється 
неготовністю суспільства до змін, значним диспаритетом у рівнях 
доходів населення за територіальною ознакою, зубожілістю місцевих 
бюджетів, котрі характеризуються високим ступенем дотаційності, 
відсутністю власної фінансової бази для виконання делегованих та 
самоврядних повноважень, низькою ефективністю управління 
фінансовими ресурсами та незацікавленістю органів місцевого 
самоврядування до саморозвитку та ефективного менеджменту.  

Звичними каналами і формами вираження громадської думки 
залишаються  вибори органів влади, участь в законодавчій, 
виконавчій, судовій діяльності, зборах, громадській активності та ін. 
Як показує екзитпол Київського міжнародного інституту соціології, 
близько 59% українського населення довіряють волонтерам та церкві 
відповідно, тоді як кожному окремо інституту: опозиції, Уряду 
України, Верховній Раді України – менше 9% українців [1]. Серед 
іншого результати чергових виборів демонструють стійке негативне 
сприйняття населенням та органами місцевого самоврядування 
впровадження адміністративної реформи. Найбільш вагомими є два 
моменти: абсентеїзм виборців і голосування «проти всіх кандидатів».  

Особливістю публічної політики є те, що середовище, в якому 
здійснюють свої повноваження органи державної влади і органи 
місцевого самоврядування, є високодинамічним. Це вимагає від 
державних і муніципальних службовців оволодіння відповідними 
знаннями, вироблення адекватних навичок і умінь, які забезпечували б 
управління на основі змін і за допомогою змін. Характерною вимогою 
часу до сучасного державного управлінця є інтелектуалізація праці, 
менеджеріальний підхід та високий професіоналізм задля забезпечення 
довготривалого економічного зростання на інноваційній основі, як 
критерію ефективності та результативності започаткованих реформ. 

Будучи ближче до людей, місцеві органи влади можуть 
ефективніше та результативніше ідентифікувати потреби громади, і 
таким чином надавати належні за якістю та кількістю соціальні та 
адміністративні послуги. Адже, новоутворені громади, мають змогу 
самостійно встановлювати ставки  місцевих податків, коригувати суми 
податкових надходжень. Отже, реформа фінансової децентралізації 
можлива без надмірного суспільного невдоволення.  

На нашу думку, основні аспекти суспільного опору фінансовій 
децентралізації та шляхи їх мінімізації наступні:  
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1. Погані асоціації як автоматичне перенесення населенням 
своїх соціальних очікувань на місцеву владу, причому потенційне 
незабезпечення цих очікувань, навіть по об’єктивним причинам, 
природно працює на формування негативного іміджу місцевого 
самоврядування як виконавця реформи фінансової децентралізації. 
Превентивним заходом є своєчасне та професійне реагування та 
розуміння локальною владою місцевих потреб з метою формування 
позитивного іміджу. 

2. Перенесення очікувань та «політика стабілізації очікувань» 
тобто небажання населення розділяти в своєму розумінні 
відповідальність за невиправдані соціальні очікування за рівнями 
влади, адже найбільше соціального тиску отримують ті органи влади, 
які територіально найближчі до населення, тобто локальна влада.  

Труднощі протидії явищу з боку місцевої влади проявляються 
у неможливості вирішення питань вищого рівня влади за браком 
компетенції і фінансування, з одного боку, і моральна некоректність 
публічної відмови від відповідальності за реалізацію повноважень та 
вирішення проблем місцевої громади, з іншого.  

3. Практична відсутність вдалих PRкампаній по відношенню 
до представлення суспільству інституту місцевого самоврядування в 
світлі реалізації політики фінансової децентралізації на місцях саме в 
центральних ЗМІ. Будучи інститутом публічної влади та реалізатором 
соціальноекономічних реформ, місцева влада наразі не представляє 
особливого інтересу для центральних ЗМІ. У місцевих ЗМІ також 
практично відсутня стратегія PRпросування органів місцевого 
самоврядування як конституційного інституту, тобто медіа активність 
зводиться до просування соціальноекономічної діяльності конкретних 
місцевих органів влади та, в окремих випадках, місцевих програм 
розвитку. 

Реформа фінансової децентралізації – це спільна робота 
центральної та локальної влади. Запорукою успіху проведення 
перетворень є дотримання принципів управління процесом змін. В 
Україні склалася така практика, що різні інститути публічної влади 
працюють над схожими питаннями і відбувається накладання владних 
повноважень.  

Центральному уряду слід визначити, які саме конкретні 
повноваження, в якій мірі та в якій формі він має прямо реалізовувати, 
а які необхідно делегувати на місця з відповідними фінансовими 
грантами. Основний критерій – складність виконуваних повноважень, 
необхідність прийняття рішень органами влади центрального чи 
локального рівня, їх важливість для громади.  

Управління змінами включає різні аспекти – технологічні, 
структурні, методичні, людські, психологічні, політичні, фінансові та 
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інші. Це найбільше ускладнює обов’язки центральної влади, так як в 
процесі прийняття місцевих рішень беруть участь експерти, які часто 
намагаються нав’язати свій обмежений погляд на складну і 
багатогранну проблему, не враховуючи при цьому потреб і інтересів 
саме місцевих громад. Необхідно проводити семінари, тренінги за 
участі функціонерів місцевої влади задля підвищення їх кваліфікації та 
відповідності вимогам часу. Адже, управління змінами в умовах 
фінансової децентралізації з позиції органів центральної та місцевої 
влади має включати рішення про застосування різних підходів і 
способів втручання, які допомагають систематично вести роботу, 
справлятися з опором змінам, домагатися підтримки широкої 
громадськості. 

Нині важливим залишається інституційний аспект 
впровадження реформи фінансової децентралізації, котра не зводиться 
до територіальної детермінанти за умов формування 
квазінаціонального рівня влади в якості агента центрального уряду по 
здійсненню делегованих повноважень. 

Розвиток національного законодавства має забезпечити 
формування на локальному рівні повноцінних виборних органів влади, 
з власними податковими та бюджетними повноваженнями, котрі 
несуть відповідальність за прийняті рішення, перш за все перед 
виборцями, а не перед вищестоящими рівнями влади. Все це дозволить 
встановити тісний зв’язок між потребами населення регіону, району 
або громади з рішеннями відповідних органів публічної влади і 
максимально використовувати вигоди децентралізації.  
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Відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу 

України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після 
подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будьякого 
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Досудове 
розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР). 

У пункті 1.2 розділу ІІ Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом 
Генерального прокурора України  № 69 від 17.08.2012 міститься 
аналогічна вимога щодо відомостей про кримінальне правопорушення, 
які викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела. 

Таким чином, указана правова норма зобов’язує слідчого, 
прокурора  протягом 24 годин зареєструвати заяву, повідомлення про 
вчинене кримінальне правопорушення без встановлення попереднього 
складу злочину, дійсності обставин викладених у повідомленні,  
наявності доказів, завданої шкоди, свідків тощо. 

Разом з цим  слідчий, прокурор  виходячи зі змісту заяви чи 
повідомлення має право відмовити у внесенні відомостей до ЄРДР 
особі, яка їх подає. Однак, керуючись ст. 303 КПК України таке 
рішення слідчого чи прокурора може бути оскаржено в судовому 
порядку. 
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Разом з цим, судова практика розгляду такої категорії справ 
свідчить про те, що в переважній більшості слідчі судді задовольняють 
скарги та зобов’язують слідчого чи прокурора внести відомості до 
ЄРДР і така ухвала оскарженню не підлягає. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ в інформаційному листі № 1640/0/412 від 
09.11.2012 р «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності під час досудового розслідування» роз’яснив, що 
відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК бездіяльність слідчого, 
прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР, означає невнесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 годин після 
отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, і 
саме в цьому контексті слід оцінювати доводи заявників в разі 
оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у 
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 

Аналізуючи вище вказані норми приходимо до висновку, що 
на даний час, кримінальнопроцесуальне законодавство України не 
містить чітких критеріїв розмежування приводів та підстав для 
внесення відомостей до ЄРДР, а єдиною законодавчою вимогою, без 
конкретизації поняття є наявність «обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення». 

Для чіткого розуміння проблеми інституту внесення 
відомостей до ЄРДР без будьяких категорійних обмежень щодо 
обґрунтованості реєстрації, слід навести офіційну статистику 
зареєстрованих кримінальних проваджень за 4 місяці 2016 року. 
Зокрема, згідно звіту про кримінальні правопорушення Генеральної 
прокуратури України з січня по травень 2016 року в ЄРДР обліковано 
375 925  правопорушень, із них 111 056 закрито на підставі ч. 1 ст.284 
КПК України. 

Таким чином, можна зробити висновок, що майже 30% від 
загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень 
закриваються з підстав, які можливо перевірити  до моменту внесення 
відомостей в ЄРДР. 

Протилежно інший підхід до сутності кримінального 
правопорушення в цілому та організації і введення реєстрів, що 
стосуються кримінальних проваджень існує  у Федеративній 
Республіці Німеччина. 

На даний час, у ФРН функціонує три реєстри, які пов'язані з 
кримінальними провадженнями. Ведення двох з них, Федерального 
центрального реєстру та Міжземельного реєстру прокуратури про 
кримінальні правопорушення (далі Міжземельний реєстр), здійснює 
Федеральне відомство з питань юстиції. Третій реєстр  це 
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внутрішньовідомча база даних, у якій обліковуються фактові справи і 
його ведення здійснюється безпосередньо прокурорами, а до 
Міжземельного реєстру такі  дані не вносяться. 

У розділі ІІІ восьмої книги Кримінальнопроцесуального 
кодексу  ФРН містяться норми щодо ввдення Міжземельного реєстру 
прокуратури про кримінальні правопорушення з метою перевірки 
органами кримінального переслідування наявності чи відсутності вже 
розпочатих кримінальних справ щодо особи. 

На відміну від ЄРДР України до Міжземельного реєстру ФРН 
вносяться відомості лише з моменту встановлення особи, а не з 
моменту надходження заяви чи повідомлення про кримінальне 
правопорушення чи встановлення обставин, що свідчать про 
кримінальне правопорушення. Строки внесення даних до 
Міжземельного реєстру КПК ФРН не встановлено. 

Відповідно до законодавства ФРН лише прокуратура може 
порушувати кримінальне переслідування в усіх випадках скоєння 
правопорушення, а також ініціювати кримінальний процес та 
здійснювати публічне обвинувачення. 

Однак, у Німеччині така форма досудового розслідування, яка 
проводиться в Україні після внесення відомостей до ЄРДР відсутня, у 
ФРН вона існує у вигляді прокурорського дізнання, відомості про яке 
до реєстру не вносяться та строки його проведення законодавством не 
передбачено, а прокурор наділений повноваженнями збирати докази 
до порушення  кримінального  провадження. 

Підсумовуючи наведене, вважаємо, що норми чинного КПК 
України, потребують доопрацювання в частині приводів і підстав 
внесення відомостей до ЄРДР, а правовий досвід Німеччини в цілому 
дасть змогу досягти реального дотримання принципу презумпції 
невинуватості в частині факту внесення прізвища чи назви юридичної 
особи до ЄРДР, раціонального використання робочого часу слідчого та 
прокурора,  розвантаження системи електронного реєстру та 
ефективності розслідуванню кримінальних проваджень в яких 
достовірно встановлено подію, докази та склад правопорушення. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙННЯ ІННОВАЦІЙ 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INNOVATION PERCEPTION 

 
Загальновизнаним є той факт, що, якщо суспільство прямує до 

сталого прогресу, то необхідно обирати шлях інноваційного розвитку 
економіки. Виробництво та комерційна реалізація знань та технологій 
забезпечать країні конкурентоздатність, економічну потужність та 
добробут громадян.  

Для виникнення нововведень існують деякі причини. Ними 
можуть бути замовлення, прагнення до самовдосконалення, зниження 
якості, ефективності праці в організації і на виробництві або нові 
обставини, умови діяльності чи експлуатації. 

Успішність інноваційних процесів визначається 
психологічними параметрами суб'єкта, з його компетентністю у 
взаємодії з новими ідеями і технологіями. Ця компетентність має дві 
основні сторони: креативність та інноваційність. Перша пов'язана зі 
здатністю продукувати нові ідеї, друга  зі здатністю їх приймати, 
доопрацьовувати, поширювати і впроваджувати. 
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Поява кардинального нововведення провокує так звані 
“інноваційні стрибки”, які характеризуються лавиноподібними 
змінами в різних сферах життя. Такими стрибками є бурхливі періоди 
зростання і розвитку. В такі періоди людство переживає 
трансформацію принципів життя і діяльності. Тобто інновації 
змінюють як умови життєдіяльності людини, так і її уявлення про свої 
можливості. А сам інноваційний продукт, будучи невідомим для 
споживача, має шанс автоматично привернути його увагу.  

В той же час існують «проблемні» моменти в процесі 
сприйняття інноваційного продукту. А саме: 
1. Недостатність даних для формування осмисленого розуміння ідеї 
продукту за допомогою відчуттів. В результаті чого образ інновації, 
особливо радикальної, може просто не сформуватися. Процес 
сприйняття буде не закінченим. Отже, споживач ніяк не сприйме 
продукт. 
2. Якщо ж образ інновації всетаки формується, то ступінь його 
спотворення може бути настільки великий, що у споживача не виникає 
більшменш адекватного уявлення про реальні властивості продукту. 

Фахівці виділяють чотири групи бар'єрів, що перешкоджають 
інноваційної діяльності: технікоекономічні, організаційно
управлінські, юридичні та соціальнопсихологічні бар'єри [4].  

Психологічні бар'єри розуміються як внутрішні перешкоди  
небажання, невпевненість тощо. Вони заважають людині успішно 
виконувати якусь дію. На підприємстві інноваційні процеси часто 
ускладнені як в силу об'єктивних, так і суб'єктивних причин. 
Наприклад: можливість втрати роботи або банкрутства організації 
через впровадження нововведення; перебудова усталених способів 
діяльності; порушення сформованих в організації традицій; 
побоювання бути покараним за невдачу; можлива зміна статусу 
працівника в організації; неготовність до ризику, який супроводжує 
впровадження інновації;  страх перед незвіданим, в зв'язку з 
нерозумінням сутності та результатів нововведень; страх 
невизначеності.  

Чим значніші майбутні зміни, тим сильніше заявляють про 
себе психологічні самозахистні механізми співробітників, суспільства. 
Ці механізми запускають процес протилежний до змін  опір. 
Особливо яскраво це проявляється в організаціях, що мають 
налагоджену систему виробництва і давно знаходяться на ринку 
товарів і послуг. 

Існує кілька методів подолання психологічних бар'єрів, що 
постають на шляху інноваційного процесу. А саме: примусовий, метод 
адаптивних відхилень та метод управління опором. Вибір одного з них 
обумовлений як зовнішнім, так і внутрішнім середовищем 
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підприємства. Найважливішим фактор вибору того чи іншого методу 
подолання психологічних бар'єрів у співробітників є час, за який має 
завершитися інноваційний процес [1]. 

Один з найбільш суперечливих методів  примусовий. Він 
полягає у нав'язуванні керівництвом впровадження інновації за 
допомогою силового тиску на співробітників. Даний метод 
ефективний в умовах швидко мінливого зовнішнього середовища, 
коли у підприємця не вистачає часових ресурсів для проведення більш 
лояльного впровадження інновації.  

Метод адаптивних відхилень на відміну від примусового 
характеризується більшою тривалістю і увагою керівництва до думки 
співробітників. Він реалізується у вигляді ряду незначних змін 
протягом тривалого часу. Даний метод може бути неефективний в 
умовах швидко мінливого зовнішнього середовища, але найбільш 
сприятливий для збереження внутрішнього середовища організації [4]. 

Метод управління опором поєднує в собі ознаки примусового і 
адаптивного методів, як крайніх заходів проведення інновацій. Його 
реалізація залежить від термінів, що диктуються змінами зовнішнього 
середовища.  

Ефективним методом зниження рівня і поширеності опору 
змінам з боку співробітників організації є залучення їх до процесу змін 
на самому ранньому етапі  при підготовці та прийнятті рішень про 
зміни [4]. 

Максимальна інформованість співробітників про цілі і 
сутність нововведень допомагає знизити рівень страху і подолати 
психологічні бар'єри. Тому необхідно проводити заходи щодо 
підвищення інформованості, показувати чому проведення інновацій 
необхідно в умовах об'єктивних факторів ринку.  

Надзвичайно важливу роль в подоланні психологічних бар'єрів 
також відіграє мотивація співробітників. Треба розкривати для 
працівників перспективи професійного зростання і стимулювати їх 
підвищенням матеріального благополуччя [5].  

Тому можливим способом подолання психологічних бар'єрів 
співробітників також виступає проведення тренінгів, семінарів або 
конференцій, де вони зможуть задати питання щодо нововведень, 
цілей їх впровадження і змін їх положення, у зв'язку з даними 
процесами. Дані методи можуть сприйматися як виграшні, з точки 
зору матеріальних і часових ресурсів керівника. Але в той же час вони 
забезпечують найбільші можливості для безконфліктної реалізації 
інновацій в організації. 

За тим же принципом можна діяти і в суспільстві загалом. 
Поінформованість людей сприятиме їх легкому сприйняттю нових 
товарів та послуг. 
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FUNCTIONING THE MICROENTERPRISES OF LVIV REGION 

 
В умовах трансформації господарського комплексу регіону 

важливим є дослідження функціонування мікропідприємств. Згідно 
Господарського кодексу України (редакція від 22.03.2012 р.), 
мікропідприємства — юридичні особисуб’єкти господарювання будь
якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня 
кількість працівників за звітній період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб та річний дохід від будьякої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України [2].  
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У господарському комплексі Львівської області 
мікропідприємства відіграють важливу роль: становлять 81,2% 
загальної кількості підприємств регіону; на них зайнято 12,4% 
працівників області; забезпечують 6,9% обсягу реалізованої продукції 
[3, с. 127, 135]. 

Мікропідприємства регіону демонструють стійку висхідну 
динаміку (2011—2014) щодо збільшення кількості суб’єктів діяльності 
(темп приросту — 19,2%) та частки в загальному обсязі реалізованої 
продукції в області (абсолютний приріст — 1,5%) та низхідну 
динаміку частки зайнятих на них осіб (абсолютний приріст — 0,1%) 
особливо у сегменті найманих працівників (0,6%). Останнє зумовлено 
як поглибленням соціальноекономічної кризи в державі та 
вивільненням працівників через скорочення обсягів/зупинку 
господарської діяльності так і «тінізацією» господарської діяльності 
мікропідприємств. 

Найбільший темп приросту кількості мікропідприємств 
зафіксовано в сфері операцій з нерухомим майном (45,9%; бум 
спорудження житлових кварталів у м. Львів), інформації та 
телекомунікації (26,9%; створення ІТкластеру у м. Львів), транспорту, 
складського господарства та кур’єрської діяльності (25,1%; 
використання переваг прикордонного положення області та створеної 
мережі транспортнологістичних складів). Від’ємний темп приросту 
зафіксовано у сфері фінансової та страхової діяльності (6,8%; 
банкрутство фінансових установ, зростання недовіри населення до 
банківських, кредитних, страхових установ) і сфері тимчасового 
розміщення та організації харчування (3,1%; закриття бізнесу, 
укрупнення бізнесу та перехід у сегмент малих і середніх 
підприємств).  

У структурі розподілу мікропідприємств за сферами 
господарства (2014) переважають мікропідприємства створені в 
оптовій та роздрібній торгівлі (29%), транспорті та складському 
господарстві (11%), будівництві (9%), сільському і лісовому 
господарстві (8%). Низькою у порівнянні з розвинутими державами 
світу є частка мікропідприємств створених у сфері інформації та 
телекомунікації (4%), мистецтві, спорті (0,4%) [1]. 

