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зВіТна  наукоВо-пракТиЧна  конФеренціЯ 

“модернізація в україні в умовах пандемії COVID-19:  
нові можливості, обмеження і виклики”

(17 листопада 2021 р.)

модернізаціЯ  економіки

Н. Г. БОРОДАВКА
магістрант ІІ курсу, ННІМеФ МАУП

Л. С. ДОРОШЕНКО 
науковий керівник, канд. екон. наук, проф., ННІМеФ МАУП

аналіз  процесу  ФормуВаннЯ  
кадроВої  поліТики  оХоронниХ  Фірм  
В  умоВаХ  епідеміолоГіЧниХ  обмеЖенЬ

Щоденна робота охоронника, впродовж багатьох років, що передбачає виконан-
ня типових завдань, повторюваних дій, сприяє удосконаленню професійних знань, 
формуванню професійних звичок, стереотипів, визначає стиль мислення та стилі 
спілкування. Спеціаліста охорони, що має досвід виконання певної роботи понад 
п’ять ми називаємо професіоналом, тому що завдяки професійній діяльності він 
має розвинуті спеціальні знання, уміння і навички, необхідні та достатні для пев-
ної предметної сфери, розвинуту мотивацію професійної діяльності, професійні 
риси характеру, здатність до професійного спілкування, адекватний індивідуальний 
стиль виконання професійних дій тощо, які дозволяють у стислі терміни, ефективно 
і надійно виконувати професійні обов’язки.

Разом з тим необхідно констатувати, що багатолітнє виконання однієї і тієї ж ді-
яльності, що характерна для даної сфери, сталими способами веде до розвитку про-
фесійно небажаних якостей і професійної дезадаптації охоронників. Тобто генезис 
людської особи в професійній діяльності може бути розглянутий не тільки як роз-
виток, але й як деформоване існування. Професійна деформація порушує цілісність 
особи, знижує її адаптивність, стійкість, негативно позначається на продуктивності 
діяльності.

Е. Ф. Зеєр зазначив, що професійна деформація — це зміни структури діяльності, 
що склалася, і особи, які негативно позначаються на продуктивності праці, а також 
на розвитку самої особи [1, с. 124]. Фахівці зазначають, що професійна деформація 
спостерігається у більшості професій в системі “людина–людина”. Притаманна вона 
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і охоронникам приватних охоронних підприємств, іноді, навіть, в більшій мірі, ніж 
представникам інших професій. І пов’язано це з тим, що приватні охоронні підпри-
ємства частіше за все неодмінною вимогою прийняття на роботу приватним охорон-
ником, висувають умову попереднього проходження кандидатом служби в органах 
внутрішніх справ, у внутрішніх військах чи інших військових формуваннях, або  
комерційній охороні. 

Виконання функціональних обов’язків цими категоріями працівників вираже-
но специфічне і пов’язане з підвищеною відповідальністю співробітників за свої дії. 
Несення служби часто відбувається в ситуаціях з непередбачуваним результатом, 
характеризується недостатньою визначеністю ролевих функцій, психічними і фізич-
ними перевантаженнями, необхідністю спілкуватися з найрізноманітнішим контин-
гентом громадян (нерідко з кримінальною спрямованістю, в нетверезому стані, без 
відповідних документів, що підтверджують статус без COVID-19), це вимагає від 
працівників рішучих дій та здатності до ризику. Ці специфічні особливості профе-
сійної діяльності сприяють розвитку професійної деформації, яка може проявляти-
ся: в упередженому ставленні до об’єктів службової діяльності (правопорушника, 
затриманого та ін.); схематизації мислення, яке позбавляє працівника здатності ін-
дивідуально підходити до вирішення службових завдань, зменшує тактичну гнуч-
кість, маневреність професійного спілкування; звужує коло інтересів і потреб, зни-
жує їх соціальне навантаження.

На виникнення професійної деформації особистості охоронника під час його про-
фесійної діяльності впливає дві групи чинників:

1. Чинники об’єктивного характеру, до яких належить специфіка охоронної ді-
яльності та умови, в яких вона відбувається:

• одноманітність і монотонність професійних дій, обмеженість простору служ-
бового приміщення та невелика рухливість протягом тривалого часу для вну-
трішньої охорони;

• необхідність постійної готовності до активних заходів, яка не реалізується в 
конкретних діях, неочікуваність та новизна ситуацій;

• дефіцит або одноманітність інформації, яка надходить, що присипляє увагу;
• тривалість і не регламентованість діяльності, відсутність достатнього часу на 

відпочинок і харчування;
• психологічні навантаження (постійне перебування на очах у багатьох людей; 

значна кількість контактів з різноманітними категоріями осіб, деякі з котрих 
можуть проходити на фоні емоційного напруження);

• фізичні навантаження (перебування значної частини робочого часу у статич-
ній позі або для зовнішньої охорони);

• тривале напружене очікування, різкий перехід до ускладненої обстановки, 
зростання та інтенсивність напруженості, що потребує постійної пильності та 
внутрішньої готовності тощо.

2. Чинники суб’єктивного характеру, до яких відносяться:
• індивідуально-психологічні особливості особистості охоронника;
• його вікова динаміка;
• особливості сприйняття професійних ситуацій;
• кризи професійного становлення особистості;
• характер професійних і особистих взаємовідносин тощо.
На даний час дані про причини виникнення професійної деформації і її прояви не 

є структурованими у повній мірі. Відкритими залишаються питання впливу на цей 
аспект професійної адаптації та соціально-психологічної дезадаптації. Крім цього, 
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до теперешнього часу недостатньо розроблений психодіагностичний інструментарій 
по виявленню особистісних передумов професійної деформації та способів її профі-
лактики [2, c. 225].

Причини виникнення і профілактики професійної деформації у охоронників по-
требують окремого дослідження. З цілої низки причин ми відокремили лише ті, які, 
на наш погляд, заслуговують окремого розгляду:

• незадовільна система кадрового відбору;
• незадовільна система професійного навчання і розвитку персоналу.
Охоронники є особливою професійною категорією, яку можуть складати лише 

особи з певними фізичними, психофізіологічними і особистісними якостями. Невід-
повідність між вимогами та ступенем розвитку психологічних і психофізіологічних 
якостей призводить до зниження надійності професійної діяльності охоронника, 
підвищуючи при цьому ймовірність професійної деформації. Головне завдання пси-
хологічного відбору — оцінка професійної придатності кандидата і довгостроковий 
прогноз надійності його діяльності.

Дослідження, що нами проводились вище, дозволили виявити певні проблеми при 
здійсненні відбору персоналу. Як вже було сказано вище, причини полягають у тому, 
що на ринку праці реально існує дефіцит якісних кадрів охоронної сфери діяльності. 
По-перше, дуже часто на вакансію охоронника відзиваються відставні офіцери, які 
хоч і мають багаторічний досвід в подібній сфері діяльності, проте не готові викону-
вати функції охоронника-виконавця — вони звикли командувати. Тоді, як вимоги до 
охоронника — це поєднання фізичних даних, володіння сучасними психологічними, 
педагогічними, етичними методами роботи з громадянами, а також готовності як до 
самостійного виконання завдань, так і до виконання чітких вказівок керівництва.

По-друге, більшість охоронників, що мають попередній досвід роботи у збройних 
силах чи органах внутрішніх справ, і в подальшій роботі зберігають погляди, уста-
новки, звички адміністративно-командної системи; наявний “силовий ухил”, який 
ґрунтується на ідеї виключно боротьби із злочинністю, і “нормативний ухил”, як 
прагнення вирішувати службові завдання лише з позицій відповідності чи невідпо-
відності пунктам інструкцій. До того ж, багатьом з цих працівників і деяким їх керів-
никам, притаманна самовпевненість щодо власних професійних здібностей і спро-
можностей, яка ґрунтується на вірі у всесилля і непогрішимість “людей у погонах”.

Останнім часом, праця приватного охоронника стає складнішою, про це свідчить 
статистика збільшення випадків злочинних нападів на ювелірні крамниці, пункти 
обміну валюти, банки, ощадні каси, ломбарди. Крім цього, не можна не відзначити 
тенденцію до зростання корисливих мотивів у осіб, що поступають на роботу при-
ватного охоронника. Іноді передумови розвитку професійної деформації кореняться 
вже у мотивах вибору цієї професії. 

Було визначено наступні недоліки діючої кадрової політики охоронних фірм:
1. Проблеми підбору персоналу: недостатність трудових і фінансових ресурсів на 

організацію і проведення підбору; брак якісних охоронників на ринку праці;
2. Інспекція праці, оцінка персоналу: не має систематичності (реактивна політи-

ка), випадки суб’єктивних оцінок, обмеженість застосування методів оцінки;
3. Діюча кадрова політика не вирішує проблеми мотивації, активності працівника
4. Через проблеми управлінського апарату не реалізується базовий принцип — 

“забезпечення високого рівня якості роботи”.
Поведений аналіз показав, що в основі причин такого стану кадрової політики 

охоронного агентства лежать більше чинники зовнішнього впливу (стан економіки, 
податкової політики, ринку праці, менталітету, законодавства та конкуренції).
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ВидЫ  моТиВации  персонала  предприЯТиЯ:  
концепТуалЬнЫЙ  подХод

В современных условиях проблема мотивации работников предприятия прио-
брела важное значение как решение задач, которые стоят перед обществом возможно 
только при условии создания надлежащей мотивационной основы, способной побу-
дить персонал к эффективной деятельности. Речь идет о применении таких форм 
и методов мотивации, которые способствуют высокой результативности ее работы.

Теоретико-методологические аспекты мотивации персонала широко представле-
ны в работах многих зарубежных ученых, классиков рыночной экономики: К. Аль-
дерфера, М. Вебера, В. Врума, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Маслоу, Ф. Тейлора и 
др. Большой вклад в разработку теоретического содержания и прикладного характе-
ра развития мотивации труда сделали: Г. Дмитренко, Л. Згалат-Лозинская, А. Колот, 
Г. Щёкин и многие др. 

Рассмотрим виды мотивации персонала предприятия, раскроем их содержание. 
Понятие “мотивации” трактуется как долгосрочное влияние на работников с це-

лью изменения по заданным параметрам структуры ценностных ориентаций и инте-
ресов, формирования соответствующей мотивационной системы и развитие на этой 
основе трудового потенциала. 

Мотивация персонала классифицироваться по различным признакам. Так, в за-
висимости от стимулирующей сферы, они могут быть разделены на мотивы матери-
ального и морального порядка. В зависимости от основных групп потребностей выде-
ляется материальная, трудовая и статусная мотивация. 

Под материальной мотивацией следует понимать стремление достатка, опре-
деленного уровня благосостояния, материального стандарта жизни. Стремление 
человека к улучшению своего благосостояния предопределяет необходимость уве-
личения трудового вклада, а следовательно, и увеличение количества, качества и 
результативности труда. Исследование показывает, что материальная мотивация 
трудовой деятельности работника зависит от действия ряда факторов, в частности:
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а) уровня заработной платы и перспектив ее роста;
б) зависимости уровня оплаты труда от его результатов;
в) обоснованности дифференциации заработной платы на предприятии;
г) структуры личного дохода работника и его семьи;
д) материального обеспечения располагаемых денежных доходов и тому подоб-

ное.
Материальная мотивация — это стремление достатка, высокого уровня жизни. 

Она зависит от уровня личного дохода, его структуры, от дифференциации доходов 
в организации и обществе, от действенности системы материальных стимулов, кото-
рая применяется в организации, где работает человек.

Как средство мотивации используется также премирование, которое призвано 
установить связь между уровнем производительности труда и его оплатой. Премия 
выдается единовременно за отличную работу — при этом она может выдаваться за 
рекордное количество произведенной продукции, или за отличное качество продук-
ции или работы в целом.

На условия применения премий как экономического поощрения имеет мотива-
ционное воздействие, в частности, премия не должна быть слишком общей и распро-
страненной, она должна устанавливать причинно-следственную связь между произ-
водительностью и результативностью труда работника и размером дополнительного 
вознаграждения, а также должна быть измеряемой. Кроме того, важно, что экономи-
ческие выгоды, получаемые предприятием от повышения производительности и ре-
зультативности труда должны покрывать расходы предприятия на выплату премий, 
которые стимулировали такое повышение.

Следует отметить, что в последнее время величина заработной платы является 
решающим фактором отношения работника к труду, однако, качественные системы 
мотивации характеризуются тем, что величина вознаграждения за труд должна ре-
агировать на изменения производительности труда, отвечать динамике и ритму хо-
зяйственной деятельности предприятия.

В последнее время акцентируется внимание и на моральной мотивации работни-
ков к труду, особенно в условиях, когда признание становится одним из факторов 
карьерного роста. 

Значительное количество людей нуждается в содержательной, важной, полезной 
работе, заинтересованы в перспективах профессионального роста, чувствуют само-
уважение, если результаты их труда высоко ценятся. Поэтому трудовая мотивация 
будет зависеть от условий, содержания, а также режима работы и организации тру-
дового процесса.

Статусная мотивация характеризуется движущей (внутренней) причиной стрем-
ления человека занять более значимую должность, выполнять интересную или бо-
лее сложную ответственную работу и т. п.

По способам мотивации разделяют на нормативную и принудительную. Норма-
тивная определяется как побуждение личности к определенному типу поведения с 
помощью социально-психологического воздействия: убеждения, внушения, инфор-
мирования, психологического давления и т. д.  

По источникам возникновения мотивов разделяют мотивацию на внутреннюю 
и внешнюю. Внутренняя имеет место, если мотивы порождает сам человек, который 
решает важную для себя задачу (например, стремление работника к достижениям 
целей, познанию, победам и т. п.). Для поддержания внутренней мотивации подчи-
ненных руководитель должен определить их потребности и найти адекватные спо-
собы их удовлетворения.
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Внешняя мотивация деятельности подчиненных по выполнению задач обеспе-
чивается воздействием внешних факторов (например, вознаграждением за работу, 
распоряжениями, правилами поведения и т. д.).  

С точки зрения направленности на достижение целей мотивацию разделяют на 
положительную и отрицательную. Положительная способствует эффективному 
достижению поставленных целей. Ее средствами является материальное возна-
граждение в виде персональных надбавок к окладам и премиям, повышение статуса 
работника, поручение важных, интересных, ответственных задач. А вот отрицатель-
ная препятствует достижению определенных целей. Это материальные взыскания 
(штрафные санкции), снижение социального статуса в коллективе, психологическая 
изоляция рабочего, создание атмосферы нетерпимости, снятие с должности. Это 
больше психологический инструмент — мотивация страхом.

Важным является соотношение “внутренней” и “внешней” мотивации. Деятель-
ность человека зависит как от мотивов, возникающих при замкнутом взаимодей-
ствии человека и цели, так и от мотивов открытого взаимодействия, когда субъект 
внешней среды порождает мотивы, побуждающие человека к определенным дейст-
виям. Характерными видами внешней мотивации является стимулирование соглас-
но действующему на предприятии порядку назначения премий, правилами внутрен-
него трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководства, правилами 
поведения и т. д. Однако на практике почти невозможно разграничить влияние толь-
ко внутренних или только внешних мотивов [2, с. 13].

Внешняя мотивация направлена на стимулирование труда работника со стороны 
администрации предприятия. Например, Т. Егоркина выделяет административную 
и экономическую мотивацию. Административная мотивация учитывает выполнение 
работником приказов, команд администрации, при этом используются поощритель-
ные мероприятия (материальное вознаграждение, должностное повышение, благо-
дарности, улучшения условий труда и т. п.) или санкции за нарушение требований 
(взыскание, выговор, перевод на низшую должность, увольнение). Экономическая 
мотивация заключается в применении экономических стимулов, к которым отно-
сят следующие мероприятия: выплата зарплаты, участие в распределении прибыли  
и т. д. [3, с. 91].

Не менее важным является разделение на моральную, материальную и админис-
тративную мотивацию. Для удовлетворения собственных целей работник, в первую 
очередь, стремится почувствовать себя ценным и полезным для предприятия. Не-
которые личности хотят получить признание других людей, которых они уважают, 
другие — услышать лестные слова, в чем и заключается суть их внутренней (мораль-
ной) мотивации. Каждый стремится стать частью чего-то большего, если труд дает 
ощущение ценности и принадлежности к чему-то значимому, тогда и жизнь челове-
ка становится более полной и удовлетворенной. 

Система внутренних стимулов и мотивов работника формирует его запрос на пе-
речень благ, которые он стремится получить от работодателя, а значит, воплощает-
ся в спросе на составляющие социального пакета и оплату труда соответствующего 
уровня.

Важным фактором для удовлетворения потребностей работников является так-
же материальная мотивация. Сущность материальной мотивации работников рас-
крывается в формировании общего подхода к оплате труда работников и предостав-
ление им других материальных поощрений, что способствует усилению стремления 
работников к производительному труду или достижению других положительных 
результатов деятельности [2].
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Административная мотивация опирается на применение административных ры-
чагов, ориентированных на становление дисциплины труда, установление ответст-
венности отдельных работников.

Таким образом, мотивация работников влияет на их производительность и на-
правленность на достижение организационных целей.
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ВиЯВленнЯ  кризоВиХ  сТаноВиЩ  на  підприЄмсТВаХ  
В  умоВаХ  пандемії  “COVID-19”

В умовах ринкової економіки за часів пандемії від підприємства вимагається 
підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції на основі 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господа-
рювання і управління виробництвом, активізації підприємництва. Важлива роль у 
реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств, 
дослідженню та управлінню їх фінансовою стійкістю. За допомогою цього аналізу 
виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани 
й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються 
резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності 
підприємства, його підрозділів і робітників. Потреба в розробці теоретичних підхо-
дів щодо дослідження фінансової стійкості полягає в забезпеченні стабілізації фінан-
сового стану підприємств, заснованої на використанні інструментів стратегічного 
і тактичного фінансового менеджменту. Формування ефективної стратегії з подо-
лання неплатоспроможності суб’єктів господарювання визначається перспективами 
розвитку фінансового менеджменту, переосмисленням підсумків попереднього роз-
витку, зміною якості моніторингу фінансового стану підприємств, розробкою алго-
ритмів діагностики кризових явищ, мінімізацією фінансових ризиків і раціональним 
управлінням фінансовими потоками. 
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Дослідженню заходів, щодо виведення підприємства з фінансової кризи присвя-
чено багато робіт загрніжних і вітчизняних економістів: О. О. Терещенко, В. О. Ва- 
силенко, Л. О. Лігоненко, А. Н. Пушкара, Т. С. Клебанова, В. С. Пономаренко,  
О. М. Тридіда, Ю. С. Шембеля, А. М. Штангрета та ін. 

Незважаючи на різноплановість і глибину проведених досліджень, більшість з 
них присвячено питанням розвитку і формування фінансових важелів і підсистем 
економічної безпеки підприємства.

Метою роботи є розробка дослідження фінансової кризи в умовах пандемії 
“COVID-19”.

Об’єктом дослідження є процес виведення підприємств з фінансової кризи, а 
предметом — теоретичні, методичні та практичні аспекти існування фінансової  
кризи. 

Станом на 2020 рік розвиток економіки України характеризується швидкими 
змінами факторів внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підпри-
ємств, які викликають високий рівень фінансових ризиків у зв’язку із міжнародним 
економічним кризисом, котрий виник унаслідок пандемії Covid-19 та загострився на 
фоні погіршення економічної ситуації та девальвації вітчизняної валюти.

Безпосередньо здатність компаній (підприємств) своєчасно і адекватно реагува-
ти на зовнішні загрози в сучасному ринковому середовищі та розробка заходів по 
зменшенню їх впливу, є запорукою їх успішного функціонування на вітчизняному 
ринку.

Фінансову кризу підприємства характеризують за трьома основними параметра-
ми, а саме [1, с. 61]:

• причини виникнення;
• вид кризи;
• стадія розвитку кризи.
Різноманіття подібних трактувань, сутності поняття “фінансової безпеки підпри-

ємства” виступають прямим свідченням:
• вагомості та складності піднятої проблеми;
• незавершеності теоретико-методологічного підходу обробки даного питання.
Довгострокова фінансова політика використовується для управління рішення-

ми, які впливають на діяльність підприємства протягом тривалого проміжку часу, як 
прийнято, більше року. Короткострокова антикризова політика пов’язана, головним 
чином, з аналізом питань, що впливають на поточні активи і поточні зобов’язання 
підприємства в умовах недопущення кризових впливів. Розробка і реалізація фінан-
сової політики вимагає постійного контролю.

Антикризова політика підприємства в умовах COVID-19 включає в себе такі 
напрямки, як бюджетну, інвестиційну, податкову, кредитно-грошову антикри-
зову політики підприємства, а також антикризову політику ціноутворення і ряд  
інших важливих аспектів, що входять до уваги управління підприємства. Варто від-
значити, що вище зазначені політики безпосередньо впливають на фінансову скла-
дову.

З урахуванням кризових (пандемія) економічних умов, керівництву підприєм-
ства слід чітко дотримуватися етапів фінансової політики, що включають визначення 
стратегічно важливих напрямів розвитку, планування, розробку системи управління 
фінансовою політикою і контроль на всіх етапах розробки і виконання фінансової 
політики, який включає в себе і аналіз її ефективності. 

Моделі прогнозування і визначення ймовірності банкрутства в умовах пандемії 
подано в таблиці.
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моделі прогнозування і визначення банкрутства в умовах пандемії COVID-19

№ 
пор.

автор модель
адекватність 
результатів

недоліки

1 Модель 
е. альтмана

Z = 1,2×X1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 +  
       + 0,6×X4 + 0,999×X5,  
де Х1 – робочий капітал/загальна 
вартість активів; Х2 – нерозподі-
лений прибуток/загальна вартість 
активів; Х3 – операційний прибуток/
загальна вартість активів;  
Х4 – ринкова вартість акцій/забор-
гованість; Х5 – чистий дохід (вируч-
ка) від реалізації/ активи

результати 
не відповіда-
ють реальному 
фінансовому 
стану

не відповідає 
умовам 
українського 
ринку

2 Модель 
г. спрінгейта

Z = 1,03×Х1 + 3,07×Х2 + 0,66×Х3 + 
       + 0,4×Х4,  
де Х1 – робочий капітал/загальна 
вартість активів; Х2 – прибуток до 
сплати податків і відсотків/загальна 
вартість активів; Х3 – прибуток до 
сплати податків/ короткострокові 
зобов’язання; Х4 – обсяг продажів/
загальна вартість активів

Часткова 
розбіжність 
з оцінкою 
фінансового 
стану

не відповідає
умовам 
українського 
ринку

3 Модель 
о. о. Терещенка

Z = 1,5×Х1 + 0,08×Х2 + 10×Х3 +  
       +5×Х4 + 0,3×Х5 + 0,1×Х6,  
де Х1 – cash-flow/зобов’язання;  
Х2 – валюта балансу/зобов’язання; 
Х3 – прибуток/валюта балансу;  
Х4 – прибуток/виручка від реаліза-
ції; Х5 – виробничі запаси/виручка 
від реалізації; Х6 – оборотність 
основного капіталу (виручка від реа-
лізації/валюта балансу)

адекватно 
описують 
оцінку 
ймовірності 
банкрутства

не враховує 
галузевих 
особливос-
тей розвитку 
підприємств

поетапний зміст антикризової політики підприємства в умовах пандемії “COVID-19”

етап 1. – визначення стратегічних напрямків антикризового розвитку підприємства

етап 2. — антикризове планування

етап 3. – розробка оптимальної концепції антикризового управління

етап 4. – антикризовий Контроль

стратегічне

капіталом

перевірка  
виконання планів

цінамиактивами

порівняльний 
аналіз

антикризовий 
аудит

ревізії

грошовими потоками

витратами

оперативне
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4 Модель 
а. в. Матвійчука

Z = 0,033×Х1 + 0,268×Х2 + 
       + 0,045×Х3 – 0,018×Х4 – 
       – 0,004×Х5 – 0,015×Х6 + 
       + 0,702×Х7, 
де Х1 – оборотні активи/необоротні 
активи; Х2 – чистий дохід від реаліза-
ції/поточні зобов’язання; Х3 – чистий 
дохід від реалізації/власний капітал; 
Х4 – баланс/чистий дохід від реалі-
зації; Х5 – (оборотні активи – поточні 
зобов’язання)/оборотні активи; 
Х6 – (довгострокові зобов’язання 
+ поточні зобов’язання)/Баланс; 
Х7 – власний капітал/(забезпечення 
наступних витрат і платежів

адекватно 
описують 
оцінку 
ймовірності 
банкрутства

не враховує 
галузевих 
особливос-
тей розвитку 
підприємств

Джерело: складено автором на основі [12, 23, 28].

Отже, вивчивши головні аспекти фінансової кризи на підприємствах в умовах 
пандемії COVID-19, можна сказати, що фінансова криза означає фазу незбалансо-
ваної діяльності підприємства та обмежені можливості впливу його управління на 
фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. Фінансова криза під-
приємства характеризується трьома основними параметрами: причини; тип кризи; 
eтап розвитку кризи.
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ВлиЯние   пандемии COVID-19  на  банкоВскиЙ  секТор 
республики  беларусЬ  и  украинЫ

На протяжении уже двух лет распространение коронавирусной инфекции 
COVID-19 оказывает существенное влияние на общество и экономики всех стран. 
Национальные антипандемические карантины привели к социальному дистанциро-
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ванию и способствовали интенсивному переходу к новому технологическому укла-
ду, характеризующему в том числе индивидуализацией потребления банковских 
услуг. 

Белорусская банковская система ощущает воздействие, связанное с:
1. Ухудшением финансового состояния на фоне закредитованности реального 

сектора экономики;
2. Снижением рентабельности активов;
3. Увеличением доли невозврата банковских кредитов;
4. Ростом внешнего государственного долга, объемом золотовалютных резервов, 

изменением в национальном инвестиционном климате.
Проанализировав бухгалтерскую (финансовую) отчетность банков Республики 

Беларусь за 2018–2020 гг., мы можем утверждать, что тенденция наращивания акти-
вов, обязательств и собственного капитала сохраняется из года в год. Тем не менее, 
темпы роста активов снизились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 14 %, и, в 
свою очередь, темпы роста обязательств — на 23 % (таблица 1). 

Согласно информации, представленной в отчетах о прибылях и убытках белорус-
ских банков, мы выявили, что до распространения коронавирусной инфекции еже-
годное увеличение прибыли составляло в среднем 3 %, при среднеарифметической 
инфляции за период в размере 5,2%. Однако, в 2020 году положение значительно 
ухудшилось — прибыль сократилась в среднем на 13 % на фоне годовой инфляции 
7,4% (таблица 2). Это свидетельствует о том, что результативность деятельности 
банков снизилась на фоне мировой пандемии COVID-19.

Однако изменения носят неустойчивый характер, поскольку текущие обстоя-
тельства не могут безотлагательно переломить тенденцию, которая формировалась 
десятилетиями.

При текущем уровне глобализации пандемия повлияла не только на рынок бан-
ковских услуг Республики Беларусь, но и на совокупный мировой спрос. Это уже 
сейчас создает как перспективы, так и угрозы для внешнеэкономической деятель-
ности и экономической безопасности стран. При текущих мировых трудностях как 

Таблица 1 

динамика темпов роста статей бухгалтерского баланса банков республики беларусь

статья
Темп роста, %

01.01.2020/ 01.01.2019 01.01.2021/ 01.01.2020

всего активы 122,78 108,01

всего обязательства 132,73 109,49

всего собственный капитал 101,86 103,94

всего обязательства и собственный 
капитал

122,78 108,01

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].

Таблица 2 

динамика темпов роста прибыли банков республики беларусь

Темп роста, %

2019/2018 2020/2019

прибыль 102,89 86,62

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
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никогда актуален поиск внутренних рычагов роста, направленных на повышение 
надежности и эффективности финансового рынка.

Мы как группа исследователей ищем пути решения проблем, вызванных 
COVID-19 в Республике Беларусь. Предложенные нами способы могут быть приме-
нены не только для восстановления банковской системы Республики Беларусь, но и 
для ее укрепления в Украине.

На наш взгляд, решение поставленной задачи достижимо посредством примене-
ния следующих инструментов:

1. Последовательное формирование имиджа. Создание положительной репута-
ции на рынке банковских услуг придаст физическим и юридическим лицам уве-
ренность в банке как в постоянном финансовом партнере, что в перспективе ока-
жет положительное влияние на расширение клиентской базы и укрепление деловой  
репутации; 

2. Построение высокой корпоративной культуры банков. Мотивация сотрудни-
ков к предпринимательской деятельности в пользу выгодоприобретателей путем 
максимально эффективного раскрытия интеллектуального, творческого и профес-
сионального потенциала работников. Внедрение данного инструмента приведет в 
перспективе к повышению качества и общей эффективности деятельности банка;

3. Рациональное привлечение, распределение и эффективное использование ре-
сурсов банка. Реализация различных стратегий для стабильного увеличения объе-
мов привлекаемых ресурсов:

3.1. Стимулирование роста объемов взаимовыгодной коммерческой деятель-
ности розничных клиентов вследствие мотивации экономического поведения. Что 
достижимо посредством формирования взаимовыгодных пакетов услуг (экономия 
средств для клиентов и увеличение объема операций для банков), реализации бан-
ковских услуг и продуктов по цене, близкой к текущей рыночной;

3.2. Сохранение и приумножение базы корпоративных клиентов как основ-
ной источник долгосрочных ресурсов, фундамент для формирования портфелей  
активных операций. Обслуживание торговли при межгосударственном взаимодей-
ствии.

Например, в текущем году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла 
второе место среди торговых партнеров Республики Беларусь, по импорту — четвер-
тое место. Так, товарооборот между двумя странами за январь–май 2021 года соста-
вил 2,3 млрд долларов США и показал рост к аналогичному периоду 2020 года на 
36,7 % [2]. Со своей стороны основу белорусского экспорта составляют нефтепро-
дукты, минеральные удобрения, тракторы и грузовые автомобили. В свою очередь, 
из Украины импортируются сельскохозяйственная и продовольственная продук-
ция, подвижные составы, сельскохозяйственные машины, профили из нелегирован-
ной стали.