У територіальному розрізі більшість мікропідприємств 
створено та функціонують в обласному центрі — м. Львів (8273 од.) та 
містах обласного підпорядкування — м. Дрогобич (492 од.), 
м. Трускавець (314 од.), м. Стрий (284 од.). На них припадають і 
найвищі показники кількості зайнятих працівників на 
мікропідприємствах області. Найменше мікропідприємств діє на 
території периферійного Турківського району — 45 мікропідприємств 
[3, с. 127].  
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При середньому по області показнику 59 мікропідприємств на 
10 тис. наявного населення, більшість районів Львівщини 
характеризуються показником нижче середнього. Районамилідерами у 
розвитку мікропідприємницької діяльності є території вигідно 
економікогеографічно розташовані, з значним економічним і 
соціальним потенціалом — м. Львів, Пустомитівський, Дрогобицький 
райони.  

 
 

Рис. 1. Діяльність мікропідприємств Львівської області. 
Найменш розвинута мікропідприємницька діяльність у 

периферійних, економічно відсталих районах — Старосамбірському, 
Турківському, Сколівському, Радехівському та Бродівському (рис. 1). 
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З метою активізації мікропідприємницької діяльності на 
теренах Львівської області доцільно: а) стимулювати нарощування 
темпів функціонування мікропідприємств у конкурентноздатних та 
інвестиційнопривабливих сферах господарства регіону — інформації 
та телекомунікації, транспорту, складського господарства та 
кур’єрської діяльності, будівництві тощо; б) на державному рівні 
підтримувати започаткування мікропідприємницької діяльності у 
соціально важливих та стратегічних з погляду економічної і соціальної 
безпеки сферах господарства — освіта, медицина, спорт, житлово
комунальне господарство; в) мотивувати мікропідприємницьку 
діяльність у периферійних, відсталих районах області шляхом 
створення бізнесінкубаторів, кластерів; г) здійснити 
реіндустріалізацію старопромислових районів Львівщини — 
Сокальського, Дрогобицького, Миколаївського; ґ) стимулювати 
створення в межах області інтегрованих торговельновиробничих 
систем, де будуть залучені мікропідприємства, середні і великі 
підприємства; д) підвищити мотивацію населення до підприємницької 
діяльності шляхом зниження трансакційних витрат на започаткування 
власної справи, спрощення податкової системи та подолання корупції і 
т.д. 

Мікропідприємництво є основою господарської діяльності на 
локальному та регіональному рівнях у сучасному світі. Запровадження 
принципу «Думай спочатку про малих» («Think Small First») у 
законодавчому просторі України забезпечить як підвищення 
ефективності функціонування мікропідприємств так і позитивні 
зрушення у трансформації господарського комплексу держави. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Головне управління статистики у Львівській області України 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua. 
2. Господарського кодексу України України [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43615. 
3. Статистичний щорічник Львівської області за 2014 р. — У 2 т. 
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USING SERVICE OF VIRTYAL BOARDS IN 

 COLLABORATIVE LEARNING 
 

ХХІ століття називається століттям «суспільства знань», яке 
характеризується великою кількістю інформації, як звичайної, так і 
наукової та навчальної. Пошук нових можливостей успішного 
сприймання та засвоєння навчальних матеріалів студентами призвів до 
того, що  ефективним інструментом для цього є інформаційно
комунікаційні технології та хмарні технології. Саме такі технології 
здатні зробити начальний процес більш цікавим, ефективним та 
якісним, сформувати у студента уміння вчитися, оперувати та 
управляти інформацією, приймати швидко рішення, працювати у 
команді. Адже він, закінчуючи університет, повинен бути 
конкурентноспроможними та висококваліфікованими спеціалістами у 
своїй галузі  та здатен брати активну участь у розвитку науки, 
культури та економіки. 

Станом на 2015 рік майже 65% інтернеткористувачів є молоді 
люди віком від 1625 років [3]. І популярність соціальних сервісів з 
кожним роком все зростає – сумарна кількість аккаунтів 
зареєстрованих у соціальних сервісах «ВКонтакте», «Одноклассники» 
та «Mail.ru» становить 35,1 млн. користувачів. Але проблемою є те, що 
молоді користувачі використовують сервіси Web 2.0 на власний 
розсуд, не знаючи її особливостей та специфіки. Вчені США з’ясували, 
що студенти першого курсу, які навчаються у віртуальному режимі, 
більше успішні в навчанні, ніж студенти очної форми [1]. 

Певні аспекти проблем застосування соціальних сервісів в 
освітньому процесі навчальних закладів розглядали в своїх роботах 
такі вчені, як Балик Н.Р., Биков В.Ю., Верлань А.Ф., Діментієвська 
Н.П., Жалдак М. І., Золочевська М.В., Ливинова С.Г., Манако А.Ф., 
Морзе Н.В., Пінчук О.П., Раков С.А., Спірін О.М., Хомич В.Ф. та інші. 
Проблемою організації колаборативного навчання займалися такі 
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вчені, як Н. Дементієвська, В. Дьяченко, Х. Лійметс, Н. Морзе, 
Ж. Піаже, О. Савченко, В. Ягупов, О. Ярошенко та інші. 

Проаналізувавши літературу нами виявлено, що  навчання у 
співробітництві за підтримки сучасних ІКТ має значний дидактичний 
потенціал. Особливої уваги потребує розгляд проблеми організації 
колаборативного навчання з використанням віртуальної цифрової 
дошки. 

Використання соціального сервісу віртуальних дошок у 
навчальному процесі може стати перспективним напрямом у 
модернізації процесу навчання, позитивно вплинути на якість 
отриманих знань, стати ефективним засобом для підвищення мотивації 
навчання у сучасних студентів. 

Перші віртуальні дошки з’явилися у 2006 – 2007 рр. 
Віртуальна цифрова дошка – це зручний інструмент 784для спільного 
навчання, завдяки якому можна поєднати текст, зображення, відео, 
аудіо в інтерактивний формат. 

На сьогодні у мережі Інтернет для створення віртуальних 
цифрових дошок існують такі ресурси: WikiWall, Tutorsbox, Glogster, 
Dabbleboard, Twiddla, Scribblar, Padlet. По своєму вмісту вони схожі, 
але кожна має свої специфічні властивості, які можна застосовувати на 
різних етапах проведення заняття та в різних цілях. 

Створену віртуальну дошку можна розмістити в соціальних 
мережах (Facebook, Twitter, Google+ та ін.), які студенти активно 
використовують кожного дня, зберігати у вигляді електронного 
документа у форматах PDF, Excel, JPG, відправити по електронній 
пошті, вставити у власну сторінку або блог, а також використовувати 
мобільну версію. Це дає можливість студентам працювати з власними 
проектами в будьякий час доби. 

Вільний доступ студента до такого сервісу в будьякий час та з 
будьякого місця дозволить швидше і зручніше працювати з 
інформаційнонавчальними  даними, планувати свою роботу, 
підтримувати комунікації зі студентами та викладачами, спільно 
розв’язувати навчальні проблеми, а також розширити можливості 
наукові діяльності.  

Порівняємо можливості віртуальних дошок, які ми вважаємо 
доречним при колаборативному навчанні. 

Можливості 
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Спільна робота в одному 
документі 

+ + + + + +  

Спілкування в документі за 
допомогою чату 

    + + + 

Розміщення на робочій 
поверхні текст, ілюстрації, 
відео; вбудовувати 
документи, віджети і html
код 

+ + + + + + + 

Можливість опублікувати 
створений документ в блозі 

+ + + +  +  

Збереження роботи на 
комп'ютері у вигляді 
картинки 

  +   +  

Спільна робота з дошкою 
як для зареєстрованих так і 
для не зареєстрованих 
учасників 

+    +  + 

 
Проблему колаборативного навчання досліджували англійські 

викладачі Gilles R.M. та Adrian F. в акценті підтримки тих, хто 
навчається, на шляху набуття досвіду професійно спрямованої 
взаємодії через підвищення їх активності в навчанні [2]. Така стратегія 
колаборативного навчання є популярною моделлю партнерства в 
навчанні. В співпраці в навчанні важливим є те, що завдання 
розподіляють між учасниками робочої групи, які поєднуються для 
досягнення поставленої мети, і кожен несе відповідальність за частину 
окресленої проблеми. Акцент робиться не на індивідуальному 
виконання посталеного завдання, а на розвитку співпраці в межах 
групи [4]. 

Застосування віртуальних цифрових дошок дозволяє значно 
розширити набір дидактичних засобів при віддаленому навчанні. 
Робота з електронною дошкою насамперед передбачає спільну 
діяльність викладача зі слухачами [5]. Ефективність колаборативного 
навчання буде залежати від того, на скільки професійно та методично 
вміє з нею працювати викладач. 

У результаті організації колаборативного навчання з 
використанням віртуальної цифрової дошки формуються позитивні 
навички самоосвіти та самоконтролю, вміння планувати свою 
діяльність та діяльність колаборативної групи, формуються 
комунікативні здібності, що призводить до ефективної взаємодії з 
іншими людьми. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
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ACADEMIC MOBILITY AS AN OBJECT OF 

INTERDIISCIPLINARY RESEARCH 
 

Поняття академічної мобільності останнім часом стає все 
більш широко вживаним, що породжує різноманіття підходів до 
визначення цтого поняття. У дослідженнях використовуються терміни 
«мобільність», «академічна мобільність» та «європейська 
мобільність», які слід розмежувати.  

Національний освітній глосарій свідчить, що мобільність – це 
ключовий принцип формування європейських просторів вищої освіти і 
досліджень, який передбачає різноманітні можливості для вільного 
переміщення студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів у цих 
просторах з метою академічного і загальнокультурного 
взаємозбагачення, слугує забезпеченню цілісності зазначених 
європейських просторів. Забезпечення вільного переміщення 
учасників можливе завдяки існуванню таких інструментів як 
Європейська кредитна трансфернонакопичувальна система, Рамка 
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до 
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диплома, європейська і національні системи забезпечення якості вищої 
освіти. Бачимо, що саме поняття мобільності значною мірою пов’язане 
з Болонським процесом та Європейським простором вищої освіти [1, с. 
74]. 

Також у Національному освітньому глосарії 
зазначено:«Академічна мобільність студента — це можливість 
упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в 
іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж 
спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів 
навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки 
студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети 
[1, c. 74]».  

Незважаючи на багато спільних рис, академічна мобільність 
студентів у різних країнах має певні особливості. Навчання, 
проживання у країнах ЄС має спільні соціальнокультурні, мовні, 
економічні особливості і, звичайно, відрізнятиметься від навчання у 
США ти Китаї. Термін «європейська мобільність» найчастіше 
вживають для позначення академічної мобільності в межах 
Європейського Союзу.  

Таким чином, дослідження поняття «академічна мобільність» 
дозволило визначити особливі риси, притаманні мобільності, а саме: 
переміщення учасників цього процесу з метою навчання та 
зарахування результатів навчання.  

Серед українських вчених цю проблематику досліджують Л. 
Сокурянська та О. Кислова (мобільність з соціологічної точки зору), В. 
Астахова (основні тенденції академічної мобільності українських 
студентів), Є. Астахова (ризики та протиріччя розвитку академічної 
мобільності в Україні), Н. Гуляєва (питання організації мобільності 
студентів), А. Мокій та І. Лапшина (мобільність у контексті викликів 
та загроз для людського капіталу України), Л. Гурч (створення єдиної 
системи мобільності між українськими вищими навчальними 
закладами), О. Болотська (розвиток академічної мобільності у вищих 
навчальних закладах України) та Д. Свириденко (глобалізаційні 
процеси в освіті).  

Академічна мобільність стає об'єктом досліджень як з 
педагогіки, так із соціології та філософії. Так, Л. Сокурянська [3, с. 
346353] та О. Кислова [4, c. 221228] розглядають мобільність з 
соціологічної точки зору та дають власне визначення академічної 
мобільності, яка, на їх думку, являє вид соціального переміщення, яке 
не супроводжується зміною соціального статусу (горизонтальна 
мобільність), здійснюється з метою продовження освіти як у своїй 
країні (академічна міграція), так і за кордоном (академічна еміграція). 
Особливо корисним може бути введення ними нового терміну 
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«академічний емігрант», що описує студента, який продовжує освіту за 
кордоном. Цікавим в ракурсі даного дослідження є вивчення ними 
«Проблеми формування громадської ідентичності української молоді: 
роль освіти як фактору консолідації суспільства» (20082009 рр.) [4, c. 
225]. Авторами досліджено наміри студентів щодо навчання за 
кордоном, різницю у факторах життєвого успіху серед тих, що 
планують та не планують виїжджати закордон на навчання, мотивація 
щодо бажання навчання за кордоном. Дослідження виявило основні 
фактори стимулювання студентів до мобільності, а саме: бажання 
виїхати закордон на ПМЖ, що тісно корелює з планами академічної 
еміграції; фактор використання іноземної мови для навчання у 
зарубіжному ВНЗ та отримання закордонного диплому. 

Інші соціологи, зокрема, вчені А. Мокій та І. Лапшина 
розглядають мобільність в контексті викликів та загроз для людського 
капіталу України. На їх думку, академічна мобільність розкриває 
широкі можливості перед вітчизняними викладачами та студентами у 
вигляді підвищення якості освіти, розширення можливостей 
працевлаштування, підвищення конкурентоспроможності. Основними 
перешкодами європейської мобільності українських студентів є, як і 
очікувалось, брак коштів і недостатній рівень знань іноземних мов. 
Також відіграє роль низька активність потенційномобільних 
студентів, незнання наявних можливостей [5, c. 246253].   

Аналізуючи аспекти досліджень академічної мобільності з 
точки зору педагогіки, було виявлено, що найчастіше висвітлюються 
питання започаткування та просування програм академічного обміну, 
інтернаціоналізації навчальних планів, системи академічного 
визнання, порівняності класифікаторів професій, фінансова та 
інформаційна підтримка мобільності.  

Розглядаючи філософський аспект, дослідники 
зосереджуються на глобалізаційних процесах в освіті, що виступають 
фактором стимулювання студентської мобільності, та аналізують 
терміни «глобалізація», «інтернаціоналізація», «європеїзація».  

Узагальнюючи дані досліджень вітчизняних вчених, можемо 
зробили висновок, що питання студентської мобільності цікавить 
фахівців з різноманітних галузей – педагогіки, економіки, соціології, 
філософії. З одного боку, це дає перевагу завдяки оцінці 
досліджуваного явища з різних аспектів. З іншої сторони, такий 
характер досліджень ще раз свідчить про неоднозначність підходів до 
студентської мобільності та необхідності уточнення місця та ролі 
мобільності у вищій освіті України.  
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Професійнопедагогічна підготовка майбутніх спеціалістів 

посідає наразі важливе місце в системі якісної вищої освіти. Прийняті 
в останні роки рішення щодо зміни сутнісних та процесуальних 
складників вищої педагогічної освіти детерміновані виробленням 
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інституціональних стратегій модернізації вищої педагогічної освіти в 
євроінтеграційному напрямі.  

Нові вимоги до професійнопедагогічної підготовки студентів 
вищої школи в аспекті соціокультурних цінностей сприяють 
формуванню такого світогляду студентів, який базується на  
варіативності, суб’єктності та особистому рефлексивному досвіді. Цей 
вектор наукової та науковопрактичної діяльності спонукає до 
формування у студентів рефлексивної компетентності. 

Рефлексивну компетентність в своїх роботах досліджували 
такі вчені, як Ю. Бабаян, О. Гулеєва, А. Максимов, К. Нор та ін. На 
думку науковців, рефлексивна компетентність втілюється у вдумливе 
й відповідальне ставлення до своєї діяльності, яке засноване на 
постійному осмисленні цієї діяльності та її результатів в інтересах 
інших людей [1, с. 243]. О. Гулеєва вважає, що рефлексивна 
компетентність студентів педагогічного коледжу є професійною 
якістю особистості, адже дозволяє ефективно й адекватно здійснювати 
рефлексивні процеси, реалізовувати рефлексивні здібності та 
суб’єктність студентів через створення ними образу «Япедагог», що 
забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходу 
до професійної діяльності, досягненню її максимальної ефективності 
та результативності [3].  

Дослідження довели, що рефлексивні уміння студента є 
стрижнем рефлексивної компетентності майбутнього педагога. 

А. Максимов виокремлює такі концептуальні основи 
формування рефлексивної компетентності студента:  

– процес підготовки майбутніх педагогів повинен 
здійснюватися на основі компетентнісно–діяльнісного підходу;  

– основою процесу підготовки майбутніх педагогів повинна 
стати спеціально організована педагогічна рефлексія;  

– рефлексивна компетентність є системоутворювальною 
компетентністю сучасного педагога;  

– процес формування рефлексивної компетентності повинен 
бути адекватний природі рефлексивної дії [4].  

Рефлексивні уміння та здібності безпосередньо впливають на 
творчі прояви особистості. Творчість це загальнолюдська властивість, 
яку не можна сформувати, виховати або прищепити за допомогою 
певних методів і прийомів. Цю характеристику людини можна лише 
«розбудити», активізувавши й актуалізувавши внутрішній, 
внутрішньорефлексивний потенціал особистості у творенні нового 
знаннєвого ресурсу. За таких умов рефлексія трактується не як 
джерело домінування, а як засіб особистісного зростання й плекання 
власної самобутності людини, розвитку її креативних вітальних 
можливостей у широкому сенсі слова. Процес навчання постає як 
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процес самопізнання, самотворення, самовибудовування учасника 
навчальної взаємодії. Студент концентрується на особистому 
розвиткові здатності до навчання. 

С. Ганаба пише: «Навчальний процес дедалі менше 
мотивується дисциплінарним чи моральним впливом суспільних 
інституцій, нині ніхто нікого не змушує навчатися. Успішне навчання 
у сучасному світі можливе за умови внутрішньої мотивації, 
усвідомлення учасником освітньої взаємодії того, що світ нині 
потребує не маси посередніх фахівців із вузькою спеціалізацією, а … 
висококваліфікованих спеціалістів, здатних творчо мислити, шукати 
нові варіанти розв’язання сучасних проблем, виявляти й реалізовувати 
готовність навчатися протягом життя тощо. Освіта як процес 
засвоєння нових знань має поступитися місцем освіті як умінню 
самостійно навчатися» [2, с. 9394]. 

З вищезазначеного робимо висновок, що рефлексивна 
компетентність є важливою у всіх видах діяльності особистості, але 
найбільшою значення набуває вона в процесі навчання, а саме у 
процесі професійної педагогічної підготовки. Якщо раніше педагог був 
джерелом передачі суспільного досвіду у вигляді знань та способів 
пізнання, то зараз від учителя очікують розв’язання завдань 
проектування й управління процесом індивідуального 
інтелектуального, духовного розвитку кожного учня.  

Як наслідок, майбутній педагог повинен уміти розробляти 
індивідуальні стратегії навчання, володіти прийомами навчально
педагогічної діагностики, проводити індивідуальне консультування 
тощо. Ці види діяльності передбачають повну активацію рефлексивних 
умінь, адже сучасний педагог має транслювати знання, 
використовуючи сучасні новаторські методи, ідеї, гаджети, він 
повинен зберегти традиції і трансформувати їх у доступний сучасний 
формат, постійно оновлюючи інтерфейс подачі матеріалу. Цими 
характеристиками наділена професійнопедагогічна підготовка 
майбутніх вчителів. 

Професійнопедагогічна підготовка майбутніх викладачів 
вищої школи складається з комплексу набутих компетентностей 
(результати навчальної діяльності), до складу яких входять психолого
педагогічна, фаховопреметна, методична, методологічна та 
самоосвітня (рефлексивна) компетентності. Відмінною рисою 
підготовки майбутніх викладачів, на нашу думку, є формування 
методологічної компетентності з урахуванням майбутньої наукової 
діяльності. Постійний науковий пошук, впровадження новаторського 
досвіду провідних педагогів також вимагають сформованих 
рефлексивних вмінь, постійного самовдосконалення та самоаналізу. К. 
Роджерс зосередив сутність складників майбутньої педагогічної 
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діяльності у наступних питаннях: чи вміє студент входити у 
внутрішній світ іншої людини (у тому числі людини, яка навчається й 
дорослішає); чи є індивід у достатній мірі творчою людиною, яка може 
в майбутній професійній діяльності «зштовхнути» дітей з іншими 
людьми та їхнім внутрішнім світом; чи здатне допомогти собі та 
іншим бути цілісною людино, почуття якої народжують ідеї, а ідеї – 
почуття [5, c. 2223]. Відповіді на ці питання дозволяють самостійно 
визначити мотивацію до навчання інших або її відсутність. 

Рефлексивна компетентність посідає особливе місце у системі 
професійної підготовки майбутніх викладачів через присутність її 
компонентів у кожній з зазначених компетентностей (психолого
педагогічна, фаховопреметна, методична, методологічна). Водночас, 
подальших розвідок потребують механізми розвитку рефлексивних 
умінь майбутніх викладачів.  
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Дослідницьке зацікавлення регіональної економіки 
фокусується передусім навколо проблем, пов’язаних із просторовою 
структурою та взаємним впливом систем, що формують просторову 
суспільну систему, тобто систему діючих елементів (людей) і 
результатів їхньої діяльності. 

Л. Чернюк і М. Фащевський розглядають економічний простір 
як певну форму просторової організації економічної діяльності, що 
твориться виробничими відносинами, тобто зв’язками між 
функціонуючими економічними системами, об’єктами та суб’єктами 
підприємницької діяльності. На думку вчених, простір – це сфера 
господарської зайнятості в межах певного середовища [3].  

Територіальний підхід до визначення сутності економічного 
простору застосовує Т. Пепа, розглядаючи економічний простір 
територіальною основою функціонування економічних процесів. 
Згідно з цим методологічним підходом, економічний простір є 
складною, динамічною, поліструктурною системою реально існуючих 
економічних відносин, які постійно розвиваються, забезпечуючи 
економічну доцільність сукупності господарських структур та 
окреслених у територіальному вимірі потоків усіх наявних ресурсів 
розвитку [1, с. 9]. 

Розуміння економічного простору як системи відносин із 
використання ресурсів розкриває Т. Мірзодаєва. Під соціально
економічним простором вона розуміє динамічну систему, що охоплює 
потоки всіх наявних ресурсів розвитку (людський, виробничий 
капітал, фінанси, інформацію та ін.), інфраструктурні канали 
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(інженерні, комунікаційноінформаційні, фінансові, культурні), якими 
рухаються ці потоки, та локалізовані центри логістичного управління 
ними. Відтак, просторовий розвиток – це відтворювальний процес 
елементів простору, що функціонує як система речових й 
енергетичних потоків (сировинних ресурсів, товарів, послуг, 
організаційних, фінансових та людських капіталів [3]. 

Сучасні дослідники дедалі частіше спрямовують зусилля на 
вивчення географічного, суспільного, ринкового, інформаційного, 
інноваційного й інших аспектів просторової суспільної системи. 
Існують тісні зв’язки між процесами формування та розвитку 
просторових соціальноекономічних систем і географічними умовами, 
в яких вони відбуваються. 

Проблеми розміщення досліджували М. Хоттеллінг, Х. Босс, 
П. Хаггет та інші вчені, значну увагу приділяючи застосуванню 
математичного апарату для вирішення завдань розміщення, причому 
вони використовували переважно теоретичні засади А. Вебера, Т. 
Паландера, В. Кристаллера, А. Льоша [1, с. 12]. 

Концепція територіальної організації суспільства визначається 
дискретністю просторовочасового континууму людського буття і 
ґрунтується на вивченні процесів організації й активізації суспільного 
розвитку на конкретній території, структури просторових суспільних 
утворень. 

Просторову організацію суспільства можна розглядати і як 
процес, і як явище. У першому випадку вона охоплює сукупність 
особливостей суспільноекономічного функціонування та розвитку 
структурно впорядкованих просторовочасових форм життя 
суспільства, окремих його сфер, компонентів та елементів, 
удосконалення взаємозв’язку та взаємовідносин між ними. У другому 
– просторова організація суспільства реалізується у формі 
таксономічно підпорядкованих суспільних систем. Їх ієрархізація – це 
не лише закономірність раціональної просторової організації 
суспільства, а й метод її пізнання та засіб удосконалення. Вона 
відбувається під впливом територіального поділу та інтеграції праці, 
розвитку сфер матеріального виробництва і послуг, спричиняє 
просторове виокремлення суспільних систем різного таксономічного 
рівня. У процесі їх функціонування здійснюється просторова 
концентрація життя суспільства, що сприяє територіальній інтеграції 
та синтезу всіх видів людської діяльності. 

Просторові форми суспільних явищ і процесів досліджують 
регіональна економіка та суспільна географія. Перша акцентує на 
геопросторових (територіальних) аспектах організації головних 
функцій людського            суспільства – соціальноекономічної 
(господарської, соціальної), культурнодуховної, інформаційної та ін. 
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Суспільний характер регіональної економіки виявляється в 
систематичному вивченні особливостей процесу зростання суспільно
економічних підсистем, які утворилися та діють у межах певної 
території з метою інтенсифікації суспільного розвитку й подальшого 
підвищення добробуту населення. У цих дослідженнях основний 
об’єкт – суспільні відносини, характерні саме для регіону. Вони 
формуються під впливом специфічних чинників і причинно
наслідкових зв’язків, що здебільшого є наслідком унікального 
поєднання історичних, культурних, політичних, етнічних та 
соціальних умов розвитку суспільства.  

На наш погляд, з переходом від адміністративнокомандної до 
ринкової економіки зберігаються різні форми взаємозалежності та 
взаємопов’язаності різних господарюючих суб’єктів через 
інфраструктурну, виробничу, соціальну, екологічну сфери. Роль 
державного регулювання не зменшується, змінюється лише його суть, 
оскільки головними важелями впливу на розвиток територій стають 
економічні. Основні ж стимули їх розвитку – економічні й соціальні 
ефекти, насамперед поліпшення умов життєдіяльності населення. 
Території поступово перетворюються на суб’єкти ринкових відносин, і 
це дає їм змогу стати відносно економічно самостійними суб’єктами 
міжрегіональної та міжнародної діяльності. 

Побудова соціально орієнтованого ринкового господарства, 
що є метою трансформації економічної системи України, передбачає 
зростання ролі соціальної сфери, соціальних чинників територіального 
розвитку – людського, екологічного, психологічного. За таких умов 
найінтегральнішими об’єктами дослідження сучасної регіональної 
економіки стають суспільнотериторіальні системи. Це просторові 
поєднання елементів суспільства, залучених у процеси суспільного 
відтворення, що розвиваються на конкретній території як вияв 
територіального поділу праці, форми людської діяльності, котрі 
виникають у процесі взаємодії природи та суспільства, певна 
територіальна частина суспільства, яка становить єдність і прогресує 
за конкретних природногеографічних умов. 

Отже, сучасне сприйняття регіональної економіки та 
суспільної географії, що належать до найважливіших розділів 
географічної й економічної науки і розглядають просторовий аспект 
будьякої господарської діяльності, ґрунтується на нагальній потребі 
вирішення важливих проблем розвитку і національної економіки, і її 
просторових підсистем. 
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В сучасному світі сільське господарство залишається однією із 
пріоритетних галузей національної економіки, адже його реалізація 
сприяє зміцненню економічної та продовольчої безпеки, зростанню 
експортного потенціалу держави, підвищенню 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, а разом із 
тим покращенню матеріального добробуту населення.  

Аграрний сектор економіки можна вважати одним із найбільш 
ризикових, оскільки на його розвиток мають значний вплив дії 
зовнішніх факторів та біологічних чинників.  

В Україні останнім часом триває процес деградації ґрунтів. За 
даними  
[2, с.39] втрати гумусу за останні 120 років склали близько 20% 
внаслідок багатьох чинників, таких як водна та вітрова ерозія, 
порушення правил у використанні мінеральних добрив, недотримання 
принципу сівозмін та в деяких випадках хімічного, біологічного і 
радіаційного забруднення. Виникає необхідність впровадження 
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ефективної екоінноваційної моделі сільськогосподарського 
виробництва. 

Аналізуючи аграрний сектор економіки України, можна 
стверджувати про наявність поступового переходу до інноваційної 
моделі розвитку, що конче необхідно для високопродуктивного 
використання земельних ресурсів.   

Задля виробництва екологічно безпечної продукції та 
забезпечення сталого розвитку сільського господарства, інноваційний 
потенціал аграрної економіки повинний спрямовуватись на 
екологізацію виробництва, основними завданнями якого мають стати:  

 впровадження екологічно безпечних, ресурсозберігаючих та 
енергетично ефективних інноваційних технологій;  

 інтенсивний розвиток маловідходних технологій та 
технологій замкнутого циклу;  

 підтримка екологічно ефективного виробництва відносно 
біоенергетичної продукції, що утворюється  із сільськогосподарської 
сировини; 

  створення належних умов для переходу аграрного сектору 
економіки на екоінноваційну модель розвитку;  

 проведення структурної перебудови аграрного сектору 
економіки шляхом прискорення розвитку високотехнологічних 
галузей.  

Вирішення запропонованих завдань пов’язане із виконанням 
організаційних заходів, що базуються на основі використання 
європейського досвіду стосовно створення технологічних платформ 
(ТП). 

Екологізація сільського господарства покладається на 
реалізацію різних альтернативних методів виробництва 
сільгосппродукції. Переваги альтернативних методів 
сільськогосподарського виробництва в тісному зв'язку з природними 
процесами, спрямуванні сил на поліпшення структури і якості ґрунтів, 
поновлення їхньої природної родючості та у подальшому створення 
екологічно стійких агроекосистем.  

До таких альтернативних методів виробництва можна віднести 
декілька, таких як точне землеробство, маловитратне стале 
землеробство, біоінтенсивне мініземлеробство та інші, головне місце 
серед яких посідає органічне землеробство. Органічне землеробство 
базується на збереженні довкілля, поновленні біорізноманіття в 
агроекосистемах та відтворенні природної родючості ґрунтів.  

Економічні переваги органічного сільського господарства 
полягають у зростанні прибутковості виробництва органічної 
продукції та, разом з цим, її конкурентоздатністі, за умов відповідного 
впровадження сучасних інноваційних технологій згідно із принципами 
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та вимогами органічного виробництва, а також при подальшому 
розвитку внутрішнього ринку України. 

Ступінь прибутковості реалізації сільськогосподарського 
виробництва в Україні у 2014 році склав 20262,9 млн. грн., що є вищим 
відносно 2013 року, прибуток якого сягав позначки 15114,8 млн. грн. 
[3, с.7], одним із головних факторів впливу на ці зміни є кількість 
внесення органічних та мінеральних добрив [1].  

Вивчаючи кількісні показники реалізації сільського 
господарства в Україні, спостерігається ефективність методу ведення 
органічного землеробства ‒ використання органічних добрив, у 
підвищенні урожайності сільськогосподарських культур, що 
простежується через збільшення кількості обсягу їх внесення (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники реалізації сільськогосподарського 
виробництва в Україні станом на 2013-2014 роки [1,4] 

 
 

Використання сучасних інноваційних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур з активним впровадженням 
органічного землеробства, згідно з вимогами органічного виробництва, 
є доцільним та високоефективним, тому як виконується принцип 
екологізації виробництва та спрямованого економічного зростання. 

Підсумовуючи вищенаведене, у сукупності пріоритетних 
заходів щодо розвитку аграрного сектору економіки України, важливе 
місце посідають впровадження екоінноваційної моделі розвитку 
сільського господарства, що полягає у реалізації органічного 
землеробства у зв'язку із використанням удосконалених та сучасних 
інноваційних засобів і технологій ведення землеробства, разом із 
відповідною стратегією до них. В подальшому з'являється можливість 
отримання екологічно безпечної та якісної продукції, збереження 
навколишнього природного середовища та економічний розвиток 
внутрішнього і зовнішнього ринків України. 
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Побудова демократичної, соціальної, правової держави і 
відповідно громадянського суспільства в умовах економічної кризи, 
соціальної невлаштованості населення, що призводить до зростання 
злочинності та криміналізації суспільства, тобто правового нігілізму, 
неможлива без підвищення рівня правової свідомості та правової 
культури всього населення країни. 

Для того, щоб глибше розібратися, що таке “правовий 
нігілізм”, яке відношення він має до правової культури і 
правосвідомості, слід визначити, що називається правом, нігілізмом та 
правовим нігілізмом. 

Правом називають систему загальнообов’язкових, формально 
визначених правил поведінки, що встановлюються або санкціонуються 
та забезпечуються державою з метою упорядкування суспільних 
відносин. 

Нігілізм, або ж соціальний нігілізм (від лат. Nihil  ніщо), — це 
невизнання загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, 
культури та ін. Інколи заперечення цих норм здійснюється з метою 
затвердження та піднесення інших цінностей. 
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На особистісному рівні правовий нігілізм виступає в двох 
якостях: як стан настроїв і як спосіб дій, лінія поведінки. Останнє — 
індикатор шкідливості і небезпеки явища. Вчинки — плоди помислів, 
тому саме по вчинках можна судити про реальну наявність і наслідки 
правового нігілізму. 

Отже, зі зменшенням правової культури і правової свідомості 
збільшується правовий нігілізм. Це означає, що нашій країні необхідно 
намагатись підвищувати рівень правової культури і правосвідомості. 
[1;1] Самостійною формою деформації правосвідомості можна 
вважати ігнорування закону зі злочинною метою. Разом з тим 
правовий нігілізм породжує правопорушення, у тому числі 
кримінальні злочини. Наслідком правового нігілізму є стрімке 
зростання злочинності. Найбільш небезпечним видом злочинності є 
організована злочинність. Вона стимулює кримінальні елементи, 
об’єднує та контролює їх, змушує з більшою енергійністю вести 
злочинну діяльність. 

Правовий нігілізм українського суспільства радянського 
періоду мав глибокі історичні корені. Багатовікова правова 
незабезпеченість суспільства, нерівність перед законом і судом, 
правовий цинізм уряду та інших вищих органів влади, попрання 
національної самобутності народу — все це, говорячи словами О. 
Герцена, «вбило всяку повагу до законності» у Російській імперії, до 
складу якої протягом декількох століть входила значна частина 
України. 

На сьогодні ж серед причин прояву правового нігілізму в 
Україні можна виділити, зокрема: 
— невпорядкованість законодавства, його нестабільність і 
суперечливість; 
— низьку правову культуру населення; 
— слабкість механізму приведення в дію прийнятих законів та ін. 

Носії правового нігілізму мають низький рівень 
правосвідомості і правової культури, з одного боку, і тверду 
впевненість у вседозволеності і правильності своїх дій — з другого. 
Право вони вважають лише якоюсь примхою, незначною перешкодою 
для досягнення власних цілей. [2;1] 

Механізм подолання правового нігілізму має складатися з 
трьох комплексних блоків заходів:  

1). Комплекс спеціальних юридичних заходів, спрямованих на 
формування якісно нової ефективної правової системи.   
 2). Комплекс загальних соціальних заходів, спрямованих на 
поліпшення об’єктивних умов життя суспільства.   
 3). Комплекс виховних заходів, спрямованих на виправлення 
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деформацій правосвідомості та підвищення рівня правової культури 
населення. [2;1]          

Спеціальними засобами, що сприяють зведенню до мінімуму 
правового нігілізму, слід назвати:  

1). Якість і стабільність законів та інших нормативно
правових актів, Забезпечення їх належної ролі у суспільстві. 
 2). Авторитет державної влади і налагодженість механізму її 
дії, що здатний забезпечити виконання права та зміцнення законності.
 3). Високий рівень правосвідомості, який дозволив би закону 
працювати. [3;488]       

 Вихід із правового нігілізму, який зараз присутній у 
суспільстві, вбачається у такому:    

●Підвищення загальної і правової культури громадян, їх 
правової і моральної свідомості. Слід проводити комплекс виховних, 
навчальних, профілактичних, ідеологічних заходів попередження 
правового нігілізму. Необхідно запровадити кваліфіковану правову 
освіту у навчальних закладах.         

●Вдосконалення законодавства. З часів незалежності України 
досі не було прийняте законодавство, яке відповідало б усім вимогам 
правової держави. Через недосконале законодавство існують різні 
недоліки в праві, що дає змогу діяти певному колу осіб протизаконним 
чином. ●Профілактика правопорушень, і насамперед злочинів. Це одне 
із основних завдань, яке покладається на органи внутрішніх справ. 
Необхідно проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до 
вчинення злочинів (осіб, які підлягали різного роду відповідальності, 
неповнолітніх з неблагополучних сімей тощо).  

 ●Зміцнення законності і правопорядку, державної 
дисципліни. Слід покращити систему соціального захисту державних 
службовців, підняти їм заробітну плату до рівня, що забезпечує гідне 
існування, з тим, щоб уникнути корупції, встановити контроль за 
їхньою діяльністю з метою уникнення правопорушень у даній сфері. 

●Повага і всілякий захист прав особистості — це один із 
основних принципів демократії. Важливим є те, що всі люди повинні 
бути рівні в своїх правах. На жаль, доки в нашій державі рівність всіх 
людей перед законом не буде виконуватись, ми не зможемо назвати 
Україну насправді демократичною державою.    

●Масова освіта і правове виховання населення. На 
сьогоднішній день необхідно підвищити рівень освіти в сільській 
місцевості, довести її до рівня міської. Однією із цілей правової освіти 
є подолання антипода правової культури — правового нігілізму. 

●Якнайшвидше проведення правової реформи. В Україні 
дотепер не прийнято ряд нормативноправових актів, які були б 
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адаптовані до ринкових умов, до того ж ряд законів та підзаконних 
актів суперечать один одному. 

Зрештою, всі форми боротьби з нігілізмом пов´язані з виходом 
суспільства з глибокої системної кризи соціального, економічного, 
політичного, духовного, етичного життя суспільства. [1;1] Однак 
багато що залежить і від активної суспільної позиції кожного 
громадянина України. 
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За весь період розвитку людства втрати продуктивних земель 
у світовому масштабі склали 1,5 до 2 млрд. га [2]. В Україні площа 
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деградованих і малородючих ґрунтів становить від 6,5 до 10 млн. га 
[1]. Одна з головних причин – недостатній рівень освіченості 
населення щодо екологічно безпечного провадження сільського 
господарства та інших видів землекористування.  

Формування базових знань людини щодо взаємодії із 
навколишнім середовищем відбувається у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Викладання дисциплін, пов’язаних з набуттям знань про 
ґрунти, має свої особливості. Відомі традиційні методи навчання 
забезпечують засвоєння незначного обсягу вчення про ґрунти, 
вивчення походження різних типів ґрунтів та їх просторового 
розподілу. Виходячи з цього, виникає об’єктивна потреба 
впровадження в Україні нових підходів до викладання науки про 
ґрунти, як складової природничих дисциплін. 