4. Создание высокоэффективной системы управления внутренними банковски-
ми рисками и ее своевременная актуализация. Необходимо концентрировать уси-
лия на минимизации внутренних банковских рисков в части управления кредитным, 
процентным и операционным рисками по рекомендации Базельского комитета [3]. 
То есть, банкам рекомендуется неустанно анализировать и контролировать клиент-
скую платежеспособность, ликвидность и ценообразование;

5. Цифровая трансформация. Успешным примером реализации совместных 
технологических решений Республики Беларусь и Украины для банковcкого и 
финансового сектора является группа компаний SoftClub, которая входит в число 
компаний-лидеров в области разработки программного обеспечения, системной ин-
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теграции, консалтинга для финансовой сферы и государственного сектора. Продук-
ты и решения компании SoftClub внедрены в более чем 80 банках и государственных 
органах различных стран мира. Важным является тот факт, что крупнейшие центры 
разработки SoftClub находятся в Минске и Киеве. В настоящее время наиболее ак-
туальным, по нашему мнению, является:

5.1. Развитие функциональности мобильного банкинга для физических и юри-
дических лиц с целью перенесения максимально возможного объема операций на 
дистанционное обслуживание. Что в том числе сократит операционные издержки 
банков;

5.2. Внедрение инновационных продуктов, применение которых увеличит эф-
фективность банковской деятельности;

5.3. Обеспечение сохранности личной информации клиентов, препятствие ее 
утечке.

Реализация предложенных нами способов решения выявленных проблем по на-
шим расчетам с применением метода экстраполяции должна привести к ежегодному 
приросту активов в среднем на 15,39 %, обязательств — на 21,11 % и собственного 
капитала — на 2,9 %. Применяемые меры помогут также нарастить ресурсы банка 
и объем осуществляемых активных операций, что увеличит поступающие в банки 
доходы, и одновременно сократить процентные, комиссионные и операционные рас-
ходы, что в совокупности приведет к увеличению прибыли банков в долгосрочной 
перспективе.
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ФінансоВиХ  ресурсіВ  підприЄмсТВа   
пандемії  COVID-19

Роль фінансових ресурсів у сучасній економіці важко переоцінити, оскільки їх 
значення в організації та розвитку будь-якого підприємства, незалежно від сфери 
діяльності, позиціонування галузі, організаційно-правового статусу. У той же час 
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значення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності суб’єктів госпо-
дарювання полягає в їх здатності перетворюватися на матеріальні, інтелектуальні, 
технологічні, інноваційні та інші ресурси. Достатня кількість фінансових ресурсів 
забезпечує фінансову стійкість, платоспроможність та стабільність виробництва 
підприємства, а також можливість розширення підприємства та достатній рівень ма-
теріальних ресурсів.

Пандемія COVID-19 вплинула на всі сфери життєдіяльності, в тому числі і на 
процеси формування фінансових ресурсів підприємств. Сповільнення товарообігу 
в глобальних масштабах та падіння платоспроможності населення з одного боку, 
збільшення грошової маси в національних економіках з іншого формують сучасні 
економічні відносини. Ось чому вивчення фінансових ресурсів в умовах пандемії 
COVID-19 є актуальним питанням в економічній науці, і вивченню цього питання 
присвячено багато наукових праць. На жаль, сьогодні в економічному мисленні не-
має загальновизнаного визначення фінансових ресурсів. Деякі визначення фінансо-
вих ресурсів, наведені в науковій літературі та словниках, не передають їх суті або не 
розкриваються повністю. Серед вчених виникають конфлікти при визначенні сут-
ності та класифікації фінансових ресурсів.

Розглянемо поняття “фінансові ресурси” та його походження. Концепція “фінан-
сів” походить від латинської “finantia”, яка буквально означає “платіж”, “плата”. Слово 
“ресурси” походить від французького “ressource”, що означає “допомога”, тобто те, що 
може використовуватися джерелом (запасами, матеріалами тощо) для певних цілей.

Фінансові ресурси є матеріальним носієм фінансових відносин і можуть конфігу-
руватися з іншими економічними категоріями, оскільки жодна економічна категорія 
не має характеристик цієї матеріальної підтримки. Однак в економічній літературі 
досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та способів 
їх впливу на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. У науковій літера-
турі пропонуються різні погляди на визначення сутності та класифікацію фінансо-
вих ресурсів.

Варто зазначити, що питання, які стосуються фінансових ресурсів, досліджува-
ли такі українські вчені як О. Василик, І. Зятковський, В. Опарін, А. Поддєрьогін,  
О. Терещенко, М. Мних, К. Павлюк, А. Загородній, Г. Азаренкова, Р. Михайленко,  
В. Родіонова, С. Грабарчук, Н. Власова, О. Круглова, Л. Безгінова, Н. Хрущ, О. Гудзь, 
С. Стецюк, І. Бланк, С. Льовочкін. Проте, незважаючи на великий обсяг досліджень, 
як вже зазначалось, на даний час немає однозначного підходу до інтерпретації кате-
горії “фінансові ресурси”.

Розглянемо різні тлумачення, запропоновані українським автором. Тому,  
М. Мних, О. Василик, К. Павлюк, А. Піддерогін та А. Загородній вказували у своїй 
роботі, що фінансові ресурси слід розглядати як усі наявні у підприємства кошти, 
що використовуються для виконання його фінансових зобов’язань [1; 2; 3]. Вони 
включають готівку у формі запасів та не запасів, а саме призначені фонди та кошти, 
що використовуються для підтримки поточної діяльності. Погляди цих вчених були 
зосереджені на джерелах та використанні фінансових ресурсів.

Г. Азаренкова та Р. Михайленко вважають, що фінансові ресурси перебувають 
у розпорядженні суб’єктів господарювання, створюються в процесі розподілу дохо-
дів і концентруються у відповідних фондах для підтримки розширення відтворен-
ня та накопичення грошей та доходів для задоволення інших соціальних потреб [3].  
В. Родіонова вважає, що фінансові ресурси — це грошовий дохід і дохід, які підпри-
ємство може використовувати для виконання фінансових зобов’язань, розширення 
витрат на відтворення та матеріального стимулювання працівників. Існує консенсус 
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щодо джерел фінансових ресурсів, а саме доходів та заощаджень, але вони дещо від-
різняються за сферами використання.

С. Грабарчук зазначав, що під фінансовими ресурсами розуміються всі кошти, 
отримані підприємством у процесі реалізації продукції, основних та оборотних ак-
тивів та видачі зобов’язань протягом певного періоду або певної дати [1]. На думку 
Н. Власової, О. Круглової та Л. Безгінової, фінансові ресурси — це дохід та зовніш-
ні доходи, якими компанія володіє протягом певного періоду або конкретної дати, і 
призначені для забезпечення поточної діяльності [2]. Погляди цих науковців пого-
джуються на джерело фінансових ресурсів і прив’язують їх до певного моментучасу.

Н. Хрущ вважає, що фінансові ресурси слід розглядати як готівку, доступну ком-
панії. Вони формуються ще до початку діяльності компанії при формуванні статут-
ного фонду. Далі ці кошти інвестуються у виробничо-господарську діяльність, роз-
ширення і розвиток виробництва [3].

О. Гудз визначає фінансові ресурси як сукупність усіх високоліквідних активів, 
якими компанія управляє та виконує фінансові зобов’язання та розширює відтво-
рення [2]. П. Стецюк визначає фінансові ресурси як найбільш ліквідні активи під-
приємства для забезпечення безперервності грошового потоку [1]. 

Одне з найпростіших і найбільш актуальних визначень представлено В. Опарі-
ним та С. Льовочкіним. Фінансові ресурси — це сума коштів, що виділяються на ос-
новні активи та оборотний капітал підприємства [3]. Тобто це ті гроші, що “роблять” 
гроші, визначення кардинально відрізняється від попередніх цільовим спрямуван-
ням фінансових ресурсів.

Наведені вище визначення по-різному тлумачать природу фінансових ресурсів. 
На наш погляд, в скчасних умовах, найбільш значущим виявляється суть фінансо-
вих ресурсів О. Є. Гудзь, який вважає, що фінансові ресурси — це сукупність усіх 
високоліквідних активів, якими управляють компанії та виконують фінансові зо-
бов’язання, та розширюють відтворення.

Фінансові ресурси зосереджуються в певних фондах грошових коштів, тобто сумі 
грошей, що мають строго цільове призначення.

Створення та використання цільових фондів за рахунок фінансових ресурсів 
може забезпечити фінансування процесу відтворення на мікрорівні. Фондова форма 
використання капіталу зумовлена необхідністю розширеного відтворення і має пев-
ні переваги перед некапітальними формами.

Фондова форма фінансових ресурсів — найефективніший шлях їх використання, 
так як забезпечує концентрацію ресурсів на основних напрямках розвитку суспіль-
ного виробництва.

На практиці такі поняття, як готівка, фінансові ресурси, грошові фонди та фі-
нансові фонди, розглядаються як цілісне протиправне діяння. Зв’язок між такими 
категоріями, як валюта, фінанси та фінансові ресурси, може бути виражена наступ-
ним чином. Валюта є матеріальною основою фінансових операцій. Фінанси — се-
рія економічних відносин через фактичний оборот коштів. Результатом фінансових 
операцій є формування фінансових ресурсів.

Систему фінансових ресурсів підприємства можна розглядати як сукупність ак-
тивів підприємства, які можуть бути використані для діяльності та подальшого роз-
витку підприємства.

У зв’язку з цим фінансові ресурси підприємства мають деякі елементи, які класи-
фікуються за різними причинами:

За ступенем ліквідності фінансові ресурси поділяються на абсолютну ліквідність, 
швидку ліквідність, повільну ліквідність та складну ліквідність.
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За правом власності елементами фінансових ресурсів є:
• власні ресурси;
• позикові ресурси;
• тимчасово залучені (використовувані) ресурси.
Остання група дуже важлива в умовах пандемії COVID-19, оскільки взаємозв’я-

зок між цими елементами фінансових ресурсів визначає фінансову стійкість суб’єк-
та господарювання.

За терміновістю використання ресурси, як правило, поділяються на коротко-
строкові, середньострокові та довгострокові. Діапазон часу для кожної групи можна 
встановити індивідуально.

Короткострокові ресурси (з терміном дії максимум 1 рік) призначені для фінан-
сування поточної діяльності компанії, включаючи формування оборотних коштів, 
короткострокові фінансові інвестиції та розрахунки з боржниками.

Середньострокові ресурси (діють від 1 до 3 років) використовуються для заміни 
різних елементів основних фондів, їх реконструкції та переозброєння. У цьому ви-
падку технічні зміни або повна заміна обладнання, як правило, не розглядаються.

Довгострокові ресурси (дійсні від 3 років) використовуються для забезпечення 
коштів на основні засоби, довгострокові інвестиції та фінансування ризиків.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що фінансові ресурси мають великий 
вплив на діяльність підприємств і класифікуються за різними стандартами, і суб’єк-
ти господарювання в умовах пандемії COVID-19 повинні ретельно обирати при-
йнятні форми ресурсів на основі цих стандартів.
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Виклики  Та  перспекТиВи  розВиТку

Економіко-політична криза, що розпочалася у 2014 році, зараз ускладнюється 
карантинними обмеженнями в умовах пандемії Covid-19, та негативними наслідка-
ми, що фактично заморозило ділову активність та зовнішні торгівельні відносини не 
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лише в Україні, але і у світі в цілому. За цих обставин цілком природним є  зменшен-
ня ринку страхових послуг, усунення слабких гравців та посилення вимоги до якості 
та надійності страхових послуг компаній-лідерів. 

В 2020 році розвиненими державами було вкладено мільярди доларів США для 
збереження власної економіки та підтримки бізнесу, країнам, що розвиваються, до-
велось вкотре звертатись за підтримкою до міжнародних кредитних організацій. Ця 
ситуація вплинула на світовий ринок страхування вкрай негативно: лише тільки 
страховий ринок Європи зазнав 200 % збитків протягом 2020 року. Економіка Укра-
їни в цих умовах наблизилась до критичної межі, яка є подібною до кризи 2008– 
2009 років. Внаслідок пандемії Covid-19 держава, бізнес і громадяни щодня втра-
чають значні суми коштів, і специфікою цієї кризи є її не прогнозованість — тож, 
неможливо сьогодні впевнено оцінити рівень майбутніх втрат [1, c. 11].

Пандемія Covid-19 завдала удару усьому фінансовому сектору України, і, зокре-
ма, страховому ринку. Національний банк України (НБУ) рапортував про наступні 
негативні наслідки 2020 року для страхової діяльності:

1) зменшення частки валових страхових премій у ВВП до 2,2 %, чистих — до  
1,5 % (для розвинених країн нормою цього показника є 8–12 %);

2) скорочення обсягів страхових активів на 4,6 %, тобто до 59,3 млрд грн;
3) зменшення загальної кількості укладених страхових договорів у зв’язку зі 

зниженням платоспроможності споживачів; в той же час під впливом інфляції 
середня вартість поліса зросла за всіма видами страхування;

4) зниження обсягу валових страхових премій на 18 %, а чистих — на 25 %;
5) зниження обсягу валових страхових виплат на 10 %, а чистих — на 8 %;
6) зменшення обсягів перестрахування на 5 % (в тому числі знизився обсяг пре-

мій за перестрахуванням на вітчизняному ринку);
7) зростання кількості страхових компаній, що не відповідають нормативам лік-

відності та платоспроможності протягом року з 42 до 49 [2].
Майбутнє страхового ринку в нашій державі залежить від багатьох факторів, ос-

новними з яких є: заходи боротьби з пандемією (карантин, “локдаун”, закриття кор-
донів, що веде до зниження ділової активності);  зниження обсягів ВВП та зменшен-
ня купівельної спроможності також призведе до зменшення страхового портфелю, 
зниження обсягу страхових премій та комісій; передача функцій регулятора небан-
ківських установ НБУ (до вересня 2020 року ці повноваження належали Національ-
ній комісії з державного регулювання ринків фінансових послуг. У 2021 році НБУ 
запланована перевірка нормативів, капіталів та резервів страхових компаній, а також 
дотримання законодавства. Наслідки такої перевірки можуть спричинити ліквіда-
цію не лише дрібних страхових компаній, а й крупних гравців ринку); недостатність 
формування резервів страховими компаніями в попередні роки виявила їх неспро-
можність виконувати власні зобов’язання перед клієнтами в умовах зниження обсягу 
страхових премій. Тож в сучасній кризовій ситуації, коли багато компаній змушені 
користуватися резервними коштами, деякі компанії опинилися на межі банкрутства. 

Сьогодні урядом активно впроваджуються заходи щодо “оздоровлення” страхо-
вого ринку, наслідками яких має стати підвищення якості страхування та ліквідація 
слабких і ненадійних компаній. Проте такі заходи є доволі жорсткими, і вони можуть 
спричинити загрози для нормальної роботи не лише для слабких компаній, а й для 
лідерів вітчизняного страхового ринку, запобігаючи їхньому активному розвитку і 
змушуючи запроваджувати стратегії виживання. 

У докризовий період страхові компанії у більшості обирали агресивну тактику 
виконання поставлених планів “за будь-яку ціну”, розраховуючи покрити вірогідні 
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збитки за рахунок захоплення більшої частки ринку. Проте скорочення ринку через 
кризу, спричинену Covid-19, нівелювала такі плани і поставила більшість компаній 
у досить скрутне становище, через що їм довелося оперативно змінювати стратегії 
агресії на виживання в кризових умовах. Практика показує, що антикризові заходи 
є обов’язковими для функціонування страхової компанії, і навіть у кращі часи вони 
мають виконувати превентивну функцію. У зв’язку з неможливістю впровадження 
антикризових заходів поступово, та необхідністю комплексного і всеосяжного здо-
лання кризових факторів, в сучасних умовах деяким компаніям довелось створити 
окремі структурні підрозділи з розробки антикризових заходів.   

Дефіцит фінансових ресурсів внаслідок кризи ускладнив роботу страхових ком-
паній та унеможливив сплату страхових виплат у повному обсязі. Деякі компанії 
обрали стратегію демпінгу та знизили страхові тарифи на початку кризи, але такі дії 
вже через декілька місяців призвели до масових невиплат страхових відшкодувань, 
що знизило довіру клієнтів до галузі. Результатом такої діяльності стало скорочення 
штату страхових компаній та навіть звуження регіональних мереж. Для запобігання 
таких проблем у майбутньому необхідним є впровадження єдиних стандартів діяль-
ності та страхового сервісу, застосування якого дозволить страховикам ефективно 
працювати, запобігаючи демпінгу на страховому ринку.

Попри негативні наслідки пандемії Covid-19 на страховий ринок, через карантин-
ні заходи запит на онлайн-сервіси страхових компаній значно зріс. Веб-сайти бага-
тьох страхових компаній в режимі інтернет-магазинів продають страхові продукти 
онлайн або забезпечують їхню доставку. Страхові компанії, які раніше інвестували 
кошти в якісні онлайн-сервіси, зараз повноцінно працюють у віддаленому режимі  
[3, с. 18]. 

Питання підвищення ефективності управління страховою компанією вимагає ви-
значення певних фінансових аспектів, на яких необхідно зосередити увагу до вихо-
ду держави з кризового стану. В умовах нормального функціонування менеджмент 
зосереджується на максимальних обсягах ринку, питомій вазі компанії у кожному 
страховому сегменті, а також збільшенні обсягу валових та чистих страхових премій. 
Але в умовах кризи ключової уваги потребують питання максимізації страхових пре-
мій, як основного фінансового ресурсу компанії; зниження адміністративних витрат 
компанії, диверсифікація та поступове нарощення якісного страхового портфелю; 
оптимізація витрат на збиткові види страхування; перестрахування у максимально 
надійних контрагентів; підвищення ліквідності активів компанії тощо. 

Сьогодні, в умовах затяжної економіко-політичної кризи, ускладненої пандемі-
єю, особливого значення для подальшого існування страхових компаній набуває 
ризик-менеджмент. Основними його функціями є моніторинг ризикових процесів 
у діяльності компанії, регулювання ризиків при укладанні нових страхових догово-
рів та перестрахування, а також розробка та впровадження заходів щодо зниження 
наслідків таких ризиків на всіх етапах діяльності компанії. У вітчизняних реаліях 
сьогодення лише грамотний страховий менеджмент, орієнтований на антикризові 
стратегії, є запорукою успішності страхової компанії.
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Підприємства є відкритою системою, працюють в середовищі, що характеризу-
ється невизначеністю та постійністю змін. І ефективність їх діяльності залежить 
від швидкості реакції на ці зміни та внесенню відповідних своєчасних коректив в 
пріоритети, направленість, стратегію і тактику управління на кожному етапі роз-
витку економіки. Особливу актуальність набуває ця проблема в умовах пандемії ко-
ронавірусу, коли експерти Організації з економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) прогнозують зниження зростання світової економіки до найменшого рівня 
після кризового 2009 року. Вирішення її вбачається в наступному.

І. Перехід на антисипативне управління. В літературі його визначають як ціле-
спрямовану діяльність, що передбачає “завчасне визначення потенційних змін зо-
внішнього і внутрішнього середовищ на засадах слабких сигналів та формування на 
цій основі багатоваріантного сценарію, який відображає сукупність найвірогідніших 
шляхів розвитку можливих подій та комплекс адекватних їм альтернативних за-
ходів, з метою прийняття оптимального управлінського рішення, спрямованого на 
подолання загроз чи використання можливостей умов функціонування”. Це управ-
ління базується на потенційних змінах середовища функціонування і дозволяє орга-
нізації випередити настання та вплив будь-яких непередбачуваних змін середовища 
функціонування. Тобто, забезпечує підприємству випереджальний розвиток в умо-
вах високої невизначеності середовища [1]. Автором підтверджується також ефек-
тивність застосування антисипативного управління в маркетинговій діяльності. 

ІІ. Організаційна складова антисипативного управління повинна забезпечити 
аналіз та виявлення потенційно можливих загрозливих та сприятливих суттєвих 
подій із подальшим очікуванням слабких сигналів про їх можливе наближення. 
Завдання системи комунікації полягає в оперативному безперешкодному забезпе-
ченні суб’єктів, які здійснюють моніторинг середовища інформацією. Враховуючи, 
що перелік очікуваних подій та слабких сигналів не є повним, фільтрація шумів зав-
даватиме більшої шкоди ніж користі, тому важливу роль в забезпеченні ефектив-
ності управління роль відіграє якість комунікації із застосуванням антисипативно-
го підходу. Однією із проблем його впровадження на підприємствах є необхідність 
залучення ресурсів для обробки значного обсягу інформації кваліфікованими фа-
хівцями з використанням передових інформаційно-комунікаційних технологій. 
Крупний бізнес має для цього можливості і це є його конкурентною перевагою.  
А для малого бізнесу пропонується використання дворівневого підходу: на верхньо-
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му рівні, який реалізується через об’єднання та спілки суб’єктів індустрії та нижньо-
му — безпосередньо на підприємствах [2].

ІІІ. Сьогодні світ переживає початок четвертої промислової революції, яка при-
водить до кардинальних змін всього і, зокрема, бізнесу, технологій управління, лю-
дини. Від цього не можна дистанціюватися, а потрібно враховувати при розробці біз-
нес-стратегії та маркетингової стратегії. Складовими революційних змін є наступне.

1. Цифрові технології. 
2. Інтернет речей, коли обмін інформацією відбувається не лише між людьми, але 

і між різними “речами”, тобто машинами, пристроями, датчиками. Речі, забезпечені 
датчиками, можуть, обмінюватися даними і обробляти їх без участі людини. Ство-
рюються повністю автоматичні роботизовані виробництва. 

3. Не капітал, а знання та інформація перетворюються на новий ключовий ресурс 
економічної діяльності.

4 Перехід від масового виробництва до індивідуального. Тепер центральною фі-
гурою економіки є клієнт і тому завданням бізнесу є задоволення потреб споживачів 
в товарах і послугах, які б відповідали їх індивідуальності. Матеріальні товари швид-
ко оновлюються під конкретні запити споживачів і їх лояльність сьогодні забезпечу-
ється швидким наданням максимально кастомізованих товарів чи послуг. 

5. Організаційні зміни. Передбачають перехід від крупних корпорацій до мережі 
цифрових малих підприємств. Сучасний ринок характеризується нестабільністю, 
тому основною стратегією і ключовим фактором успіху є адаптивність. Передба-
чається, що крупні підприємства перейдуть в нових умовах на мережеву систему 
цифрових віртуальних підприємств, де кожне із них може бути як самостійне під-
приємство. Поява глобальних цифрових платформ і нових бізнес-моделей зумовлює 
перегляд таких понять як “талант”, “культура”, “організація”. Перевага крупних кор-
порацій полягає у можливості швидко перебудуватися через наявність необхідних 
ресурсів і перетворитися на цифрове підприємство з широким застосуванням робо-
тотехніки, що дає можливість швидко перебудувати процес під конкретного замов-
ника, і яке спілкується і торгує з іншими підприємствами в онлайн режимі. Це є інша 
система логістики, інший асортимент (“довгий хвіст”), дешевші товари, уникнення 
корупції тощо. Але таку діяльність можуть здійснювати тільки високоосвічені люди, 
інтелектуали. І сенсу перенесення потужностей у країни з низькою ціною робочої 
сили вже не буде. 

6. Перехід від виробництва до послуг, що засновані на знаннях. 
7. Людина і її система цінностей. Потрібно ставити проблему в зміні самих людей 

та їх системи цінностей, бо ці великі перетворення, пов’язані з штучним інтелектом, 
роботизацією можуть відняти у людей душу і привести світ до загибелі. Звідси, по-
трібне таке майбутнє, де на першому місці буде знаходитися людина. 

8. Зростання ролі постматеріальних потреб, технології по їх оцифровуванню, збе-
реженню, передачі з метою обміну знаннями між континентами. 

9. Талант як головний фактор виробництва в період Четвертої промислової ре-
волюції.

10. Необхідність адаптації українських підприємств до нової системи цінностей 
обумовлюється також приходом нового покоління молоді, так званих міленіалів — 
активних членів суспільства третього тисячоліття, тих, яким сьогодні від 17 до 35 
років [3]. 

ІV. Відомо, що кожна криза розглядається як поштовх до пошуку нових можли-
востей. Під впливом пандемії з’явилися нові види послуг, стали більш інтенсивно 
розвиватися нові галузі: інтернет-торгівля, ІТ, онлайн послуги та ін. Тому постає 
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завдання тотального онлайн-навчання новим технологіям студентів, викладачів і 
взагалі всього населення країни.
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иносТраннЫе  инВесТиции  и  иХ  ролЬ  
В  разВиТии  националЬноЙ  Экономики  украинЫ 

Современная экономика, как и весь современный мир в целом, очень быстро раз-
вивается и стремительно превращается в единое огромное экономическое сообщест-
во с международными рынками. Национальная экономика любой страны в той или 
иной степени связана с внешним миром.

В настоящее время иностранные инвестиции являются важным фактором роста 
и глобализации мировой экономики. Привлечение и эффективное использование 
иностранных инвестиций является одной из основных проблем экономики Украи-
ны. Внедрение иностранных инвестиций в национальную экономику, их освоение 
и результативное использование способствуют повышению производственного по-
тенциала, служат важным инструментом передачи технических и управленческих 
навыков из-за границы. Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен 
для достижения среднесрочных целей, таких как выход из современного кризисного 
состояния ввиду пандемии COVID-19, подъем экономики. При этом, естественно, 
украинские общественные интересы не совпадают с интересами иностранных инве-
сторов, следовательно, важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владель-
цев собственных мотиваций, одновременно направляя их действия на благо общест-
венных целей.

Актуальность темы заключается в том, что украинская экономика на протяжении 
многих лет переживает инвестиционный кризис либо из-за отсутствия инвестици-
онных ресурсов для обновления капитала, либо из-за их малоэффективного исполь-
зования. Объективная необходимость активного использования иностранных инве-
стиций в национальной экономике в сочетании с их противоречивым влиянием на 
эту экономику обосновывают значимость выбранной проблематики.
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Иностранные инвестиции — это вложения юридическими и физическими лица-
ми финансовых и материальных средств в различные объекты с целью получения  
прибыли или достижения социального эффекта. Причины для иностранных инве-
стиций могут быть разными, но, так или иначе, они взаимосвязаны. Инвестиции 
могут осуществляться в разных формах. Базисным типологическим признаком при 
классификации инвестиций выступает объект вложения средств. По этому признаку 
выделяют реальные и финансовые инвестиции. По форме собственности инвести-
ции подразделяют на государственные, частные, смешанные. В зависимости от цели 
инвестирования выделяют прямые и портфельные инвестиции. По срокам вложе-
ний различают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Также 
стоит учитывать, какое влияние оказывают иностранные инвестиции на экономику 
принимающей стороны: оно может быть как положительным, так и отрицательным.

В ходе изучения статистических данных за последние 10 лет (таблица), было 
выявлено, что в 2011–2012 гг. наблюдался рост иностранных инвестиций, однако 
на протяжении последующих трех лет приток иностранных инвестиций резко со-
кратился с 4 079 до –407 млн долл. США, т. е. разница составила –9,98 %. Это объ-
ясняется тем, что в наличии были высокие риски (ввиду экономического кризиса, 
который в это время имел место быть), что и отпугнуло инвесторов, однако,  потен-
циально высокие уровни доходности нивелировали эти риски и с 2016 г. снова име-
ет место рост числа иностранных инвестиций. Тем не менее стоит отметить, что по 
сравнению с 2019 годом, по большей части из-за пандемии COVID-19 и ее послед-
ствий, поток прямых иностранных инвестиций в 2020 году сократился и составил 
в процентном соотношении –118,2 %. В 2021 году происходит увеличение притока 
иностранных инвестиций в экономику Украины, то есть можно утверждать об уста-
новлении более благоприятной обстановки в стране и, соответственно, в сфере осу-
ществления инвестиций.

На момент июня 2020 года иностранные инвестиции в Украину поступали из  
таких стран, как Кипр (преференции для частных кипрских инвесторов в отдельных 
секторах экономики/сферах деятельности, налоговые льготы, высокие дивиден- 
ды — все перечисленное положительно сказывается на объемах прироста инвести-
ционного капитала) в размере 15 494 млн долларов США, Нидерланды — 10 261 млн 
долларов США, Швейцария — 3 083 млн долларов США. Компании из Российской 
Федерации вложили в украинскую экономику 1 050 млрд долларов США, соответ-
ственно, Россия находится на девятом месте в рейтинге инвесторов Украины, опере-
жая Польшу (826 млн долларов США) и США (809 млн долларов США). На страны 
Европейского союза приходится две трети инвестиций (35 897 млрд долл. США) [2].

прямые иностранные инвестиции (пии) в украине в 2011–2020 гг. (млн долл. сШа)

Год пии в украину пии из украины
абсолютное 

значение сальдо

2011 7 207 192 7 015

2012 8 401 1 206 7 195

2014 410 111 299

2015 –458 –51 –407

2017 3 692 8 3 684

2019 5 860 648 5 212

2020 –868 82 –950

Примечание – собственная разработка на основе источников: [1].



34

Также можно сказать, что для иностранных инвесторов наиболее привлекатель-
ными видами экономической деятельности являются следующие: оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, операции с недви-
жимым имуществом, промышленность, информация и телекоммуникации, а также 
профессиональная, научная и техническая деятельность.

На сегодняшний день особый интерес у инвесторов вызывает энергетика. Так, 
например, в конце прошлого года впервые иностранный инвестор победил на неф-
тегазовом аукционе на получение специальных разрешений на пользование не-
драми в Полтавской области. Победителями стали International B.V. и словацкая  
NAFTA a.s., которые приобрели участок за 6,9 млн грн. Активно инвестируют в зе-
леную энергетику китайские компании. В частности, китайская CNBM владеет в  
Украине солнечными электростанциями мощностью 335 МВт. А сталелитейный 
гигант ArcelorMittal вложил в 2019 году более 400 млн долларов США в развитие 
собственного производства в Украине.

Тем временем SALIC, дочерняя компания Фонда государственных инвестиций 
Королевства Саудовская Аравия, уже несколько лет активно вкладывает деньги в 
модернизацию и расширение мощностей агрохолдинга “Мрия”, который приобрела 
в 2018 году [3]. 

Для того чтобы стабилизировать этот подъем, очень важно привлекать внеш-
ние инвестиции. Приход иностранных инвестиций позволит организовать произ-
водство новых товаров и открыть для украинской продукции новые рынки сбыта.  
Вместе с переливом иностранного капитала в национальную экономику осу-
ществляется трансферт технологий и стратегий организации иностранных пред- 
приятий, ведущих к повышению продуктивности экономических субъектов с  
иностранным участием. В сочетании это позволит повысить конкурентоспособ-
ность национальной экономики и создать основу для устойчивого экономического 
роста. 