Аналізуючи навчальні програми природничих дисциплін 
деяких зарубіжних країн, варто зауважити на їх суттєвій дослідницькій 
складовій. До прикладу, в Луїзіані (США) при опануванні розділів 
ґрунтознавства учні визначають колір і структуру ґрунту, наявність 
мікроорганізмів в ньому [6]. В Німеччині в ході експериментів діти 
мають змогу спостерігати різну водопроникність піску, гравію та 
глини. Частина дослідів пов’язана із перевіркою буферної ємності. Під 
час уроків з природничих знань школярі вивчають ґрунтові розрізи, які 
тестують за допомогою спеціальних хімічних розчинів на предмет 
зміни показника рН [5]. 

У Польщі в м. Сім’ятичі в рамках проекту «Шкільна освіта для 
майбутнього Землі» реалізовано ряд досліджень з оцінки стану 
навколишнього середовища. Учні загальноосвітніх шкіл відбирали 
зразки ґрунтів і визначали рівень їх забруднення в місцевому лісі, 
вздовж автодороги, залізничних шляхів, сміттєзвалищ, що надало 
можливість виявити підвищений вміст нітратів та наявно 
продемонструвати вплив джерел забруднення на якість ґрунтів.  

Вчителі Індії поєднують стандартні і активні методи навчання. 
Так, при виконанні програми освіти для сталого розвитку учнів 
середньої школи направили на виробництво вермікомпосту [4]. 
Тематика занять охоплювала технології збору відходів, серегації, 
компостування. Завдяки отриманим на практиці знанням, школярі 
змогли покращити якість ґрунту і підвищити продуктивність рослин в 
шкільних садах. 

Однією з особливостей європейської екологічної освіти є 
проведення уроків на природі. В Трентіно, що в Італії, учні 
досліджують класифікації ґрунтів і гірських порід біля околиць школи 
[3]. Під час аудиторних занять вчитель надає апріорну інформацію 
перед польовими дослідженнями, вчить читати геологічні карти, 
розуміти функціонування кругообігу речовин і роль ґрунтової флори в 
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ньому. Школярі відбирають зразки для подальшого визначення типу 
ґрунту або геологічного субстрату, створюючи відповідні каталоги та 
визначники, що сприяє значній систематизації знань. 

Особливої уваги при викладанні природничих  дисциплін у 
загальноосвітніх школах набули інтерактивні методи навчання з 
використанням комп’ютерних ігор. Досить популярною є «Soil Tris», 
сутність якої полягає у створенні ґрунтового профілю за прикладом 
тетрісу. Подібна до неї – «Hidden Horizons». При проходженні цієї гри 
учні мають розташувати у правильному порядку горизонти ґрунту 
відповідно до їх зображень і морфологічного опису. В програмі «A
Mazeing Underground» необхідно підтримувати оптимальний баланс 
поживних речовин для вирощування овочевої продукції. 

Ігрові стратегії аграрної тематики дають змогу апробувати 
отримані під час уроків знання на практиці за допомогою 
змодельованих завдань, де учні виступають у якості професійних 
фермерів. До переваг інтерактивних методів можна віднести також 
покращене запам’ятовування через візуальне сприйняття, розвиток 
логіки, підвищення зацікавленості і мотивації, можливість 
використання в інклюзивній освіті для дітей з обмеженими фізичними 
можливостями. А особливості англомовного інтерфейсу роблять ігри 
придатними для цілей білінгвального навчання. 

Щодо формальної шкільної освіти з природничих знань в  
Білорусі, слід відзначити, що навчальні програми, рекомендовані 
Міністерством освіти, передбачають активну практичну діяльність 
учнів. Зокрема, уроки природознавства включають виготовлення 
макету верхніх шарів ґрунту, вивчення зовнішнього вигляду і складу 
зразків різних типів ґрунтів. Окрема увага приділена спостереженню за 
обробкою ґрунту на великих площах, охороні ґрунтового покриву при 
будівництві споруд. Така система навчання дає змогу сформувати у 
школярів бажання дбайливого ставлення до довкілля, у т.ч. його 
унікального компонента – ґрунтового покриву. 

Аналіз сучасних технологій до викладання природознавчих 
дисциплін, зокрема ґрунтознавства, в середніх навчальних закладах 
зарубіжних країн свідчить про загальну тенденцію пріоритетності 
проблемноорієнтованого та практичного навчання. Ефективними є 
сучасні інтерактивні методи із застосуванням комп’ютерних 
технологій, створення проектів оптимізації стану довкілля і зокрема 
ґрунтів, проведення дослідницької діяльності у польових умовах та 
сучасно обладнаних шкільних та університетських лабораторіях. 
Зазначені освітянські технології сприяють розвитку і закріпленню 
знань школярів у сфері екології, природознавства та сталого розвитку 
сільського господарства, раціонального землекористування і охорони 
ґрунтів. 
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Можна назвати історичним феноменом те, що якість, як 
категорія, є національною ідеєю всіх розвинутих країн світу. На 
сьогоднішній день це є принципово важливим питанням, що 



 

 

 

90

стосується будьякої продукції, послуг, соціального забезпечення, всіх 
сфер діяльності людини в цілому. Саме високі вимоги до якості 
продукту і дотримання цих вимог забезпечує домінування продукції 
розвинутих країн на світовому ринку, забезпечує їхню безпеку, 
конкурентоздатність і дозволяє відігравати провідну роль у світовому 
розподілі праці.  

Питання управління якістю та сертифікації продукції 
досліджували такі науковці, як А. О. Болотніков, В. В. Добровольська, 
О. В. Загуменна, В. О. Кислицин, В. Г. Котляр, В. І. Кривощоков, Ю. 
Д. Морозова, В. В. Тарасова, В. Г. Топольник та ін.  

Метою роботи є окреслення ролі сертифікації харчових 
продуктів в Україні та ЄС.  

Створення ефективної системи контролю повинно базуватися 
на сертифікації виробника в першу чергу, а вже потім, на контролю 
якості продукції, яку він виробляє. Така практика розвинених країн. У 
яких діє ефективний контроль на всьому ланцюжку від виробництва до 
реалізації. Стандарти щодо виробництва харчової продукції в Україні 
та ЄС – різні [1]. Для України на сьогоднішній день є дуже важливим 
питанням сертифікації харчових продуктів, адже наявність 
сертифікату демонструє якість продукції та надає можливості для 
виходу на міжнародний ринок. 

Практика світової сертифікації свідчить, що регулювання її 
державою існує в усіх країнах світу, і чим більш розвинута економіка 
держави, тим складніше система державного регулювання. В Україні, 
як і в більшості країн світу, проектування, підготовка до виробництва, 
виготовлення багатьох видів продукції існують під контролем 
державних органів.  

Сертифікація – процедура, за допомогою якої визнаний в 
установленому порядку орган документально засвідчує відповідність 
продукції та систем якості [3]. 

Для усунення торгових бар'єрів, подолання технічної ізоляції 
України Держстандарт активно працює в міжнародних організаціях зі 
стандартизації, встановлює двосторонні сприятливі для України 
відносини з більш ніж 40 країнами світу щодо взаємного визнання 
результатів оцінки відповідності. 

Головним вітчизняним документом, що став основою 
Української системи сертифікації є Декрет Кабінету Міністрів України 
"Про стандартизацію та сертифікацію", яким визначено Держстандарт 
національним органом з сертифікації. Держстандарт України: визначає 
основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в 
Україні; затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій 
сертифікації, з зазначенням нормативних документів, на відповідність 
яких проводиться сертифікація; здійснює контроль за додержанням 
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правил сертифікації та за сертифікованою продукцією і інформує 
заявлені організації та громадськість з результатами сертифікації. 

Напередодні й після повноцінного вступу в силу Угоди про 
асоціацію України з ЄС багато українських виробників стали 
акцентувати увагу на тому, що мають сертифікат НАССР. А значить – 
повністю готові до виходу на європейські ринки. НАССР – концепція, 
яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку і управління 
небезпечними факторами, які впливають на безпеку продуктів 
харчування. Це система в галузі харчової продукції. Її особливістю є 
вивчення кожного етапу проходження харчової продукції. Методи 
НАССР охоплюють: аналіз ризиків і небезпек; визначення 
потенціальних дефектів продукції; превентивний контроль; 
відповідальність і звітність. Система НАССР призначена для 
зменшення ризиків і є ефективним механізмом для захисту торгової 
марки при просуванні на ринок та захисту технологічних процесів від 
ризиків забруднення продукції [5]. 

Основними причинами інцидентів, пов’язаних з їжею є: погана 
якість сировини; неправильне поводження з сировиною; зміни 
формули продукції; зміни в процесі виробництва продукції; 
забруднення; невідповідність обслуговування; додавання 
неправильних компонентів. 

Існує безліч стандартів, які реалізують принципи НАССР. 
Найпоширеніші: ДСТУ 4161 (Національний стандарт України), ISO 
22000, FSSC 22000 (поліпшена версія ISO 22000), IFS Food Standard 
(внутрішній стандарт європейських торгових мереж), BRC GLOBAL 
STANDARD FOR FOOD SAFETY (британський стандарт). 

За рахунок сприятливих агрокліматичних умов Україна має 
неабиякий потенціал для розвитку агропромислового комплексу, 
зокрема у сфері виробництва молока та молочних продуктів. Так, 
одним із найактуальніших питань на ринку молока в Україні є його 
експортна спроможність, зокрема до Європейського Союзу, а також 
перспективи подолання технічних бар’єрів на шляху експорту 
української молочної продукції. Одним із основних чинників 
ефективної господарської діяльності молокопереробних підприємств є 
якість та безпечність молочних продуктів. В Україні існує велика 
кількість стандартів на молоко та молочні продукти, чинних в Україні 
– близько 250. У країнах ЄС молоко має тільки один сорт, а в Україні – 
п’ять (станом на 2015 р.) : екстра (58%), вищий ґатунок (31%), 1 
ґатунок (5%), 2 ґатунок (6%), неґатункове (0%) [4].  

Порівнюючи діючий стандарт на молоко з аналогічним 
документом Європейського Союзу, можна зробити висновок, що 
навіть те молоко, яке в Україні відносять до вищого ґатунку не 
повністю відповідає стандартам ЄС. Тобто лише 58 % молока в 
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Україні майже відповідає стандартам ЄС. Деякі показники молочної 
сировини в Україні взагалі не контролюються. Наприклад, точка 
замерзання, що я нечуваним для ЕС [2].  

Отже, сертифікація являє собою процедуру, за допомогою якої 
визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує 
відповідність продукції та систем її якості. Україна продовжує 
гармонізацію свого законодавства з європейським і базує свої санітарні 
заходи на міжнародних стандартах. 

Україна є достатньо перспективним партнером ЄС для 
створення зони вільної торгівлі. Але за умови, що українські 
виробники будуть притримуватись вимог ЕС щодо виробництва 
продукції та будуть мати відповідні сертифікати. В Україні існує 
необхідна законодавча база для забезпечення контролю у сфері 
безпечності харчової продукції, але вона має деякі недоліки. На жаль, 
великий обсяг нашого молока не підходить під стандарти. 
Виробництво високоякісної харчової продукції, яка характеризується 
безпечністю та конкурентоспроможністю на вітчизняному та 
європейському ринках, має регулюватися та контролюватися на 
державному рівні за допомогою налагодженої та систематичної дії 
численних нормативноправових документів. 
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В мові сучасної української економіки перифраз або парафраз 

є „постійним джерелом збагачення виражальних ресурсів” [5], 
збагачує та вдосконалює по суті суху та „необразну” мову цієї сфери 
життя.  

Перифраз (перифраза; від дав.гр. περίφρασις – «описовий 
вираз, іносказання»: περί «навколо, біля», φράσις «вислів») — це 
особливий художній засіб, троп, який у стилістиці і поетиці описово 
називає одне поняття за допомогою декількох. 

Як відомо, у перифразах назви предметів і людей замінюються 
вказівками на їх ознаки, наприклад, зануритися в сон замість заснути, 
цар звірів – лев, чорне золото – вугілля чи нафта тощо. Українська 
мова має усталені перифразиантропоніми: Кобзар України (Тарас 
Шевченко), Великий Каменяр (Іван Франко), Дочка Прометея (Леся 
Українка), столиця України (місто Київ), місто Лева (місто Львів), 
чорне золото (кам'яне вугілля) та ін. [2]. Слід додати, що частина 
перифраз часто переходять до розряду фразеологізмів. 

Перифрази з’являються, як правило, тоді, коли позамовні 
явища викликають у мовців певні емоції, почуття, переживання, 
викликають бажання образно змалювати певні реалії. У перифразах 
часто надається оцінка тому, що вони називають, а власне семантично 
неподільне словосполучення передає одне поняття, недарма перифрази 
називають своєрідними синонімами. Перифрази характерні мові 
публіцистичного стилю, мові масмедіа, хоча вони трапляються й у 
всіх інших стилях [3]. 

В мові економічної сфери існує чимало різновидів перифраз, 
зокрема, з позитивною образною оцінкою: біле золото – бавовна чи 
цукрові буряки, гранули родючості – мінеральні добрива, біле вугілля 
– енергія падаючої води, білий метал – алюміній, аграрний цех – 
підсобне господарство промислового підприємства, паливно
енергетична артерія – газопровід, поліський шовк – льон тощо.  
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У мові сучасної економіки велику частину становлять назви
перифрази на позначення різних категорій службовців чи робітників. 
За основу характеристики працівників певного соціального рівня взято 
колір їх комірців. Так, наприклад, золоті комірці – науковий і 
проектноконструкторський персонал, білі комірці – клерки, банківські 
та офісні службовці, інженернотехнічні працівники, сірі комірці – 
працівники галузей соціальної сфери, сині (голубі, блакитні) комірці – 
робочі, зайняті фізичною працею. Існують також рожеві комірці – у 
багатьох країнах світу так іменують жіночий персонал без високої 
кваліфікації – секретарі, няні, телефоністки, коричневі комірці – це 
обслуговуючий персонал. Свою назву ця група отримала тому, що 
колись готельний персонал Америки носив коричневу форму [1]. 

Часто службовців різних категорій називають відповідно до 
класифікації управлінського персоналу: керівники вищої ланки — це 
представники вищого рівня управління, що мають найбільшу владу і 
несуть відповідальність за діяльність усієї компанії: директори 
(президенти) організацій, їхні заступники (віцепрезиденти); керівники 
середньої ланки – службовці, до обов’язків яких входить розробка 
планів щодо здійснення загальних завдань, поставлених керівниками 
вищого рівня управління, і координація роботи керівників нижчої 
ланки; керівники нижчої ланки – вони відповідають за виконання 
виробничих завдань, за безпосереднє використання виділених 
ресурсів, контролюють роботу виконавців і втілюють у життя плани, 
розроблені на більш високих рівнях управління. 

Управлінці різних рівнів також можуть мати такі назви
перифрази: менеджери вищого рівня – це, як правило, топменеджери, 
керівники компаній, фірм, підприємств тощо; менеджери середнього 
рівня – службовці, які спрямовують роботу молодших менеджерів і 
мають широкий діапазон влади; менеджери першого рівня – це 
працівники низової ланки управління (супервайзери), вони не керують 
роботою інших менеджерів, а в основному здійснюють контроль за 
виконанням виробничих завдань. Часто у загальновживаній мові 
перифраз менеджери середнього рівня (середньої ланки) мають 
негативну, жартівливу, іронічну, сатиричну конотацію. 

Цікаво, що існують перифрази, які позначають або позитивні, 
або негативні явище, характеристику, реалію, наприклад, великий 
економіст – так звуть справді видатних економістів епохи (Адам Сміт, 
Джон Мейнард Кейнс та ін.), або ж таким чином іменують невдах
економістів, беручи словосполучення в лапки, вживаючи вираз у 
негативному значенні. 

Деякі перифрази мають певну урочисту конотацію в мові 
економіки, оскільки позначають ключові поняття з цієї сфери: вартові 
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економіки – національна поліція, головна книга підприємства, головна 
книга бухгалтера, головна книга бухгалтерії – бухгалтерська книга,  

Часто усталені економічні терміносполуки виконують роль 
перифраз, описово позначаючи поняття з економічної сфери, 
наприклад, трудові ресурси, трудові резерви, трудовий потенціал, 
людські ресурси, людський капітал – це частина працездатного 
населення: чоловіки віком від 16 до 60 років та жінки віком від 16 до 
55 років. 

Отже, як вказує Завгородня Л. В., „…сучасність позначена 
впровадженням у мову перифрастичних новотворів, котрі "покликані" 
оцінити якісь фрагменти, "картини" сучасного світу, віддзеркалити 
нові реалії, явища, ситуації. Ідеться про стабільні, загальномовні, 
стереотипні звороти, що використовуються для характерологічного 
іменування особи чи неособи, виконують ідентифікуючу чи емотивну 
функцію” [4]. У мові економічної сфери існує чимало такого типу 
перифраз, зокрема, з позитивною образною оцінкою. Деякі перифрази 
мають певну урочисту конотацію, оскільки позначають ключові 
поняття з цієї сфери. Крім того, у мові сучасної економіки велику 
частину становлять назвиперифрази на позначення різних категорій 
службовців чи робітників. 
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В настоящее время, переживая 6 десятилетие глобализации и 
роста международной торговли, очевидной стала необходимость в 
развитии экспортноимпортных отношений, выхода и эффективного 
продвижения национальной продукции на международном рынке. В 
частности, именно экспортная экспансия является одним из ключевых 
(и, безусловно, не единственным) инструментов роста национальной 
экономики. 

Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики и 
рекордное падение объёмов международной торговли на 13,8% (рост 
при этом составил лишь 1,98%) [1] в 2015 году, следует также 
помнить, что кризис несёт в себе не только негативный контекст, но и 
открывает новые возможности. Именно в способности адаптироваться 
к изменяющимся условиям рынка и заключается развитие и 
выживание экономики. 

Основываясь на опыте более чем 70 стран мира (в их числе  
США, Китай, Германия, Япония и Южная Корея) [2], следует 
отметить, что одним из наиболее эффективных инструментов 
государственной поддержки экспорта является институт, 
осуществляющий функции финансового посредника между 
компаниейпроизводителем и компаниейпокупателем, 
предоставляющий услуги по кратко и долгосрочным займам 
экспортёрам, инвестициям и страхованию государственных гарантий 
[2]. 

Высокий уровень рентабельности сотрудничества между 
бизнесом и Экспортнокредитным агентством (далее ЭКА  авт.) 
обусловлен такими факторами, как: низкие процентные ставки по 
займам (как правило, в 23 раза ниже чем в коммерческих банках), 
финансирование широкого спектра экспортных товаров и получение 
компаниейпроизводителем финансирования в максимально короткие 
сроки, что позитивно сказывается на оборотном капитале предприятия 
[2]. В то же время, предоставляя финансовые гарантии кредитования в 
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коммерческих банках, ЭКА способствует как снижению рисков для 
банка, так и упрощению получения необходимого финансирования и 
составления договора на более выгодных условиях для компании
получателя [2]. 

В качестве примера эффективного функционирования ЭКА 
возможно привести поддержку The ExportImport Bank of China (China 
EXIM Bank) судостроения в Китае. По словам директора Херсонского 
судостроительного завода Василия Федина, после создания в 1994 
году EXIM Bank, «китайское судостроение по объему заказов вышло в 
2015 году на первое место в мире (37% заказов мирового 
судостроения), в судостроении Китая работает 34 млн человек, что 
дает 9,7 % общего китайского ВВП» [3].  

В условиях спада экономики и глубокого социально
экономического кризиса, в которых сегодня находиться Украина, 
излишне говорить о необходимости государственной поддержки и 
стимулировании экспорта, а следовательно и создания новых рабочих 
мест, роста налоговых поступлений и развития торговоэкономических 
отношений с ведущими государствами мира.  