Резюмируя сказанное: в предшествующие несколько лет наблюдается тенден-
ция к отрицательному значению динамики иностранных инвестиций, несмотря на 
то, что все крупные иностранные инвесторы, которые осуществляют инвестиции в 
Украину в последние 5–6 лет, остаются на своих позициях и продолжают инвести-
ровать в различные отрасли экономики. Невзирая на этот факт, объем инвестиций 
постепенно уменьшается. Это может привести к общему экономическому спаду и 
другим неблагоприятным последствиям в экономике. Нужно сказать, что необходи-
мо продолжать осуществлять инвестиционную политику, делая основным направ-
лением не только мобилизацию инвестиций, но и их эффективную эксплуатацию. 
Тогда инвесторы, просмотрев инвестиционную динамику интересующего объекта, 
смогут в должной мере оценить потенциал его дальнейшего развития и, следователь-
но,  принять решение об инвестировании. Исходя из этого, необходимо определить 
основные направления, двигаясь в которых можно повысить действенность ино-
странных инвестиций в Украине.

На данный момент в Украине делается все возможное для результативного 
функционирования инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного 
климата, что подтверждается положительными значениями показателей. В стране 
имеется инвестиционное законодательство, направленное на стимулирование инве-
стиционной деятельности, ее государственную поддержку, а также защиту прав ин-
весторов на территории страны. Однако иностранным инвесторам все еще не хватает 
на украинском рынке надежных институциональных рамок для развития и поддер-
жания плодотворного сотрудничества. Существует ряд проблем, которые актуальны 
для страны: высокий уровень налогообложения, недостаточная стабильность и чет-
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кость законодательства, недостаточно развитая система страхования инвестицион-
ной деятельности и др.
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інТеГралЬна  оцінка   
ФінансоВоГо  сТану  підприЄмсТВа

Оцінка фінансового стану підприємства включає в себе ряд показників, які відо-
бражають різні сторони діяльності підприємства. Оцінка фінансового стану показує 
проблеми у фінансовій діяльності, на її основі розробляються заходи щодо підви-
щення ліквідності, платоспроможності, рентабельності, та фінансової стійкості, за 
якими можна визначити перспективи його розвитку. 

За допомогою інтегральної оцінки можна не тільки визначити фінансовий стан 
підприємства, а й окреслити напрямки дій щодо поліпшення існуючого стану та спро-
гнозувати його рівень на майбутні періоди. Дослідження інтегральної оцінки фінан-
сового стану проводилися за матеріалами ДП “Бердичівське лісове господарство”.

Для оцінки фінансового стану проведемо розрахунок чотирьох груп показників: 
ліквідність та платоспроможність; ділова активність; фінансова стійкість; рентабель-
ність. Розрахунок інтегрального показника проведемо бальним (рейтинговим) мето-
дом. Суть його “полягає у визначені кожного показника певної кількості балів відпо-
відно до його фактичного значення за спеціально розробленою шкалою оцінювання 
і результатом розрахунку є сума балів” [1, c. 230].

За основу візьмемо групування показників і визначення мінімально граничного 
значення за критеріями оцінки фінансового стану, які визначені експертним шляхом 
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і представлені в статті Т. В. Ларікової [1]. На підставі звітних даних по ДП “Берди-
чівське лісове господарство” розрахуємо показники ліквідності, платоспроможності 
та фінансової стійкості (табл. 1). 

Дані таблиці 1 показують, що всі значення показників абсолютної та поточної 
ліквідності за період з 2018 р. по 2020 р. залишаються майже незмінними і далекі 
від нормативного значення (0,15–0,2 та 0,5–0,8 відповідно). Разом з тим коефіцієнт 
загальної ліквідності збільшився за цей період на 0,29, але нормативного рівня не 
досягнув. Коефіцієнт власної платоспроможності взагалі має від’ємне значення.

Значно кращі показники фінансової незалежності та фінансової залежності, які 
за цей період були в межах рекомендаційних параметрів. Значить підприємство має 
достатньо власних коштів, що говорить про можливість покриття залучених коштів 
за рахунок власних ресурсів; показник співвідношення мобільних до іммобільних 
активів — значно менше 1 і свідчить про недостатність оборотних активів; показни-
ки постійного активу більше 0,5, що свідчить про фінансування власних ресурсів у 
розвиток підприємства. 

“В основі визначення класу (рівня) фінансового стану лежать граничні значення 
показників (табл. 5) та їхній рейтинг. Якщо оцінка має значення вище нормального, 
то їй присвоюють І клас, нижче нормального, але вище критичного — присвоюють  
ІІ клас, нижче критичного — ІІІ клас. Модель шкали, що включає показники ліквід-
ності, платоспроможності та фінансової стійкості, подана у таблиці 6” [1, c. 232].

Модель шкали, що включає показники ліквідності, платоспроможності та фінан-
сової стійкості, подана у таблиці 2. 

“Загальна оцінка дається у балах, які визначаються як добутки рейтингу кожного 
показника на клас, а рейтинг кожного показника встановлюється в залежності від 
важливості показника для обраного напрямку дослідження.

Б = ΣРеі ×	Клі ,

де Б — сума балів; Реі — рейтинг і-го показника; Клі — клас і-го показника”  
[1, c. 232].

Таблиця 1

показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості  
дп “бердичівське лісове господарство”

показник
рік 2020 р. до 2018 р., 

+/–2018 2019 2020 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(Кабл)

0,01 0,00 0,01 0

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 0,33 0,26 0,33 0

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 0,65 0,79 0,94 0,29

Коефіцієнт власної платоспроможності 
(К впл)

–0,35 –0,21 –0,06 0,29

Коефіцієнт фінансової незалежності 
(Кфнз)

0,51 0,53 0,52 0,01

Коефіцієнт фінансової залежності 
(Кфз) 

1,04 1,13 1,08 0,04

Коефіцієнт співвідношення мобільних 
та іммобільних активів (Кма/іма)

0,01 0,00 0,004 –0,006

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 1,34 1,19 1,06 –0,28

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємства.
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За аналітичними розрахунками інтегральна оцінка фінансового стану ДП “Бер-
дичівське лісове господарство” за 2018–2020 рр. склала 244 бали, що відповідає  
3 класу і дозволяє оцінити фінансовий стан підприємства нижче нормального. Про 
це свідчить про низький рівень показників ліквідності та платоспроможності.

Таким чином, в результаті використання інтегральної оцінки фінансового стану 
можливо побачити проблемні сторони фінансового стану підприємства та розроби-
ти заходи щодо підвищення ліквідності, платоспроможності, виявити резерви підви-
щення ефективності функціонування підприємства.

джерела

1. Ларікова Т. В. Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів 
господарювання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Еко-

Таблиця 2

інтегральна оцінка фінансового стану дп “бердичівське лісове господарство”

показники

р
е

й
ти

н
г 

п
о

ка
зн

и
кі

в,
 % Фактичне значення клас бали

рік

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коефіцієнт
абсолютної 
ліквідності (Кабл)

15 0,01 0,00 0,01 3 3 3 45 45 45

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності (Кпл)

13 0,33 0,26 0,33 3 3 3 39 39 39

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності (Кзл)

13 0,65 0,79 0,94 3 3 3 39 39 39

Коефіцієнт 
власної 
платоспроможності 
(К впл)

15 –0,35 –0,21 –0,06 3 3 3 45 45 45

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності (Кфнз)

12 0,51 0,53 0,52 2 2 2 24 24 24

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності (Кфз)

12 1,04 1,13 1,08 1 1 1 12 12 12

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних 
та іммобільних 
активів (Кма/іма)

10 0,01 0,00 0,004 3 3 3 30 30 30

Коефіцієнт 
постійного активу (Кпа)

10 1,34 1,19 1,06 1 1 1 10 10 10

інтегральна оцінка 
фінансового стану

100 Х Х Х Х Х Х 244 244 244

Джерело: розраховано автором.
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концепТуалЬні  засади   
упраВліннЯ  персоналом  орГанізації

Головним чинником функціонування кожного підприємства або організації бе-
зумовно є діяльність певного персоналу з особливими структурними і якісними ха-
рактеристиками та кількісними показниками. Людський фактор в процесі розвитку 
суспільства набуває більш важливого значення внаслідок зростання вимог людей 
щодо умов життя та праці та збільшення загального рівня освіти і культури, що по-
требує нових важелів управління персоналом зокрема та створення сучасних управ-
лінських підходів загалом.

Значення ролі управління персоналом підвищується з причини збільшення 
складності функціонування організацій в сучасних соціально-економічних умовах. 
Значимість комплексного аналізу аспектів формування, розвитку та використання 
кадрового потенціалу підприємства або організації зумовили особливість та важ-
ливість напряму та фактору вдосконалення роботи системи управління персоналом. 

Стан і ступінь розробки проблеми. Теоретико-методологічні основи дослідження 
проблем управління персоналом організацій представлені в роботах багатьох вітчиз-
няних вчених: Л. В. Балабанової, В. Г. Воронкова, Г. А. Дмитренка, А. М. Колота, 
О. В. Крушельницької, Н. С. Маркова, Ю. Г. Одегова, Н. В. Пошерстника, Г. В. Що-
кіна, О. М. Яковенко, багатьох інших вчених, а також в наукових працях таких за-
рубіжних науковців, як: Г. Десслер, В. Зигерт, К. Камерон, Х. Хекхаузен та ін.

Розкриємо концептуальні засади управління персоналом організацій.
Робота з персоналом являє собою найважливіший напрямок управлінської діяль-

ності щодо приведення до відповідності задач, що стоять перед організацією, та фор-
муванню організаційно-кадрових ресурсів, необхідних для їх виконання.

Персонал підприємств являє собою колектив найманих особистостей, кожний з 
яких є носієм набутих або успадкованих якостей, різних рівнів освіти, специфічних 
знань, талантів, особливостей здоров’я, та ін., які необхідно обов’язково враховувати 
в системі управління організацією та ефективно використовувати під час трудової 
діяльності працівників. 

Персонал необхідно розглядати не тільки як управлінську категорію, але й як 
статистичну. За підсумками державних статистичних спостережень, відповідно до 
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“Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження”, в 
облікову чисельність працівників кожної організації включаються працівники, які 
працювали за трудовим договором (контрактом) та виконували постійну, тимчасову 
або сезонну роботу один день і більше [3, с. 132]. 

У структурі персоналу організації можна виділити найрізноманітніші професійні 
групи за статтю, віком, професіями, рівнем освіти, соціального статусу та іншим. Ці 
ознаки національна статистика застосовує в обліковій кадровій політиці, що вира-
жається в статистичній формі. 

Поняття “персонал” у сучасній науковій літературі визначається як особовий 
склад підприємств або організацій, до якого відносяться всі наймані працівники, 
в тому числі працюючі власники та співвласники. Основні ознаки персоналу виз-
начаються: наявністю у працівника трудових відносин з роботодавцем на підставі 
трудового договору (контракту); наявністю відповідної професії, спеціальності, 
кваліфікації, фахової компетентності та іншими якісними характеристиками, які є 
визначальними для віднесення працівника до однієї з категорій персоналу; цільова 
спрямованість діяльності (адекватна цільовим установкам організації). 

Зміст категорії “управління персоналом” визначається його сприйняттям як 
цілісної системи взаємопов’язаних організаційних, адміністративних, економічних і 
соціальних заходів зі створення відповідних умов для залучення, розвитку та ефек-
тивного використання персоналу організації.

Управління персоналом являє собою багатовекторну діяльність функціональних 
підрозділів організації, а також лінійних менеджерів, відповідних виробничих від-
ділів, що спрямована на реалізацію кадрових цілей стратегічного розвитку і здійс-
нення поточних завдань організації щодо найбільш ефективного використання тру-
дового потенціалу працівників [2].

Управління персоналом — це багатосторонній і доволі складний процес, що має 
свої специфічні особливості (як галузеві, так і функціональні), та певні закономір-
ності. Відтак розуміння їх вкрай потрібне менеджерам стратегічного та тактичного 
рівня і спеціалістам сучасних підприємств, працівникам служб управління персо-
налом для перманентного забезпечення росту продуктивності праці, ефективності 
організації, якості роботи [2, с. 192]. 

Прикладне застосування функцій управління здійснюється за посередництвом 
комплексу методів управління персоналом. Зрозуміло, що для реалізації влад-
них повноважень керівники мають опосередковувати свої управлінські рішення  
формальними засобами — засобами адміністративного управління, що дозволить 
сформувати організовану систему, одержати потрібний результат, який можна от-
римати тільки через вплив керуючого органу, чи менеджера на систему. Окрім цьо-
го, неодмінно необхідні інструменти погоджувальної дії, які й дозволяють досягати 
визначених цілей. Означені формальні інструменти називають методами управ- 
ління.

Вирішальним моментом формування системи управління персоналом є пошук 
найбільш ефективних інструментів, засобів та способів впливу на працівників, які б 
змогли забезпечити реалізацію  планів і завдань, цілей, функцій, визначених статут-
ними напрямами діяльності організації. В цьому сенсі прийоми управління є саме 
тим інструментарієм, що використовуються менеджерами для реалізації впливу 
на підлеглих, які згідно теоретико-методичного аспекту визначаються як методи і 
способи впливу керуючої системи на керовану на її різних рівнях (інституційно-
му, управлінському, технічному), а також на всіх ланках управління (структурний 
підрозділ, технічна служба, підприємство загалом, тощо) [1, с. 19].
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Управління персоналом безумовно є складним організаційно-технологічним, 
соціально-економічним та інформаційно-насиченим процесом, що безпосередньо 
пов’язаний з змінами якостей об’єкту управління. Метою управління персоналом 
є забезпечення ефективної взаємодії працівника і організації, реалізації методики 
ефективного управління колективом.

На основі підходу до комплексного вирішення організаційних проблем, управ-
лінню персоналом притаманна системність та завершеність. Системний підхід поєд-
нує собою взаємозв’язок окремих частин проблеми для досягнення означених цілей, 
визначає способи їх вирішення, створює необхідні механізми управління, для забез-
печення організації самої системи та комплексного планування підприємства.

Реалізація функцій управління персоналом являє собою систему управління пер-
соналом будь-якої організації. Дана система включає до себе підсистеми лінійного 
керівництва та загального управління, а також цілий ряд інших функціональних під-
систем, які спеціалізуються виключно на виконанні одноманітних функцій. 

Кожна система управління персоналом визначається як складна система, що мі-
стить в собі підсистеми, які взаємопов’язані між собою, але відмінні за змістом ви-
конуваних ними робіт. Система управління персоналом завжди орієнтована на до-
сягнення стратегії та цілей підприємства завдяки забезпеченню саме ефективності 
управління персоналом. Система управління  включає в собі формування власного 
управління, його стабілізацію та постійне вдосконалення.

Процес організації управління персоналом характеризується створенням раціо-
нальної системи управління за допомогою виділення взаємозв’язаних функцій, рів-
нів та стадій управління, завдяки чому формується ієрархічна структура всіх органів 
управління, які наділяються відповідними правами і повноваженнями та спеціалізу-
ються на виконанні заданих ним функцій [4, с. 64].

Управління персоналом має наступні напрями своєї діяльності: формування ка-
дрової політики; створення ефективної системи управління та маркетингу організа-
ції; правове, інформаційне та технічне забезпечення; визначення кадрового потен-
ціалу підприємства та визначення потреб в персоналі.

Головними цілями організації є підвищення ефективності роботи, якість та ста-
більність умов праці людей. В тому випадку коли обидві цілі щільно пов’язані між 
собою — такий симбіоз є запорукою процвітання й розвитку підприємства.

Управління персоналом передбачає реалізацію керівних рішень, що приймають-
ся в межах кадрової політики.

Таким чином, якість всіх рішень і виконання будь-яких задач в організації на  
100 % залежить від професійної придатності керівництва та співробітників органі-
зації. Тільки високий рівень кадрів, розвиток і вдосконалення їх навичок здатні 
створювати та підтримувати організацію на чинному рівні і робити її конкуренто-
спроможною. Нажаль не всі підприємства розуміють важливість сфери кадрової 
політики, приділяючи їй набагато менше уваги ніж роботі з іншими складовими 
функціонування організації.
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Соціальний розвиток являє собою процес, пов’язаний зі змінами соціальної під-
системи організації, в ході якого відбуваються якісні позитивні зміни в області роз-
витку активності персоналу, конкретизації ділової орієнтації, ціннісних установок 
персоналу і т. д. 

Для якісного управлінського процесу соціальним розвитком необхідно визначи-
ти критерії його оцінки, сформувати соціальний паспорт та порівняти визначені по-
казники з тими, що містяться в соціальному паспорті [1, с. 98]. 

Умовно показники для оцінки соціального розвитку можна поділити на дві гру-
пи: перша — “Гуманізація праці”, яка включає показники, що характеризують стан 
соціальних процесів безпосередньо в самій організації, які об’єднані у три блоки: 
“Соціальна структура колективу”, “Умови праці та культурно-побутові умови”, “Оп-
лата та дисципліна праці”. Такий поділ дозволяє оцінити стан по кожному напрям-
ку окремо та визначити потенційні резерви підвищення ефективності виробництва 
за рахунок окремих груп соціальних факторів. Показники другої групи “Соціальна 
інфраструктура” дозволяють оцінити умови якості трудового життя та зробити ви-
сновок про забезпеченість працівників різними об’єктами соціальної інфраструк-
тури, а також про соціальну місію підприємства по відношенню до мешканців тієї 
території, де воно розмішуються.

Щодо першої групи, то сюди відносять наступні показники: 
1) коефіцієнт відповідності робочих місць типовим:

    Квт = Квоп / Кз,     (1) 

де Квоп — кількість робочих місць, що відповідають вимогам охорони праці (за рів-
нем шуму, вібрації, світла, загазованості тощо); Кз — загальна кількість робочих 
місць. Нормативний показник Квт = 1.

2) коефіцієнт забезпеченості санітарно-побутовими приміщеннями:

    Кспп = Кфсп / Кнсп,     (2)

де Кфсп, Кнсп — відповідно фактична та нормативна кількість санітарно-гігієнічних 
пристроїв (умивальників, гардеробів, туалетних точок, ін.).
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3) коефіцієнт умов виробничого побуту:

    Квп = Кфвп / Кнвп,     (3)

де Кфвп, Кнвп — відповідно фактична та нормативна кількість найменувань i-го 
виду виробничого побуту (місць у їдальні, столів замовлень, об’єктів побутового 
обслуговування тощо) Перелік санітарно-гігієнічних пристроїв та деякі показники 
виробничого побуту передбачені СНіП 11-92-76 “Норми проектування. Допоміжні 
будівлі та приміщення промислових підприємств”. Нормативний показник Квп = 1.

Критерій “оплата та дисципліна праці” розраховується як три окремі коефіцієн-
ти:

1) коефіцієнт співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників ор-
ганізації та у регіоні:

       Ксзп = Зраб/ЗСР,     (4)

де Зраб — середньомісячна заробітна плата низькооплачуваної категорії працівників 
організації, грн; ЗСР — середньомісячна заробітна плата одного працівника в регіоні, 
де знаходиться організація, грн.

Отже, заробітна плата низькооплачуваної категорії працівників підприємства по-
винна бути не меншою за середньомісячну заробітну плату в регіоні.

2) коефіцієнт співвідношення середньої заробітної плати керівника підприємства 
та низькооплачуваної категорії працівників:

                 Ксзпк = Зраб/ЗПсрmin,

де ЗПк — середня заробітна плата керівника за рік, грн, ЗПсрmin — середня заробіт-
на плата низькооплачуваної категорії працівників за рік, грн.

Соціальний норматив Ксзпк = 8 показує, що заробітна плата керівника підпри-
ємства має перевищувати восьмиразово розмір низькооплачуваної категорії праців-
ників.

3) коефіцієнт рівня трудової дисципліни:

          Ксзпк = Пп / N,      (5)

де Пп — кількість людино-днів, втрачених внаслідок прогулів, людино-дн., N — се-
редньооблікова чисельність працівників.

Щодо другої групи показників “Соціальна інфраструктура”, то сюди відносять 
наступні критеріальні показники: коефіцієнти забезпеченості житлом, дитячими 
установами, лікувально-оздоровчими закладами, культурними, освітніми, культо-
вими установами, спортивними спорудами. 

Коефіцієнт забезпеченості житлом розраховується на основі двох параметрів: 
перший — забезпечення працівників з інших регіонів відомчим та орендним житлом; 
другий — задоволення попиту житло працівників організації:

1) визначення частки наданого житла приїжджим працівникам (Пs) до затребу-
ваних організацією:

    Пs = (R + V) / (P – К),     (6)

де P — потреба організації у працівниках з інших регіонів; К — чисельність працівни-
ків з інших регіонів, які не потребують житла; R — працівники, які орендують житло за 
рахунок організації; V — працівники, які проживають у відомчому житлі організації;
2) визначення якості житла, що надається працівникам з інших регіонів (Пg):

            Пg = (Sr + Sv) / (R + V) / N,     (7)  
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де Sr — площа житла, яке орендує організація для своїх працівників; Sv — житлова 
відомча площа організації, що надається працівникам; N — норматив щодо житла, 
прийнятий у регіоні.

Соціальний орієнтир Пs, Пg =1, вказує на те, що організація повинна прагнути 
забезпечувати житлом усіх запрошених працівників відповідно до житлового нор-
мативу, прийнятого у регіоні.

Для розрахунку другого параметра — задоволення попиту житло працівників ор-
ганізації — необхідні такі дані:

1) індикатор характеристики житла працівників організації за попередній період 
(Пп, виражений у м2 на одну особу), який визначається за формулою:

           Пп = Sn / Qp,      (8)

де Qp — чисельність членів сім’ї працівників постійного штатного складу організа-
ції (без урахування сумісників, стажистів тощо) на кінець минулого звітного року;  
Sn — загальна площа наявного житла постійного штатного складу персоналу на кі-
нець минулого звітного року;

2) індикатор задоволеного попиту працівників організації у житло за звітний пе-
ріод (Пн, виражений у м2 на одну особу), що визначається за формулою:

          Пн = Sн/ Qp,     (9)

де Sн — загальна площа житла працівників організації за звітний період.
Параметр задоволення попиту житло працівників організації за звітний період 

розраховується за такою формулою:

             Пзж = (Пн – Пп) / (N – Пп).                                               (10)

Коефіцієнт забезпеченості дитячими установами

    КЗду = Чд / ЧНД,    (11)

де Чд — чисельність дітей працівників, які забезпечені місцями у дитячих установах 
за рахунок організації; ЧНД — загальна чисельність дітей працівників, які потребу-
ють дитячих установ.

Коефіцієнт забезпеченості лікувально-оздоровчими закладами:

             КЗлоз = ФМЗ / Снм ×	n,     (12)

де ФМЗ — фактична місткість лікувально-оздоровчих закладів, людино-місць;  
Снм — місткість за нормою, людино-місць; n — кількість установ.

Коефіцієнт забезпеченості культурними, освітніми, культовими установами:

    КЗкок = Кфi / Кнi,     (13)

де Кфi, Кнi — відповідно фактична та нормативна кількість культурно-освітніх уста-
нов (ДК, клубів, бібліотек, молодіжних центрів, культових установ).

Коефіцієнт забезпеченості спортивними спорудами розраховується аналогічно 
попередньому.

Індекс досягнення кожної групи критеріїв визначається співвідношенням розра-
хованих коефіцієнтів та соціальних орієнтирів. Рекомендується проводити розраху-
нок з урахуванням значимості індексу досягнення кожного соціального параметра, 
який можна визначити експертним шляхом. Після обчислення всіх розрахованих 
критеріальних показників та встановлення їх співвідношення до соціальних орієн-
тирів у групах, визначаємо загальний рівень “соціального розвитку праці” в організа-
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ції, тобто розраховуємо значення першої частини методики як середню арифметич-
ну величину [2, c. 785–786].

На основі виробничих показників (маса прибутку, капітальні вкладення у соці-
альний розвиток, норма рентабельності тощо) складається бюджет соціальної стра-
тегії організації, у виконанні якого зацікавлений кожен працівник [3, c. 25]. Кожен 
соціальний напрямок оцінюється з позиції капіталовкладень. Сума всіх необхідних 
коштів на вирішення соціальних питань сприймається як соціальне замовлення пра-
цівників організації до виконання виробничої програми.
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модернізаціЯ  В  україні  В  умоВаХ  пандемії  COVID-19: 
ноВі  моЖлиВосТі,  обмеЖеннЯ  і  Виклики 

У березні 2020 року перед Україною постала загроза пандемії COVID-19, у зв’яз-
ку з чим були вжиті карантинні обмеження. COVID-19 торкнувся усіх сфер життя 
суспільства: економічну, соціальну, політичну та духовну.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, були встановленні нові обов’язки та обме-
ження для громадян та підприємств.

Значна частина бізнесу в 2020 р. опинилася на межі виживання, що засвідчувало 
погіршення економічної ситуації, зменшення купівельної спроможності та зміна по-
ведінки громадян, відсутність підтримки з боку держави. Це призвело до скорочення 
виробництва або навіть зупинки цілих галузей господарства. Помітна різниця між 
індексом промислового виробництва за весну 2019 та індексом за 2020 рік, що при-
падає на період введення суворих карантинних обмежень в Україні [1].

В умовах пандемії найбільше постраждали малі та середні підприємства. Задля 
уникнення подальшого завдання збитків на підприємствах були задіяні карантинні 
норми, які стали опорою для безпечної та продуктивної роботи виробництв.
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Ситуація погіршувалась стрімкими темпами, а чіткої організації дій не було, тож 
країна стикнулася з багатьма проблемами, які мала вирішити за найкоротший час. 
Задля безпеки громадян вищі держані органи ввели карантин, який спричинив кри-
зові наслідки для багатьох підприємств, установ, їх працівників і залежних від них 
людей.

З часом деякі проблеми були вирішені, але залишилося ще багато таких, які слід 
вирішити у різних сферах. 

Розглянемо детальніше кожну із них.
Виробництво харчових продуктів та напоїв. Сектор харчових технологій не зу-

пиняв свою роботу під час карантину. Першою проблемою для компаній у цій сфе-
рі була важкодоступність доступу працівників до місця роботи. Другою проблемою 
стали нові вимоги дотримання санітарних норм МОЗ, мінімізації контакту з продук-
тами, контролю за здоров’ям працівників й проведенням ІФА та ПЛР-тестів. Збит-
ковим для бюджетів компаній було забезпечення працівників засобами індивідуаль-
ного захисту та дезінфекції, а також логістика персоналу.

Сфера ІТ. Пандемія особливо не вплинула на ІТ-компанії в Україні, у більшо-
сті випадків заснувала нові тенденції розвитку технологій та зростання попиту на 
ІТ-послуги. Однак деякі компанії зазнали скорочень бюджетів через масову діджи-
талізацію.

Бізнес-послуги, B2B, консалтинг. Карантин сильно вплинув на консалтингові 
компанії в Україні. В цей час було сильне скорочення кількості замовлень, близько 
40 %, а деякі компанії не змогли укласти жодної торгівельної угоди. З послабленням 
карантину робота компаній у сфері консалтингу відновилася.

Нафтогазова сфера. Під час пандемії підприємствам нафтогазової сфери довело-
ся переглянути та перебудувати деякі технологічні процеси виробничих потужнос-
тей компаній з видобутку нафти та газу, а також роботу паливних ретейлів України. 
Через карантин з’явилися проблеми з перевезенням людей, споживчу активність та 
потреби в енергоресурсах.

Банківська сфера. Банки перейшли в онлайн та діджитал режим, дистанційну ро-
боту. У клієнтів збільшився попит на онлайн-платежі.

індекси промислового виробництва україни 2018–2021 р. [1]

місяці
роки

2018 2019 2020 2021

січень 92,1 90,1 91,6 83,9

лютий 97,8 97,2 100,4 100,3

березень 105,6 110 103,6 110,9

квітень 94,4 96,2 87,2 96,8

травень 101,4 100,4 104,9 96,6

червень 98,5 95,9 104,1 100

липень 101,1 102,3 103,9 103,2

серпень 98,3 97,8 96,5 96,7

вересень 104,5 103,7 104,5

жовтень 110 106,5 105,8

листопад 99,6 96,5 101,1

грудень 98,9 98,1 102,8
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Вантажоперевезення і пошта. На сферу перевезень коронокриза дала позитив-
ний результат. А саме: у населення зросла потреба в доставці багатьох видів товарів 
через закриття магазинів у період суворого карантину, запропоновано нові сервіси 
для доставки ліків та продуктів харчування (Glovo, ROCKET), зросла кількість між-
народних перевезень (АliExpress, iHerb, NP Shopping, Joom). На відміну від інших 
галузей, масових скорочень працівників не відбулося.

ТРЦ та кінотеатри. Дані сфери постраждали найбільше, бо держава повністю 
забороняла їх діяльність під час суворого карантину. Нові карантинні норми суттєво 
зменшили можливу кількість відвідувачів кінотеатрів та ТРЦ.

Рітейл (мережі магазинів). На початку пандемії мережі магазинів були змушені 
закрити частину своїх торгівельних точок та вжити карантинних заходів. Також ба-
гато магазинів перейшли в онлайн режим.

Ресторани/кафе/бари. Заклади громадського харчування сильно постраждали 
через заборону їх діяльності на початку карантину, через це перейшли до онлайн-за-
мовлень та доставок за адресами. З початком адаптивного карантину повністю від-
новили свою діяльність. Також зараз є загроза втрати багатьох клієнтів через приму-
сову вакцинацію.

Туристичний бізнес та готельна сфера. Дані сфери зазнали великі збитки на по-
чатку карантину, згодом відновили свою діяльність. 

Зміни яких зазнали громадяни України під час та після карантину 
1. Масове розповсюдження безконтактної оплати.
2. Збільшення кількості онлайн покупок (навіть після введення суворого каран-

тинного режиму люди стали робити більше покупок через мережу інтернет, 
ніж до цього).

3. Зростання онлайн-платежів через онлайн додатки для мобільних пристроїв 
(за комунальні послуги та інші грошові переведення) (в додатку “Privat24” за 
період карантину кількість онлайн-платежів зросла на 30 %).

4. Карантинні заходи сприяли прискоренню процесів запровадження новітніх 
технологій на підприємствах компаній-експортерів, передусім це стосується 
збільшення обсягів електронного документообігу.

5. Карантинні обмеження вплинули на різні аспекти діяльності ІТ-компаній в 
Україні: фінансові результати, прийоми роботи, засоби комунікації з клієнта-
ми тощо.

6. Наразі поштові оператори прогнозують, що обсяги доставок залишатимуться 
на плановому рівні, який був до введення карантину. Однак з огляду на тен-
денції зі зростанням ринку електронної комерції в Україні, у майбутньому пе-
редбачається розширення ринку доставки товарів. Тенденція зростання ринку 
електронної комерції в Україні

7. Проява великої кількості реклами в соціальних мережах. Особливо в таких як 
Instagram та TikTok (за 2020 рік аудиторія тіктоку збільшилася у 2 рази, що 
також пов’язано з карантином того року).