24 ноября 2015 года Верховной Радой Украины был принят в 
первом чтении законопроект №2142а «Об обеспечении масштабной 
экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, 
гарантирования и удешевления кредитования экспорта» [5]. В 
частности, данный законопроект предусматривает создание ЭКА, 
осуществляющего «страхование, перестрахование», 
предоставляющего «добровольные гарантии по договорам, 
обеспечивающими развитие экспорта», а также осуществляющего 
«деятельность по удешевлению экспортных кредитов» [5].  

По нашему мнению, создание и наделение соответствующими 
полномочиями Экспортноимпортного агентства в Украине будет 
способствовать развитию экспорта и сокращению дефицита внешней 
торговли, практически достигшего, в долларовом выражении, уровня 
ВВП в 2015 году. Таким образом, эффективное осуществление 
государственной поддержки экспортной экспансии является одной из 
главных задач Правительства, которая наряду с налоговой реформой и 
стабилизацией финансового сектора, способно оказать поддержку 
долгосрочному экономическому росту Украины. 
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Сугестивність телебачення важко переоцінити. Сьогодні воно, 
як і тридцять років тому, є найбільш дієвим та емоційним засобом 
впливу. Це активно експлуатують усі, хто хоче вплинути на масову 
свідомість. Дослідник Л. Гримак навіть говорить, що «телеекран 
суттєво інтенсифікував гіпогенну функцію, наблизивши її до 
наркотичної суті» [2, с. 76]. Таким чином, кожний раз уважно 
дивлячись телевізор більше 20 хвилин, людина входить у мінігіпноз. У 
найзагальнішому розумінні – це стан, коли індивіда можна легко 
переконати у чому завгодно.  

Можемо говорити, що будьякий професійно зроблений 
телевізійний продукт щось навіює, пропагує, у чомусь переконує. 
Однак, якщо сугестивна функція для більшості телепрограм є 
допоміжною, для телепсихотерапевтичних шоу вона – основна. 
«Сеанси здоров’я лікаряпсихотерапевта Анатолія Кашпіровського» – 
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феноменальне явище радянського телебачення, яке стало підґрунтям 
для численних психологічних, психотерапевтичних і містичних 
програм сучасного телепростору. 

Мета: визначити концептуальні особливості та різновиди 
телепсихотерапевтичних шоу, схарактеризувати їх гіпогенну функцію 

На сьогодні існує небагато наукових праць, які б давали 
оцінку психотерапевтичним телешоу. Цим питанням займалися вчені 
від журналістикознавства і психотерапії: М.Айрапетянц, Л.Гримак, Е. 
Євстіфєєва, А.Кашпіровський, Р.Кругликова, В.Рожнов, В.Степін та 
інші. Зважаючи, що ці праці, в основному, присвячені розгляду 
психотерапевтичних засад програми «Сеанси здоров’я лікаря
психотерапевта Анатолія Кашпіровського» і не мають проекції на 
сучасність, можемо говорити про наукову новизну роботи. 

Актуальність дослідження очевидна: як медіатворцям, так і 
широкому загалові необхідно знати про психологічні та 
психотерапевтичні прийоми телебачення. Першим – щоб законно і 
ефективно їх використовувати, другим – щоб знати, як від них 
захиститися.   

Методи дослідження: типологічний, порівняльнозіставний, 
аналіз. 

Предмет дослідження: психологічні і телевізійні особливості 
телепсихотерапевтичних шоу.  

Об’єкт: «Сеанси здоров’я лікаряпсихотерапевта Анатолія 
Кашпіровського» як основа майбутніх психологічних і гіпнотичних 
телешоу. 

Телебачення виступає як новітній та ефективний засіб 
формування гіпнотичної пасивності глядачів, яка сприяє міцному 
укріпленню створюваних психологічних настанов. Одна із причин 
гіпнотизуючої дії телепередач ховається в тому, що сприйняття 
матеріалів призводить до великих енергетичних втрат [1, с. 14]. Л. 
Гримак говорить, що «нервова система, яка не витримує подібного 
напруження, вже через 1520 хвилин формує захисну гальмівну 
реакцію у вигляді гіпноїдного стану, у якому відбувається не стільки 
усвідомлення інформації, скільки її емоційне сприйняття та 
програмування дій» [2, с. 78]. 

Таким чином, можемо говорити, що телевізор для частини 
аудиторії є не просто засобом масової комунікації, а радше архетипом 
(так званий, «член родини»), якому беззастережно довіряють, що є 
чудовим підґрунтям для навіювання, яке необхідно у рекламі, піарі та 
психологічних/психотерапевтичних програмах. 

Сеанси масового телегіпнозу стали феноменальним явищем 
радянського телепростору. І. Кузнецов говорить, що 
«телепсихотерапія є відображенням багатьох характеристик нашого 
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часу і масової свідомості. (…) Вона розрахована на широкі маси, які є 
анонімними і безособовими»  [3, с. 45]. 

Ми виділяємо вузьке і широке тлумачення терміну. У 
вузькому розумінні телепсихотерапевтичні шоу – це особливий вид 
інтертейментпрограм, націлений на введення глядачів у стан масового 
гіпнозу. Мета таких передач – у розважальній формі здійснити 
лікування/навіювання. Концептуальна особливість класичних 
психотерапевтичних шоу – проведення реального сенсу гіпнозу через 
екран.  

Широке тлумачення таке: телепсихотерапевтичні шоу – це 
розважальні програми (різновиди токшоу, реалітішоу, талантшоу, 
які націлені на психологічний/психотерапевтичний вплив на людину. 
До таких відносимо: «Згадати все!» (ТВ3), «Битва екстрасенсів» 
(СТБ), «Гіпноз на ТНТ» (ТНТ), «Що ти робив минулої п’ятниці?» 
(1+1). На відміну від «Сеансів…», які є прикладом класичної 
психотерапії, ці проекти, запозичивши основні прийоми та підходи 
телесугестії, ставлять собі іншу мету – розважити глядача, створивши 
в нього ілюзію фантасмагоричного психологічного впливу, а не сам 
вплив.  

Особливості класичних і сучасних телепсихотерапевтичних 
шоу: 
 ведучим програми є психолог або психотерапевт; 
 програми покликані допомогти у лікуванні фізичних хвороб 
(«Сеанси здоров’я лікаря А.Кашпіровського») або показати вихід із 
комплексу психологічних проблеми («Детектор брехні», «Врятуйте 
нашу родину!» СТБ); 
 концепція програми апелює або до неймовірних можливостей 
людської підсвідомості, або до існування надприродних сил («Битва 
екстрасенсів», «Феномен», СТБ); 
 використовуються особливі телевізійні прийоми привернення 
уваги (тривожна музика, незрозумілий відеоряд, що залишає місце 
фантазії, існування сюжетної лінії і кульмінаційної точки). 

Один із факторів посилення навіювання – гіперпереконливість 
від повторюваності гіпнотичних сеансів: люди дивляться телевізор 
щодня, отже, піддаються щоденному телевізійному навіюванню. 
Керівник лабораторії творчого аналізу В.Райков робить висновок, що 
«з наростанням сугестивності у глядача відбувається якісний стрибок в 
його сприйнятливості» [4, с. 31].  

Причини популярності та живучості психологічних/містичних 
шоу полягають у двох площинах – психологічній і телевізійній. 
Психологічні передумови – це гіпогенна сила телебачення як такого; 
одвічна цікавість до позасвідомого, надприродного, містичного; 
бажання відпочити від сукупності політичних, економічних, 
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соціальних, особистих проблем; підсвідома віра у можливість 
вилікуватися «від усіх хвороб», сидячи біля екрану телевізора. 

Популярність проекту «Сеанси здоров’я лікаря
психотерапевта Анатолія Кашпіровського» і його інтертейменізовних 
послідовників зумовлена також рядом телеособливостей, серед яких: 
епатажність і незвичність програми; показ «важких» сцен операцій, 
гіпнотичних станів, неадекватної поведінки; інтерактивність програми 
тощо. 

Класичну форму телепсихотерапевтичної програми зустріти 
на вітчизняному екрані вже неможливо, однак телепростір сьогодні 
переповнений психологічними телешоу. На нашу думку, цей процес 
буде продовжуватися і поглиблюватися, зважаючи на природне 
бажання людини розважитися, а медіатворця – щось нав’язати глядачу 
в інформаційноглобалізованому світі.  
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THE RESULTS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND 
ETHICAL COMPETENCE OF ECONOMY MANAGEMENT 

STUDENTS 
 

Економічна ситуація спонукає сучасних менеджерів до 
виконання завдань, пов’язаних з вирішенням складних проблем у 
ситуаціях нестачі засобів або дефіциту часу. Тому специфіка їх праці 
вимагає вміння швидко приймати оптимальні рішення. Це буває 
особливо важко, коли необхідно вирішувати проблеми, пов’язані з 
людьми або з їх діяльністю. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури [1,2,4 ] засвідчив, 
що ринкова  економіка  ґрунтується на етичних засадах, які 
виявляються в культурі праці, наукових методах її організації, що 
забезпечують не лише високу продуктивність, а й вільний розвиток 
кожного працівника, задоволення його інтересів, самореалізацію в 
ініціативній діяльності; обов’язковість партнерів, скріплену не лише 
угодою, а й чесним словом; соціальну відповідальність управлінських 
рішень. 

 Попри те, що Україну визнано країною із ринковою 
економікою, побудувати реальну, соціально орієнтовану економіку, не 
будучи готовими до усвідомлення етичної складової професійної 
діяльності, соціальноморального сенсу грошей, їх ролі як ефективного 
інструмента досягнення власного і суспільного блага, ми не можемо. 
Тим часом, галузі знань, які традиційно мають своїм предметом 
економічні  відносини, лише підходять до усвідомлення світоглядної 
обмеженості суто прагматичних підходів до потреб людини та 
мотивації її праці. Проведений нами аналіз навчальних програм  
фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» та професійним спрямуванням 
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«Менеджмент організацій і адміністрування» показав, що в 
економічних дисциплінах звертання до морально–етичних, 
аксіологічних, психологічних чинників управлінської діяльності 
відсутнє. Натомість, етичний потенціал суспільногуманітарних 
дисциплін є беззаперечним. 

Забезпечити дієвість  і ефективність етичних принципів, 
наповнити їх конкретним змістом здатний лише той керівник, для 
якого професійноетична компетентність є невід’ємною складовою 
його професійної компетентності. У сучасній педагогічній науці 
питання формування професійноетичної компетентності (далі – ПЕК) 
майбутніх менеджерів отримали особливу значимість. Процес 
формування професійноетичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю розглянуто як процес 
цілеспрямованого й систематичного впливу на мотиваційну, 
когнітивну та діяльнісну сфери студентів, метою якого є становлення 
такої особистості, яка усвідомлює значення етичної складової своїх 
професійних обов’язків, має розвинуті моральноособистісні якості та 
практичні вміння менеджераекономіста у сфері професійної етики, що 
забезпечують вибір ним свідомої етичної поведінки відповідно до 
професійноетичних норм. 

Результатом нашого дослідження стало наукове 
обґрунтування моделі та технології формування ПЕК майбутніх 
менеджерів  економічного профілю як системи методологічних 
підходів, методів і прийомів, що відображають стратегію та логіку 
процесу формування даної компетентності в процесі вивчення 
суспільногуманітарних дисциплін.  

Як відомо, склад моделі залежить від мети дослідження; її 
складові повинні давати можливість відслідковувати певні сторони, 
характеристики об’єкта дослідження. Концептуально модель повинна 
складатись із модулів, які відображають конкретні сутнісні сторони 
змісту педагогічного процесу, що вивчається. 

Проведений теоретичний аналіз дав змогу виявити структурні 
компоненти моделі ( методологічний, змістовий, організаційно
технологічний) та описати їх [3]. 

В процесі експериментального дослідження (на базі 
факультету фундаментальної економічної підготовки Вінницького 
національного технічного університету) перевірена ефективність 
формування ПЕК майбутніх менеджерів економічного профілю 
шляхом реалізації таких педагогічних умов: організаційнометодична 
підготовка викладачів суспільногуманітарних дисциплін до 
формування професійноетичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю; збагачення змісту професійної 
підготовки майбутніх менеджерів знаннями щодо сутності 
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професійноетична компетентність; розвиток професійноетична 
компетентність майбутніх менеджерів економічного профілю за 
допомогою інтерактивних методів навчання: методу проектів, ігрових 
методів, всіх різновидів кейсстаді; організація рефлексивного аналізу 
процесу і результату групової та індивідуальної діяльності студентів 
при вирішенні навчальнопрофесійних завдань на їх відповідність 
професійним моральноетичними нормами і вимогами. 

Аналіз  результатів педагогічного експерименту показав 
ефективність моделі. Кількісні та якісні зміни, які відбулися у ПЕК 
студентів експериментальної групи за обраними для оцінки цього 
утворення критеріями та показниками, показали позитивну динаміку 
(таблиця 1). Якщо на початку формувального етапу експерименту 
помітною була висока частка студентів із низьким рівнем професійно
етичної компетентності (42,61 % в КГ і 38,24 % в ЕГ), то наприкінці 
експерименту в ЕГ вона дорівнює 21,57 %. Помітно зросла в ЕГ 
кількість студентів з високим рівнем професійноетичної 
компетентності – до 45,10 % (у КГ – 17,39 %). 

Таблиця 1 
 
Динаміка рівнів сформованості професійно-етичної омпетентності 

майбутніх менеджерів економічного профілю 

Рівні 

На початку експерименту Наприкінці експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 39 38,24 49 42,61 22 21,57 46 40,0 

Середній 42 41,17 48 41,74 34 33,33 49 42,61 

Високий 21 20,59 18 15,65 46 45,10 20 17,39 

Отже, проведене дослідження щодо впровадження моделі 
формування професійноетичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у вищих навчальних закладах, 
статистична перевірка результатів експериментального навчання 
підтвердили ефективність пропонованої моделі, що свідчить про 
досягнення мети і завдань дослідження. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ: 
ЛОГІСТИЧНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ЧИННИКИ 

 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM: 

LOGISTICS AND MARKETING FACTORS 
 

Сільський туризм передбачає використання сільської 
місцевості у якості туристичної дестинації. Є декілька напрямків 
сільського туризму (за ступенем «віддаленості від цивілізації»)  від 
«дуже сільського» – у дуже віддалених місцевостях, наприклад, у 
гірських регіонах, до приміського, який є часто близьким до рекреації 
екскурсійного типу. Зміст та різновиди сільського туризму залежать 
від ступеню доступності території для туристів та різноманітності 
туристичної пропозиції. У розвитку сільського туризму важливе 
значення мають маркетинг та логістика, що пояснюється необхідністю 
врахування впливу сільського туризму не тільки на навколишнє 
сільське середовище, але також на економічне та соціальне життя 
сільських громад. Окремою формою сільського туризму є агротуризм, 
який має своєю ресурсною базою діючі фермерські господарства. 
Агротуристичний бізнес може бути вагомим додатком до доходів 
фермерів, а також впливати позитивно на регіональний та місцевий 
економічний розвиток.  З сільським туризмом тісно пов'язаний 
екотуризм, з визначенням якого є певні труднощі через значну 
кількість різних варіантів. Міжнародне товариство екотуризму 
визначає його, як «ековідповідальну (екосвідому) подорож у природні 
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території, яка зберігає навколишнє середовище та підвищує 
заможність місцевого населення». Пов'язаний з сільським туризмом і 
природничий  туризм, який  надає можливість познайомитись з 
рослинним та тваринним світом у їхньому природному середовищі. 
Природничий туризм може існувати в багатьох формах, починаючи від 
м’якого варіанту сільського туризму (поблизу урбанізованих ареалів) і 
закінчуючи пригодницьким варіантом «туризму в джунглях».  

Як показує світова туристична наука і практика, забезпечити 
сталий характер розвитку сільського туризму можливо шляхом 
застосування принаймні двох основних понять: потужність (ємність) 
та зонінг. Концепція потужності (ємності) в туризмі означає певний 
обсяг туристичної активності (певний туристопотік), що може бути 
здійснений у певному місці (дестинації) без нанесення їй шкоди. Ця 
шкода може проявлятися у негативному впливі, поперше, на ресурсну 
базу туризму (ресурсний аспект); подруге, на навколишнє середовище 
(екологічний аспект); потретє, на соціокультурне середовище (соціо
культурний аспект); почетверте, на економічне середовище 
(економічний аспект). Як правило, потужність (ємність) у сільському 
туризмі асоціюється з певним пороговим значенням (наприклад, 
максимальна кількість відвідувачів за день, місяць, сезон, рік). Певним 
чином визначені порогові значення туристичної потужності (ємності 
ресурсної бази) є підставою для формування політики сталого 
розвитку у сільському туризмі на регіональному чи національному 
рівнях. 

Враховуючи вимоги економічної та екологічної безпеки 
сільського туризму, в межах науковообгрунтованих норм 
рекреаційного навантаження на природне середовище туристичні 
ресурси повинні зберігати здатність до самовідтворення. Практично 
рекреаційне навантаження виражається максимально можливим 
числом туристів, що перебувають на даній території, не призводячи до 
деградації природних екосистем, тобто з точки зору логістики туризму 
– це логістичний потенціал ресурсної бази туризму. На відміну від 
екології та рекреалогії, які зупиняються на визначені ємності ресурсної 
бази сільського туризму, логістика туризму порівнює цей показник з 
існуючим туристопотоком і, відповідно, визначає логістичні стратегії 
безпечного управління сільським туризмом з метою забезпечення його 
сталого характеру. Ці стратегії зводяться до двох основних типів: а) 
подальшого розвитку туристичної діяльності на певній території; б) 
обмеження цієї діяльності з метою збереження ресурсної бази туризму. 
Рекреаційне (туристичне) навантаження – це той показник, який 
відображає вплив туристичної діяльності на ресурсну базу сільського 
туризму (ландшафтний комплекс), виражений кількістю туристів або 
туристоднів на одиницю площі або на туристичний об’єкт за 
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відповідний проміжок часу (день, місяць, сезон, рік). Розрізняють 
фактичне, допустиме (максимально допустиме) та деструктивне 
(небезпечне) туристичне навантаження. Останнє може призвести 
рекреаційну територію або ресурсну базу туризму до знищення. Отже, 
залежно від інтенсивності туристичної діяльності ресурсна база 
туризму певною мірою змінюється – у процесі туристичного 
споживання. Перебування великої кількості туристів впливає на весь 
рекреаційний комплекс дестинації як у цілому, так і за окремими його 
компонентами. При цьому найбільш вразливим елементом 
навколишнього середовища є рослинність, окрім цього значні зміни 
можуть відбуватися з грунтовим покривом, водними об’єктами, 
атмосферним повітрям тощо. Отже, коли організатори сільського 
туризму прагнуть якомога швидше і більше отримати доходів за 
рахунок збільшення числа туристів і відповідного туристичного 
навантаження на ресурсну базу, може спостерігатися порушення 
якості лісів і вод, псування ландшафтів, руйнування культурної 
спадщини тощо як на регіональному, так і на національному рівнях 
розвитку сільського туризму. 

Зонінг  – система, що допомагає визначити (ідентифікувати) та 
взяти під захист вразливі території. Зонінг існує у двох формах: а) 
просторова; б) часова. За допомогою зонінгу визначаються території 
(зони), ресурсний, природний, економічний, соціальний потенціал 
яких дозволяє активно розвивати туризм та витримувати відповідне 
туристичне навантаження, та ті чутливі території (зони), які 
неконтрольований розвиток туризму може просто знищити. 
Прикладом застосування зонінгу у Великій Британії є створення 
мережі «Територій надзвичайної природної краси» та національних 
парків; у Австралії – Морського парку «Великий бар’єрний риф», де 
ще 1975 р. був прийнятий відповідний закон, що проголосив  політику 
зонінгу з диференціацією (поділом) зон на: а) вільного доступу 
туристів; б) обмеженого доступу туристів, де дозволені лише деякі 
види туризму; в) із забороною усякої людської діяльності, у т.ч. 
наукових досліджень.  