8. Перехід до онлайн зустрічей у побуті, навчанні, роботі, наукових конференці-
ях, розширення та покращення сервісів для онлайн конференсій.

Діджиталізація бізнес-процесів та впровадження елементів інтелектуальної еко-
номіки спонукають суб’єктів господарювання переходити на новий рівень функці-
ювання, де основними факторами добробуту стають інновації, а також творчі до-
сягнення людей. В умовах пандемії коронавірусу набувають особливої важливості 
безконтактні технології обслуговування споживачів. Саме тому в період поширення 
короновірусної інфекції вендинговий автомат має одну вагому перевагу — здійснен-
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ня продажу товарів без участі продавця. Автоматична торгівля дозволяє робити за-
мовлення їжі, відвідувати театри і музеї, не виходячи з дому, здійснювати платежі 
безконтактно (без дотику картки, смартфона або іншого пристрою до терміналу), що 
дозволяє знизити ймовірність захворіти на COVID-19 і, як наслідок, скоротити по-
ширення захворюваності [2, с. 32].

Таким чином, COVID-19 та спричинені ним зміни проявилися неоднорідно, і 
саме тому вимагають окремих підходів для уникнення подальшого завдання збитків 
у кожній сфері людської діяльності. Зменшення покупної спроможності населення 
України спричинили зменшення доходів бізнесу у таких сферах, як рітейл, ресто-
ранний бізнес, виробництво харчових продуктів та напоїв, нафтогазова, банківська, 
готельна сфери, туризм тощо.

Антикризові заходи у економіці мають бути спрямовані на забезпечення стійкості 
ланцюгів постачань та виробництва продукції в умовах продовження карантинних 
обмежень. Важливим для подолання пандемії і подальшого виробництва та тран-
спортування продукції є розвиток інструментів віддаленого доступу, електронна ко-
мерція, перенесення в онлайн бізнес-процесів. Запровадження повторних жорстких 
локдаунів в Україні матиме тривалий негативний ефект значну частину галузей люд-
ської діяльності. Натомість спланованість дій при повторному погіршенні епідеміо-
логічної ситуації, узгодженість її тривалості та правил, зменшить завдання збитків.
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орГанизациЯ  обуЧениЯ  персонала  компаниЙ  
ЭкономиЧески  разВиТЫХ  сТран

Важным условием современного развития общества является то, что повышение 
уровня качества и безопасности жизни, сохранение гарантий выживания человече-
ства и залог дальнейшего устойчивого развития полностью зависит от степени ис-
пользования новейших знаний. Благодаря системе развития персонала происходит 
процесс формирования коллектива в организациях, что дает большие возможности 
выполнения поставленных целей и задач. Обучение персонала способствует росту 
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ценности человеческих ресурсов, обеспечивает развитие, конкурентоспособность 
компаний. 

Рассмотрим практику обучения персонала компаний экономически развитых 
стран.

Сегодня тенденциями развития человеческих ресурсов являются: рост спроса на 
квалифицированный труд, а, следовательно, повышение цены та трудовые услуги, 
которые он создает; значительное усиление роли человеческого фактора в производ-
стве продукции компаний; переход к стратегическому управлению компанией, что 
требует высокой творческой отдачи от каждого сотрудника. В этих условиях перед 
руководителями возникают такие первостепенные задачи, как лучше использовать 
квалификации работников для реализации целей хозяйственной деятельности; до-
стижение наиболее полной полезной отдачи и одновременно высокого уровня моти-
вации персонала в работе [1, 2].

Благодаря системе развития персонала происходит процесс формирования 
коллектива, обладает огромными возможностями и мощной мотивацией к выпол-
нению поставленных перед компанией целей. Развитие персонала повышает про-
изводительность труда, качество предоставляемых услуг, увеличивает значимость 
решений, принятых руководством компаний. Следовательно, развитие персонала 
способствует росту ценности человеческих ресурсов, обеспечивает развитие, конку-
рентоспособность компаний.

Требует внимания проблема недостаточного уровня удовлетворенности качест-
венной потребности работодателей в конкурентоспособных кадрах, в основном об-
условлено низким уровнем взаимодействия между работодателями и образователь-
ной сферой, несовершенством существующей системы образования, ограниченной 
доступности высшего образования, и тому подобное. Все это обостряет проблемы 
нехватки качественной рабочей силы, уменьшает отдачу от инвестиций в человече-
ский капитал, тормозит развитие экономики любой страны.

Опыт развитых стран мира показывает, что система образования все время ме-
няется. Эти изменения, в первую очередь, обусловлены так называемыми внеш-
ними факторами, которые заключаются в развитии производства, трансформации 
культурной и социальной среды, расширении и углублении глобальных связей. По 
мнению специалистов, основными направлениями изменений в системе образова-
ния являются:  увеличение периода первоначального накопления знаний; усиление 
единства образования и продуктивной деятельности; развитие непрерывного обра-
зования; трансформация методов и средств получения, накоплений, переработки и 
передачи информации.

Такие страны как США, Япония и Франция имеют особенный (выдающийся) 
опыт обучения и развития персонала компаний, что есть их конкурентным преиму-
ществом. Например, в США часто привлекают специалистов нужной квалификации 
через рынок труда в отличие от “выращивания” кадров внутри своей компании. Со-
здаются системы непрерывного обучения работников с целью адаптации их к новым 
технологиям и новым формам организации труда, организовываются специальные 
корпоративные университеты для подготовки кадров, организации непрерывного 
обучения персонала. Например, в поликультурном обществе США придержива-
ются политики привлечению специалистов нужной квалификации и обучение их с 
помощью специально разработанных тренингов, современных методов (например, 
“Shadowing”, “Secondment”, “Buddying”), деловых игр и т. п. Приоритетом развития 
персонала на американских компанийх есть специально разработанные системы не-
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прерывного обучения работников с целью адаптации их к новым методам работы, 
форм организации труда, технологий. [3, с. 1267].

В отличие от американских в японских компаниях обучение на рабочем месте 
доминирует над обучением вне места работы (около 80 %). Сравнивая японский ме-
неджмент с демократическим американским, можно констатировать преимущество 
командной работы с коллективной ответственностью на фоне постоянного профес-
сионального обучения. В японской системе обучения за основу берется концепция 
так называемого “гибкого работника”, где отбирают и потом обучают по 2–3 специ-
альностям, включая дальнейший план повышения квалификации в процессе всей 
их трудовой жизни в этой компании. В Японии на специальный счет фонда стра-
хования занятости и развития персонала работодатели делают взносы до 0,1 % от 
суммы фонда оплаты труда. Такая же практика существует и в Греции, где обучение 
на рабочем месте доминирует над обучением вне места работы (составляет около  
80 %) [3, с. 1268]. 

Процесс подготовки в Германии больше связан с практической деятельностью 
по так называемой “дуальной системе”, что означает — обучение происходит как в 
компании, так и в профшколе. 

Обучение и развитие персонала в Великобритании базируется на Законе “О про-
изводственном обучении”, который регулируется государственными структурами, 
уровнями, где разрабатываются и реализуются проекты профессионального обуче-
ния. Система сложная, базируется на комплексном подходе к решению проблем под-
готовки рабочих кадров [2].

Как видим, мировая практика свидетельствует о том, что ведущие страны осо-
бое внимание уделяют развитию механизмов финансирования обучения и развития  
кадров. 

Для развития финансирования компаний в направлении обучения и развития ка-
дров необходимо использовать:

• субсидии работодателям от государства, которые будут создавать дополни-
тельные учебные места для обучения на рабочем месте;

• создание фондов, в которые работодатели перечисляют определенный про-
цент от фонда заработной платы и компенсация от государства их тем работо-
дателям, которые действительно осуществляют обучение работников (в части 
затрат на обучение);

• создание в рамках коллективных договоров учебных фондов, активы которых 
формируются по налогу на фонд заработной платы, или за счет дотаций;

• предоставление займов для организации курсов переобучения и переподго-
товки высококвалифицированных работников;

• государственные дотации на обучение;
• налоговые льготы компанийм и тому подобное.
Таким образом, главным инструментом развития персонала является образова-

ние, которое является целенаправленной познавательной деятельностью личности 
на получение знаний, умений, навыков и их совершенствования.
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Кризові явища, висока конкуренція вимагають чіткої побудови, впровадження та 
удосконалення управління бізнес-процесами, що дозволить досягти успіху в май-
бутньому. Система управління персоналом є однією із головних у бізнес-процесах 
будь-якого підприємства. В умовах пандемії COVID-19 кризові явища впливають 
практично на усі функціональні аспекти управління. Це також стало серйозним ви-
кликом для підрозділів управління персоналом усіх без винятку організацій. Настав 
час для швидкої рефлексії, планування та впровадження прогресивних заходів з 
управлінню персоналом, спрямованих на стабілізацію кадрового потенціалу органі-
зації, з одного боку, та скорочення витрат на персонал, з іншого.

Визначимо перспективні напрями модернізації системи управління організацій, 
що відчувають на собі кризові явища у зв’язку з пандемією.

Як і слід було очікувати, перше реагування з сторони керівництва на кризу, спри-
чинену пандемією, стало постановка завдань для HR та керівників в реструктури-
зації підходів до формування штатів та скорочення витрат на персонал. Водночас 
такі  антикризові ініціативи шкодять бізнесу, внаслідок падіння продуктивності пра-
ці, вимушених відпусток, поєднання декількох посад внаслідок скорочення оплати  
праці.

Необхідність переведення персоналу у дистанційний режим роботи виявилася 
однією з найбільших проблем для організацій. Відтак не дивно, що увага HR фа-
хівців нині зосереджена на цій сфері, починаючи від питань комплаєнсу та захисту 
працівників до підтримки їхнього морально-психологічного стану, системи форму-
вання комунікацій для виконання виробничих завдань та інфраструктури автома-
тизованого робочого місця. Позитивні кроки у вирішенні завдання трансформації 
системи управління пов’язані з наступним:

• організацією доступності актуальних контактних даних всіх співробітників 
організації для внутрішніх комунікацій у період кризи; 

• поширення рекомендацій щодо ефективної роботи у віддаленому режимі за 
допомогою різноманітних каналів комунікацій (онлайн тренінги, заняття, 
дистанційне електронне навчання, електронна пошта, інтранет, ін.) [1]; 
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• співробітникам надається всебічна підтримка при переході на віддалену робо-
ту, включаючи укладання додаткових угод до трудових договорів (на дистан-
ційний режим/неповний режим), ІТ-підтримку та розподіл завдань так, щоб 
усі розуміли, що їм потрібно робити і що від них очікується.

Забезпечення комплексної та гнучкої стратегії управління персоналом в умовах 
кризи передбачає такі структурні пріоритети:

• структура персоналу: передбачає проведення інвентаризації навичок та знань 
співробітників по всьому ланцюжку створення вартості в організації; 

• організаційний дизайн: передбачає аналіз впливу кризи на організаційний ди-
зайн з розрахунком основних параметрів управлінської системи, таких як нор-
ми керованості та контролю, співвідношення адміністративного та основного 
персоналу; внесення відповідних коригувань в організаційну структуру задля 
забезпечення її відповідності потребам організації;

• визначення можливого дефіциту навичок у майбутньому та планування захо-
дів щодо його скорочення;

• реалізація необхідних змін у управлінні винагородою. Слід однак відзначи-
ти, що більшість організацій розглядають питання відмови від соціальних,  
бонусних виплат як головний спосіб скорочення витрат на персонал. Разом 
з тим усунення грошового фактору не дозволяє зосередитися на питаннях 
управління якістю, вертикальним та горизонтальним кар’єрним зростанням;

• реалізація сучасних технологій управління персоналом на основі нових форм 
соціально-трудових відносин у формі рекрументу, навчання та підвищення 
кваліфікації, вивільнення персоналу тощо [2]. 

Цілком прогнозовано, що успіху досягнуть ті організації, які здатні визначити, 
оцінити та передбачити цінність, яку кадри створюють для бізнесу. Цінність співро-
бітників можна розділити на умовні групи:

• людський капітал (індивідуальні знання, навички, компетенції та характери-
стики);

• соціальний капітал (бази даних клієнтів, певні соціальні мережі, загальні нор-
ми, цінності та уявлення, що формуються співробітниками).

Основними рекомендаціями, щоб зробити стратегію управління персоналом 
більш орієнтованою успіх організації та співробітників можуть бути: 

1) чітке формулювання цілей організації та структурних підрозділів передбачає 
ясність щодо мети організації та визнання того, як ця мета узгоджується з потребами 
та інтересами співробітників, що буде чинити значний вплив на продуктивність та, 
відповідно, прибутковість бізнесу;

2) розвиток потенціалу співробітників (talent management) відповідно до загаль-
ної стратегії організації, підвищення кваліфікації співробітників для забезпечення їх 
майбутнього успіху полягає в тому, що організація має бути зацікавлена в підвищен-
ні кваліфікації в першу чергу тих співробітників, хто перейшов на нову посаду всере-
дині компанії, а також тих, хто внаслідок об’єднання функцій або посад розширюють 
спектр своєї компетенції. Перегляду підлягають плани щодо прискореної підготовки 
критичних навичок співробітників, програми розвитку та навчання у прив’язці до 
їх ефективності (наприклад, L&D ROI), сучасні прагматичні рішення для навчання 
(наприклад, віртуальне навчання), зміщення фокусу на навчання на виробництві, 
коучинг та наставництво [3];

3) включення співробітників у сценарне планування — керівникам варто здійс-
нювати динамічне сценарне планування, в рамках якого співробітники можуть бачи-
ти етапність своєї роботи та внесок від власної трудової діяльності;
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4) формування системи управління за цілями, коли керівництво планує розвиток 
підприємства на основі включення співробітників у сценарне планування, що забез-
печить їх професійний успіх та успіх організації в майбутньому;

5) регулювання пільг на основі застосування даних аналітики — це аналіз віддачі 
від персоналу внаслідок інвестиції у пакет пільг. Використання сучасної аналітики 
для аналізу переваг допоможе перевірити, наскільки інвестиції в пакет пільг співвід-
носяться з бажаннями та потребами працівників (в разі байдужості до певної пільги, 
продуктивність та якість праці, ефективність використання персоналу змінюватися 
не буде;

6) перегляд підходів до формування штату: фахівці НR та керівники компанії по-
винні переглянути ширші стратегії щодо формування штату та розглянути стратегії 
ауторсингу, аутстафінгу, лізингу, рекрументу персоналу, що дозволить скоротити 
витрати та  підвищити ефективність роботи.

Ключовий позитив, що засвоять багато організацій внаслідок кризи, це важли-
вість регулярного відкритого взаємодії керівництва зі співробітниками. Крім того, 
організації переосмислюють свої функції кадрового управління, щоб визначити, на-
скільки вони відповідають реалізації стратегії роботи з персоналом у майбутньому. 
Також, організації, що подолали локдаун, чітко розуміють, які навички будуть по-
трібні співробітникам у майбутньому, і сформували певне уявлення про методи їх 
розвитку.
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пиТаннЯ  ВплиВу  коронаВірусу  
на  еколоГіЧну  безпеку  діЯлЬносТі 

Бездумна діяльність людини, яка руйнує природні ресурси та забруднює природ-
нє середовище, призвела до того, що планета перебуває у критичному стані. З роз-
витком цивілізації та науково-технічного прогресу, великим зростанням населення 
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на Землі через виробництво та його відходи проблема екології постає все гострішою. 
Усе це спричинило забруднення річок та морів, забруднення повітря у великих мі-
стах, вимирання багатьох видів тварин та рослин. 

Сьогодні охорона навколишнього середовища виступає ключовим питанням 
у політичному та правовому просторі та важливою проблемою на національному, 
регіональному, європейському та міжнародному рівнях. Критична ситуація у сфері 
довкілля загострюється з кожним роком. Глобалізація екологічних проблем вимагає 
комплексних оперативних заходів щодо захисту місцевого, регіонального та універ-
сального середовища. Екологічна проблема — це та проблема, яку держави не мо-
жуть вирішити самостійно, опираючись виключно на власні сили. Такий стан речей 
вимагає вжиття заходів щодо захисту навколишнього середовища на міжнародному 
та наднаціональному рівнях. 

Найінтенсивніше національне та міжнародне правове регулювання охорони на-
вколишнього середовища здійснюється на європейському континенті. Вирішення 
екологічної проблеми було особливо успішним у контексті європейської інтегра-
ції, яка забезпечила стабільність, мир та економічне процвітання протягом останніх 
шістдесяти років. Це допомогло підвищити рівень життя, створити внутрішній ри-
нок, запровадити євро та посилити роль Європейського Союзу (ЄС) у світі.

Важливими документами у міжнародних екологічних відносинах є Всесвітня 
хартія охорони природи, яка проголошувала та захищала право всього життя на ви-
живання; Конвенція про заборону застосування сили та ворожих засобів впливу на 
довкілля, що є сукупністю основних принципів міжнародного співробітництва; Кон-
венція про зміну клімату; Конвенція про біологічне різноманіття. Особливо важ-
ливим є документ “Порядок денний на 21 століття” , оскільки це Глобальний план 
дій щодо сталого розвитку, який слід розуміти як модель соціально-економічного 
прогресу суспільства, де життєві потреби людей задовольняються правами майбут-
ніх поколінь щодо проживання у здоровому та безпечному природному середовищі. 
Крім того, досягнення сталого розвитку неможливе без справедливого використан-
ня природних ресурсів, боротьби з бідністю, з одного боку, та неприйнятних предме-
тів розкоші, з іншого [1].

У міжнародному екологічному середовищі діють два види політики: 
1. Міжнародна глобальна екологічна політика — це розробка та реалізація між-

народно-правових, політичних та зовнішньоекономічних дій з урахуванням еколо-
гічних обмежень у соціально-економічному розвитку, світових природних ресур-
сів та їх розподілу між регіонами та країнами. Метою такої політики є збереження 
глобального інтегрованого ресурсу планети. Тому в ході його впровадження вста-
новлюються зони, квоти та ліміти на використання певних корисних копалин, уз-
годжуються збори за забруднення, а також заборони щодо викидів певних речовин. 
Міжнародна глобальна екологічна політика все ще перебуває у стадії розробки, хоча 
їй приділяється основна увага на всіх міжнародних екологічних форумах. Елемен-
том глобальної екологічної політики є певний транснаціональний рівень, спільний 
для кількох держав, пов’язаних в єдину екологічну систему, стан яких впливає на 
політику розвитку цих країн в першу чергу. 

2. Міжнародна регіональна екологічна політика — охоплює інтереси країн одно-
го континенту, які об’єднані природним та географічним середовищем, іноді одним 
морем чи річкою. Країни зі спільними кордонами мають найтісніші контакти. Вони 
також визначають характер транскордонного повітряного простору, води, встанов-
люють квоти на видобуток природних ресурсів тощо. Слід зазначити, що регіональ-
на екологічна політика, на жаль, поки що не вийшла за межі загальних декларацій 
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про нові загрози. Країни діють переважно ізольовано на своєму державному рівні. 
Як правило, немає чіткої координації між найближчими країнами-сусідами.

Вважається, що хоч пандемія коронавірусу і призвела до поліпшення умов до-
вкілля, проте є й такі чинники, які негативно вплинули на ситуацію у світі. Деякі з 
них більшою, а деякі меншою мірою очевидні.

“Пандемія призвела до суттєвих економічних втрат в усьому світі, як з точки зору 
ВВП, так і щодо втрат робочих місць. Її вже називають найбільшою кризою сторіччя 
та побоюються, що вона загрожує зірвати глобальні перспективи досягнення Цілей 
сталого розвитку до 2030 року” [2, с. 7].

Загалом, позитивними наслідками можна назвати зниження викидів парникових 
газів, поліпшення якості води, зниження рівня шумового забруднення, поліпшення 
якості повітря, а в деяких випадках, відновлення дикої природи. Негативними на-
слідками стали: збільшення медичних відходів, безсистемна утилізація засобів інди-
відуального захисту, зростання обсягу побутових відходів і ускладнення проблеми 
їхньої переробки [3].

“Різке збільшення обсягу побутових і медичних відходів є одним з ключових не-
гативних наслідків COVID-19. Утворення відходів у період епідемії коронавіруса 
стало новою формою глобального забруднення. Запроваджений карантин, ізоляція 
й соціальне дистанціювання призвели до значного збільшення обсягу побутових 
(15–25 %) і медичних відходів у закладах охорони здоров’я (у 10–20 разів). 

Починаючи з 2020 року велику кількість дезінфікуючих засобів для боротьби з 
вірусом COVID-19 було застосовано при обробці доріг, у комерційних і житлових 
районах. Ці засоби вбивають як шкідливі, так і корисні організми, що створюють 
екологічний дисбаланс. Значна кількість дезінфікуючих і антисептичних засобів, та-
ких як мило, містить високий вміст пестицидів, що порушують гормональний фон 
людини. Наприклад, пестицид Триклозан (під впливом сонячного світла перетво-
рюється на високотоксичну сполуку — діоксин) природним чином став потрапляти 
в систему водопостачання [3].

За час пандемії зростає кількість використання продуктів одноразового викори-
стання, в тому числі пластику. За даними ВООЗ, кожного місяця світ потребував  
89 млн. медичних масок і 76 млн оглядових рукавичок. [2] Попри все це забруднення 
навколишнього середовища відбувається і з космосу. Витрачені космічні кораблі, які 
по суті є космічним сміттям, потрапляючи в атмосферу Землі, згорають і перетво-
рюються на сміття на поверхні нашої планети. Ось чому японські вчені об’єднали 
зусилля і планують створити перші у світі дерев’яні супутники до 2023 року. Спа-
люючись в атмосфері Землі, ці супутники не будуть створювати шкідливих викидів 
в атмосферу. 

Таким чином, в умовах коронавірусної пандемії різноманітність технологій не 
тільки полегшують і покращують наше життя, але й допомагають нам зберегти на-
вколишнє середовище в різних частинах нашої планети і навіть у космосі. Все більш 
розгалужена інтернет-мережа зв’язку передає інформацію, щоб допомогти вчителям 
розширити свої навчальні програми, лікарям — надати людям інформацію та швид-
ку допомогу, фермерам та сільським підприємцям для доступу до міських територій 
як  ринків збуту своєї продукції. 
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поліТика  моТиВації  персоналу  
В  умоВаХ  інноВаціЙної  діЯлЬносТі  підприЄмсТВ

У той час, коли провідні держави світу поширюють нові підходи до формуван-
ня та розвитку мотиваційних політик в умовах інноваційної діяльності підприємств 
у високотехнологічних секторах економіки, в Україні залишаються невирішеними 
багато проблем підвищення рівня продуктивності праці. Тому керівництву підпри-
ємств необхідно враховувати поточну ситуацію і максимально точно давати персо-
налу ті стимули, які є для нього найнеобхіднішими, бажаними, тобто за найбільш 
значущими потребами. Необхідність спрогнозувати настрій працівників і запропо-
нувати такий набір заходів, щоб зберегти найкращі кадри і підняти рівень продук-
тивності праці персоналу ставить питання мотивації на новий рівень і пояснює акту-
альність вивчення її для розвитку науки.

Актуальність проблем розвитку політики мотивації персоналу не заперечується 
ні наукою, ні практикою, тому що від чіткої розробки ефективної системи мотивації 
залежить не тільки підвищення соціальної і творчої активності конкретного праців-
ника, але і кінцеві результати діяльності підприємств різних організаційно-правових 
форм власності, виробничої та невиробничої сфер діяльності.

Дослідженням проблем мотивації персоналу в теоретичному і практичному ас-
пектах присвячено чимало праць багатьох відомих зарубіжних та вітчизняних вче-
них, зокрема: К. Альдерфера, Д. Богині, Г. Дмитренка, В. Данюка, П. Друкера, А. Ло-
банова, А. Леонтьєва, А. Маслоу, Ф. Хедоурі та багатьох інших. Незважаючи на те, 
що активна і результативна інноваційна діяльність є основним джерелом розвитку 
сучасних підприємств, важливо вміло використовувати мотиваційні важелі для під-
вищення ефективності управління цією діяльністю. 

Визначимо роль політики мотивації персоналу в умовах інноваційної діяльності 
підприємств.

Останні тенденції економіки демонструють те, що ринок праці України давно 
програє в конкуренції з європейськими державами, що, в першу чергу, викликає 
значні міграційні втрати. Одним із пріоритетів поліпшення існуючої ситуації є впро-
вадження в систему менеджменту українських підприємств дієвої соціально-еконо-
мічної політики мотивації персоналу, яка забезпечувала результати праці з ознака-
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ми інноваційності. Однак більшість суб’єктів господарювання поки орієнтовані на 
“екстенсивний” тип використання потенціалу працівників, тим самим провокують 
втрату конкурентних позицій в умовах зростаючої глобальної мобільності. Надалі 
така ситуація буде лише витісняти Україну і її ринок праці з числа конкурентоспро-
можних держав. У зв’язку з цим стає нагальною необхідність перегляду мотивацій-
них стратегій менеджменту [1, с. 75].

Мотиваційна політика є основним засобом забезпечення оптимального викори-
стання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу 
мотивації — це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових 
ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість підпри-
ємства.

Питання розвитку політики мотивації особливо актуальний для України на шля-
ху економічних перетворень і реформ. Як свідчать історичні факти, комуністична 
система мотивації була зруйнована вщент, а потім впроваджені лібералізація і при-
ватизація, всупереч очікуванням, не привели до високої зацікавленості працівників 
у продуктивній праці [2, с. 88].

З огляду на той факт, що в основі системи мотивації в першу чергу лежить за-
робітна плата, то важливим питанням стає встановлення співвідношення премії та 
основної заробітної плати в кризових умовах.

На сучасному етапі розвитку економіки надзвичайно важливим стає інтелек-
туальний, творчий, продуктивний підхід працівника до праці, спрямований на  
досягнення високих показників діяльності підприємства. Призначення мотива-
ції праці — змусити людину працювати краще, відповідальніше ставитися до своїх 
обов’язків, докладати до виконання роботи більше зусиль. Тому мотивація праці 
персоналу стає однією з головних завдань підприємства.

Інноваційна діяльність на українських підприємствах вимагає якісно нового під-
ходу. Інноваційний шлях розвитку стане реальністю, якщо інноваційна діяльність 
підприємств буде не окремим заходом впровадження будь-якого типу інновацій, а 
стратегічно орієнтованим процесом безперервного здійснення розробки, впрова-
дження, освоєння виробництва, продажу і оцінки ефективності інновацій. Це, відпо-
відно, вимагає інноваційно активної мотиваційної поведінки персоналу, розвитку у 
працівників творчих здібностей. Тобто інноваційний розвиток українських підпри-
ємств неможливо без формування інноваційного мислення у персоналу і вимагає 
якісно нового підходу до формування мотиваційного механізму.

Поєднання різних методів стимулювання, робота з персоналом по виявленню 
його мотиваційних переваг дозволить досягти високих результатів від впроваджен-
ня інноваційних заходів на підприємствах.

Як фактори зменшення монотонності можна вжити заходів, які будуть покли-
кані посилити внутрішні мотиви діяльності. Це, зокрема, психологічна стимуляція 
трудової діяльності за рахунок постановки проміжних виробничих цілей, забезпе-
чення працівників поточною інформацією щодо виконання роботи. Особливе зна-
чення має залучення працівників до управління і вирішення виробничих проблем, 
делегування повноважень, а також сприятливий соціально-психологічний клімат, 
створення умов для спілкування в процесі праці, якщо це можливо. Все це формує 
позитивні емоційні стани у працівників, підсилює змістовність праці, відповідно під-
силює їхню мотивацію.

Діяльність інноваційного підприємства часто характеризується високим сту-
пенем невизначеності, нерегламентованості в часі, непрогнозованості результатів 
праці, вимагає самостійності, відповідальності і особливих здібностей у працівни-
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ків. Відповідно, система мотивів до праці в такому середовищі буде відмінною. При 
управлінні персоналом інноваційного підприємства слід сконцентруватися на нема-
теріальних мотивах до праці, серед яких: кар’єрне зростання, похвала, вплив через 
корпоративні цінності компанії, залучення до управління компанією, можливість 
вільного вибору тематики досліджень та інноваційних розробок, а також, що дуже 
важливо, постійне професійне зростання і розвиток особистості.

Роль факторів впливу на мотивацію персоналу в умовах інноваційної діяльності 
підприємств є провідною. Фактори впливу на мотивацію працівників обґрунтову-
ють стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку підприємств. Головною 
проблемою, яку необхідно вирішувати в Україні, є формування ефективного ринку 
інновацій і забезпечення його функціонування.

Таким чином, мотивацію персоналу необхідно аналізувати на кожному етапі ін-
новаційного процесу, адже для кожного етапу більш дієвими будуть відповідні мо-
тиви, які призводять до необхідних результатів праці. Можливості самореалізації та 
участі в постановці цілей стають вирішальними в діяльності працівника інновацій-
ного підприємства.
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Актуальною є проблема недостатнього рівня задоволеності якісної потреби ро-
ботодавців у кадрах, яка здебільшого зумовлена низьким рівнем взаємодії між ро-
ботодавцями та освітньою сферою, недосконалістю існуючої системи освіти, поши-
ренням рівня доступності вищої освіти тощо. Все це загострює проблеми надлишку 
низькоякісної робочої сили, зменшує віддачу від інвестицій у людський капітал та 
стримує розвиток економіки України.
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Перед організаціями наразі стоїть завдання підготовки особливого типу праців-
ників, найважливішими якостями яких будуть професійна гнучкість та мобільність. 
Це вимагає безперервного внутрішньофірмового навчання: тільки це може гаранту-
вати необхідну кваліфікацію та постійний приріст компетенцій працівників.

Різні аспекти проблеми організації професійного навчання персоналу розгляда-
ли у своїх роботах багатьох вчених-економістів, і насамперед такі як: Н. Богацька,  
Г. Дмитренко, М. Дрозач, В. Колпаков, С. Мельник, Т. Петровата багато інших. Од-
нак, ця проблема в даний час є невирішеною і потребує подальших досліджень.

Розглянемо загальні питання організації професійного навчання персоналу на 
вітчизняних підприємствах.

В сучасних умовах стан довкілля вітчизняних підприємств можна схарактеризу-
вати як гіперконкуренцію. Це вимагає від підприємств гнучкості: можливості швид-
ко перемикатися з одного товару чи процесу на інший. Для досягнення цілей керів-
ництво підприємств використовують наявні в їх розпорядженні ресурси, і, перш за 
все, людські, прагнуть максимального використання всього спектра здібностей своїх 
працівників.