У питаннях сталого розвитку сільського туризму також слід 
враховувати модель життєвого циклу дестинації, запропоновану 
Р.Батлером у 1980 р. Ця модель допомагає конкретизувати та 
синтезувати  процеси, які «переживає» дестинація у ході її 
туристичного освоєння та розвитку. Головна теза моделі Батлера 
полягає у тому, що в умовах вільних ринкових відносин без впливу 
форсмажорних внутрішніх та зовнішніх чинників  туристичні 
дестинації проходять через такі стадії розвитку: а) дослідження; б) 
залучення; в) розвиток; г) консолідація; д) стагнація  (також має назву 
«насичення»), за якою може слідувати  е) стадія відродження  або 
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занепаду. Емпіричні дослідження підтвердили коректність моделі, 
хоча були зафіксовані і деякі винятки. Ця модель є корисною для 
застосування у сільському туризмі, його менеджменті та маркетингу з 
метою забезпечення економічної та екологічної безпеки. 

Отже сільський туризм та його похідна форма – агротуризм 
займають центральне місце у системі сталого туризму та є тісно 
пов’язаними з екотуризмом, природничим туризмом тощо. У 
забезпеченні сталого характеру розвитку сільського туризму важливе 
місце займають концепції та поняття, що пов’язані з логістичним та 
маркетинговим підходами. Зокрема, це відноситься до концепції 
туристичної потужності (або туристичної ємності ресурсної бази), що 
в англійській мові перекладається одним словом – «capacity», та 
концепції зонінгу, а також моделі Батлера, що ідентифікує та 
характеризує різні стадії «життєвого циклу» туристичної дестинації в 
сільському туризмі. 
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Готовність і здатність окремих суб’єктів підприємництва 

створювати, продукувати та впроваджувати новації характеризує 
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інноваційну модель розвитку економіки країни. Інноваційна модель 
розвитку економіки  це модель,  яка ґрунтується безпосередньо на 
одержанні нових наукових результатів, їх технологічному 
впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП переважно за 
рахунок виробництва й реалізації наукомістких видів продукції, 
послуг. Інноваційній моделі притаманні пріоритетність розвитку 
освіти і науки, науководослідних робіт і конструкторських розробок. 
Успіх втілення цієї моделі залежить від ефективності державної 
інноваційної політики в цілому та від державної підтримки 
підприємств і організацій, які розробляють та впроваджують інновації. 

Головною метою інноваційної моделі є забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки за 
рахунок використання інноваційного потенціалу  сукупності 
різноманітних ресурсів (матеріальних, сировинних, фінансових, 
трудових, інтелектуальних тощо), необхідних для здійснення 
підприємницької діяльності.  

На наш погляд, модель інноваційного розвитку України 
повинна поєднувати в собі складові, які характерні для різних типів 
розглянутих сучасних моделей, починаючи з державної підтримки 
розвитку інновацій та закінчуючи внутрішньою мотивацією суб’єктів 
господарювання щодо інновацій. Як зазначає професор В.Г. Бодров, 
«інноваційна модель передбачає стимулювання державою 
впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах. 
Оскільки, розробка та впровадження інновацій є довготривалим 
процесом, а компанії прагнуть отримувати швидкі прибутки, то 
завданням держави повинно стати створення таких умов, які б 
дозволяли підтримувати інноваційний процес до стадії проектної 
готовності нового продукту, коли він малопривабливий для компаній з 
точки здійснення витрат на нього, а також створення стимулів 
останнім для впровадження готового інноваційного продукту чи 
технології»  

[1, с. 95]. 
Формування інноваційної моделі розвитку економіки країни 

веде до: 
 процесів децентралізації у великих компаніях під впливом 

малих підприємств у сфері інноваційного простору, що робить їх 
більш гнучкішими до інтеграції великого і малого бізнесу: великі 
фірми налагоджують співробітництво з дрібним бізнесом, а малі 
інноваційні підприємства об’єднуються на корпоративних засадах; 

 змін у стратегії управління місцевих органів влади, що 
передбачає створення нових робочих місць у наукомісткій сфері на 
базі інноваційних підприємств, підтримку підприємств, які втілюють 
інновації і розширюють виробництво, фінансування наукових 



 

 

 

110

досліджень. А це, у свою чергу, формує фінансовоекономічні важелі 
розвитку інноваційної моделі на регіональному рівні. 

Основним елементом будьякої економічної системи є людина 
та її праця, спрямована на створення споживчої вартості. Людська 
особистість є головним інноватором і базовим ресурсом розвитку 
інноваційної моделі економіки. Від того, наскільки всебічно 
розвиненою і здатною до творчості є особистість, залежить 
інноваційний потенціал економіки країни, в межах якої може бути 
розгорнутий індивідуальний творчий потенціал.  

Формування інноваційної моделі економіки залежить від 
багатьох факторів, але визначальним серед них є рівень освіти 
населення, підготовки наукових кадрів, здатних не тільки генерувати 
нові ідеї, винаходи чи відкриття, але й реалізовувати їх на практиці. 
Зазначимо, що традиційно людські ресурси в Україні відзначалися 
досить високим освітньокваліфікаційним рівнем та інтелектуальним 
потенціалом. Так, питома вага фахівців з вищою та середньою 
спеціальною освітою у 2014 р. становила 29 %. Україна лідирує за 
часткою осіб з вищою освітою у віковій групі 2534 роки (середнє 
значення 37,3%), у віковій групі 4564 роки (44,1% при середньому 
значенні 22,9%) [3]. Наявність достатньої кількості 
висококваліфікованих наукових кадрів може забезпечити розвиток 
науки, техніки, технології більш високими темпами і з меншими 
витратами.  

Реалізація інноваційної моделі розвитку країни має певні межі: 
економічні, моральні та інституційні. Економічні  визначаються 
рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, зокрема основної 
продуктивної сили – працівника. Моральні  визначаються 
загальносуспільною свідомістю, мотивованістю населення. 
Інституційні   базисними інститутами, що визначають цілі, шляхи, 
способи та інструменти, які надихають, мотивують інноваційність в 
усіх сферах економічної діяльності. 

Ключовим  інститутом інноваційної моделі розвитку 
економіки є держава. В її функції входить створення такого 
інституційного середовища, яке спроможне забезпечити належне 
фінансування організаційних структур, що генерують інновації, 
мінімізацію опортуністичної поведінки суб’єктів господарювання на 
стадії комерціалізації інновацій та надання фінансової підтримки 
інноваторам у галузях, що є стратегічно важливими для розбудови 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Держава може відігравати різну роль на різних етапах 
створення інноваційної моделі економіки країни. Адже на початковій 
стадії зародження національних інноваційних систем роль держави у 
фінансуванні наукових досліджень переважає; на наступній стадії  
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досягається баланс між участю держави (публічного сектора) у 
фінансуванні інновацій та приватних інвестицій (бізнессектора), що 
створює можливості вибору альтернатив подальшого розвитку; на 
третьому етапі, коли національна інноваційна система стає достатньо 
розвиненою, провідну роль у фінансуванні інновацій відіграє бізнес
сектор [2]. 

Дієвим інструментом державної підтримки інновацій є 
державні гарантії, заходи державного протекціонізму стосовно 
розробки, виробництва та використання високотехнологічної 
продукції. Зокрема, органи публічної влади можуть забезпечувати 
створення заставних фондів для стимулювання інновацій, пайову 
участь державного капіталу у створенні інноваційної інфраструктури 
та реалізації інноваційних проектів у межах державноприватного 
партнерства. 

Таким чином, держава та її інститути відіграють вагому роль у 
формуванні інноваційної моделі розвитку країни, що стає 
визначальним фактором її конкурентоспроможності в умовах 
глобалізації. Основні акценти нині мають переміщуватися на 
налагодження взаємодії інноваційних суб’єктів господарювання, 
інститутів, держави та ринку.  
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С момента обретения Узбекистаном независимости в стране в 

рамках государственных программ по переходу от директивной 
экономики к рыночной была начата работа по подготовке широкого 
комплекса мероприятий, которые базируются на принципах 
приоритета экономики над политикой, возложения роли главного 
реформатора на государство, обеспечения верховенства закона, 
проведения сильной социальной политики, поэтапности и 
постепенности в реализации реформ. Это соответственно потребовало 
разграничения сфер влияния в системе управления, в том числе, 
государственными финансами, с ограничением вмешательства 
государства в экономику.  

В 2002 году в целях активизации начатых в системе 
государственных финансов реформ правительством Узбекистана была 
начата работа по подготовке проекта [1] и разработке комплекса мер 
направленных на совершенствование управления государственными 
финансами, обеспечение эффективного расходования бюджетных 
средств посредством перехода на казначейскую систему исполнения 
государственного бюджета и совершенствование процесса подготовки 
государственного бюджета.  

Совершенствование процесса подготовки бюджета 
предусматривало переход на подготовку среднесрочной бюджетной 
стратегии, внедрение в процесс составления бюджета этапа разработки 
первичных количественных ограничений с целью формирования 
основы для подготовки бюджетов и внедрение программноцелевого 
метода бюджетного планирования с переходом от сметного принципа 
планирования и финансирования расходов к бюджетному 
планированию, ориентированному на результаты. 

Реализация проекта осуществлялась Правительством 
Узбекистана при финансовой поддержке Международного банка 
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реконструкции и развития и правительства Японии, которое 
предоставило грант на разработку функциональной и технической 
структуры информационной системы Казначейства, а с 2007 года 
реализуется в рамках разработанной Стратегии при активном участии 
и финансовой поддержке Азиатского банка развития[2]. 

Конечная цель реформы, обозначенная в Стратегии реформы 
управления государственными финансами в Республике Узбекистан 
(на 20072018 гг.) направлена на усовершенствование контроля над 
системой управления государственными финансами и решение 
следующих задач [3]: 

• распределение ресурсов в соответствии с 
приоритетами и мерами политики Правительства Узбекистана; 

• эффективное оказание услуг в разрезе использования 
ресурсов; 

• поддержание совокупной налоговобюджетной 
дисциплины. 

Промежуточная цель в реализации реформы направлена на 
модернизацию ключевых процессов системе управления 
государственными финансами путем [3]: 

– создания современной централизованной 
казначейской системы; 

– введения современной, полноохватной и единой 
бюджетной и учетной 

системы, включая новую бюджетную классификацию и новый 
план счетов 

бухгалтерского учета; 
– внедрения среднесрочной бюджетной стратегии и 

программного бюджетирования. 
Создание казначейства было направлено на решение многих 

имевших место в сфере движения государственных средств проблем, в 
частности, проблем связанных с отсутствием действенного, 
эффективного контроля за движением государственных средств. 
Слабый предварительный контроль и практически отсутствие 
текущего контроля приводило к постоянным недоимкам средств в 
бюджет, что влекло за собой несвоевременное исполнение расходов 
бюджетами бюджетной системы, отвлечению средств Центрального 
Банка на покрытие недоимок (беспроцентные ссуды 
Государственному бюджету), а также нецелевому и неэффективному 
использованию бюджетных средств бюджетными организациями.  

Введение единого казначейского счета (ЕКС) и создание 
информационной системы управления государственными финансами 
обеспечивают условия для оперативного контроля за доходами 
государства, полнотой и своевременностью их поступления в 
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бюджеты бюджетной системы и расходами государства, их 
своевременностью, полнотой, целевым и эффективным их 
использованием. Наряду с этим, аккумуляция информации и средств 
на ЕКС позволяет эффективно управлять государственными 
средствами, в частности, оперативно регулировать бюджеты 
бюджетной системы не допуская кассовых разрывов в исполнении 
бюджетов, размещать временно свободные средства государства в 
активы обеспечивая поступление дополнительных доходов в бюджет и 
т.п.  

Введение новой системы бухгалтерского учёта обусловлено 
необходимостью замены существовавшей фрагментированной 
системы, в которой некоторые части работали по кассовому методу, 
некоторые по устаревшему методу начислений и направлено на: 
усовершенствование финансовой отчётности; совершенствование 
управления активами и пассивами, измерение их эффективности; 
обеспечение устойчивости мер налоговобюджетной политики; 
повышение степени финансовой прозрачности; укрепление основ 
системы бухгалтерского учёта затрат в субъектах системы 
государственного управления и для бюджетной системы органов 
государственного управления и их субъектов. 

В рамках мероприятий Стратегии реформы Министерство 
финансов планирует [3]: 

 последовательно увеличивать степень и глубину 
информации по бюджету, подлежащей раскрытию для 
общественности;  

 выработать чёткие законодательные и 
институциональные разделители между различными уровнями 
системы государственного управления, используя более стабильные и 
предсказуемые критерии в качестве основы для определения 
трансфертов и долей доходов для региональных и местных органов 
государственного управления.  

Внедрение программного бюджетирования окажет 
существенное воздействие на распределение обязанностей по 
расходам между центральными и местными органами власти. 

Важнейшее значение в продвижении реформ имеет 
нормативноправовое обеспечение так как является основой для 
реализации поставленных задач. За период с 2002 года по настоящее 
время были разработаны в введены в действие законы и подзаконные 
акты обеспечившие эффективное продвижение реформ, в частности: в 
2004 году был принят Закон Республики Узбекистан «О казначейском 
исполнении  Государственного бюджета». 1 января 2014 года в 
результате унификации правовой базы, обеспечивавшей продвижение 
реформ был введен в действие Бюджетный кодекс, в котором сведены 
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и систематизированы законодательные акты, правовые нормы бюд
жетного законодательства, регулирующие деятельность бюджетов 
бюджетной системы государства. В настоящее время проводится 
работа по совершенствованию всех подзаконных актов и приведение 
их в соответствие с действующим Бюджетным кодексом. 

В рамках реформы государственных финансов в 2005 году 
была начата работа по совершенствованию нало¬гового 
законодательства и подготовке но¬вого, отвечающего требованиям 
развивающейся экономики Налогового кодекса в котором должны 
были быть учтены следующие  требования и задачи поставленные 
президентом страны [5]: упрощения законодательства; уни¬фикация 
налогов; сокращения на¬логового бремени; совершенство¬вания и 
либерализация налогово¬го администрирования; отмены 
экономически необоснованных и неэффективных налоговых льгот; 
повышения экономической заинтересованности налогоплательщиков в 
своевременном и полном исполнении налоговых обязательств. Новый 
Налоговый кодекс был принят 25.12.2007 года и веден в действие 1 
января 2008 года. 

На современном этапе реформирования системы управления 
государственными финансами реализуются мероприятия по созданию 
Информационной системы управления государственными финансами 
и внедрению среднесрочной бюджетной стратегии.  

Дальнейшее развитие системы госфинансов будет связано с 
совершенствованием функционирования Казначейства, развития его 
структуры в соответствии с расширением выполняемых им функций. 
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ 
ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  СТРАТЕГІЇ 

 
CONTENT OF TRAINING FUTURE MANAGERS OF EDUCATION 

IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN STRATEGY 
 

Діючи в умовах ринкової економіки, освітні установи 
вимагають високоефективного менеджменту, заснованого на сучасних 
концепціях, стратегіях і моделях управління, орієнтованих на 
досягнення конкретного освітнього результату. В європейських 
країнах проблема фаховості персоналу в  управлінні освітою  є 
важливою сферою  педагогічної науки. Основною фігурою цього 
процесу стає компетентний менеджер освіти, здатний бачити майбутнє 
і приймати якісні управлінські рішення. 

У підготовці менеджерів освіти в європейських країнах одним 
із основоположних  підходів є формування змісту, серед яких ми 
виокремлюємо методологічні підходи, питання децентралізації, 
диверсифікації та автономності освітніх установ, пріоритети кадрової 
політики щодо академічних працівників, структуру управління у сфері 
вищої освіти, моделі державного фінансування освіти тощо. 

 Проблеми змісту шкільної автономії та повноваження органів, 
що приймають рішення, сфери компетенції повноважних осіб, роль і 
склад керівних органів управління в школі, моделі відповідальності за 
прийняті рішення тощо визначено у доповіді   Європейскої комісії з 
питань освіти і культури (2008) «Автономія шкіл в Європі: політика  та 
реалізація заходів». Зазначається, що поняття шкільної автономії  це 
насамперед  незалежність  від загальної політики держави і оновлення 
децентралізації / деконцентрації адміністративних повноважень в 
галузі освіти. Шкільна  автономія повинна стати об’єктивним або 
навіть основним принципом управління школою і освітньої політики, 
оскільки освітні установи з  метою  поліпшення якості освіти повинні 
бути автономними, щоб забезпечити свободу викладання. Однією з 
ознак  автономії є делегування повноважень, що може впливати на 
завдання діяльності педагогів, на управління людськими ресурсами та 
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управління освітою загалом. Окрім цього визначені перспективи 
розвитку автономності освітніх установ, що полягає в розробці 
концепцій, їх впровадження і особливо ступеня політичної волі, 
пов'язаної з ними, які є результатом взаємодії між різними системними 
чинниками та обставинами, політичні можливості, які спонукали 
уряди проводити політику, яка прокладе шлях до основних змін  в 
школах [1,c. 46  47]. 

Стратегічні пріоритети у фінансуванні та кадрової політики 
щодо академічних працівників, структура управління у сфері вищої 
освіти, моделі державного фінансування освіти, питання щодо 
автономії у використанні доходів від плати за навчання, проблеми 
соціального партнерство в освіті визначені в документі 
«Адміністрування і управління у вищій освіті: принципи, структура, 
фінансування і академічні працівники». Об’єднання  та асоціації 
університетів по всій Європі в контексті реформування управління в 
освіті повинні вирішити цю проблему через організацію програм 
підвищення кваліфікації персоналу, академічних та інших 
співробітників, пропонуючи навчання, курси і семінари з питань 
управління університетами [3, c.  105]. 

З реформою інституційної структури управління також 
змінилася роль вищого керівництва. Його завдання полягає в тому, 
щоб забезпечити баланс в поділі повноважень всередині установи і, в 
першу чергу, відповідальність за всю діяльність освітньої установи. 
Наукові навички, як і раніше, є основною вимогою кваліфікації для 
займання посади керівника університету. Для отримання додаткових 
навичок кваліфікаційних щоб зайняти посаду керівника освітньої 
установи тепер необхідні знання щодо  кадрової політики і 
управлінської майстерності, оскільки наукова і педагогічна 
компетентність працівника не гарантує, що це  є хороший лідер, 
дипломат і стратег  [3, c.106].  

Нова європейська стратегія «Європа2020», схвалена у березні 
2010 р. як стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання ЄС, 
містить «План з розвитку нових здібностей і збільшення кількості 
робочих місць» [2]. Метою «Плану» є створення необхідних умов для 
вдосконалення ринку праці з метою збільшення зайнятості та гарантії 
стабільності суспільства. Наділяючи європейців новими 
можливостями за допомогою здобуття ними нових знань і набуття 
навичок, ЄС націлює майбутню робочу силу на адаптацію до мінливих 
умов ринку праці, що приведе до зменшення безробіття і зростання 
продуктивності діяльності працівників. На рівні ЄС для реалізації 
європейської стратегії «Європа2020» необхідні створення ринку 
праці, побудованого на гнучкості в динамічній економіці й безпеці для 
робітників,  створення і адаптація законодавства, яке буде відповідати 
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принципам розумного регулювання, включаючи інструменти 
трудового законодавства (робочий час, час відпочинку, призначення на 
посаду, доведення інформації до працівників), а також новим 
виникаючим ризикам заподіяння шкоди здоров’ю та отримання травм 
на роботі; підтримка внутрішньої європейської мобільності 
працівників за  допомогою необхідних інвестицій, особливо з 
європейського соціального фонду; підтримка посилення кооперації 
між інститутами трудового ринку, в тому числі з державними 
установами зайнятості державчленів ЄС; посилення ступеня 
соціального партнерства, підключення всіх можливих служб до 
розв’язання проблем у сфері зайнятості. 