Одним з важливих ресурсів сучасного підприємства є система професійного нав-
чання персоналу, яка дозволяє не просто продуктивно використовувати наявний 
потенціал співробітників, а й багаторазово збільшувати його. Завдяки системі про-
фесійного навчання персоналу відбувається процес формування колективу, який 
має величезні можливості та потужну мотивацію до виконання поставлених перед 
підприємством цілей. 

Навчання персоналу підвищує рівень продуктивність праці, якість послуг, що на-
даються, збільшує значущість рішень, прийнятих керівництвом підприємства та ін.

Навчання персоналу останнім часом розглядається не як засіб вирішення окре-
мих прикладних завдань, бо як потужний ресурс внутрішньоорганізаційних змін. 
Реалізація цієї парадигми можлива лише рамках методології системного підходу.

Коли внутрішньофірмове навчання виходить на системний рівень, воно почи-
нає торкатися всієї структури організації, стимулювати навчання співробітників та 
керівників усіх рівнів організаційної ієрархії. Навчання персоналу стає фактором, 
який запускає організаційні зміни. Системність впливів дозволяє підтримувати мо-
тивацію персоналу та зводити до мінімуму процеси опору [3, с. 34].

Глобалізація економіки, становлення економіки знань, інтелектуалізація праці, 
розвиток нових інформаційних технологій, технологічні зміни у виробництві та сфе-
рі послуг, демографічна й економічна криза, зміни у структурі зайнятості зумовили 
серйозні зрушення у системі безперервного навчання персоналу та визначили нові 
пріоритети в освітній політиці. Важливе значення на вирішення цієї проблеми, лише 
на рівні підприємства, має економічне становище, що в умовах ринкової економіки 
докорінно змінилося. Економічна незалежність суб’єкта господарювання формує 
необхідність самостійно відповідати за результати діяльності, що зумовлено рівнем 
кваліфікації персоналу. На підприємстві може бути сформована система підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, яка б забезпечила йому ви-
соку ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість становища на ринку  
[1, c. 235].

У сучасних організаціях професійне навчання є комплексним безперервним про-
цесом, що включає кілька етапів. Управління процесом професійного навчання по-
чинається з визначення потреб, що формуються на основі потреб розвитку персона-
лу організації, а також з необхідності якісного виконання працівниками організації 
своїх поточних професійних обов’язків [3, с. 38].
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На цьому етапі існує величезна, відкрита і майже незаповнена сфера освіти — 
підвищення кваліфікації та перепідготовка дорослого населення. Але в умовах рин-
кової економіки кожна людина і випускник закладу професійної (вищої) освіти, і 
випускник коледжу повинен мати можливість постійно вчитися, тобто мати доступ 
до післядипломної освіти.

До основних форм професійного навчання належать: навчальні заняття, само-
стійна робота, практична підготовка, контрольні заходи (дискусія, “круглий стіл”, 
тематична зустріч, ділові ігри, вирішення ситуаційних завдань, виїзні заняття тощо), 
що встановлюються підприємством, закладом освіти або системи освіти дорослих. 
Види навчальних занять включають: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, 
індивідуальні заняття, консультації. Їх обсяги визначаються освітньою чи освіт-
ньо-професійною програмами. До технологій навчання належать: традиційні, сучас-
ні комп’ютерні, телекомунікаційні кейс-технології тощо [2, с. 92].

Організація навчального процесу, вибір форм та методів навчання здійснюється 
закладом освіти (центром розвитку) або на базі самого підприємства спеціальним 
підрозділом. Підприємство як замовник контролює виконання навчального плану 
та програм, дотримання термінів навчання, відвідування навчальних занять слуха-
чами. При цьому слід враховувати, що контроль за якістю навчання мають право 
здійснювати лише посадові особи, які мають відповідні повноваження. Представник 
підприємства як замовник кадрів може бути включений до складу кваліфікаційної 
комісії або бути присутнім на кваліфікаційному іспиті.

Таким чином, сучасне виробництво висуває високі вимоги до оновлення конкрет-
них знань та навичок не тільки робітників, а й інших категорій промислово-вироб-
ничого персоналу. Головне завдання навчання персоналу на підприємстві — забезпе-
чити швидку реалізацію нових наукових, технічних, організаційних та економічних 
ідей у практику діяльності підприємства. Один із шляхів удосконалення системи 
підвищення кваліфікації цієї категорії працівників — перехід від практики періодич-
ного навчання до безперервного оновлення знань. Підвищення кваліфікації служ-
бовців та категорій фахівців здійснюється у різних формах. Зокрема, це можуть бути 
організовані курси підвищення кваліфікації на самих підприємствах або установах з 
використанням викладачів як власних кваліфікованих працівників, так і фахівців з 
інших установ, підприємств. Така форма підвищення кваліфікації має оперативний 
характер і забезпечує достатню цілеспрямованість підготовки. 

джерела

1. Головач Н. В. Професійна освіта як ключовий фактор розвитку трудового потенціалу 
України // Проблеми модернізації України : зб. матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. 
[“Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європей-
ської інтеграції”], (Київ, МАУП, 14 литопада 2018 р.). К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 
С. 233–236.

2. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : навч. посібник. Київ : 
МАУП, 1999. 176 с. 

3. Заюков І. В. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві // Экономические 
науки. 2006. № 5. С. 34–39.



60

В. В. КОБРЖИЦьКИЙ 
д-р філ. гал. екон., проф. МКА, ННІМеФ

проблеми  кадроВоГо  менедЖменТу   
підприЄмсТВ  сФери  послуГ   
під  Час  епідемії  COVID-19

Значним тягарем на сучасне людство лягла пандемія коронавірусного захворю-
вання COVID-19. Для медицини це стало вкрай серйозним і непростим викликом 
щодо можливості допомогти кожному, хто захворів на це незвичне й тяжке для нас 
усіх захворювання, необхідності захистити населення планети не тільки від самої 
хвороби, але й від власної легковажності, що виявилося у збоченій формі відмови 
від профілактичних щеплень і небажанні дотримуватись суворого режиму власної 
та громадської гігієни.

Сповільнилися темпи та обсяги світового товарного виробництва та споживання. 
Триваючи вже другий рік, пандемія продовжує створювати страшні проблеми для 
урядів та міжнародних організацій. Економічний вплив загрожує скасувати десяти-
ліття прогресу, досягнутого нещодавно у скороченні бідності, помітному поліпшенні 
дитячого харчування та подальшому розвитку гендерної рівності, а також зростанні 
зусиль з підтримки біженців, мігрантів та інших уразливих спільнот. 

Національні та місцеві органи влади (разом із міжнародними партнерами та 
партнерами з приватного сектору) повинні якомога ефективніше, безпечніше та 
справедливо проводити щеплення, водночас відстежуючи нові спалахи хвороби та 
продовжуючи політику захисту тих, хто ще не має імунітету. Зусилля для відновлен-
ня економіки також дедалі активніші, оскільки світ починає поступово повертатися 
до “постпандемійної” реальності [1]. 

Стає все більш зрозумілим, що вибір робиться таким чином, що наступні місяці й 
роки можуть мати вирішальний вплив на майбутні покоління землян.

Зараз стали доступними статистичні дані за 2020 рік, що кількісно оцінюють що-
річні наслідки цієї жахливої кризи та проектують можливий вигляд відновленого 
світу “пост-COVID”. Деякі важливі висновки включають таке [2]:

• у 2020 році було втрачено 8,8 відсотки робочих годин у світі, що еквівалентно 
255 мільйонам робочих місць на повний робочий день (тобто у чотири рази більше, 
ніж втрати робочих місць під час фінансової кризи 2009-2010 рр.;

• за оцінками, у 2020 році COVID-19 штовхнув у бідність від 119 до 124 мільйони 
людей;

• авіаційний пасажиропотік у 2020 році скоротився на 60 відсотків, тоді як судно-
плавна діяльність скоротилися приблизно на 10 відсотків;

• індекс людського розвитку зафіксував своє перше падіння з 1990 року через 
пандемію, яка стерла десятиліття прогресу в рівні зайнятості жінок;

• викиди CO2 у 2020 році знизилися на 6 відсотків, що значною мірою пояснюєть-
ся зниженням активності на транспорті, особливо в авіації;

• міжнародний туризм зафіксував найгірший рік в історії: його обсяги скороти-
лись на 74 відсотки.

Чимало країн вживають дієвих заходів щодо відновлення галузей національних 
економік. Пандемія підкреслила необхідність забезпечення достатньої кількості ре-
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сурсів, модернізації операції критичної інфраструктури для забезпечення гнучкості, 
особливо під час кризи. Напевно, тут потрібні менеджери із високим рівнем не лише 
професійної, але й загальноділової культури сучасних керівників бізнесу [3, с. 34].  

Попри значну різницю у можливостях щодо протистояння новітній пандемії, 
особливо глибоко її негативний вплив відчули сервісні галузі світової економіки. 
Перш за все ті з них, що не задовольняють базові рівні потреб сучасних людей. 

Вимушена тимчасова зупинка діяльності підприємств нерідко призводить до 
їх подальшого припинення. Скорочення робочих місць реально не компенсується 
створенням нових, а тому перед роботодавцями виникає гостра дилема: збереження 
кадрів у період значного падіння суспільного виробництва чи максимальна мінімі-
зація витрат із загрозою опинитись без свого кваліфікованого персоналу при поліп-
шенні пандемічної та економічної ситуації? 

З боку найманого працівника ця дилема виглядає інакше: залишитися на старо-
му робочому місці із значною втратою заробітку чи знайти нове, де роботодавець 
забезпечує належний рівень доходів, але високою є імовірність неповернення на по-
переднє робоче місце в разі покращення постковідної обстановки? 

Однозначно правильних відповідей тут, мабуть, немає. Бо не платитиме робо-
тодавець незароблену зарплатню своїм працівникам, а фахівець не задовольнить-
ся частковою оплатою праці (якщо не має додаткових джерел доходів). Через це 
менеджмент сервісу повинен бути особливо чутливим до усіх змін ринкових умов 
господарювання, бо не може виробити послуги «на майбутнє». Вони можуть бути 
лише актуальними. Тут слід застосовувати і диверсифікацію виробництва, як дієвий 
спосіб пошуку нових шляхів розвитку бізнесу, і застосування нових каналів кому-
нікації з потенційними споживачами, і використання гнучких систем заохочень по-
стійних покупців тощо.

Низку позитивних прикладів щодо розширення підходів до надання послуг, їх 
урізноманітнення, інтенсифікації та активізації демонструють підприємства торгів-
лі. Це стосується як великих, так і невеликих торговельних підприємств. Поява у 
кілька разів збільшеної кількості кур’єрів, які розвозять або розносять по домівках 
чи офісах і їжу, і продукти повсякденного попиту продовольчої або непродовольчої 
групи, і навіть ювелірні прикраси – є ознакою сьогодення. 

Ця некваліфікована праця потребує значних фізичних зусиль, витривалості, на-
полегливості. Молодь, що її виконує, не лише фізично загартовується, але й здобуває 
безцінний досвід роботи (особливо у спілкуванні з клієнтами). Вона вчиться бути 
успішною у складних умовах високої конкуренції та значного темпу руху сучасного 
життя. По завершенні складної пандемічної ситуації ці люди зможуть зробити осмис-
лений вибір на користь свого подальшого працевлаштування, частина з них створить 
свою справу (швидше за все — у сфері послуг) і зможе досягти успіхів у цьому.

Якщо до такого вагомого досвіду ще й додати відповідні професійні знання (по суті 
це неперервна професійна фахова освіта) то можна очікувати появи майбутніх успіш-
них керівників бізнесу, які зможуть відновити національну та світову економіку.
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проблеми  поШуку  Та  Відбору  персоналу  
В  суЧасниХ  орГанізаціЯХ

У сучасних умовах господарювання висококваліфікований і працездатний пер-
сонал є однією з основних конкурентних переваг будь-якої організації на ринку на-
буває актуальності. Особливо гострою нині є проблема задоволення потреб в кад-
рах організації, комплектування її тими працівниками, які володіють необхідними 
професійними та професійно значущими особистісними характеристиками. Роз-
гляд цих питань є дуже важливим для вітчизняних сучасних організацій, оскільки в 
Україні не притримуються чітких правил у стосунках між майбутнім працівником і 
роботодавцем.

Стан і ступінь розробки проблеми. Теоретико-методологічні основи досліджен-
ня проблем організації пошуку та відбору персоналу організацій представлені в ро-
ботах вітчизняних вчених: Г. А. Дмитренка, А. М. Колота, О. В. Крушельницької,  
Г. В. Щокіна багатьох інших вчених, а також в наукових працях таких зарубіжних 
науковців, як: Р. А. Беннетт, А. Я. Кибанова, Х. Т. Грехем та ін.

Розкриємо проблеми пошуку та відбору персоналу сучасних організацій.
Пріоритетним завданням HR-менеджерів компанії є підвищення ефективності 

забезпечення задоволення потреб сучасної організації у персоналі. Але на практиці 
цей момент покладається на досвід і професіоналізм співробітників HR-відділу, що 
займаються безпосередньо пошуком і відбором працівників, при цьому організацій-
но-методичне забезпечення, яке описує даний процес, просто відсутнє, отже це один 
з істотних резервів поліпшення роботи в даному напрямку. Необхідність вдоскона-
лення організаційно-методичного забезпечення задоволення потреб компанії у пер-
соналі обумовлює актуальність цієї теми дослідження.

Традиційно керівник підрозділу будь-якої організації, в якому відкрилася вакант-
на посада, одразу повідомляє про це працівників відділу управління персоналом (як 
правило, не пізніше ніж через 2 дні після відкриття вакансії). Відділ управління пер-
соналом після отримання повідомлення оголошує про відкриття вакансії в засобах 
масової інформації та на відповідному офіційному веб-порталі з зазначенням часу і 
місця прийому заяв від претендентів, а також часу і місця розгляду надійшли заяв.  
З претендентами зв’язуються по телефону і запрошують на співбесіду в організації, 
де спочатку пропонується заповнити анкету, вказавши відомості про себе, профе-
сійної кваліфікації та додаткових навичках [1, с. 55]. Часто співбесід буває декілька.

Перше з них проводиться менеджером з персоналу організації. Воно представляє 
із себе стандартне співбесіду, за своїм змістом практично нічим відрізняється від ін-
терв’ю в інших компаніях: претенденту на вакантну посаду ставлять запитання про 
причини звільнення з останнього місця роботи, про те, чому він хоче працювати саме 
в організації, досвід роботи, основні професійні досягнення за останній час і інших 
моментах, які цікавлять кадрового менеджера.
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Наступним етапом відбору персоналу є повторна співбесіда, вже з безпосереднім 
керівником підрозділу організації, в підпорядкуванні якого знаходиться шукана ва-
кансія, якому передаються дані про всіх претендентів на вакантну посаду, які про-
йшли першу співбесіду, він їх розглядає і, якщо претенденти відповідають усім іс-
нуючим вимогам, вони запрошуються на повторну співбесіду в організації, в процесі 
якого, крім загальних питань про освіту і кваліфікацію претендента на вакантну по-
саду інтерв’юер знайомить їх з аспектами можливої майбутньої роботи, основним ко-
лом посадових обов’язків, правила ведення документації, режимі робочого дня тощо.

Однак цей етап не є остаточним: адже претендентів на другий етап співбесіди 
може бути кілька, а вакансія — всього одна. Тому відібрані будуть лише найбільш 
підходящі кандидатури. Тут враховується буквально все: досвід роботи, навички 
володіння комп’ютером, володіння англійською мовою, наявність рекомендаційних 
листів, зовнішність, оцінки в додатку до диплому та інші чинники, які позитивно ха-
рактеризують кандидата. Тому очевидно, що необхідна ретельна підготовка до дру-
гої співбесіди (яка, як правило, призначається через якийсь час, частіше — протягом 
тижня).

Якщо кандидат претендує на посади, пов’язані з веденням міжнародної докумен-
тації або обслуговуванням іноземних клієнтів, то з ним проводиться ще один етап 
відбору — співбесіда англійською мовою. Вона проводиться штатним перекладачем, 
і його метою є визначити розвиток мовних навичок і умінь в тій мірі, яка дозволяє 
повноцінно виконувати покладені на співробітника обов’язки. Вона складається зі 
звичайної бесіди з претендентом (як і на двох описаних раніше співбесідах), а іноді 
(особливо, якщо мова йде про ведення англомовної листування або роботі з доку-
ментацією) і включає в себе граматичне тестування на предмет визначення лекси-
ко-граматичної компетенції кандидата. 

Основною проблемою, при підборі персоналу в організації є складність та велика 
трудомісткість методик проведення оцінки, при цьому вони не виключають впливу 
людського фактору та не виключає неупередженість оцінки, оскільки оцінку здійс-
нює менеджер, а не автоматизована система. А для оцінюваного вона складна та нез-
розуміла, отже претендент не може упевнитися, що його оцінили справедливо [3,  
с. 39].  

Таким чином, проблемою є відсутність простої прозорої методики виявлення і 
оцінки професійної придатності кандидата та чіткого переліку особистісних і мо-
ральних якостей, якими повинен бути наділений кандидат в організації. У проце-
сі підбору персоналу в організації необхідно оцінити рівень професійних навичок, 
умінь і знань претендента на вакантну посаду, можливості його потенціалу у відпо-
відності з перспективними завданнями організації. Це досить трудомісткий і склад-
ний процес по ряду причин.

По-перше, нерідко керівники організації продовжують як і раніше в процесі під-
бору персоналу спиратися на інтуїцію, рекомендації родичів і партнерів. В результа-
ті здатність конкретного співробітника ефективно допомогти вирішенню поставле-
них завдань оцінюється не адекватно.

По-друге, відсутня єдина методологічна основа для окремих технологій або їх 
фрагментів, що застосовуються при підборі персоналу суб’єктами управління. Оче-
видно, що сама наука управління персоналом досить молода, тому і проблема підбо-
ру персоналу, підходи до її вирішення не отримали ще належного розвитку. Основні 
проблеми, при підборі персоналу в організації представлені на рисунку. 

В результаті назріла нагальна потреба у перегляді методів відбору персоналу 
організації, в обґрунтуванні впровадження нових методів відбору, більш простих 
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та прозорих, оскільки на нашу думку “прості системи — більш надійні”, та не варто 
ускладнювати процес, заради процесу.  

Підбір персоналу є важливою технологією, важливим інструментом організацій-
ного розвитку, оскільки дозволяє практиці управління ефективно використовувати 
найсучасніші наукові розробки в рішенні відомих управлінських проблем, пошуку і 
розробці нових. Інтегрування системи підбору персоналу в існуючу систему управ-
ління людськими ресурсами організації відбувається через реалізацію пілотних про-
грам впровадження методик підбору персоналу.

Підставою для впровадження в практику роботи організації системи підбору пер-
соналу будуть служити документи, відповідно до яких прийнято рішення про роз-
робку проекту впровадження системи підбору персоналу в організації:

– наказ ради директорів про впровадження системи підбору персоналу;
– розпорядження про вжиття заходів щодо організації впровадження системи 

підбору персоналу в організації;
– план розвитку системи підбору персоналу в організації;
– план вдосконалення системи підбору персоналу в організації.
Створення системи документації обов’язково повинно бути зафіксовано в загаль-

ному плані по розробці бізнес-процесів. Як показує досвід тільки повне вивчення 
бізнес-процесу, дозволяє правильно визначити склад і необхідність окремих доку-
ментів.

Після розробки та інформаційного узгодження документів системи підбору пер-
соналу бажано провести ряд додаткових дій для того, щоб перевірити, наскільки пов-
ним є розроблений пакет документів. Доцільним є проведення прив’язки документів 
системи підбору персоналу до штатного розкладу та аналіз їх повноти.

Проводиться навчання різних категорій персоналу, щоб підготувати його до 
роботи в рамках діючої системи підбору персоналу. Таке навчання,  має включати 
вказівки по роботі з документами системи підбору персоналу, подання пропозицій 
стосовно їх змін, загальне уявлення про стандарти системи підбору персоналу орга-
нізації в цілому, політику, цілі та плани [3, с .44].

Таким чином, будь-які помилки, що були допущені в процесі пошуку та відбору 
персоналу, негативно позначаються на ефективності діяльності будь-якої органі-
зації. Відтак, для вирішення цих проблем вимагає перегляду існуючих методичних 

основні проблеми, при підборі персоналу в організації [1; 2]

проблеми, при підборі персоналу в організації

Малоефективні трудомісткі складні методики проведення  
оцінки

Занадто складна процедура визначення компетенції претендента 
або оцінюваного, великий ризик навмисної або ненавмисної  

помилки при проведенні оцінки

Методика проведення оцінки не виключає неупередженість  
оцінки, оскільки присутній “людський фактор”

процес оцінки відбувається в ручному режимі, що провокує  
великий ризик навмисної або ненавмисної помилки  

при проведенні оцінки
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рекомендацій, нових розробок та впровадження значно ефективніших адекватних 
сучасним вимогам підходів до прийняття управлінських рішень щодо задоволення 
потреби підприємства в персоналі, зокрема і сучасних наукових підходів до оцінки 
потенціалу нових претендентів на посаду. 
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реалізаціЯ  інноВаціЙниХ  меТодіВ   
підГоТоВки  кадріВ  В  конТексТі  
розВиТку  економіки  україни

У сучасних умовах розвитку економіки найбільш важливим інструментом, що 
забезпечує стабільність підприємства і підвищення його конкурентоспроможно-
сті, є професійна підготовка  кадрів відповідно до поточних і перспективними ви-
могами зовнішнього і внутрішнього середовища. Здатність і готовність працівників 
підприємства вчитися є найнадійнішим чинником, що забезпечує ефективне функ-
ціонування підприємства на ринку праці, товарів і послуг. Відтак, надзвичайно ак-
туальною є проблема реалізації в нашій країні інноваційних підходів до професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робочої сили й наближення 
їх до стандартів розвинених країн Європейського союзу. Адже професійне навчан-
ня є ефективним методом боротьби з безробіттям, основним чинником підвищення 
конкурентоспроможності робочої сили, вирішальним фактором соціально-еконо-
мічного розвитку країни.

Питання розвитку персоналу з точки зору підвищення ефективності діяльно-
сті організації розглядали вчені: В. Веснін, О. Грішнова, Г. Дмитренко, І. Заюков,  
О. Левченко, А. Марков, В. Колпаков, Г. Щокін та багато ін. Попри всю важливість 
зазначених досліджень, бракує сучасних підходів щодо пошуку інноваційних мето-
дів підготовки кадрів, їх соціально-економічної оцінки в контексті розвитку еконо-
міки України.
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Визначимо необхідність реалізації інноваційних методів підготовки кадрів в кон-
тексті розвитку економіки України.

Головною особливістю сучасного розвитку суспільства є те, що підвищення рів-
ня якості та безпеки життя, збереження гарантій виживання людства і запорука по-
дальшого стійкого розвитку повністю залежить від ступеня використання новітніх 
знань. 

Реалізація інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку припускає 
формування нових вимог до структури та якості кадрового потенціалу сучасної еко-
номіки України. Слід зазначити, що це вимагає певного часу та повинно здійснюва-
тись поетапно. Відповідно і вимоги до кадрів для розвитку економіки України мають 
змінюватися поступово, хоча і з деяким випередженням зміну структурі виробни-
цтва [1, с. 26].

У світі набуває розповсюдження так звана безперервна освіта, включаючи осві-
ту дорослих. Так, у Німеччині вчиться до 40 % дорослого населення, в США — до  
60 %. При цьому слід пам’ятати, що нині спостерігається достатньо швидка зміна тех-
нологій: базові технології, які викладаються здобувачам професійної освіти на 3–4 
курсах, уже застарівають до моменту працевлаштування випускника після закінчен-
ня навчання. Це вимагає створення системи моніторингу технологічного оснащення 
сучасних підприємств, яка б впливала на зміст програм курсів у закладах професій-
ної освіти, особливо в тих, де готують інженерні кадри. Крім того, підвищення квалі-
фікації може бути непоганим бізнесом і для окремих підприємницьких структур, які 
в змозі створювати проблемно-орієнтовні навчальні комплекси.

Саме тому важливого значення нині набуває реалізація інноваційних методів під-
готовки кадрів для економіки України. 

Реалізація інноваційних методів підготовки кадрів тісно пов’язана з проблемою 
вибору закладів освіти, які будуть в змозі забезпечити головну потребу сьогодення — 
високу конкурентоспроможність випускників. Відомо, що після проходження про-
фесійного навчання за направленням Державної служби зайнятості працевлаштову-
ється лише 60 % випускників. Доведено, що причина такого низького відсотка, серед 
іншого, полягає і в якості навчання [3]. З іншого боку, при виборі того чи іншого 
закладу мають бути враховані ті переваги, які пропонують саме інноваційні методи 
професійного навчання.

Нині в ході проведення процедури тендеру при виборі закладу професійної осві-
ти враховується такий основний критерій, як вартість навчання, а якість залишаєть-
ся на другому плані.

Необхідно забезпечити комплексний підхід до вибору закладу. Аналіз видатків 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття дозволив зробити висновки, що найбільшу питому вагу витрату 
структурі фонду мають пасивні заходи політики зайнятості — більше як 50 %, а пи-
тома вага витрат на професійне навчання становить лише близько 4 % (у розвине-
них країнах — до 20 %), що вимагає збільшення питомої ваги витрат на проведення 
професійного навчання незайнятого населення в Україні. Значна частина коштів 
витрачається на утримання фонду — 11,9 %; розвиток матеріальної та інформаційної 
бази — 16,9 %; інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуван-
ням, — 5,3 %, що в сумі становить 34,1 %, тобто одну третину всіх коштів фонду [1,  
с. 27]. Тому збільшення питомої ваги витрат на користь активної політики зайня-
тості має стати пріоритетом діяльності правління фонду, а це є резервом для збіль-
шення витрат на таку важливу сьогодні складову активної політики, як організація 
професійного навчання.
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Крім того, виникає необхідність диверсифікації джерел витрат на професійне  
навчання. Досвід розвинених країн свідчить, що крім спеціально створених держав-
них фондів по безробіттю, широко використовуються кошти союзів промисловості і 
торгівлі (Франція), місцевих органів влади (Данія), доходи від приватизації (Велико-
британія), субсидії федерального уряду (Німеччина). Можна також залучати кошти 
для цільового використання на організацію професійного навчання з різноманітних 
фондів (страхових, молодіжних, пенсійного, соціального захисту інвалідів, громад-
ських, підприємств, державного і місцевого бюджетів), кошти спонсорів і гранти  
[3, с. 45].

У великих західних компаніях професійне навчання персоналу являє собою си-
стему взаємозалежних дій, елементами якої є вироблення стратегії, прогнозування 
й планування потреби в кадрах тієї або іншої кваліфікації, управління кар’єрою й 
професійним зростанням; організація процесу адаптації, навчання, тренінгу, форму-
вання організаційної культури. Відповідальність за професійне навчання персоналу 
несуть адміністрація, а також самі працівники, які повинні бути активними й спря-
мованими на постійне самовдосконалення. 

Важливим моментом розвитку інноваційних методів підготовки кадрів є форму-
вання її вартості. В основу розрахунку вартості організації професійного навчання 
можна покласти діючі методичні рекомендації щодо визначення витрат, безпосе-
редньо пов’язаних з організацією і здійсненням професійного навчання економічно 
активного населення, за якими до них включаються: витрати на заробітну плату; на-
рахування на заробітну плату; господарські та канцелярські витрати; навчальні ви-
трати; накладні витрати; планові накопичення; додаткові витрати.

Реалізація та подальший розвиток інноваційних методів підготовки кадрів потре-
бують її соціально-економічної оцінки. З цією метою пропонується удосконалений 
алгоритм розрахунку умовного соціально-економічного ефекту від упровадження 
інноваційних методів професійного навчання незайнятого населення, який базуєть-
ся на діючому алгоритмі розрахунку економічної ефективності професійного нав-
чання, розробленому в НДІ праці та зайнятості населення Міністерства праці та со-
ціальної політики України й НАН України і доповнений додатковими показниками, 
що обґрунтовані І. Заюковим [2]:

        есум = ее1 + ее2 + ее3 + ее4 + ее5 + ее6 + ее7 + ее8 ,                   (1)

де есум — загальний умовний соціально-економічний ефект наслідок впровадження 
інноваційних методів професійного навчання, дистанційного та відкритого методу 
навчання; ее1 — річний економічний ефект у результаті зменшення обсягів допомоги 
по безробіттю та надання матеріальної допомоги по безробіттю; ее2 — річний еко-
номічний ефект від зменшення питомої ваги трат центру зайнятості внаслідок від-
рахування незайнятих громадян з будь-яких причин у витратах центру зайнятості;  
ее3 — річний економічний ефект від зменшення питомої ваги витрат на проїзд слуха-
чів, проживання, а також добові в результаті проведення їх навчання за місцем про-
живання; ее4 — річний економічний ефект від збільшення обсягів професійного нав-
чання безробітних та інших категорій незайнятого населення на власній навчальній 
базі Державної служби зайнятості; ее5 — річний економічний ефект від збільшення 
чисельності незайнятих громадян, які працевлаштувалися після закінчення профе-
сійного навчання; ее6 — ефект від зменшення витрат на навчання внаслідок скоро-
чення витрат на утримання матеріально-технічної бази закладу професійної освіти; 
ее7 — ефект від зменшення виплат громадянам матеріальної допомоги в період про-
ходження цього навчання за рахунок зменшення його тривалості; ее8 — економічний 
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ефект від зменшення вартості професійного навчання економічно активного насе-
лення внаслідок використання гнучких інноваційних методів навчання [2].

Важливим моментом в оптимізації попиту та пропозиції на ринку праці є ви-
значення обсягів і напрямів професійного навчання. Багатьма фахівцями для цього 
рекомендується використовувати балансовий метод (визначення необхідної чисель-
ності на мікро- та макрорівні). Крім того, потрібно враховувати кількість осіб, які 
перебувають на обліку в Державної службі зайнятості. Це дасть змогу визначити за-
гальну та додаткову потребу в робочій силі, що є джерелом визначення обсягів про-
фесійного навчання та дозволить виявити цей показник стосовно незайнятого насе-
лення й, взаємодіючи з закладами професійної освіти, Українським міжгалузевим 
центром модульного навчання (УМЦМН) та регіональними центрами (РЦМН), 
корегувати обсяги модульного професійного навчання [1, с. 28].

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновки, що реалізація інновацій-
них методів підготовки кадрів для розвитку економіки України та наближення її до 
стандартів розвинених європейських країн сприятиме підвищенню рівня конкурен-
тоспроможності робочої сили, поліпшенню ситуації у сфері зайнятості, зниженню 
рівня безробіття та дозволить реалізувати концепцію безперервної професійної осві-
ти в Україні. 
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соціалЬно-економіЧні  проблеми  підГоТоВки  
суЧасниХ  ФаХіВціВ 

На теперішній час, сучасні проблеми процесу підготовки майбутніх фахівців у 
більшості випадків все ще відображає тривіальний підхід, не орієнтований на мож-
ливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Основна причина полягає в 
тому, що науково-педагогічний персонал закладів вищої освіти навчався в триві-
альних умовах і ще не готовий, а може, й не вміє змінювати свій стиль викладання 
дисциплін. Концепція фахової багаторівневої підготовки студентів повинна робити 
акцент на вузькоспеціалізовані навчальні програми, що диктує інші стандарти і ви-
моги до всієї системи освіти України. 

Слід зазначити, що платформою вирішення соціально-економічних проблем під-
готовки фахівців в Україні є перехід до моделі сталого розвитку, під яким ми розу-
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міємо регульований процес безпечного використання соціо-ресурсного потенціалу 
в довготривалій перспективі. Хоча пандемія коронавірусу COVID-19/Sars-CoV-2, 
змінила глобальні пріоритети, оскільки не можна відкласти рішення проблем соці-
ально-економічної кризи. Українські підприємства зараз потребують підвищення 
конкурентоспроможності, і таке доводиться робити в умовах постійного зростання 
тарифів та дестабілізуючого впливу цих процесів на соціальну сферу України. 

Зараз гостро постали стандарти, вимоги, регламенти з підвищення компетенцій 
фахівців з економіки та менеджменту, формування привабливого ринку збуту тех-
нологій, обладнання для підприємств й організацій. В той же час саме зростання 
ефективності внаслідок інноваційного шляху розвитку економіки і є беззаперечним 
базисом конкурентоспроможності різних промислових підприємств. Як чинник 
інноваційного розвитку, HR-ефективність представляє собою координаційний та 
фінансовий взаємозв’язок адміністративних, законодавчих, науково-технічних захо-
дів, які в результаті забезпечують загальний соціально-економічний ефект в державі. 

Досвід Європейських країн свідчить, що імплементація сучасної освітньої по-
літики потребує змін на рівні управлінських рішень, стимулює розвиток сучасної 
нормативно-методичної підготовки фахівців у сфері закладів вищої освіти. Сьогодні 
у багатьох закладах вищої освіти України відкриті освітньо-професійні програми з 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з менеджменту. У той самий час ана-
ліз цього досвіду демонструє необхідність інших особистісно-орієнтованих підходів 
для забезпечення якості такого навчання у закладах освіти [1]. Стає очевидним не-
обхідність формувати адаптивний принцип освітніх програм у сфері менеджменту 
організацій. 

Одним з найперспективніших шляхів тут є обмін досвідом та усунення прогалин 
з впровадження сучасних стандартів, створення та реалізація відповідних освітніх 
програм. Бізнес-структури вже давно гостро відчувають дефіцит молодих фахівців 
технічних спеціальностей і відмічають невідповідність рівня їхньої підготовки ви-
могам ринку. Крім того, за деякими дефіцитними спеціальностями відбувається, ще 
й критичне зменшення бажаючих вчитися через зниження престижності таких про-
фесій, посад [2]. 

Виправити ситуацію покликаний експеримент із впровадження дуальної фор-
ми навчання, який знаходить все більшу зацікавленість серед роботодавців. Бізнес 
одержав можливість формувати свій HR-кадровий резерв із студентів ще на етапі 
їх навчання, у тому числі технічних спеціальностей. Керівництво організацій реко-
мендує, щоб здобувачі отримували ґрунтовні теоретичні знання та практичні нави-
чки, ще під час навчання у навчальному закладі. Вони також зазначають, що хотіли 
б мати можливість впливу на якісний зміст освітніх програм, і не лише у частині 
варіативної складової. 

Наразі в Україні у якості експерименту застосовують дві моделі дуальної форми 
навчання: 1) модель із інтегрованою практичною підготовкою фахівців; 2) з інтегро-
ваною професійною діяльністю фахівця. Перша модель передбачає поєднання нав-
чання студентів у закладі вищої освіти та на підприємстві. 

Друга модель була розроблена для поєднання навчання у закладах вищої осві-
ти та на підприємствах, організаціях для тих, хто вже здобув фахову передвищу або 
першу вищу освіту, працює на підприємстві та має бажання продовжити навчання за 
своїм профілем або профілем, визначеним самим підприємством, організацією [2].

Пропозиція роботодавцям застосовувати такі мотиваційні механізми для тих, 
хто навчається за дуальною моделлю або збирається це робити: виплату заробітної 
плати здобувачам за фактично відпрацьований час на підприємстві, організації (пе-
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ріоди навчання на робочому місці), призначення стимулюючих стипендій кращим 
студентам за успішне теоретичне навчання та активну участь у проходженні вироб-
ничої практики на підприємствах, установах сплату вартості навчання здобувача 
на контрактній основі в навчальному закладі освіти. Всі ці механізми можуть бути 
імплементовані в життя, шляхом укладання тристороннього договору між закладом 
освіти, роботодавцем і студентом (здобувачем) освіти. 

Представники підприємств, організацій, установ беруть участь у роботі ДЕКів, 
кваліфікаційних комісій, захисті курсових робіт та дипломних проєктів студентів. 
Впродовж першого та другого курсів студенти, здобувачі освіти мають можливість 
відвідувати підприємства як базу практики, експериментальну базу або в межах за-
ходів з профорієнтації [3]. 

Нині дуальність як методологічна характеристика вищої освіти передбачає більш 
тісний та змістовний рівень взаємодії освітньої та виробничої сфери, сталі та ефек-
тивні комунікації сторін. Тези про те, що в університетах, академіях багато теорії, але 
мало практики, часто звучить як ключове гасло протесту проти теперішньої освіти. Це 
позначається на відвідуванні студентами пар і ставленні їх до навчального процесу. 

Підприємства, установи та організації визначають свій перелік ризиків, які мо-
жуть негативним чином впливати на дуальну форму навчання: карантинні обмежен-
ня, локдауни через пандемію COVID/Sars-19, відсутність належної кваліфікації про-
фесорсько-викладацького складу та адаптивного формування навчальних планів для 
персональної освітньої траєкторії. Як можна позбутися цих ризиків та інших загроз? 

Наступним чином: успішними прикладами організації дуальної форми навчан-
ня та їх ефективними результатами, широким розголосом цього в студентському та 
підприємницькому середовищі, у засобах масової інформації, соціальних мережах в 
інтернеті, формування в суспільстві стійкого позитивного іміджу “дуалізму” в про-
цесі освіти сучасних фахівців [4]. 

Висновки. Досвід імплементації дуальної форми навчання успішно реалізується в 
університетах, академіях, інститутах, коледжах України державної і приватної форм 
власності. Співпраця з низкою компаній України виявила рівень готовності бізнесу 
долучатися до такої підготовки, дозволяє визначити умови розширення партнерства 
роботодавців та закладів вищої освіти, виявити проблеми, з якими стикається зараз 
підприємства під час співпраці з навчальними закладами. Пропонується усунути ос-
новні недоліки класичних форм і методів навчання, подолати розрив між теорією і 
практикою та підвищити якість підготовки із урахуванням вимог роботодавців та 
ринку.

В умовах послаблення пандемії та карантинних обмежень з ініціативи експертів, 
представників університетської та академічної науки, громадських організацій за-
планувати низку навчальних заходів, присвячених активізації діяльності в напрям-
ку підготовки майбутніх фахівців в різних векторах промисловості. Це дасть змогу 
створити умови для налагодження партнерських відносин між владою та бізнесом, 
щодо реалізації проєктів підвищення навчання майбутніх фахівців, а також держав-
ної політики у галузях промисловості, підвищення її конкурентоспроможності та 
програм з сталого розвитку економіки України.
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сТрукТурна  модернізаціЯ  економіки  країни  
Та  ВеденнЯ  бізнесу  В  умоВаХ  реФормуВаннЯ 

Впродовж останнього десятиліття наша країна впевнено крокує шляхом значних, 
структурних перетворень, реформ. Трансформації, що відбуваються сьогодні в усіх 
основних напрямах життя держави, є фундаментом для якісних змін у середньостро-
ковій перспективі, які слугують основою для підвищення добробуту та рівня життя 
громадян країни.

Системна та орієнтована на результат робота повинна спиратися на досягнен-
ні таких стратегічних цілей [2]: забезпечення подальшого  економічного розвитку 
шляхом створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій, 
реформування енергетичного сектору, подальшої модернізації промисловості й роз-
будови інфраструктури; підвищення ефективного врядування та якості надання дер-
жавних послуг завдяки залученню нових професійних кадрів та впровадженню су-
часних управлінських практик в роботу державних органів; створення сприятливих 
умов для розвитку людського капіталу через покращення якості медичних послуг та 
забезпечення рівного доступу громадян до них, адаптація системи освіти до сучас-
них вимог, підтримка української культури та спорту; дієва підтримка інституцій, 
завданням яких є боротьба з корупцією та забезпечення верховенства права, фор-
мування основ для реального захисту приватної власності; гарантування безпеки 
кожного громадянина, ефективний захист суверенітету і територіальної цілісності 
держави шляхом реформування сфери безпеки та оборони.

Складовими модернізації економіки є обґрунтована макроекономічна політика, 
макроекономічна стабільність і економічне зростання. Економічний розвиток дер-
жави базується не лише на монетарній політиці та підвищенні загального добробуту, 
а й звісно, якісному покращенню та зростанню рівня життя громадян, що є кінцевою 
метою трансформацій. Проте шлях для досягнення цієї мети є комплексним і довго-
тривалим, що потребує залучення багато додаткових ресурсів. Головною метою на 
сьогодні є структурна модернізація економіки, відчутне покращення умов ведення 
бізнесу, поштовх для розвитку вітчизняної промисловості — це основа для дина-
мічного та систематичного зростання, що забезпечиться за допомогою послідовних, 
системних реформ на досягнення цілей. 

Модернізація економіки в організаційному плані — це сукупність політичних рі-
шень щодо її інституційної обумовленості, з одного боку, та розроблення техноло-
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гічних і інноваційних проектів — з другого. Потрібні час і фахівці, здатні проводити 
дослідження, та експертиза очікуваних результатів. Саме якісна експертиза здатна 
убезпечити від прийняття рішень під тиском лобістів, які успішно відстоюють ін-
тереси відповідних бізнесструктур. Особливо важливою видається організація та-
кої діяльності щодо національних та інфраструктурних проектів, започаткованих в 
Україні [1, с. 30].

Ключовими завдання для досягнення економічного розвитку країни вцілому є 
такі: 

• створити сприятливе середовище для розвитку та ведення бізнесу в Ураїні, 
зробивши ринок максимально чесним та прозорим, а регуляцію — зменшити 
до необхідного мінімуму; 

• створити сприятливі умови для розвитку сильного та конкурентоспроможно-
го сектору малого і середнього підприємництва, забезпечуючи доступ до фі-
нансів, ринків та створюючи інфраструктуру розвитку малого та середнього 
бізнесу; 

• забезпечити глибоке реформування енергетичного сектору, створивши умови 
для досягнення Україною енергетичної незалежності; 

• позбутися обтяжливого баласту для бюджету країни — збиткових держав-
них підприємств, забезпечити ефективне управління стратегічно важливими  
активами;

• забезпечити прозоре та ефективне управління земельними ресурсами, форму-
вання спроможних територіальних громад шляхом передачі в їх розпоряджен-
ня сільськогосподарських земель державної власності, як основного засобу 
виробництва та економічного розвитку територій;

• зробити транспортні послуги в Україні якісними та доступними, а інфраструк-
туру — сучасною та інтегрованою до міжнародних транспортних мереж [2].

Вже довгий час експерти Світового Банку укладають рейтинг ведення бізнесу 
Doing Business, який є індикатором інвестиційної привабливості країн та має пря-
мий або непрямий вплив на місце держав у інших економічних рейтингах[2]. Упро-
довж останніх років Україна впевнено рухається вгору сходинками Doing Business. 
Так, за минулі три роки країна піднялась на 12 позицій — з 76-ї у 2018 році до 64-ї у 
2020. Цьому сприяли реформи, що відбулися у 2018–2019 роках. 

У межах виконання розпорядження КМУ від 04.12.2019 № 1413 зі змінами [3]  
у І півріччі 2020 року прийнято 2 закони, 4 акти Уряду, 8 актів органів влади. Норми 
зазначених НПА дозволять покращити ситуацію одразу в таких компонентах рей-
тингу, як “Реєстрація підприємств”, “Отримання дозволів на будівництво”, “Підклю-
чення до системи електрозабезпечення”, “Реєстрація підприємств”, “Оподаткуван-
ня”, “Міжнародна торгівля”.

Звчайно, щоб Україна увійшла у ТОП-30 країн за легкістю ведення бізнесу, по-
трібно докласти ще багато зусиль та зняти багато додаткових регуляторних бар’є-
рів. У цьому контексті увага відповідних органів влади має бути зосереджена на  
оперативному розробленні та прийнятті нових рішень за напрямами, які цього по-
требують. Саме над цим потрібно продовжувати роботу Міністерству розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства із активним залучення експертів у різних 
сферах. 

Проте, зважаючи на пандемію COVID-19 та на можливу економічну кризу, наразі 
важко прогнозувати, щодо суттєвого підвищення позиції України в рейтингу. 

Запорукою успішної модернізації є залучення до конструктивної співпраці ро-
бочої сили; підґрунтям має стати високий рівень підготовки та забезпечення інсти-
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туційної довіри. На жаль, в Україні домінує атмосфера невпевненості в дієздатності 
та ефективності нових соціальних інституцій, поширений правовий нігілізм, а отже, 
схильність до корупції, яка стала вкоріненою рисою не тільки в політичній та еконо-
мічній еліті, а й у масовій свідомості [1, с. 28].

Зазначимо, що прозора система перевірок є одним із ключових показників спри-
ятливого бізнес-середовища в країні. Від 1 січня 2019 року в Україні запрацював 
новий підхід до перевірки бізнесу, який базується на аналізі ризиків, пов’язаних 
із діяльністю підприємства, а застаріла радянська система нагляду назавжди зали-
шиться в історії. Усі дані про перевірки, включаючи комплексні та індивідуальні 
плани з проведення контрольних заходів, результати перевірок, відтепер доступні 
онлайн в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). На 
кінець липня 2020 року нею уже скористалися понад 200 000 бізнес-користувачів. 
Важливо зазначити, що забезпечення комплексного підходу до перевірок — один із 
пріоритетів нової системи [2] . 

Виконання комплексу цих завдань та кожного з них окремо повинно привести 
до зміцнення державного бюджету, забезпечити умови для модернізації виробництв, 
включення України до регіональних та глобальних ланцюгів створення доданої вар-
тості, прискорення залучення інвестицій в українську економіку та бізнес зокрема, 
створення нових робочих місць. Все це відкриє нові можливості для громадян Укра-
їни та у результаті позитивно вплине на якість життя кожного жителя країни.  
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ТеореТиЧні  аспекТи   
кадроВої  поліТики  підприЄмсТВа

Розробка кадрової політики у сучасних умовах є головним завданням сучасних 
керівників, від успішного вирішення якого залежить ефективність діяльності ор-
ганізацій і підрозділів, які вони очолюють. Професійні знання та вміння з питань 
формування кадрової політики критично недостатні або відсутні у значної кількості 
керівників підприємств та спеціалістів кадрових служб. Керівники різних рівнів, се-
ред яких більше осіб із технічною освітою, що найчастіше визначає технократичну 
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орієнтацію системи управління підприємством в цілому, недостатньо глибоко розу-
міються в основах кадрової політики. Відношення керівників до особистих інтересів 
працівників в соціальному і культурному аспекті та планування і організація резуль-
тативної роботи з персоналом дуже часто відсутнє або негативне. З цієї причини — 
персонал, як найважливіший стратегічний ресурс, використовується нераціонально. 
Негативно позначаються на результатах діяльності підприємств і всього промис-
лового виробництва в Україні відсутність належної уваги до розробки та реалізації 
ефективної кадрової політики, науково обґрунтованих форм і методів менеджменту 
персоналу. 

Проблеми кадрової політики досліджували такі вітчизняні науковці, як: С. Бар-
ков, Г. 3айцев, А. Колот, Є. Маслов, Г. Щокін та багато інших вчених. Попри значний 
інтерес науковців до проблем кадрової політики, необхідно відзначити, що питання, 
пов’язані з формуванням ефективної кадрової політики підприємства в сучасних 
умовах залишаються недостатньо дослідженими.  

Теоретично обґрунтуємо сутність та зміст кадрової політики підприємства.
Власну функціональну політику, в тому числі і кадрову, розробляє та впрова-

джує, як зазвичай, більшість організацій. Відповідності функціональної політики і 
стратегії розвитку організації — основні принципи комерційного успіху. Кадрова по-
літика, таким чином — є системою правил і норм, прагнень і обмежень у взаємовід-
носинах персоналу і організації в цілому. Саме за цими правилами працівники діють 
у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Кадрова політика при наймі, переведенні 
та звільненні працівників може бути для цього наочним прикладом.

Невід’ємною частиною господарської політики будь-якої організації є її кадрова 
політика, що має стратегічний і оперативний аспекти.

В оперативній області управління кадрами лежить повсякденна реалізація кадро-
вої стратегії й одночасно допомога керівництву при виконанні його задач в управлін-
ні організацією [2, с. 51]. 

Менеджмент персоналу виступає тим головнім рушійним елементом системи 
внутрішньо-організаційного управління, що спрямований на реалізацію загальних 
стратегій та цілей підприємства. 

Приналежність до ряду соціальних явищ обумовлена тим, що областю впрова-
дження кадрової політики виступає простір соціальних взаємодій усередині під-
приємства між її керівництвом і персоналом, тому кадрова політика організації 
представляє собою складне, багаторівневе соціокультурне явище. Ефективність і ха-
рактер цих взаємодій залежать від структури, змісту і ціннісної системи, що висту-
пає основою кадрової політики. Саме в нормуванні різних аспектів кадрової роботи 
виявляється її практичний прояв [1]

Генеральний напрямок кадрової політики підприємства визначається, як сукуп-
ність методів, форм організаційного механізму, принципів щодо вироблення цілей і 
задач, спрямованих на зміцнення, розвиток і збереження, кадрового потенціалу, та 
створення високопродуктивного і кваліфікованого колективу, який здатний вчасно 
реагувати на мінливі вимоги ринку, з урахуванням стратегії управління  персоналом 
і стратегії розвитку організації [2, с. 26].

Основні цілі кадрової політики підприємства наведені на рисунку. 
В кадровій політиці головними завданнями є: 
1) оптимальне використання кадрового потенціалу;
2) підтримка та організація ефективної роботи в трудових колективах; 
3) забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством обов’яз-

ків та прав працівників.
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Робота з кадрами, яка визначає увесь комплекс заходів і процедур, пов’язаних з 
реалізацією кадрової функції і кадрової політики є єдиним засобом здійснення ка-
дрової функції та кадрової політики є [1]. 

Виконавці кадрової політики користуються певним інструментарієм і засобами 
для досягнення своїх цілей, а саме:

1. Матеріальні стимули, які пропонуються працівникам в організації (система оп-
лати праці та соціальна політика.

2. В наукових дослідженнях про кадрову політику стилем управління вважаєть-
ся не тільки власний управлінський стиль керівника, але і загальний управлінський 
стиль того чи іншого підприємства, тому від вибору кадрового інструментарію зале-
жить рівень стилю управління.

3. Організація оптимальних умов праці.
4. Оптимальне забезпечення кадрами. З метою створення привабливого іміджу 

організації для потенційних працівників підприємствам важливо активно підтриму-
вати конструктивний контакт з об’єднаннями робітників, профільними учбовими 
закладами, агентствами  працевлаштування, консультантами з питань працевлаш-
тування [3, с. 165–168].

5. Освітній процес.
Виключно через кадрову політику підприємства реалізуються функції менедж-

менту персоналу, тому саме кадрова політика — це особлива стратегічна лінія пове-
дінки роботодавця стосовно працівників організації. Видатний науковець Є. Маслов 
[2] підкреслює наступні складові які потребують необхідності  визначення робото-
давцем: 

• одразу шукати тих, хто має відповідну професійну підготовку, або підвищува-
ти профпідготовку працівників власними ресурсами;

• обходитися наявною чисельністю працівників, за умови їх раціонального ви-
користання, чи наймати додаткових працівників;

• витрачати ресурси на підвищення кваліфікації професійних (високооплачу-
ваних) працівників чи здійснювати перепідготовку власних вузькоспеціалізо-
ваних (низькооплачуваних) робітників, тощо [2, с. 78–79];

• перенавчати працівників, що підлягають вивільненню у зв’язку з реорганізаці-
єю виробництва і праці на підприємстві, або приймати працівників із зовніш-
нього ринку праці;

цілі кадрової політики підприємства [2, с. 55]
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• скорочувати штат чи зберігати наявних працівників наступними способами: 
а) використовувати на невластивих роботах, або на інших об’єктах; б) відправ-
ляти на тривалу перепідготовку; в) задіяти в скорочених формах зайнятості 
[1]. 

Таким чином, послідовне дотримання концептуальних засад роботи з персона-
лом, сприяє забезпеченню організації конкурентоспроможним персоналом, а кадро-
ва політика набуває комплексного рівня. 
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уГрозЫ  инФормационноЙ  безопасносТи   
банкоВскиХ  услуГ  В  услоВиЯХ  пандемии  COVID-19

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности 
общества, однако это с подвигло к стремительному развитию цифровой трансфор-
мации в экономике, в частности, в сфере банковских услуг.

Основные события в мировом финансовом секторе были связаны с пандемией 
COVID-19. Все эти события повлияли на развитие банковской системы как с отри-
цательной, так и положительной стороны. Главными “двигателями прогресса” стал:

• Цифровизация экономики;
• Онлайн-обслуживание пользователей;
• Развитие систем быстрых платежей;
• Миграция вкладов в инвестиции;
• Снижение ключевой ставки процента [3].
Цифровая трансформация, охватившая все области экономики, позволяет улуч-

шить качество новых видов сервиса, увеличить скорость взаимодействия между 
производителями и потребителями услуг и в первую очередь финансовых услуг. Но 
вместе с тем в условиях пандемии появились новые виды киберпреступлений — мо-
шенничество, торговля интеллектуальной собственностью, кража личных данных 
или нарушение конфиденциальности и другие. 

Основными видами киберпреступления в банковской деятельности является 
взлом автоматизированных банковских систем (АБС), хищение денежных средств 
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в момент совершения банковских операции, информация о личных данных владель-
цев платежных карт, использование реквизитов карт при осуществлении интернет-
платежей и другие. 

В 2019 г. было внедрено использование вишинга — формы мошенничества, осно-
ванной на социальной инженерии. Преступники, используя смартфон, чаще всего 
представляются сотрудниками банка и различными способами выманивают персо-
нальные данные в виде реквизитов платежных карт для доступа к денежным сред-
ствам. 

При этом в зависимости от ситуации злоумышленники пытаются завладеть сле-
дующей информацией:

• идентификационный номер и иные паспортные данные;
• номер карты, срок действия, имя владельца, CVV/CVC-код;
• коды подтверждения, приходящие на Ваш номер телефона;
• реквизиты доступа к системе Интернет-банк (логин, пароль, сеансовый ключ).
По итогам конференции Security & Transformation Day пришли к выводу, что в 

банковской сфере около 80 % преступлений происходит путём захвата мошенника-
ми персональных данных, логинов и паролей. Участники конференции выявили, что 
основными путями защиты является комплекс мер, направленных на обеспечение 
безопасности пользователей таких, как отслеживание шагов действий киберпре-
ступников, обеспечение все более безопасной среды для пользователей.

В Республике Беларусь борьба с киберпреступностью ведется на законодательном 
уровне через закон “Об информации, информатизации и защите персональных дан-
ных” от 10.11.2008 № 455-З, “О защите персональных данных” от 07.05.2021 № 99-З.

С 2012 года широко применение получила биометрическая защита данных. Под 
биометрией понимают методы автоматической идентификации человека и под-
тверждения личности человека, основанные на физиологических характеристиках. 
К основным способам идентификации: отпечатки пальцев, лицо, голос, радужная 
оболочка глаза, геометрическое строение рук и вен.

примечание – Источник: собственная разработка на основе J’son & Partners Consuilting [2].
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Преимущество биометрических данных перед стандартными способами иденти-
фикации: максимальный уровень безопасности информации, пресечение деятель-
ности террористических организаций; легкий ввод идентификационных данных; 
высокая скорость процесса подтверждения личности; невозможно украсть, потерять 
или забыть; невозможно перехватить или подделать; всегда при себе; удобство ис-
пользования; повышение эффективности рабочего времени и ответственности пер-
сонала; уменьшение риска мошенничества.

Из графика можно сделать вывод о том, что с каждым годом тенденция развития 
биометрических технологий во всех сферах набирает обороты. Следуя данной тен-
денции, Республика Беларусь также внедряет биометрические технологии в эконо-
мику, в частности, в банковскую сферу.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие внедрение биометриче-
ских технологий в РБ является Указ Президента Республики Беларусь от 1 дека-
бря 2015 г. № 478 “О развитии цифровых банковских технологий”, постановление  
№ 108 Правления Национального банка Республики Беларусь “Об одобрении стра-
тегии развития цифрового банкинга на 2016–2020 годы” [1].

Следовательно, можно сделать вывод о том, что биометрические технологии яв-
ляются одним из с ключевых фактор в сфере развития защиты персональных дан-
ных. Тем самым это является отличной перспективой доя защиты персональных 
данных украинских граждан.

В заключении стоит отметить, что основным вектором развития платежного рын-
ка станет:

• доработка системы мгновенных платежей для физических лиц;
• разработка и принятие кодификатора назначения платежа;
• разработка Концепции развития открытых банковских API и доработка бан-

ками своих систем для внедрения уже одобренных информационных API;
• интенсификация развития платежной системы БЕЛКАРТ;
• разработка и внедрение стандарта QR-кода.
Также с каждым годом ведется активная цифровизация экономики в сфере фи-

нансов и банковского дела, тем самым данный аспект повышает эффективность ра-
боты банковской системы. Однако анализ показывает, что вместе с цифровизацией 
происходит рост киберпреступлений. В свою очередь увеличение количества кибер-
преступлений требует от государства разработку новой политики в сфере защиты 
персональных данных каждого гражданина.
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упраВліннЯ  брендом  підприЄмсТВа  
В  умоВаХ  адапТації  до  пандемії  COVID-19

Сьогодні необхідністю для ефективного управління підприємством є трансфор-
мація бізнес-процесів внаслідок адаптації до пандемії COVID-19 та карантинних 
умов, активної діджиталізації, глобалізації та техноглобалізму. При цьому слід зазна-
чити, що в сучасних умовах турбулентного економічного середовища основним орі-
єнтиром у веденні бізнесу є поведінка споживача, оскільки зміна споживчих настроїв 
і поточних вподобань цільової аудиторії стимулює виробників здійснювати постій-
ний перегляд своїх ринкових пропозицій, щоб відповідати попиту і нарощувати свій 
конкурентний потенціал. З цього слідує, що створення сильного бренду товару або 
послуги та побудова ефективної системи управління ним є важливою запорукою 
успішного функціонування організації. Саме бренд виступає одним з ключових не-
матеріальних активів, який капіталізує вартість компанії. Отже, індикатором кон-
курентоспроможності підприємства і його привабливості для стейкголдерів є бренд 
підприємства.

Сутність бренду і теоретико-практичні аспекти бренд-менеджменту розглядали у 
своїх працях такі науковці, як Д. Аакер, Т. Амблер, Л. Балабанова, А. Віллер, О. Вдо-
вічена, Т. Гед, Д. Герман, А. Головашенко, Г. Дан, В. Домнін, О. Зозульов, Н. Івашова, 
Ж.-Н. Капферер, К. Келлер, О. Ковальчук, Ф. Котлер, А. Краснолободцев, Я. Ларіна, 
В. Любчук, І. Медведкова, Ю. Нестерова, Д. Огілві, Є. Ромат, О. Рудая, М. Скотт,  
С. Старов, А. Старостіна, В. Підгурська, Д. Траут, Д. Файвішенко, А. Федорченко,  
Т. Шедякова, І. Ярошенко та інші. Незважаючи на велику кількість досліджень у цьо-
му напрямі, існує плутанина у теоретичній базі навколо понять “бренд“, “управління 
брендом”, “бренд-менеджмент”, що виникає через недоліки перекладу іноземних на-
укових вчень та різних поглядів науковців у різні часові проміжки, що у результаті 
призводе до перенавантаження теоретичної понятійної бази з цього питання.

У процесі дослідження еволюції визначення поняття “бренд” доцільно використо-
вувати наступні основні принципи (див. рис. 1).

Обґрунтування системи принципів визначення досліджуваної категорії, які по-
кладені в основу методологічних підходів, надає змогу отримати цілісне бачення по-
няття “бренд” відповідно розвитку теорії брендингу (див. рис. 2). 

Переломним визначенням стало визнання бренду “набором асоціацій”, бо саме 
таке визначення дало поштовх інтегрованому підходу до вивчення поняття. Звідси 
різноманітність розуміння цієї категорії, велика кількість визначень (таблиця). 

Р. Ю. Вежель посилається у своїх дослідженнях на Стівена Кумбера: висловлю-
ючи свій погляд на еволюцію брендів, останній ставить е-брендинг на вершину цієї 
еволюції. Логічним продовженням його думки є припущення, що “більшість людей 
має хибне уявлення про бренди в Інтернеті — вони вважають, що такі бренди від-
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різняються від тих, що існували протягом багатьох десятиліть... Теоретично не існує 
ніякої різниці, чи розміщений бренд виключно в Інтернеті, на упаковці і самому то-
варі або представлений іншими способами. Різниця лише в самому засобі, а також 
його можливостях. Так Інтернет дає змогу створити систему знеособлених стосунків 
щодо бренду” [1].

Натомість, Скотт Гелловей говорить про перехід від епохи бренду до епохи про-
дукту і наголошує: “Багато хто з менеджерів намагаються накачати ботоксом свої ста-
рі бренди, щоб ті мали кращий вигляд, а слід було б просто дати їм змогу тихо дожити 
віку з прибутком” [2].