Реалізація завдань стратегії «Європа2020» на національному 
рівні має здійснюватися через впровадження національних заходів 
досягнення гнучкості й безпеки на ринку праці,  перегляд і регулярне 
відстеження ефективності податкових та пільгових систем, підтримку 
нових форм балансу робочого та вільного часу проведення активної 
політики стосовно проблем старіння нації та гендерної рівності; 
підтримку й відстеження ефективності впровадження заходів 
соціального партнерства,  налагодження партнерства між сферами 
освіти/навчання і зайнятості, зокрема, шляхом залучення соціального 
партнерства у плануванні освітніх заходів. 

Міжнародні та європейські нормативноправові акти 
впливають на формування змісту  підготовки  фахівців з менеджменту 
освіти в європейських країнах, зокрема на  визначення  
методологічних основ  управління в освіті, забезпечення правових 
засад фундаментальних, гуманітарних та професійно орієнтованих 
дисциплін, проектування та моделювання стратегій розвитку освітньої 
галузі та професійної підготовки з урахуванням соціально
економічних, політичних,технологічних змін. 
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Галузь гідроенергетики та процес безперебійного постачанні 

енергії є не тільки гарантом соціального благополуччя й економічного 
прогресу, а й регулює баланс навколишнього природнього середовища 
і зміни клімату в глобальному контексті. В даний час посилюється 
тенденція збільшення попиту на електроенергію в промисловості, 
домашньому господарстві, сфері послуг. тому перспективним 
напрямом є розвиток малої гідроенергетики.  

Якщо якість чи кількість постачання та вироблення 
електроенергії малими гідроелектростанціями (далі – ГЕС) не 
відповідає потребам ринку, ця галузь регулюється хаотично.  Це 
призводить до нехтування охорони навколишнього середовища та 
управління процесами зміни клімату –  нинішньою світовою 
тенденцією. 

Мала гідроенергетика є підходящою технологією 
використання поновлюваних джерел енергії в контексті електрифікації 
сільських районів, диверсифікації джерел енергії, промислового 
розвитку і розвідки існуючої інфраструктури. На національному рівні, 
невеликі програми стосовно малої гідроенергетики в регіонах 
покривають затрати уряду на її впровадження і розвиток як засобу 
вирішення проблеми виробництва дешевої енергії для електрифікації 
сільських районів та її подальшого продуктивного використання.  

Проте, освоєння малих гідроелектростанцій, в першу чергу, 
залежить від ресурсного потенціалу певної території, яка варіюється в 
залежності від регіону, району, місцевої громади в межах однієї 
країни. Присутні багато інших природних бар’єрів, які 
перешкоджають  розвитку малої гідроенергетики в нашій країні, хоча 
перспектива використовувати такого ресурсу відновлюваних джерел 
енергії очевидна. Ці внутрішні бар’єри можуть варіюватися в 
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залежності від області, але з мають певні схожі характеристики, що 
властиві і певним регіонам ЄС. 

На нашу думку, основними перешкодами розвитку малої 
гідроенергетики в країнах ЄС є наступні: вимога «залишкового 
потоку» є обов’язковою в країнахчленах ЄС; міграції риб в гірських 
потоках; сітка сполучення як перешкода в деяких країнах; сильне 
рибальське лобі (особливо на території  Великобританії); жорсткі 
адміністративні процедури; брак підтримки проектів з боку 
законодавчої та адміністративної діяльності; екологічна загроза; 
екологічне лобіювання; відсутність структурованої та конкретної 
інформації стосовно проектів малих ГЕС та інше.  

В Україні науковці пропонують «створити електронну базу 
даних про малі ГЕС України, яка буде складатися з трьох часових 
груп: а) червона група – діючі станції; б) оранжева група – станції, які 
вже проектуються або споруджуються; в) зелена група – станції які 
можна і потрібно спорудити»  

[1, c.60]. 
Мала гідроенергетика позиціонується в якості екологічно 

чистого відновлюваного джерела енергії, що має високу ефективність 
перетворення з ефектною гнучкістю, оперативністю і економічними 
перевагами над іншими видами виробництва електроенергії. Хоча 
передбачається, що негативний вплив на місцеві громади незначний 
через впровадження проектів мінігідроелектростанцій, поява низки 
загроз в процесі будівництва і експлуатації малих ГЕС – неминучі, 
особливо тих громад, які залежать від різних послуг, що надаються 
розташованими поруч водними ресурсами.  

Дійсно, великі гідроенергетичні проекти незмінно викликають 
великі негативні соціальні наслідки та соціальний резонанс у 
суспільстві, включаючи зміщення населених пунктів, втрату великих 
площ продуктивних земель, екологічні дисбаланси, емісії парникових 
газів в атмосферу та інше, тоді як такі варіанти мінімізуються в малих 
гідроенергетичних схемах у порівнянні з великими та затратними 
гідроенергетичними проектами, що вимагають, з поміж іншого, 
значних капітальних інвестицій. Соціальні та екологічні наслідки 
впровадження таких проектів  малих ГЕС обмежуються здебільшого 
інтересами бенефіціарів і місцевих громад, як правило, такі спори 
уповноважені вирішувати через комітети на рівні громади.  

Значні глобальні переваги малої гідроенергетики не повинні 
перешкоджати виявленню слабкихсильних сторін, загрозпереваг 
впровадження відповідних проектів на місцевому рівні, а також 
прийняття необхідних заходів щодо запобігання зміни клімату. 
Проекти по впровадженню великих теплових установок, хоч і мають 
переваги в масштабах постачання електроенергії, через їх економічну 
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значимість і масштаб, мають певні недоліки з позиції менеджменту, 
що здійснюється на високих адміністративних рівнях (центральний 
уряд, обласний рівень), а також в деяких випадках, їх вплив не може 
бути пом’якшено. Тоді як негативний вплив малої  гідроенергетики 
може бути значно знівельовано, а рішення приймаються на більш 
низьких адміністративних рівнях, де вплив груп тиску – асоціацій 
рибалок, екологів, досить сильний.  

В Україні  віддалені громади не володіють повним обсягом 
інформації стосовно проектів малої гідроенергетики, відсутня також і 
екологічна інфраструктура  та групи тиску є лояльними, а рішення, які 
приймаються, є політично упередженим. Існує загроза ігнорування 
соціальних вимог віддалених громад та  в проектах часто упускається 
момент визначення негативного впливу малих гідроелектростанцій в 
кожній конкретній громаді.  

На нашу думку, необхідно чітко окреслити та закріпити 
відповідним рішенням місцевих рад перелік запобіжних пом’якшень, 
які повинні бути реалізовані не просто тому, що вони, як правило, 
диктується суб’єктивними аргументами, але й тому, що надзвичайно 
важливо встановити продуктивний діалог з природоохоронними 
органами, громадським сектором та публічними інститутами, на 
початковому етапі проектування з урахуванням інтересів прибережної 
спільноти та груп тиску в якості важливої групи зацікавлених сторін. 
Навіть якщо ці переговори повинні розглядатися на стадії «проекту до 
проекту», необхідно забезпечити кілька рекомендацій, які допоможуть 
розробнику проекту запропонувати пом’якшувальні заходи, які 
можуть бути легко узгоджені з дозвільними органами. 
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Необхідність інновації в екскурсійній діяльності 
актуалізувалися у зв’язку із змінами попиту потенційних споживачів 
послуг сфери туризму та екскурсій. Під інноваціями в туристичній 
сфері прийнято розуміти «комплексні культурні заходи дозвілля, що 
включають новий компонент, який передбачає нову форму проведення 
та встановлює попит на новий турпродукт» [1, c.186]. Екскурсійний 
продукт можна вважати інноваційним, за умови використання новітніх 
технологій, конструктивно нових прийомів та методів створення та 
впровадження у туристичноекскурсійну діяльність. В основному 
проблема інновацій туристичних програм та форм обслуговування 
туристів вирішується за рахунок: впровадження сучасних 
технологічних розробок у традиційний турпродукт, наприклад 
розробка екскурсій у гори з електроннім аудіо гідом; використання 
нових туристичних ресурсів, які раніше не застосовувалися, наприклад 
екскурсії на сігвеях, велосипедах повітряних кулях, підводних човнах; 
розробки та впровадження нового турпродукту (в першу чергу 
урізноманітнення екскурсійної тематики – від відвідання ферми 
страусів або осетрів до інноваційних підприємств); розробка та 
впровадження нових за формою комплексних екскурсій, наприклад 
включення до оглядової екскурсії містом театралізованих елементів. 
Разом з тим необхідно зазначити, що найчастіше розробники 
інноваційних екскурсій йдуть шляхом вдосконалення програм турів 
ніж створення нового турпродукту. Останні роками на туристичному 
ринку з’явилися нові за характером екскурсії: для осіб похилого віку – 
«туризм сеньорів», у програмі яких пізнавальні екскурсії спокійними 
мальовничими містами та цікавими музейними експозиціями та 
концертами; VIP тури з включенням рибальства та полювання; дитячі 
екскурсійні програми з анімаційними елементами.  

Взагалі застосування анімації набуло широкої популярності в 
туристичній діяльності у світі. Анімація дозволяє «оживити» історичні 
або літературні персонажі, відродити події, долучити туристів до 
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дійства, що розгортається. До анімаційних програм, які набули 
поширення в екскурсійній діяльності можна віднести музейні 
історичні театралізовані шоу, що відрізняються від звичайної музейної 
екскурсії з театралізованими елементами та являють собою спектакль 
у який включені екскурсанти. Під час шоу експонати музею, 
наприклад тварини або середньовічні лицарі та дами «оживають» та з 
допомогою костюмів та інших предметів відповідної історичної епохи 
дають гостям уявлення про стародавні часи.  

Також користуються популярністю карнавали та костюмовані 
бали з історичними персонажами, які дають можливість туристам 
відчути себе представниками іншої епохи або країни, опанувати 
старовинні танці, традиційні бальні ігри та світський етикет.  

Туристичні фірми часто включають до програми турів 
відвідання фестивалів історичної реконструкції, які відбуваються у цей 
період у місті. Це дозволяє туристам долучитися до театралізованого 
дійства та спробувати свої сили, наприклад стрільбі з луку, танцях 
тощо. Відвідання дійства, яке буває як правило, один раз на рік, робить 
тури унікальними.  

При здійсненні екскурсій для школярів проводяться 
інтерактивні вікторини, різноманітні квести, розроблені за певної 
тематикою. Така форма проведення екскурсії спрощує сприйняття 
історичної або іншої інформації, робить екскурсію більш цікавою.  

Туристичні фірми при проведенні екскурсій на історичну 
тематику почали активно включати ретротранспорт та елементи 
гастрономії. Наприклад співробітники туристичної фірми 
«Интересный Киев» під час екскурсії «Маленька подорож з «Чаєм по 
Київські» використовується відновлений ретротрамвайкафе. 
Маршрут прокладено з Подолу до ПущаВодиці. Під час екскурсії 
відбувається знайомство з місто, чаювання та розповідь про цей 
ритуал. А під час екскурсії «Смачний Київ» екскурсанти мають 
можливість прогулятися пішки найдавнішим районом Києва – 
Подолом та скуштувати найстаріший київській напій, незвичайний 
український десерт, випити кави за рецептурою, що завоювала світ, 
взяти участь у безпрограшній лотереї. Екскурсія триває 3,5 год. У 
вартість екскурсії включено дегустацію всіх смаколиків, а також для 
дітей особливий обід з майстеркласом (ресторанчик «Гарбузик» на 
Подолі).  

Комплексні екскурсії поєднують традиційний показ із 
театралізацією, рольовою грою, майстеркласом. Часто інноваційним 
елементом виступає поєднання музейної тематичної та оглядової 
екскурсії  з майстер класами. Прикладом комплексної заміської 
екскурсії меже бути маршрут з Києва до Житомирської області 
(компанія «Интересный Киев») під час якої туристи відвідують 
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Коростишивській каньйон, знайомляться з місцями давніх городищ 
часів трипільської культури та унікальними сакральними каменями
дольменами, житлом давньої людини. Також маршрут включає: 
відвідання у с.Городське етнографічного центру «Поліська хата» XIX 
ст.; обід зі страв поліської кухні, що приготовлених у справжній печі; 
майстерклас з виготовлення сімейного оберегу; відвідання 
Тетерівського кишу – центру давньослов’янських та українських 
народних традицій.  

Ще один маршрут екскурсії з Києва до Трипілля дозволяє 
побачити місця поселення давніх трипільців, відвідати музей 
«Прадавня Аратта», залишки давньоруських фортець Треполь і Халеп. 
Також туристи відвідують ферму, де розводять сибірського, руського 
осетрів, стерлядь. Під час зустрічі з провідними рибоводами ферми 
туристи знайомляться з секретами вирощування осетрів та мають 
можливість придбати «царрибу» та чорну ікру. 

Елементами інновації є створення мініекскурсій по одному 
унікальному об’єкту – театру, старовинному будинку. У таких 
інноваційних екскурсіях класичний показ об’єкту часто поєднується з 
елементами інтерактивної гри (загадки, вікторини, гри), як наприклад, 
під час екскурсії «Тайни замку Політех». Під час екскурсії «Під 
зоряним небом», що проводиться у Головній астрономічній 
обсерваторії України, туристи мають можливість ознайомитися з її 
музеєм, подивитися у телескоп на Місяць та планети, побачити 
справжні метеорити, карту місячної поверхні з місцями прилучення 
американських та радянських місячних станцій и розглядіти 
астрономічні фотографії через 3Dокуляри. Екскурсію проводять 
астрономиспівробітники Обсерваторії. 

Інноваційною можна вважати екскурсію «За куліси Київської 
опери», яку проводяться співробітники цієї установи. Екскурсія 
розпочинається за 1,5 год. до початку спектаклю і дає можливість 
зануритися у театральну атмосферу, відкрити секрети та таємниці 
головного оперного театру України, зазирнути за лаштунки та 
піднятися на сцену, відвідати царську ложу. Туристи оглядають 
внутрішній дворику театру та реквізит, що використовується у 
спектаклях, відвідають костюмерні та балетні класи, репетиційний зал. 
Також за бажанням туристи мають можливість придбати квитки на 
спектакль. 

Останніми роками активно розвивається інноваційний напрям 
в екскурсознавстві, пов’язаний з пригодами та екстрімом. Під час 
екстремальної екскурсії дренажноштольною системою «Никольска» 
(турфірма «Интересный Киев») туристи відвідують  систему 
старовинних ходів, побудованих у 1916 р. з метою дренажу схилів 
поблизу КиївоПечерської Лаври. Тривалість екскурсії становить 12 
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год. За цей період «нові діггери» проходять 2,5 км під землею та 
узнають багато цікавого про будівництво та експлуатацію підземних 
систем. Супровід здійснюють досвідчені гіди, які багато років 
займаються дослідженням Київських підземель. 

Включення в екскурсійну діяльність інноваційних елементів 
та розробки інноваційних екскурсій є необхідністю для компаній для 
підвищення конкурентоспроможності на туристичному ринку. 
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В сучасних умовах глобалізації спільноти все більша увага в 

педагогіці приділяється вивченню особливостей формування тих 
компетенцій, які б зробили функціонування індивідуума у соціумі 
більш ефективним та комфортним. Однією з найбільш важливих 
навичок, якими повинна володіти людина XXI століття – є іншомовна 
компетентність.  

Глобаліза́ція (англ. globalization) — процес всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 
Результатом швидкого розвитку сучасного суспільства є міжкультурні 
зв’язки, які починаються з економічної співпраці та завершуються 
обміном духовним досвідом між народами. В контексті цих реалій, 
володіння іноземною мовою стає запорукою уніфікації світового 
досвіду, що вимагає нових цілей іншомовної підготовки, зміни її 
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статусу, посилення її ролі у системі вищої професійної освіти, 
забезпечуючи постійний обмін різних знань.  

На сьогодні з’являться низка праць, які підтверджують 
важливість побудови білінгвального діалогу, застосування якого веде 
до взаєморозуміння в будьякому полікультурному та 
мультилінгвальному просторі [6]. Зокрема, про важливість іншомовної 
компетентності за профілем говорить і Т. Корольова, О. Іовенко, Т.В. 
Голуб, С.В. Роман, О.П. Миколюк, А.М. Кучера, І.А. Свірепчук, 
О.Конюк, Л.О. Потенко, А.І. Петрова, Д.І. Демченко, О.Ю. Загородна, 
І.В. Секрет, Н. Бобаль, І.А. Вяхк, Л. Антоненко. Сьогодні, в контексті 
освіти дорослих, ми говоримо про особливості формування 
іншомовних навичок для фахівців в галузі міжнародної торгівлі, 
інженерії, сільського господарства, мистецтвознавства, педагогіки, 
політології, економіки та ін.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою належить до 
професійних компетентностей, синтез яких і визначає кваліфікацію 
фахівців. І.В. Ставицька відносить знання другої мови до ключових 
інструментальних компетентностей фахівця [6].  

У власному професійному зростанні фахівець немає права і не 
може зупинитися, бо нині, соціум вимагає переходу від пасивного, 
умовного знання до  практичних навичок, які б дали змогу знаходити 
рішення у будьяких професійних та життєвих ситуаціях, незалежно 
від локального чи глобального контексту ринку праці [3].  

Одним з наслідків науковотехнічного прогресу став 
прискорений процес знецінення вмінь фахівців. У зв'язку з цим освіта 
дорослих стає імперативом науковотехнічного прогресу. Сьогодні, як 
ніколи раніше, ми маємо змогу негайного доступу до інформації, що 
має свої переваги та недоліки. З одного боку, ми рухаємося в ногу з 
часом, проте надзвичайно швидкі темпи змін ведуть до так званого 
поняття «швидкого старіння знань» [2]. Форма освіти вимагає 
модернізації, яка б включала найефективніший міжнародний досвід. В 
той же час, існує хибна думка про те, що формування іншомовної 
компетентності можливе без педагогічного супроводу. Наша практика 
в системі формування іншомовної компетентності дорослих доводить, 
що без педагога, котрий спрямовує навчальну діяльність студента – 
результат досягається набагато повільніше та не відповідає основним 
компонентам іншомовної компетентності. Дорослій людині, що 
проходить перепідготовку, перекваліфікацію необхідний педагог
андрогог, котрий перетворюється на місток, що збалансує подекуди 
надзвичайно відмінний один від одного досвід минулого та вимоги 
майбутнього. Проте, погоджуємося з думкою про те, що зміна 
концепції знань потребує і зміни педагогічних способів їх передання, 
медіа дидактичні матеріали [1], зокрема, набувають великої 
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актуальності в контексті інтернаціоналізації. Відповідно до документів 
міжнародних і європейських організацій, освіті та педагогам надається 
велика роль, вони проголошуються носіями суспільних і освітніх змін 
[5].  

Обмін світовим досвідом породжує таке поняття як 
інтернаціоналізація в сфері освіти, що включає внутрішню форму 
освіти (без виїзду в іншу країну) та зовнішню (виїзд на навчання 
закордон). Інтернаціоналізація активує такі фактори як: індивідуальну 
мобільність (готовність людини змінювати тимчасове місце 
проживання задля набуття нового професійного досвіду), мобільність 
освітніх програм, інтеграцію в навчальні програми міжнародних 
освітніх стандартів [4]. Освітні заклади мають стимулювати, 
мотивувати майбутніх фахівців до знань, сприяти адаптації, тобто вони 
мають «навчити вчитися». 