Рис. 1. принципи визначення поняття “бренд”
                 Джерело: сформовано авторами

Рис. 2. еволюція розуміння поняття “бренд”
                 Джерело: сформовано авторами

принципи визначення поняття “бренд”

принцип комплексності – сприяє раціональному поєднанню  
міждисциплінарних знань

принцип взаємозв’язку – дозволяє адекватно сприймати спожива-
чеві динамічні зміни бренду протягом його життєвого циклу

принцип зворотного зв’язку – визначається вимогами ринку  
та змінами в очікуваннях споживачів

принцип самоорганізації – означає іманентну здібність бренду  
до самовідтворення образу у підсвідомості людей як результату 

стійкого асоціативного сприйняття

принцип системності – дозволяє розглядати бренд як складну  
динамічну систему, де сукупність елементів, які перебувають  

у певних взаємозв’язках, утворює віртуальний зв’язок між ними

принцип цілеспрямованості – забезпечує виробнику досягнення 
економічних цілей та задоволення інтегрованих потреб  

споживачів бренду

еволюція розуміння поняття “бренд”

образ марки у свідомості покупця (1956 р.) та механізм диференціації товарів (1960 р.)

споживча лояльність (2004 р.), інструмент бізнесу (2005 р.), емоційна вигода (2006 р.)

ідентифікація товару покупцем (1991 р.), ідентифікація компанії-виробника (1992 р.),  
набір асоціацій (1998 р.)

Засіб індивідуалізації (1985 р.), додаткова вартість (1986 р.), правовий інструмент (1987 р.)

образ в уяві споживачів – 2010 рік

невловима сума властивостей, впевненість в якості, любов – 2012 рік
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Трактування поняття “бренд” в економічній науковій літературі

джерело Визначення бренду

аакер д. а. інструмент управління, за допомогою якого можна керувати роботою всієї ор-
ганізації 

Балабанова л., 
Бриндіна о.

нематеріальний актив, який оцінюється споживачами; категорія соціально-
ї психології; невідчутна сума атрибутів товару, за допомогою якої споживачі 
мають позитивні асоціації та виділяють його серед конкурентів, а саме товар, 
його ім’я, символ–виробник, характеристика, упаковки, переваги, передбачає 
наявність корпоративної культури 

Забарна е., 
Танасенко М.

уявний ярлик, який “наклеюють” на товар споживачі, а також той зміст, котрий 
мають на увазі власне творці 

Зозульова о. центр синергетичного посилення конкурентних позицій компанії на ринку в су-
часних умовах 

Капферер ж-н. нематеріальні активи компанії, що дають бізнесу додаткові вигоди 

Келлер К. л. набір асоціацій, що виникають у свідомості у споживачів, які додають прийнят-
ну цінність товару чи послуги 

Купчинська М., 
орлов в.

сума продукту, назви, асоціацій та емоцій 

нестерева Ю. нематеріальним активом компанії, який виражається через назву, символ, ло-
готип або їх набір, тим самим ідентифікуючи товар виробника для споживача 

перція в. послідовний набір функціональних, емоціональних, психологічних та соціаль-
них обіцянок цільовому споживачу, які є для нього унікальними і значущими і 
найкращим чином відповідають його потребам 

ромат е.в. комплекс об’єктивно-віртуальних параметрів, який поєднує реальні характе-
ристики товару і його суб’єктивний відбиток у свідомості споживачів 

старостіна а. о. загальновідома диференційована торговельна марка, тобто марка, яка у свідо-
мості споживача асоціюється з певними перевагами чи вигодами, чітко відріз-
няється від марок конкурентів та характеризується певним рівнем лояльності з 
боку споживачів 

студінська г. я. віртуальним зв’язком між виробником та групою споживачів, який забезпечує 
досягнення економічних цілей першого через задоволення інтегрованих по-
треб останніх завдяки їх стійкому асоціативному сприйняттю 

Тамберг в., 
Бад’їн о.

унікальний об’єкт споживання, який є привабливим для споживача і служить 
носієм доданої вартості 

Файвішенко д. с. суть, яка “розвивається в часі від” концептуального оформлення торговельно-
ї марки, що складається з відомих елементів (фірмової назви, знака, стилю, 
слогану), до чітко сприйнятої покупцями сукупності функціональних елементів, 
поєднаних самим товаром і способом його презентації 

Федорченко а., 
ярошенко і. К.

торгова марка, яка має певний імідж в очах споживачів, що, у свою чергу, фор-
мує їхнє ставлення до даної продукції

Джерело: сформовано авторами. 

В умовах економіки мінімального контакту у зв’язку з пандемією COVID-19, ос-
новними характеристиками якої є уповільнення попиту, формування нових страхів 
і побоювань, споживчий ескапізм, зміна поведінки суб’єктів господарювання та по-
стійні галузеві зрушення [3], відбуваються суттєві зміни у підходах щодо визначення 
стратегічного управління брендами. Сьогодні стратегічне управління брендом є плат-
формою для створення при плануванні розвитку, підтримки бренду в довгостроко-
вому періоді, своєчасних змін та внесення коригувань у короткостроковому періоді. 

У процесі дослідження з’ясовано, що категорія “бренд” є багатогранною, єм-
ною, інтегрованою з різними галузями науки, маргінальним осередком, який поєд-
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нує знання з економіки, політології, психології, соціології, філософії, статистики 
та інших. Враховуючи історію формування брендів та наявні трактування поняття 
“бренд”, можна зробити висновок, що єдиного визначення даному поняттю сьогод-
ні немає: одні вчені акцентують увагу на самому продукті, інші — на нематеріальній 
стороні продуктів, деякі вчені приділяють увагу емоційній складовій; зустрічаються 
визначення, які поєднують ці підходи, але такі визначення є складними для сприй-
няття.
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упраВліннЯ  конкуренТоспромоЖнісТЮ  ТоВару  
підприЄмсТВа:  ТеореТиЧниЙ  аспекТ

Встановлення певного рівня й підвищення конкурентоздатності є одним з клю-
чових факторів успіху будь-якого підприємства в конкурентній боротьбі. Конкурен-
тоспроможність товару не є сталою величиною. Її ступінь постійно змінюється під 
випливом як внутрішніх, так і особливо зовнішніх чинників середовища. Саме це ви-
магає від підприємства розробки та вжиття своєчасних заходів для підтримки досяг-
нутого або не втрати наявного рівня конкурентоздатності. Такі тенденції потребують 
за допомогою використання різних методичних підходів до менеджменту, зокрема 
управління конкурентоспроможністю товару підприємства. 

Стан наукової розробки проблеми. Науковий внесок вітчизняних і зарубіжних 
вчених в дослідження питань конкурентоздатності свідчить про різноплановість до-
сліджень. Теоретичним надбанням теорії конкурентоздатності є наукові праці зару-
біжних і вітчизняних економістів: С. Алексєєва, Л. Антонюк, Е. Карпенка, С. Пок-
ропивного, М. Портера, М. Філіппова, В. Шинкаренко та ін. Попри значні здобутки 
в частині теорії та практики управління  конкурентоспроможністю товару, є коло 
проблемних питань, які залишаються предметом спорів і розгляду вчених-економіс-
тів. Так, у більшості наукових праць недостатньо систематизовані поняття й відсутня 
методологія щодо розробки системи управління конкурентоспроможністю товару, а 
тому тема даної статті є актуальною.
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Торетично обґрунтуємо управління конкурентоспроможністю товару підприєм-
ства.

Конкурентоспроможність товару підприємства, як правило, визначається сукуп-
ністю тільки тих його властивостей (якостей), що мають інтерес для споживачів, за-
безпечують задоволення даної потреби та визначаються спроможністю товару бути 
проданим на конкретному ринку, у максимально можливому обсязі і без збитків для 
виробника [2, с. 408]. 

Підвищення як якості, так і конкурентоспроможності товару підприємства має 
велике соціально-економічне значення. Воно полягає у тому,  що такі заходи сприя-
ють більш ефективному функціонуванню суб’єктів господарювання в ринкових умо-
вах. Соціально-економічна ефективність підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті товару полягає в наступному [1]:

1) конкурентоспроможний та якісний товар більше задовольняє суспільні потре-
би споживачів;

2) завдяки підвищенню конкурентоспроможності товару, зокрема, її якості, ком-
панія може суттєво зекономити свої витрати на робочий час завдяки викорис-
танню високо технологічного обладнання;

3) конкурентоспроможність товару дає можливість компанії отримати фінансову 
стабільність та максимально високі прибутки протягом тривалого періоду часу;

4) підвищення конкурентоспроможності товару має беззаперечний вплив на 
імідж підприємства, а отже і зростання лояльності покупців до його продукції 
[3, с. 135].

Для підвищення конкурентоспроможності товару вітчизняним підприємствам  
є необхідним прийняти ряд важливих рішень, які забезпечать їм майбутнє процві-
тання. 

До основних із них можемо віднести [1]:
• застосування інноваційних технологій на підприємствах та розвиток вітчизня-

ного науково-технічного потенціалу;
• розробка та впровадження представниками державної влади різноманітних ін-

новаційних програм для підвищення конкурентоспроможності товару підприємства;
• створення нового бізнес-середовища, яке передбачає оновлення уже давно за-

старілої матеріально-технічної бази та впровадження нових та прогресивних методів 
управління компанією;

• сприяння залученню додаткових інвестицій, особливо іноземних, для розши-
рення можливостей підприємства, його підтримки та допомоги виходу на зовнішні 
ринки для реалізації продукції;

• формування та реалізація єдиних систем стандартизації та показників якості 
товарів для підвищення її рівня як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

• зростання рівня кваліфікації працівників, а також розвиток та активне впрова-
дження маркетингових досліджень, які є запорукою успішної діяльності будь-якої 
компанії на ринку;

• застосування успішного вітчизняного та зарубіжного досвіду на підприємствах 
для утриманні лідерських позицій та високої конкурентоспроможності товару [3,  
с. 133].

Проведенню аналізу ринків завжди має приділятися основна увага. Особливо 
це відноситься до оцінки тих потреб, що передбачуваний товар не задовольняє, до  
виявлення негативних і позитивних властивостей цього товару, що відзначають 
споживачі. На закінчення зважується питання, чи відповідає в даний момент виро-
блений товар відповідно технічному рівні та якості вимогам кінцевих споживачів,  



84

і оцінюється конкурентоспроможність її в результаті комплексного дослідження 
ринку [1].

Таким чином, управління конкурентоспроможністю продукції підприємством 
включає в себе не лише надання товару певних споживчих характеристик чи застосу-
вання певної цінової стратегії. Важливими тут є врахувати особливості того сегменту 
споживчого ринку, на який фірма планує вийти із своєю продукцією чи застосувати 
певне маркетингове рішення, адже це є ключовим моментом для вибору оптимальної 
конкурентної стратегії для підприємства.

джерела

1. Карпюк В. П. Управління конкурентоспроможністю продукції [Електронний ресурс].  
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/ Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf 

2. Портер М. Э. Конкуренция [Текст] : пер. с англ. М. : Вильямс, 2003. 496 с. 
3. Філіппов М. І., Гаврищук Т. Б. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 

легкої промисловості // Вісник Київського національного університету технологій та ди-
зайну. 2013. № 3. С. 132–138.

А. О. ДЕРЕБуХА
магістрантка, ННІМеФ МАУП

А. І. КОЗЛОВА
канд. екон. наук, ст. науковий співробітник, професор МКА, ННІМеФ МАУП 
https:/orcid.org/0000-0003-2336-4600

упраВліннЯ  конФлікТами  на  підприЄмсТВі:  
ТеореТиЧниЙ  аспекТ

У практиці управлінської діяльності сучасних організацій постійно виникає  
потреба вивчення соціально-трудових конфліктів, позитивних та негативних їх 
функцій, причин виникнення та особливостей протікання, що забезпечує своєчас-
ність прийняття відповідних рішень і економію ресурсів системи управління орга-
нізацією. 

Для ефективного вирішення трудових конфліктів необхідно володіти як певним 
обсягом теоретичних знань, так і практичними навичками, що сприяють їх подолан-
ню. Сучасний керівник повинен добре розумітися на сутності такого складного яви-
ща як конфлікт, і якщо він виник, уміти знайти оптимальний шлях вирішення, щоб 
запобігти погіршенню психологічного клімату в трудовому колективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем управління конфлік-
тами присвячено чимало робіт науковців різних галузей знань, в тому числі, і таких 
вчених-економістів, як: Ю. Богоявленська, Т. Грабар, А. Гриненко, Л. Ємельяненко,  
О. Кузьмін, С. Мишак, В. Петюх, Є. Ходаківський та багато інших. Водночас зали-
шається актуальною потреба у нових, більш прогресивних методах попередження та 
вирішення конфліктів.

Розглянемо теоретичні аспекти управління конфліктами на підприємстві. 
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Управління конфліктами в організації є надзвичайно важливим, адже можна 
управляти конфліктною ситуацією, або стати її заручником. Невміння розрядити 
конфліктну ситуацію, зрозуміти помилки і прорахунки може стати причиною по-
стійної напруженості у колективі. У цьому контексті потрібно пам’ятати, що кон-
фліктом слід уміло управляти до того, як він стане настільки сильним, що набуде 
деструктивних властивостей та рис.

Процес управління конфліктами, на думку науковців [2; 3], надзвичайно склад-
ний, і для того щоб професійно впливати на перебіг конфліктної ситуації, керівни-
кам необхідно розуміти та дотримуватись основних видів діяльності, а саме: прогно-
зування; попередження або стимулювання; регулювання; вирішення (розв’язання).

Дамо їм коротку характеристику. Отже, прогнозування конфлікту — це один із 
ключових видів діяльності суб’єкта управління, спрямований на з’ясування причин 
даного конфлікту в потенційному його розвитку. Для ефективного прогнозуван-
ня конфліктів в організації, фахівцю з регулювання конфліктів необхідно вивчити 
об’єктивні та суб’єктивні умови, фактори взаємодії безпосередніх учасників, а також 
їх індивідуально-психологічні особливості.

Попередження конфлікту — це вид діяльності суб’єкта управління, спрямований 
на недопущення виникнення конфлікту. Даний вид конфліктологічної діяльності в 
організації, як зазначає Є. Ходаківський [2, с. 60], найчастіше може здійснюватись 
двома способами:

• превентивною формою попередження конфліктних ситуацій, забезпечуючи 
ефективне управління (дотриманням принципу неупередженості під час при-
йняття рішень; формуванням у всіх учасників взаємодії психолого-педагогіч-
ної культури спілкування, вміння ведення переговорів тощо);

• вимушеною формою попередження конфлікту, нейтралізуючи дії всього 
комплексу детермінуючих факторів.

Для того щоб активно вплинути на ситуацію, яка є потенційно небезпечною з ог-
ляду на можливість виникненням конфлікту, керівнику або менеджеру з регулюван-
ня конфліктів може в наступних напрямах:

структурна схема процесу управління конфліктами
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• переробити реальність під очікування зацікавлених сторін і тим самим спочат-
ку прибрати предмет можливого конфлікту;

• змінити ставлення конфліктуючих сторін до проблеми, що лежить в основі 
протиріччя (тобто, вплинути на зміну їхньої поведінки).

Стимулювання конфлікту — це вид діяльності суб’єкта управління, спрямований 
на виклик конфлікту. Зазвичай, його використовують для управління конструктив-
ними конфліктами [1, с. 87]. Безпосереднє застосування виду діяльності підпри-
ємств надзвичайно різноманітне, починаючи від проведення особистих бесід та за-
кінчуючи винесенням конфліктної ситуації для обговорення на нарадах, виховних 
годинах та загальних зборах. Проте, необхідно пам’ятати, що стимулювання будь 
якої конфліктної ситуації, в першу чергу, передбачає готовність суб’єкта до його кон-
структивного управління.

Регулювання конфлікту — це вид професійної діяльності суб’єкта управління, 
який безпосередньо спрямований на послаблення конфлікту, передбачає забезпе-
чення його розвитку в сторону вирішення. У цілому регулювання є складним про-
цесом, що передбачає дотримання певних правил, використання знань та умінь з 
управління конфліктними ситуаціями. У цілому, цей етап складається з кількох ета-
пів, а саме:

• визначеності реальності конфлікту всіма конфліктуючими сторонами;
• досягнення угоди, між учасниками конфліктної ситуації, з визнання і дотри-

мання чітких та зрозумілих для кожного норм і правил взаємодії;
• створення спеціальних груп для врегулювання конфліктної взаємодії.
Вирішення конфлікту — це вид діяльності суб’єкта управління, який безпосе-

редньо спрямований на розв’язання та завершення конфліктної протидії та вичер-
пання інциденту. Відзначимо, що вирішення конфлікту може бути як цілковитим 
(повним) і частковим. Досягнення повноцінного, цілковитого вирішення конфлікту 
здійснюється завдяки усуненню причин, предмету конфлікту і розв’язання існуючих 
конфліктних ситуацій. Часткове розв’язання конфлікту відбувається внаслідок усу-
нення лише деяких причин, або конфліктних ситуацій. У випадку часткового вирі-
шення можна очікувати стимулювання протікання конфлікту до його повноцінного 
(максимально ефективного) розв’язання і пошуку того рішення, яке влаштовує усі 
сторони конфліктної взаємодії [2, с. 55].

Управління вирішенням конфлікту може призводити до кількох наслідків: при-
йняття швидкого рішення, яке може спричинити за собою відновлення конфліктної 
ситуації; вирішення конфлікту за допомогою третьої сторони; досягнення угоди за 
допомогою переговорів загальними зусиллями сторін. 

Науковці [1–3] виокремлюють велику кількість методів управління конфлікта-
ми. Серед них розрізняють такі основні методи управління і попередження конфлік-
тів як: внутрішньоособистісні; структурні; міжособистісні; переговори; відповідні 
агресивні дії.  

В процесі дослідження встановлено той факт, що в наукових публікаціях вчених 
[1, 3] склалося три напрями (способи) управління конфліктами, а саме: відхід від 
конфлікту, придушення конфлікту і власне управління конфліктом. Кожен із зазна-
чених напрямів реалізується за допомогою спеціальних методів. Розглянемо деякі з 
них.

Перший напрям (спосіб) управління конфліктом — це відхід від нього. До його 
різновидів відносять:

• метод сприяння, який варто застосовувати в умовах цілковитої невизначено-
сті, коли неможливо передбачити ні варіанти розвитку подій ні їх наслідки;
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• метод поступок або пристосування, що використовується у тих випадках, коли 
предмет зіткнення важливіший для іншої сторони, а не для вас. Його необхід-
но застосовувати для мінімізації втрат, коли перевага явно на іншій стороні і 
ви програєте;

• метод згладжування, який використовується при незначних конфліктних си-
туаціях у сталому колективі. Зорієнтований на підкреслення спільних інте-
ресів конфліктуючих сторін та применшення їх відмінностей. Досить часто, 
внаслідок його використання реальна проблема відходить на другорядний 
план.

Таким чином, необхідно пам’ятати, що будь-які конфлікти повинні бути по мак-
симуму вирішені у конструктивному ракурсі. Під час вислуховування опонентів 
конфліктної взаємодії варто бути максимально тактовним, толерантним, проявля-
ти гнучкість поведінки та враховувати індивідуальні особливості конфліктуючих  
сторін.
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упраВлінсЬка  кулЬТура  керіВника  Як  інсТруменТ 
еФекТиВноГо  ФункціонуВаннЯ  закладу  осВіТи

Стрімкий розвиток сучасного суспільства разом з неухильним наближенням 
української освіти до міжнародного освітнього простору визначають посилення ви-
мог до керівників закладів освіти та потребу у клопіткій праці менеджерів освіти для 
забезпечення їх конкурентоспроможності. Посилення ролі рівня професійної ком-
петентності управлінських кадрів в галузі освіти визначається потребою сучасного 
освітнього середовища у задоволенні потреб споживачів освітніх послуг, а також ви-
конання умов, пов’язаних із розробкою та реалізацією освітніх програм на підставі 
громадського обговорення з представниками різних груп стейк-холдерів, а також 
ринкової потреби  у підготовці фахівців. 
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Враховуючи багатогранність функцій управління в закладі освіти, оптимальне 
регулювання всіх процесів і процедур та чутливість до змін як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища, набувають провідного значення для розвитку адаптацій-
них процесів для подолання постійно виникаючих загроз та нівелювання існуючих 
структурних або функціональних недоліків організації. Висока культура управління 
керівника закладу освіти є запорукою сталого розвитку організації та формування 
позитивного іміджу як управлінця, так і всіх інших учасників освітнього процесу.

Стан і ступінь розробки проблеми. Питання особливостей освітянського менедж-
менту розглядались багатьма науковцями: Н. Білик, О. Воронянська, М. Гнезділова, 
Н. Горбенко, П. Друкер, Ф. Котлер, В. Кубко, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, Л. Хижняк, 
які вивчали корпоративні відносини у сфері освіти. Поняття управлінської куль-
тури, а також питання підготовки керівників освітніх організацій до ефективного 
управління розглядаються у працях українських та закордонних фахівців: О. Бон-
дарчука, С. Борнера, Р. Вебера, Х. Грютера, К. Еварда, Л. Карамушки, Н. Коломін-
ського, С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик, Р. Рютінгера, В. Третьяченко та ін.

Розглянемо сутність та значення управлінської культури керівника як інстру-
менту ефективного функціонування закладу освіти.  

Управлінська культура є інтегративним поняттям, до якого входять як рівень 
професійної майстерності управлінського персоналу, так і вмінь та компетентності 
усіх працівників організації. Основним завданням керівника освітнього закладу є 
кваліфіковане управління всіма процесами, раціональне та рівномірне делегування 
повноважень та відповідальності за окремі ланки діяльності працівникам відповід-
них структурних підрозділів організації, забезпечення ефективної взаємодії та спри-
ятливого неконфліктного психологічного клімату у колективі [1]. 

Від якості та ретельності визначення мети освітньої організації, формування кон-
цепції та програми її розвитку залежить можливість створення адекватної функціо-
нальному навантаженню організаційної структури, здатної забезпечити виконання 
поставлених перед закладом завдань. Завдяки системному підходу у складанні як 
річного, так і стратегічного плану роботи керівник закладу освіти, володіючи достат-
нім рівнем професійної майстерності та керуючись сучасними принципами управ-
лінської культури, здатен ефективно контролювати якість виконання основних 
завдань організації. Однак, незважаючи на компетентність самого керівника, успіх 
закладу є неможливим без збалансованого підбору персоналу та сприятливого мо-
рально-психологічного клімату в колективі.

Знання принципів, методів, форм організації, технологічних прийомів та алгорит-
мів управління, спрямованих на зростання ефективності діяльності закладу освіти, 
його соціальних, педагогічних цінностей, на думку Т. Бабенко, лежать в основі профе-
сійної підготовки управлінських кадрів в галузі освіти, поряд із знаннями в сфері со-
ціокультурної регуляції, а також розвитком особистісних здібностей, знанням стилів 
управління та навиком прийняття оптимальних управлінських рішень [2].

Створення цілісної системи управління закладом освіти з властивими їй гнучкі-
стю, динамізмом, мобільністю, здатністю до самоорганізації та саморозвитку є ви-
значальним в управлінській діяльності керівника [3]. 

Л. Мартинець зазначає, що організація управління закладом освіти будується на 
принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, психо-
логічного, трудового, фізичного та естетичного виховання, диференціації змісту й 
форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання, ефективного поєднан-
ня державного управління й громадського самоврядування, а також незалежності 
від впливів політичних, громадських, релігійних організацій тощо [3].
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О. Яценко і В. Ковшик визначають інтегральний показник рівня управлінської 
культури керівника організації сукупністю таких особистісних показників, як лі-
дерство, гнучкість, інтелектуальний потенціал, а також відповідності керівника 
середовищу, яке належить до його сфери впливу. Беручи до уваги сукупність всіх 
стейк-холдерів процесу, надається виключна важливість і роботи з персоналом ор-
ганізації [4].

Задоволення потреб до розвитку і самореалізації як самого керівника, так і всіх 
працівників закладу є невід’ємною складовою частиною ефективного освітянського 
менеджменту. Психологічна компетентність та комунікативна вправність в умовах 
сучасного високотехнологічного суспільства виходить на перший план у роботі з 
кадрами у закладах освіти. Особливої уваги заслуговують заходи заохочування та 
визнання за результати роботи працівників, а також підтримка відчуття долученості 
кожного члену колективу до досягнення мети організації.

Вправність керівника закладу освіти в сучасних умовах полягає у здатності при-
ймати як оперативні, так і стратегічні рішення, обираючи з усіх можливих альтер-
натив найбільш ефективні в кожній конкретній ситуації. Залучаючи до активного 
обговорення та підготовки проєктів рішень представників адміністрації, членів ко-
легіальних органів управління закладом, представників студентського самовряду-
вання, первинних профспілкових організацій, сучасний керівник отримує найкращі 
умови для оптимального використання всіх можливостей організації. Згуртованість 
та колегіальність в управлінні закладом освіти дозволяє нівелювати більшість загроз 
як внутрішнього, так і зовнішнього середовища організації, досягаючи при цьому 
більшості поставлених оперативних і стратегічних завдань. 

Формуючи кадровий склад освітньої організації, керівник, в першу чергу, має 
створити коло однодумців серед своїх заступників для забезпечення тісної співпраці 
з ними, а також з усіма підрозділами сфери державного управління в галузі освіти і 
науки та різноманітними громадськими, спортивними, культурно-освітніми, науко-
во-дослідницькими, молодіжними організаціями. Такий підхід дозволить оператив-
ніше впроваджувати інноваційні підходи в управлінні та забезпечить високу адап-
таційну стійкість організації в цілому, виключаючи потребу у застосуванні засобів 
подолання супротиву змінам з боку колективу закладу.

Від злагодженості роботи членів колективу освітньої організації під чутливим 
керівництвом адміністрації закладу залежить можливість формування адекватного 
особистісно-орієнтованого освітнього середовища. Це, в свою чергу, і створює пере-
думови для ефективної роботи закладу освіти та підвищення його конкурентоспро-
можності. Формування позитивної управлінської та корпоративної культури освіт-
ньої організації є важким завданням, особливо, в умовах світової економічної кризи 
та стрімким реформуванням галузі освіти у зв’язку з євроінтеграційним напрямком 
розвитку українського суспільства.

Вагомим завданням для закладу освіти є також забезпечення оптимальних умов 
для реалізації прав здобувачів освіти, їх всебічного розвитку та можливостей саморе-
алізації, що стає складовою ефективного механізму системної саморегуляції.

Таким чином, управлінська культура керівника закладу освіти є комплексною 
характеристикою управлінської діяльності, що складається з таких особистісних 
рис керівника, як глибина, світогляд, морально-етичні принципи, ставлення до ро-
боти, управлінські навички організаційної роботи, розвинений емоційний інтелект,  
навики роботи з колективом та попередження або вирішення конфліктних ситуа-
цій з урахуванням інтересів кожного учасника освітнього процесу та організації в  
цілому.
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Проявляючись в стилі керівництва, управлінська культура значною мірою здатна 
впливати і на формування організаційної культури. Високий рівень управлінської 
культури створює можливості для гнучкого реагування на зміни законодавчого, еко-
номічного, соціально-політичного характеру, забезпечуючи високу конкурентоспро-
можність закладу та гарні адаптаційні характеристики, формування позитивного 
іміджу самого керівника та всієї освітньої організації.
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ФінансоВі  аспекТи  забезпеЧеннЯ   
лЮдсЬкоГо  розВиТку  В  україні   
В  період  поШиреннЯ  Вірусної  інФекції   
SARS-COV-2 (COVID-19)

Формування соціально-економічного потенціалу будь-якої держави неможли-
ве без впровадження у дію “концепції людського розвитку”. Вона була сформована 
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у 1990 році. Ця кон-
цепція передбачала неможливість досягнення суспільного прогресу будь-якої країни 
без підтримки потенціалу кожного громадянина (людини). Однією з складових люд-
ського розвитку в країні є забезпечення високого рівня доходу особи, який б надав 
їй можливість задовольнити не лише свої базові фізичні потреби, але й різноманітні 
потреби на шляху її розвитку (культурні, професійні, освітні, тощо). Рівень життя 
населення, а саме  валовий внутрішній дохід на душу населення, є ключовим пара-
метром, який беруть до уваги для розрахунку індексу людського розвитку ПРООН. 

У 2019 році, за підрахунками фахівців ПРООН, індекс людського розвитку (ІЛР) 
України становив 0,779 та, відповідно, у рейтингу країн вона зайняла 74 позицію 
[1]. Однак, у порівнянні з країнами, які входили до країн колишнього соціалістично-
го табору, результати України щодо людського розвитку в 2019 році є незначними.  
Зокрема, ІЛР Польщі у 2019 році становив 0,880 (35 місце у рейтингу), Румунії 0,828 
(49 місце), Російської Федерації 0,824 (52 місце), Білорусі 0,186 (56 місце). Україна 
досягла у людському розвитку значних досягнень лише у порівнянні з Молдовою 
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(90 місце у рейтингу країн), у якої індекс людського розвитку у 2019 році був мен-
ший на 0,029 у порівнянні з Україною [1].

У 2019–2020 роках на формування людського потенціалу усіх країн негативно 
вплинула вірусна інфекція SARS-CoV-2 (COVID-19). Як зазначається у звіті ПР 
ООН “COVID-19 та розвиток людини: оцінка кризи, передбачення відновлення” [2], 
світова пандемія поширення вірусу COVID-19 сприяла значному погіршенню ос-
новних вимірів людського розвитку. Зокрема, зменшенню рівня доходу населення, 
охорони здоров’я та освіти. Україна зазнала значних втрат, спричинених цією віру-
сною інфекцією. Е. Лібанова, підсумовуючи вплив вірусу COVID-19 на соціально- 
економічний розвиток України, наголошує на його “ризиках та потенційних загро-
зах, які ще не відображаються в інформаційному полі, але можуть проявитися через 
певний, можливо навіть тривалий, проміжок часу” [3]. У цьому вбачається непро-
гнозованість не лише поведінки цього небезпечного інфекційного захворювання, але 
і неможливість визначення потенційних втрат. Уже сьогодні можна прослідкувати 
втрати України від COVID-19. Це, зокрема: зростання рівня смертності населення 
України, яка у лютому–березні 2021 року була найвищою за 4 останні роки (кіль-
кість померлих у І кварталі 2021 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року 
збільшилася на 25,0 тис.); збільшення кількості безробітних, через запровадження 
обмежувальних заходів, які негативно вплинули на діяльність бізнесу (за дани-
ми Державної служби зайнятості України кількість зареєстрованих безробітних у  
2020 році збільшилась на 222,8 тис. осіб або на 21,4 %, а за методологією МОП їх 
кількість збільшилась за вказаний період на 12,5 %); зростання рівня бідності на-
селення України, який у першому кварталі 2020 року мав тенденцію до зростання  
(у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року він зріс на 11,6 %) [3].