В умовах світової гуманітарної кризи, конфліктів, іншомовна 
компетентність дорослого повинна базуватися на принципах 
толерантності. Зміст іншомовної освіти дорослих не може базуватися 
лише на пасивному знанні лексики та граматики. Вона покликана 
готувати таких громадян, які б могли самостійно мислити та прагнули 
до побудови міжкультурного діалогу. Це зумовлює нове бачення цілей 
іншомовної підготовки. Чуттєве сприйняття і тлумачення культурних 
відмінностей лягли в основу теорії М. Беннетта, та інтерпретуються  
двома підходами: етноцентристським та етнорелятивістським. Суть 
етноцентристського підходу – це заперечення, ізоляція як засоби 
збереження власного етносу;  етнорелятивістського – припущення, що 
поведінку людини можна зрозуміти порівнюючи конкретні ситуації, де 
стандарти правильності не можуть бути остаточними та вимагають 
індивідуального підходу, культурні відмінності сприймаються як 
об’єктивна необхідність, де людина може тимчасово поводитися 
відповідно до вимог чужої культури, не відчуваючи загрози цінностям 
своєї власної культури. Отже, М. Беннетт бачить розв’язання проблеми 
підготовки до міжкультурної взаємодії у розвитку чуйності 
особистості, толерантності [7]. У світлі наведених фактів, на сьогодні 
існує думка про те, що дисципліна «Іноземна мова»  в контексті освіти 
дорослих повинна отримати назву «Іншомовна компетентність», адже 
саме синтез цих двох термінів передає оновлений зміст системи освіти.  
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В останні роки надзвичайно гостро постало питання 

підготовки управлінських кадрів, зорієнтованих на інноваційний тип 
розвитку економіки. В першу чергу, це пов'язано зі зміною вектору 
соціальноекономічного розвитку, зокрема переходу до інноваційного 
типу розвитку економіки країни. По друге, суспільство, бізнес та 
держава усвідомили першочергову роль вищих навчальних закладів 
(далі – ВНЗ) у формуванні професійних якостей у студентів, визнали, 
що саме отримані знання, вміння та навички під час навчання у 
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вищому навчальному закладі є складовими в процесі формування 
професійної компетенції спеціаліста. Це призвело до більш активного 
залучення бізнесових структур до формування навчальних планів і 
програм у вищих навчальних закладах, а також активізувало процес 
реалізації проектів між ВНЗ та бізнесом на основі механізму державно
приватного партнерства. 

Сучасна освіта розвивається в умовах постійних змін, в тому 
числі у педагогічному процесі, що вимагає застосувань нестандартних, 
інноваційних методик і технологій в педагогічній практиці, саме тому 
стають актуальними питання формування та розвитку інноваційної 
культури у студентів. Цьому сприяє і перехід до компетентістного 
підходу в системі підготовки фахівців з вищою освітою. Організація 
економічного співробітництва та розвитку визначає компетентність 
(англ. соmpetence) як «спроможність успішно відповідати на потреби 
або успішно виконувати завдання» [1, с. 4].  Саме сьогодні 
відбувається процес формування шостого технологічного укладу в 
розвинутих країнах світу, де ключову роль будуть відігравати 
високотехнологічні галузі економіки: нанотехнології, генна інженерія, 
космічна техніка, мультимедійні інтерактивні інформаційні системи, 
біотехнології тощо, які потребуватимуть управлінців з чітким 
розумінням ролі інновацій та їх значенням у активізації економічного 
розвитку. Враховуючи, що переважна більшість галузей економіки 
України не перейшли на шлях високотехнологічного виробництва, 
потреба у спеціалістах, які будуть будувати бізнеспроцеси і 
управління на принципах першочергової ролі інновацій є надзвичайно 
високою. Це доводить зростаючу роль знань і відповідно, якісної та 
ефективної системи їх отримання під час навчання у вищих 
навчальних закладах. На думку Ілляшенко С.М. «Практика свідчить, 
що лише опора на інформацію, як сукупність певних фактів, і знання, 
як правила оперування фактами, дозволить забезпечити виживання і 
розвиток у перманентно мінливих умовах» [2, с. 5].  

Особливості професійної діяльності менеджера і сучасна 
парадигма освітньої політики визначають необхідність вирішення 
важливої соціальнопедагогічної проблеми, пов'язаної з необхідністю 
розробки і впровадження нової системи підготовки фахівців на 
сучасному етапі, та на перспективу, з формуванням у них якостей, що 
в своїй сукупності можна визначити як інноваційна культура. Ми 
поділяємо думку дослідників, що «Перспективи національної 
економіки у великій мірі залежать від ефективності функціонування 
вітчизняних підприємств, здатних конкурувати на міжнародних 
ринках, а для цього вкрай необхідно щоб на чолі таких підприємств 
стояли високопрофесійні менеджери» [3, с. 76]. Зростаюча роль 
технологічних виробництв і знань у глобалізованому світі, вимагає від 
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ВНЗ приділяти особливу увагу формуванню навчальних програм з 
урахуванням необхідності формування у студентів інноваційної 
культури.  

Дослідження особливостей процесу формування інноваційної 
культури у студентів вищих навчальних закладів є предметом 
подальших досліджень науковців.  
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Нинішній етап розвитку системи освіти характеризується 
переосмисленням ролі і місця педагога у навчальному процесі, а також 
зміною мотивів, норм, цілей, форм, методів і засобів навчання. Має 
місце переорієнтація навчання від авторитарного, в центрі якого 
знаходиться педагог як єдиний носій інформації до індивідуального, 
особистісноорієнтованого. Індивідуалізація навчання 
характеризується студентоцентричністю, гуманістичною та 
психологічною спрямованістю, адже має на меті різнобічний, вільний і 
творчий розвиток особи як суб'єкта діяльності. Паралельно 
відбувається зміна методів та засобів навчання, спрямованих на 
реалізацію індивідуального підходу до опанування навчального 
матеріалу. Одним із найефективніших методів професійної 
філологічної підготовки на сьогоднішній день є індивідуальні 
стратегії.  

Поняття «стратегія» стосовно навчання мови було 
розтлумачено в роботі Г. Ейгер та А. Раппопорта (1991), в якій автори 
говорять про формування нової предметної галузі методики – стратегії 
навчання і оволодіння мовою. Ця ідея була підтримана та досліджена в 
роботах А. Залевської (1996, 1999). Деякі автори розмежовуються 
основні і допоміжні стратегії; перші з них застосовуються 
безпосередньо до досліджуваного матеріалу (наприклад, стратегія 
запам’ятовування, стратегія розуміння тексту), в той час як інші 
сприяють підтримці уваги до досліджуваного матеріалу, забезпечують 
мотивацію навчання. Деякі дослідники говорять про стратегію як про 
«супернавички» (superskills of strategies) [1, с.295].  
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У потрактуванні О. Любашенко  стратегія є проектом  
діяльності  навчання. Дослідниця розглядає лінгводидактичну 
стратегію в контексті мовної освіти у вищій школі як «проект 
навчального процесу з розподіленою співдіяльністю суб’єктів, який 
здійснюється за умов керованого усвідомленого оволодіння мовою для 
задоволення фахових потреб та запитів зрілої особистості, 
користування мовою як засобом спілкування, вираження й розуміння 
думок, відображення емоційного стану мовців» [2, с.18]. 

Е. Азімов та О. Щукін тлумачать стратегії оволодіння мовою 
як «комбінації інтелектуальних прийомів і зусиль, які застосовуються 
учнями для розуміння, запам’ятовування і використання знань про 
систему мови і формування мовних навичок і умінь. З боку навчання 
іноземним мовам виділяють стратегії придбання знань і умінь, 
стратегії збереження матеріалу в пам’яті (наприклад, використання 
ключових слів, угруповання слів на підставі різних ознак, повторення і 
відтворення), стратегії вилучення матеріалу з пам’яті та ін.» [1, с.295] 

Зважаючи на цитовані визначення, доходимо висновку, що 
автори розуміють стратегії оволодіння іноземною мовою як явище 
індивідуальне, що враховує особливості мислення, запам’ятовування, 
психотип того, хто навчається. Водночас, процес реалізації 
індивідуальних стратегій професійної підготовки майбутніх 
викладачів філологічних спеціальностей має певні особливості.  

На думку Р. Оксфорд особливості реалізації навчальних 
стратегій в процесі іншомовної підготовки полягають у тому, що вони 
розширюють роль викладачів іноземних мов; є проблемно
орієнтованими; їх можна сформувати; на їх вибір впливає чимало 
факторів; дають змогу студентам стати більш самостійними; 
залучають багато аспектів пізнавальної діяльності; є гнучкими [3, с. 9]. 

І. Семенишин вважає, що під час реалізації навчальних 
стратегій слід звернути увагу на те, що навчати стратегій треба 
послідовно й інтегровано; потрібно також забезпечити студентів 
опорними матеріалами для використання стратегій навчання (системні 
таблиці, довідкові нотатки тощо); необхідно демонструвати на 
власному прикладі застосування технологій і стратегій навчання; а 
також сприяти обміну досвідом між студентами щодо їх власних 
стратегій навчання [4]. 

Перед реалізацією індивідуальних стратегії професійної 
підготовки майбутніх викладачів філологічних спеціальностей 
потрібно навчити студентів визначати власні метакогнітивні знання 
про підходи до навчання в цілому, опанування певних аспектів мови та 
вирішення мікропроблем. Крім того, викладач повинен озброїти 
майбутніх філологів цілою низкою можливих стратегій та сформувати 
вміння підібрати відповідні індивідуальні стратегії, що найкраще 
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відповідають як вимогам завдання, так і навчальним можливостям 
самого студента. 

Серед факторів, які впливають на вибір стратегій професійної 
підготовки майбутніх викладачів філологічних спеціальностей, 
виокремлюють такі: мотивація, гендерні аспекти та стиль навчання.  

Цілком природньо, що майбутні викладачі філологічних 
спеціальностей використовують більше стратегій вивчення мови, ніж 
нефілологи, через мотивацію не лише вільно володіти нею, а й мати 
можливість ці навички передати – навчити інших. Гендерні 
особливості також впливають на використання стратегій (дівчата, 
зазвичай, більш наполегливі, тому постійно користуються тими чи 
іншими стратегіями, а хлопці – використовують лише найефективніші 
з стратегій, щоб отримати потрібний результат за менший проміжок 
часу). Психологічні особливості сприйняття матеріалу формують 
стиль навчання. Виходячи з цих індивідуальних особливостей, кожен 
студент обирає власну стратегію при розв’язанні навчальних завдань. 
Наприклад, студент з аналітичним типом мислення надає перевагу 
порівняльному аналізу, поділяє слова і фрази при запам’ятовуванні; 
студент з інтуїтивним типом мислення використовує здогад, 
сканування, прогнозування, щоб зрозуміти сенс певних лексичних 
одиниць, перифраз та жести, щоб спілкуватися, не знаючи всіх слів. 

Зазначені особливості слід активно використовувати у процесі 
реалізації індивідуальних стратегій професійної підготовки майбутніх 
викладачів філологічних спеціальностей. Необхідно провести 
подальші розвідки щодо виокремлення списку стратегій оволодіння 
кожним видом діяльності (говоріння, читання, письмо, слухання) 
окремо та статистично перевірити їхню ефективність. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ РЕДУКЦІЇ  У 

МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЕНЕРГО І 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

 
ON THE ISSUE OF DIDACTIC REDUCTION USING IN THE 
TEACHING METHODS OF THE BASICS OF ENERGY AND 

RESOURCE SAVING OF FUTURE ENGINEERS 
 

У теперішній час перед освітою стоїть завдання підвищення 
кваліфікації та підготовки фахівців всіх освітньокваліфікаційних 
рівнів, які спроможні втілити у практичну діяльність заходи з 
енергозбереження та ресурсозбереження.  

Актуальним напрямом розробки методики навчання основ 
енерго і ресурсозбереження майбутніх інженерів є застосування 
методів дидактичної редукції. За такого підходу виявляються ключові 
закономірності поєднання частин у ціле, відбувається системний 
аналіз складових, зменшується когнітивна складність навчання [1]. 
Методи дидактичної редукції можуть носити універсальний характер і 
застосовуватись до багатьох галузей технічних наук [2]. 

Розглянемо редукцію змісту навчання дисципліни «Основи 
енерго і ресурсозбереження» в контексті моделювання змісту та 
засобів, а також вибору форм та методів як складових методики 
навчання майбутніх інженерів. 

Загальна інтегральна функція енергетичних втрат в 
довільному технологічному процесі може бути представлена у вигляді: 

  (1) 
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де – відповідні інтегральні, відповідні механічні ( ), 

гідрогазодинамічні ( ), електричні ( ) і теплові ( ) 
втрат енергії. 
Функція механічних втрат визначається втратами енергії на тертя в 
функціональних парах поступального і обертального руху  

                                           ,             (2) 

де  і  – сили і моменти тертя в функціональних парах; 
l – переміщення елементів у функціональних парах поступального 
руху. 
Функція гідрогазодинамічних втрат визначається втратами напору 
(питомої енергії) при русі рідин і газів в каналах: 
                            

,      (3) 

де , ,  – геометрична, п`єзометрична і швидкісна 

складові повного напору ,  що визначаються виразами: 

                                                      ;                                   (4) 

                                                     ;                                 (5) 

                                          ;             (6) 
де Z – висота підйому рідини; 

 – статичний перепад тисків у каналі; 
V – швидкість руху рідини; 

– щільність рідини; 
l і d – довжина і еквівалентний гідравлічний діаметр каналу; 
g – прискорення сили тяжіння; 

 – коефіцієнт гідравлічного тертя; 

 – сумарний коефіцієнт місцевих гідравлічних опорів. 
Функція електричних втрат визначається втратами енергії за 

рахунок перетворення частини електричної енергії в теплоту 
відповідно до закону ДжоуляЛенца 

                                                  ,                            (7) 
де I – сила току; 
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R – електричний опір; 

 – час. 
Функція теплових втрат визначається енергією теплових потоків, що 
проходять через стінки теплопровідних поверхонь і теплову ізоляцію в 
навколишнє середовище: 

                                                 ,                       (8) 
де t1 і t2 – температури теплоносія та навколишнього середовища; 

     –коефіцієнт 
теплопередачі;       (9) 

 і  – коефіцієнти тепловіддачі між теплоносіями, 
теплопровідними поверхнями та навколишнім середовищем; 

, , ,  – значення товщин і теплопровідності матеріалів 
шарів теплопровідних поверхонь і ізоляції. 

Редукція полягає у тому, що будьякий технологічний процес 
може бути представлений у вигляді інтегральної сукупності чотирьох 
основних (базових) фізичних процесів: механічних, 
гідрогазодинамічних, електричних і теплових. Ці процеси, в різних 
сукупностях, співвідношеннях і взаємозв'язках, утворюють внутрішню 
структуру довільних технологічних систем у всіх областях техніки. 
При цьому універсальний узагальнений технологічний процес може 
бути представлений у вигляді центрального функціоналу: 

          ,   (10) 

де l – замкнута область (ареал) технологічної системи: , 

, ,  окремі (елементарні) механічні, 
гідрогазодинамічні, електричні та теплові процеси, що протікають в 
замкнутому технологічному ареалі: 

                                                 ;                             (11)            

                                          ;                             (12) 

                                             ;                                (13) 

                                            ;                                 (14) 
де l, j, k, m – кількість відповідних базових фізичних процесів. 

Науковопедагогічна задача, що вирішується в цьому напрямі, 
полягає у виділенні для кожного профілю майбутніх інженерів 
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характерних базових фізичних процесів (11) – (14), що входять у 
функціонал (10), визначенні відповідних втрат енергії в кожному виді 
фізичних процесів і навчанні інноваційних науковотехнічних рішень.  

Отже, складові методики навчання майбутніх інженерів основ 
енерго і ресурсозбереження, повинні інтегровано моделювати 
механічні, гідрогазодинамічні, теплові та електричні процеси, що 
сприятиме формуванню технологічної, проектувальної, 
комунікативної та нормативноправової професійних компетенцій.  
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ТРІАДА “ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ДЕРЖАВА» У 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ 
МІЖНАРОДНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
TRIAD OF “HUMAN BEING – SOCIETY – STATE” IN SOCIAL-

PHYCHOLOGICAL STUDIES OF UKRAINE’S INTERNATIONAL 
ISSUES 

 
 Взаємини між людиною, суспільством і державою в умовах 
глобалізації з огляду на їхню актуальність, важливість і практичну 
значимість досліджуються представниками різних наукових галузей. 
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 Мета цього дослідження – висвітлення особливостей і 
закономірностей взаємовідносин у тріаді «людина – суспільство – 
держава» в українських наукових кваліфікаційних працях 
психологічного профілю з міжнародної проблематики України. 
 Джерельну базу дослідження становлять одна докторська і 
чотири кандидатські дисертації з психологічних наук за період 2011–
2015 років за науковою спеціальність «Соціальна психологія; 
психологія соціальної роботи», авторами яких є: Бєлавін С.П., Блинова 
О.Є., Голота А.С., Солодовнікова Х.К. і Терещенко К.В. [13; 56]. У 
цих наукових працях досліджуються така проблематика: ідентичність 
індивіда – ідентичність трудового мігранта, трудова міграція і 
міграційні процеси; колективна соціальна ідентичність – національна 
ідентичність українців та росіян в Україні, етнонаціональна 
ідентичність українськоросійських білінгвів у двомовному 
середовищі, соціальна перцепція образу «свій – чужий» у 
представників етнолінгвістичних спільнот, міжетнічна взаємодія на 
цій основі; історичний розвиток явища тероризму, соціально
психологічна модель терориста [1, с. 1113; 2, с. 2024; 3, с. 1113; 5, с. 
1316; 6, с. 1315]. Як випливає із паспорта цієї наукової спеціальності, 
йдеться про проблеми психологічних закономірностей соціальної 
поведінки індивіда, соціальних груп, спільнот та мас [4]. 
Проблематика наукових праць авторів психологічного профілю 
зумовлює в основному підхід до висвітлення складної психології 
взаємовідносин людини, суспільства і держави. Виокремлюємо у 
зв’язку з цим дві тенденції. Перша тенденція – акцент на взаємодії 
людини і суспільства [1, с. 1113; 3, с. 1113; 6, с. 1315]. Друга 
тенденція – розгляд взаємин у тріаді «людина – суспільство – держава» 
[2, с. 2024; 5, с. 1315]. Спільним є висвітлення людської і суспільної 
компонент тріади у їх багатоаспектності [1, с. 1113; 2, с. 2024; 3, с. 
1113; 5, с. 1316; 6, с. 1315]. 
 Таким чином, у соціальнопсихологічних студіях української 
міжнародної проблематики їх проблемне поле поряд із конкретною 
науковою проблематикою закономірно зумовлюють вплив на 
висвітлення взаємовідносин у тріаді «людина – суспільство – 
держава», де однією групою дослідників колективної соціальної 
ідентичності акцент робиться на взаємодії людини і суспільства, а 
іншою (міграція та тероризм) – на взаєминах у тріаді «людина – 
суспільство – держава», пошук балансу між ними. Хоча людська і 
суспільна компоненти тріади досліджуються представниками обох цих 
груп. Дисертаційні праці соціальнопсихологічного профілю 
підтверджують складний характер взаємин як людини і суспільства, 
так і  людини, суспільства і держави та його значний дослідницький 
потенціал. 
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