Запобігання поширенню вірусу COVID-19 вимагало від українського уряду при-
йняття рішень, які б мали вплинули на людський розвиток населення, зокрема, на 
його фінансове забезпечення. Адже запровадження декількох локдаунів в країні 
призвело до зменшення рівня споживчих настроїв, зменшення рівня виробництва, 
відтоку інвестицій, а отже і зменшення рівня доходів населення. Для боротьби з ін-
фекційною хворобою в Україні було створено “Фонд боротьби з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19” [4], який передбачав і відповідні заходи з фінансової 
підтримки населення. У цей фонд з державного бюджету було виділено 80,91 млрд 
грн. Кошти з зазначеного фонду виділялися на: конкретну фінансову підтримку осіб 
під час їх перебування у оголошених державою локдаунах; фінансову підтримку за-
кладів охорони здоров’я та підтримку здоров’я населення, в тому числі на виплати 
та доплати медичним працівникам; інвестиції в об’єкти державного будівництва (ме-
дичні заклади, ремонт приймальних відділень опорних лікарень, будівництво доріг). 
Таким чином, наприклад, з фонду було профінансовано матеріальну допомогу насе-
ленню через пенсійний фонд України у сумі 3,24 млрд грн; надано грошову допомогу 
громадянам — 1,37 млрд грн; 3,24 млрд грн становила матеріальна допомога особам, 
які втратили доходи під час введення заборони здійснювати діяльність під час лок-
даунів; надано допомогу дітям підприємців (ФОП), які перебували на спрощеній 
системі оподаткування 1 групи на суму1,37 млрд грн; витрати на соціальну підтрим-
ку населення у розмірі 12,83 млрд грн [4]. Крім того, кошти, які держава інвестувала 
у будівництво та реконструкцію медичних об’єктів, доріг та іншої інфраструктури 
мали розширити споживання населення та збільшити доходи населення зайнятого 
у цій сфері. Важливе значення для фінансової підтримки людського розвитку на-
селення України мало впровадження податкових заходів. Зокрема, це — незастосу-
вання штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, запровадження 
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мораторію на проведення перевірок, звільнення фізичних осіб підприємців (ФОП) 
від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також можливість зменшення рівня 
відсоткової ставки єдиного податку, плати за землю та податку не нерухоме майно, 
щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які встановлюються місцевими радами [5]. 
Національним банком України також було запроваджено кредитні канікули під час 
введених в Україні локдаунів, якими передбачалося застосування реструктуризації 
кредитів для фізичних та юридичних осіб. 

Більшість запропонованих заходів. спрямованих на фінансову підтримку люд-
ського розвитку країни, мали тимчасовий характер. За змістом вони були схожи-
ми з тими, що розробили та застосовували більшість країн світу у протидії гострій 
респіраторній хворобі COVID-19. Однак, українська держава не має вільних коштів 
для впровадження довготривалої політики фінансової підтримки людського розвит-
ку населення країни в умовах продовження боротьби з наслідками пандемії. Одним 
з шляхів підвищення рівня життя населення є швидке відновлення економічного 
зростання країни. Однак, поки що, підстав для цього немає. 
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розВиТку  аГрарної  сФери  В  умоВаХ  пандемії

Фінансова підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі являє со-
бою низку економічних відносин, що випливають із пошуку, залучення та ефектив-
ного використання ресурсів з різних джерел. Однак методи, важелі, інструменти та 
форми фінансування повинні використовуватися відповідно до дозволених законів 
та організацій та інформаційної підтримки з метою позитивного впливу на розви-
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ток агропромислового виробництва в аграрній галузі економіки. Безумовно, 2020 
рік ввів нас у нову реальність в умовах COVID-19 і створив нові виклики, правила 
і культуру бізнесу. Спочатку це було шоком і страхом, але людина адаптивна, тому 
швидко звикає до нових умов.

Діяльність сільськогосподарських товаровиробників відбувається за рахунок ре-
сурсів, які в даний час є недостатніми для самофінансування. Банківські позики та 
інвестиції не зіграли важливої ролі у підтримці розвитку аграрного сектору. Тому 
частка капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство в Україні та 
різних регіонах є незначною, тоді як кількість та частка капітальних вкладень в інші 
галузі зростають. В останні роки частка прямих іноземних інвестицій у сільське, 
лісове та рибне господарство також була незначною — 1,3 %, тоді як позики сіль-
ськогосподарським підприємствам становили лише 1,7 % від загальної суми позик, 
наданих економіці [1].

Зазначимо, що протягом останніх десяти років кредити були й залишаються не-
доступними через низьку кредитоспроможність та відсутність необхідної для банку 
застави. Водночас для іноземних інвесторів низько прибутковий і високо ризиковий 
аграрний сектор України й досі залишається інвестиційно непривабливим. Частка 
кредитних ресурсів в обслуговуванні оборотних засобів у сільському господарстві 
досягла критичної межі, що зумовлює необхідність розробки і впровадження нової 
кредитної політики, спрямованої на створення економічних умов для ефективного 
використання кредитних ресурсів, прискорення структурної перебудови економіки 
та її соціальної орієнтації. Зазначене свідчить, що вітчизняні товаровиробники галу-
зі відчувають підвищену потребу в кредитних коштах, які нині є важливим джере-
лом відновлення втраченого оборотного й основного капіталу [2].

На сьогоднішній день відомо, що на засіданні Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної та земельної політики, 3 березня 2021 року, було представлено на-
прями державної підтримки сільгоспвиробників у 2021 році за розробки Мінеконо-
міки у співпраці з профільними асоціаціями. Зокрема, народні депутати підтримали 
запропонований розподіл держпідтримки.

Так, було презентовано п’ять основних напрямів підтримки з загальним бю-
джетом в 4 млрд грн: часткова компенсація вартості с/г техніки вітчизняного ви-
робництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку, садівництва, виноградарства 
та хмелярства; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; державна 
підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 
Крім основних програм Водночас, враховано сучасні реалії і побажання виробників, 
запропонувавши нові програми, які створюватимуть позитивний ефект для еконо-
міки України.

За нашими розрахунками нові програми, такі як підтримка зрошення, матимуть 
попит серед аграріїв у зв’язку з близьким відкриттям ринку землі. Якщо попит на ці 
програми буде зростати серед аграріїв, на наступний рік фінансування можна буде 
суттєво збільшити [3].

Вирішення питання щодо забезпечення рівноправного доступу сільськогосподар-
ських виробників до кредитів є основним фактором підвищення конкурентоспро-
можності виробництва сільськогосподарської продукції. Без вільного доступу всіх 
учасників аграрного ринку до повноцінного спектра фінансових послуг практично 
неможливо забезпечити конкурентоспроможність аграрного сектору економіки. 
Методи, важелі, інструменти та форми фінансування повинні використовуватися 
відповідно до дозволених законів, організацій та інформаційної підтримки з метою 
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позитивного впливу на розвиток агропромислового виробництва в аграрній галузі 
економіки.
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Сучасний етап розвитку міжнародних економічних відносин характеризується 
глобалізацією світового господарства, поглибленням інтеграції в нього економік різ-
них країн. Через об’єктивні процеси та кризові явища всесвітнього масштабу для 
багатьох держав останнім часом важливим пріоритетом розвитку є співробітництво 
з міжнародними фінансовими інституціями, особливо з Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку (МБРР) як ключовою інституцією Групи Світового Банку, 
що забезпечує можливість залучення та ефективного використання оптимальних 
комбінацій зовнішнього фінансування проектів розвитку в Україні.

Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. За роки співробітни-
цтва Світовий банк затвердив для України 59 позик загальним обсягом 12,93 млрд 
дол. США, з яких отримано 9,7 млрд дол. США. Ресурси цієї організації використо-
вуються для підтримки державного бюджету, здійснення інституційних та струк-
турних реформ, підготовки та реалізації довгострокових інвестиційних проектів, які 
відповідають пріоритетним напрямам економічного розвитку України [1]. 

Станом на 1 червня 2021 року на стадії реалізації знаходиться 12 інвестиційних 
проектів та 1 системний проект на суму 3 188,04 млн дол. США, вибірка коштів по-
зик за якими складає 1861,87 млн дол. США (58,40 % загальної суми позик) [1]. 

Світовий банк протягом багатьох років підтримує малий та середній бізнес, який 
повинен стати основою економіки України. Фінансування проектів МСП мають 
сприяти створенню робочих місць, стимулювати конкурентоспроможність, допома-
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гати українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, сприяти зрос-
танню доходності та зменшенню рівня бідності по мірі виходу України з пандемії. 

Серед таких проектів, Проект “Доступ до довгострокового фінансування” на за-
гальну суму у 150 млн дол. США впроваджується з літа 2018 року і вже забезпечив 
суттєвий позитивний вплив на сектор малого та середнього підприємництва. У рам-
ках проекту профінансовано понад 50 МСП підприємств з усієї України. Більшість 
бізнесів, яких підтримує проект, здійснюють свою діяльність у секторах сільського 
господарства та харчової промисловості, де в українських експортерів є суттєва кон-
курентна перевага, і де МСП традиційно відіграють провідну роль. 

Проектом також було надано позики фірмам, що здійснюють діяльність у різних 
виробничих галузях: виробництва гірничого обладнання та холодильних установок, 
стоматологічного та електричного устаткування, пластикової упаковки, деревоо-
бробки, ткацтва килимів тощо. Проект допоміг цим МСП поліпшити конкурентні 
переваги в порівнянні з великими підприємствами.

У рамках боротьби України з наслідками пандемії COVID-19, Рада виконав-
чих директорів Світового банку затвердила надання додаткових коштів у розмірі  
100 млн дол. США для проекту “Доступ до довгострокового фінансування”. Укра-
їнський державний АТ “Укрексімбанк” є позичальником та виконавцем діючого 
проекту Банку “Доступ до довгострокового фінансування”. Виділені додаткові кош-
ти Укрексімбанк використає для надання позик експортно-орієнтованим малим та 
середнім підприємствам (МСП), які постраждали від пандемії COVID-19. Проект 
зосереджений на наданні суб -кредитів з більш тривалим строком погашення, ніж ті, 
що зараз пропонуються на ринку. 

В напрямку фінансування розвитку критичної інфраструктури Рада директорів 
Світового банку затвердила пакет фінансування у розмірі 212 млн дол. США, рам-
ках якого 177 млн дол. США надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку,  
а Фонд чистих технологій виділив на пільгових умовах позику в розмірі 34 млн 
дол. США та грант в розмірі 1 млн дол. США на впровадження проекту “Україна —  
Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі” 
(Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ “Укргідро-
енерго”).

Проект дасть змогу збільшити гнучкість української енергетичної системи, що 
допоможе у синхронізації із європейською енергетичною мережею та декарбонізації 
енергетичного сектору.  Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” виступає 
в ролі позичальника та організації-виконавця проекту. 

Фінансування надається на встановлення 197 МВт систем накопичення енергії 
у поєднанні із сонячними батареями на чотирьох гідроелектростанціях (Київській 
ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС), які пла-
нується залучити для надання допоміжних послуг національній електромережі.  
Також акумулятори та сонячні електроустановки будуть встановлені на Дністров-
ській ГЕС [2].

Фінансування Світового банку сприятиме зниженню ризиків, пов’язаних із син-
хронізацією української енергосистеми з європейською енергетичною мережею та 
допоможе у її декарбонізації, шляхом підтримки більшої інтеграції відновлюваної 
енергетики. 

Синхронізація електромереж є стратегічною метою на національному рівні, спря-
мованою на створення конкурентного та прозорого ринку електроенергії відповідно 
до вимого європейського законодавства та ринкових практик. Це є ключовим етапом 
на шляху до більшої інтеграції до європейських ринків та надасть відчутні переваги 
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Україні, зокрема покращення надійності та безпеки енергопостачання завдяки ди-
версифікації джерел електроенергії, та доступу до ринків ЄС. Проект також сприя-
тиме збільшенню рівня залучення приватного сектору до акумулювання електрое-
нергії. Світовий банк вже працював над підготовкою до синхронізації енергосистеми 
України із європейською енергомережою в рамках діючого Другого проекту пере-
дачі електроенергії. Цей проект надає підтримку Україні у розгортанні технологій 
розумних електромереж та оптового ринку електроенергії [2].

Також Міністерством фінансів України Світовим банком в Україні було підпи-
сано Угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
(МБРР) кредиту у розмірі 350 млн дол. США для системного проекту “Перша пози-
ка на політику розвитку у сфері економічного відновлення”. 

Повноваження української делегації визначені розпорядженням Президента 
України від 27 травня 2020 року № 372. Рішення щодо надання Україні кредиту було 
схвалено Радою директорів Світового банку 26 червня 2020 року після проведення 
офіційних переговорів між представниками України та МБРР 27 травня 2020 року. 
Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів з протидії COVID-19, а також фі-
нансування Державного бюджету.

Відповідно до Програми (матриці) заходів політики та результатів основними 
його напрямами є: 

(1) стимулювання конкуренції та посилення державних інституцій, зокрема шля-
хом демонополізації в газовій галузі, розширення інфраструктурної сфери та зміц-
нення антикорупційних установ;

(2) зміцнення ринку землі та кредитного ринку шляхом створення прозорого 
ринку сільськогосподарських земель з відповідними гарантіями захисту, посилення 
механізму врегулювання непрацюючих кредитів та нагляду за небанківськими фі-
нансовими установами; 

(3) підкріплення системи соціальної підтримки населення. Кошти позики в роз-
мірі 350 млн. дол. США (за винятком одноразової комісії 875 тис. дол. США) будуть 
перераховані до загального фонду Державного бюджету України і будуть використа-
ні у тому числі для здійснення протидії COVID-19 [3].

Отже, співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, такими як Світо-
вий банк, важлива для реформування економіки країни співробітництва. Фінансова 
підтримка учасників Групи Світового банку сконцентрована на поліпшенні держав-
них послуг і системи державних фінансів, бізнес-клімату для розкриття економічно-
го потенціалу країн. 

Водночас залишається дискусійним і неоднозначним питання залучення фінан-
сових ресурсів МБРР, адже, з одного боку, використання коштів даних МФО дає  
позитивні макроекономічні результати, спрямовує економіку держави в бік висхід-
ного тренду за умов ефективного впровадження реформ та реалізації проектів, з дру-
гого — кредити МФО швидше створюють довгострокову боргову залежність країни, 
ніж надають допомогу в короткостроковому періоді.
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ШлЯХи  ВдосконаленнЯ  
кадроВої  сТраТеГії  орГанізації

Ефективна кадрова стратегія є важливою передумовою активізації та максималь-
но ефективного використання усіх внутрішніх ресурсів працівників, а, отже, і для 
ефективного функціонування підприємства. Відтак формування кадрової стратегії, 
пов’язаної з реалізацією цілої системи взаємоузгоджених політик, в тому числі полі-
тики зайнятості, набору, професійного навчання, оплати праці і стимулювання пер-
соналу, політики трудових відносин, що є вкрай важливим для будь-якої організації. 

Вагомий внесок у вивчення теорії та практики формування кадрової політики 
внесли С. І. Бандур, Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, В. Гурне, Г. А. Дмитренко, С. І. До- 
рогунцов, М. І. Магура, В. А. Кібанов, О. В. Козлова, А. М. Колот, Г. В. Щокін та ін. 
Зокрема, ними сформовано підходи щодо трактування категорії “кадрова стратегія”, 
охарактеризовано сутність елементів кадрової стратегії. Водночас варто зауважити, 
що питання, пов’язані з формуванням кадрової стратегії підприємства в сучасних 
умовах залишаються недостатньо дослідженими, що і обумовлює актуальність дано-
го дослідження.

Проаналізуємо теоретичні та практичні аспекти формування кадрової політики 
підприємства та надамо рекомендацій щодо її удосконалення.

Структура кадрової стратегії складається з наступних елементів:
• стратегії набору, відбору і розстановки кадрів, що охоплює забезпечення ефек-

тивним висококваліфікованим персоналом;
• стратегії професійного навчання, яке передбачає формування відповідної бази 

навчання з метою постійного покращення виконання працівниками своїх теперішніх 
обов’язків та реалізації прагнень до професійного зростання і подальшого просування;

• стратегії адаптації працівників;
• стратегії створення привабливих умов праці, гарантування її безпеки, створен-

ня можливостей для просування по службі з метою підвищення ступеня задоволен-
ня роботою;

• стратегії оплати праці і стимулювання, що полягає в наданні достатньо високої 
порівняно з іншими роботодавцями заробітної плати, яка б відповідала досвіду, здіб-
ностям і ставленню працівника до своїх обов’язків, його трудовому внеску;
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• стратегії стимулювання (атестація, моніторинг рівня оплати на ринку праці);
• стратегії кадрового моніторингу персоналу (використання персоналу, певний 

соціально-пихологічний клімат, внутрішні комунікації, оцінка результативності ме-
тодів планування кар’єри).

• стратегії трудових відносин, що передбачає встановлення певних процедур для 
попередження виникнення трудового конфлікту, становлення кращого стилю керів-
ництва, відносин з профспілками тощо [1, с. 305].

В основу стратегії сучасної організації має бути покладений принцип комплек-
сності, відповідно до якого мотивація персоналу має базуватись на трьох основних 
компонентах: система управління за цілями, що дозволяє максимально реалізувати 
потенційні можливості співробітника (психолого-фізіологічні особливості особи-
стості, освіта, виховання, досвід та інші); особистісні мотиваційні компоненти, які 
відповідають меті і задачам бізнесу [2, с. 234]. Слід віддавати перевагу такій системі 
оплати праці, де: нарахування оплати праці безпосередньо залежить від досягнення 
конкретних результатів конкретних співробітників; система враховує досвід і стаж 
роботи персоналу; нарахування залежить від виконання встановлених планів; абсо-
лютна прозорість і зрозумілість системи. Можливість бачити прогноз оплати праці 
в будь-який день місяця (прогноз розмірів фонду оплати праці будується на підставі 
лінійного прогнозу виконання плану).

На теперішній час професійне навчання персоналу проводиться досить хаотич-
но, тому його ефективність часто буває не високою. Для успішного управління про-
фесійним розвитком на підприємстві має складатися відповідна стратегія. Одним 
з напрямків удосконалення системи повинен стати подальший розвиток внутріш-
ньофірмового навчання, основою для розробки якого є навчання на робочому місці, 
ротація (зміна робочого місця, робіт), стажування і тренінги. З метою підвищення 
кваліфікації працівників компанії в межах розробленої стратегії розвитку персоналу 
нами було розроблено план підвищення кваліфікаційних здібностей на основі участі 
персоналу у ряді тренінгових програм.

Дослідивши політику набору, відбору і розстановки кадрів процес пошуку і під-
бору кадрів, ми виявили досить незначну увагу керівництва до цього питання. По-
трібно проводити більш якісний відбір та оцінку претендентів на кожну посаду. Це 
займе більше часу, але виключить можливість найму персоналу, що не відповідають 
по своїм діловим якостям та кваліфікації посаді, на яку його взяли. Також не до-
сконалою на більшості підприємств є стратегія адаптації нових співробітників. Для 
вдосконалення оціночної методики при підборі персоналу, варто проводити інтерв’ю 
по компетенціям на основі STAR і PARLA моделей [3, с. 118]. Прогнозується, що 
трудомісткість підбору персоналу після проведення заходу знизиться на 70 %. Ви-
щезгадані рекомендації дозволять підвищити ефективність кадрової стратегії орга-
нізацій за сучасних умов.
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Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується актуалізацією 
процесів підвищення ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього 
ринку та експортоорієнтованої діяльності, протікання яких має відбуватися з огляду 
на стратегію інформаційно-інноваційної конкурентоспроможності і переходу кра-
їни до технологічного укладу. Це обумовлює зростання наукового та практичного 
інтересу до проблем інноваційної діяльності. Досягнення конкурентоспроможності 
України в системі глобального світового господарства потребує посилення іннова-
ційного спрямування промислової політики. За мету ставиться подолання суттєвої 
розбіжності між наявним потенціалом інноваційного розвитку (значні можливості 
для ефективних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за показни-
ками розвитку вищої освіти, рівня науково-дослідних установ, чисельності та ква-
ліфікації вчених і інженерів тощо) та низькою ефективністю його використання. 
Вочевидь, розв’язання поставленої задачі потребує глибокого осмислення сутності, 
характерних рис та сучасних особливостей розвитку державної політики в системі 
інноваційної економіки, причому досвід розвинених країн доводить, що саме якісні 
перетворення в системній організації інноваційних процесів дозволять Україні пе-
рейти на новий щабель розвитку виробництва і сфери послуг.  

Підсумковим результатом розвитку науки та високотехнологічних галузей у  
XX столітті стало формування в економіках провідних країн світу нового механізму 
саморозвитку — національних інноваційних систем, у рамках яких зароджуються і 
реалізуються інновації. Незважаючи на національні відмінності,загальною рисою 
усіх без винятку національних інноваційних систем є лідерство у забезпеченні трьох 
пріоритетів розвитку: науки, освіти та наукоємного виробництва. 

Можна сформулювати першу особливість інтеграції освіти і науки як умови  
формування корпоративного сектора інноваційної економіки. Її суть полягає в тому, 
що при випередженні європейських країн по такому параметру як доля випускників 
ЗВО у сфері науки і технології загальний розвиток наукової і інноваційної діяль-
ності в останнє десятиліття характеризується в основному негативними тенденція- 
ми — скороченням масштабів наукових досліджень, зниженням кадрового потенціа-
лу науки, деградацією науковою інфраструктурою. Причини цього не лише в розмі-
рах державного фінансування, але в тому, що цілі, які формулюються в нашій країні 
для формування і розвитку державної політики в системі інноваційної економіки, 
що відповідає духу і потребам ХХІ століття, абсолютно не кореспондуються з існу-
ючими інституціональними, організаційно-структурними і економічними умовами 
функціонування науки і освіти, “заточеними” свого часу під продуктово-галузевий 
принцип організації управління національною економікою.
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Далеко не останню роль у формуванні державної політики в системі інноваційної 
економіки грає розвиток людського потенціалу. Починаючи з 1993 року в щорічно-
му звіті ООН по розвитку людського потенціалу для зіставлення країн використо-
вується індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), що зводить воєдино оцінки 
бідності, грамотності, освіти і середньої тривалості життя населення [1, с. 161].

Наступним чинником інтеграції освіти і науки є інститути і механізми, сприя-
ючі інноваційному розвитку економіки. Особливість інституціональної структури 
української науки, яка не відповідає вимогам ринку, полягає в наступному. Аналі-
зуючи сучасний стан науки в країні, не можна не брати до уваги інерцію в організа-
ції досліджень і розробок, прагнення зберегти інституціональні структури, що діяли 
впродовж десятиліть, відповідали вимогам адміністративно-командної економіки. 
Перетворення останніх років, незважаючи на зміни у формах власності, ліквідацію 
більшості галузевих міністерств, виникнення нових організаційних структур і тому 
подібне, поки не торкнулися принципових основ тієї інституціональної системи, яка 
була характерна для радянської науки.

Ключовим суб’єктом таких інститутів і механізмів в умовах ринкової економіки є 
підприємницький сектор. У сукупному обсязі витрат на науково-дослідницьку робо-
ту його доля має складати майже 2/3. Щоб оптимізувати витрати, компанії прибіга-
ють до такого механізму як аутсорсинг. У країні відпрацьовані і постійно удоскона-
люються механізми взаємодії діяльності корпоративного сектора і малого бізнесу в 
науково-технічній сфері. Розвинений ринок венчурного капіталу дозволив ефектив-
но використати потенціал малих фірм у формуванні інноваційної економіки.

На підставі цього виведемо наступну особливість інтеграції освіти і науки в кор-
поративному секторі: при усій новизні проблеми реструктуризації інноваційної ді-
яльності відсоток інноваційно-активних підприємств зросте. Вітчизняні компанії 
починають повертатися до проблеми технічного переозброєння і довгостроково-
го науково-технічного розвитку, вкладаючи все більше засобів в науково-дослідну 
роботу і нові технології, що природним чином позитивно позначається на їх рівні 
інноваційної активності. Рівень інноваційної активності за секторами економіки ха-
рактеризується відсотком підприємств цього сектора, що беруть участь, впроваджу-
вальних в себе інновації на регулярній основі [2, с. 73].

Іншим суб’єктом інтеграції освіти і науки як умови формування державної полі-
тики в системі інноваційної економіки в Україні безумовно являється сама держава. 
У сфері науково-дослідної роботи вона, як правило, повинна діяти активніше, ніж в 
інших секторах економіки, оскільки від стану науково-технічного прогресу в таких 
областях як оборона, охорона здоров’я, енергетика, наука і освіта залежить не лише 
майбутнє нації, але і безпека країни взагалі. Від держави залежить не лише пряма 
фінансова підтримка науково-дослідної роботи, але і система загальнонаціональних 
економічних стимулів інноваційної діяльності, одержуючи своє втілення в податко-
вій і дотаційній політиці. 

До головних непрямих способів заохочення інноваційної активності відносяться 
податкові кредити і пільгове оподаткування для компаній, що здійснюють державні 
або власні програми науково-дослідної роботи.
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наслідки  Та  моЖлиВосТі  сВіТоВої  економіки  
В  умоВаХ  пандемії  COVID-19

Спричинена пандемією COVID-19 криза стала потрясінням для нашого способу 
життя та світосприйняття. Роботодавці у всьому світі знаходяться в напруженій си-
туації, допомагаючи бізнесу, який вони представляють, пережити шторм. 

В результаті фатальні процеси, спричинені кризою COVID-19, вдарили по світо-
вій економіці, що характеризується повільним зростанням, низькою кон’юнктурою 
торгівлі та інвестицій, історично високим рівнем боргу, посиленням нерівності та 
нестримною деградацією навколишнього середовища. Ще до того, як пандемія при-
вела до спаду світової економіки, так і не були вирішені завдання динамічного підйо-
му після глобальної економічної та фінансової кризи 2008–2009 років. 

Уповільненість відновлення після згаданої кризи може бути багато в чому пояс-
нена низькими інвестиціями в реальну економіку, що також продовжило десятиріч-
не зниження зростання світової продуктивності праці.

Низький рівень зростання доходів, на який вказували середні статистичні показ-
ники, розподілявся нерівномірно, і для багатьох країн прогрес у підвищенні рівня 
життя застопорився. Повільний підйом після глобальної економічної та фінансової 
кризи та політичні рішення, що зазнавали впливу сил глобалізації та науково-тех-
нічного прогресу, майже всюди супроводжувалися погіршенням структури доходів і 
багатства, коли нерівність стала однією з найбільш гострих економічних, соціальних 
і політичних проблем нашого часу. Паніка на ринках і невизначеність майбутнього 
чинять величезний тиск на бізнес. Ще більше економічну ситуацію погіршують об-
межувальні заходи, які уряди у всьому світі запроваджують, щоб зупинити поши-
рення вірусу.

Однак у цій ситуації перебувають і ті, для кого пандемія — це чудова можливість 
заробити, розширити ринки збуту чи позбутися конкурентів.

Поширення коронавірусу призвело до зменшення обсягів споживання товарів як 
тривалого використання, так і повсякденних товарів. Не впевнені у завтрашньому 
дні люди обмежують свої витрати. Однак деяким компаніям коронавірус приніс до-
даткові доходи. Найбільше виграли виробники гігієнічної продукції. У той же час че-
рез обмежувальні заходи люди більше часу проводять у себе вдома. Це змінює підхід 
до шопінгу і спонукає більше купувати онлайн. Зокрема, один з найбільших у світі 
майданчиків для продажу товарів через інтернет, компанія Amazon оголосила про 
рекордне збільшення замовлень. Для того, щоб була можливість їх обробити, компа-
нія найняла на роботу 100 тисяч нових працівників. Також зросли обороти сервісів 
доставки та попит на різні стрімінгові послуги. 

Перевагу в даних умовах отримує і смарт-індустрія -промисловий сектор, що 
діє на принципово новій технологічній базі і сучасних організаційних принципах 
управління. Вона виграє за рахунок використання технологій: штучного інтелекту, 
промислового інтернету речей, цифрового двійника, 3D-друку. Існують об’єктивні 
фактори, які стимулюють зростання ринку смарт-індустрії, які включають зроста-
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ючий попит на інтелектуальні виробничі продукти і рішення, що стимулюються 
COVID-19, важливість впровадження цифрового двійника для підтримки операцій 
в виробничій екосистемі, а також зростаючу роль роботів у сфері охорони здоров’я 
і виробничому секторі. Високої буде і затребуваність технологій телемедицини для 
віртуальних консультацій та нагляду за пацієнтами, що забезпечить як захист паці-
єнтів, так і медичних та соціальних працівників під час пандемії.

Основними напрямками розвитку для промислових компаній стануть: автома-
тичне переміщення матеріалів (безпілотні навантажувачі і крани); автоматизація 
повторюваних завдань, включаючи складування (наприклад, промислова робото-
техніка). Промисловим компаніям варто звернути увагу на зміцнення своєї циф-
рової присутності у відповідь на зростання попиту в Інтернеті, який збережеться і 
після кризи.

Технології відіграють ключову роль у тому, як люди, підприємства та уряди 
справляються з кризою COVID-19, і безконтактна економіка може створити нові 
можливості для працевлаштування в постпандемічному світі. Однак велика залеж-
ність від технологій вивела на перший план ризики кібербезпеки, пов’язані з кібера-
таками і шахрайством з даними. Швидке розгортання нових технологічних рішень 
посилило й інші ризики, такі як цифрова фрагментація та порушення конфіденцій-
ності. COVID-19 кидає виклик очікуванням щодо управління технологіями, а недо-
віра або неправильне використання технологій може мати довгострокові соціальні 
наслідки. 

Прискорена автоматизація на підприємствах також може вплинути на індивіду-
альний та суспільний добробут. Експерти даної сфери очікують, що в середньостро-
ковій перспективі економіка низки країн, що розвиваються, впаде, що матиме важкі 
гуманітарні наслідки. У деяких країнах також можуть бути під загрозою здобуття 
освіти серед молодого покоління.

В. Д. БІГДАШ
д-р філос. в галузі економіки, проф. МКА, Навчально-науковий Інститут управління, 
економіки та фінансів ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

акТуалЬні  напрЯми  розВиТку  
сТраХоВоГо  заХисТу  В  україні

Сучасний розвиток страхування в Україні в першу чергу визначається станом 
вітчизняної економіки, рівнем соціального забезпечення населення, ефективністю 
державного регулювання. 

2021-й рік став для страхового бізнесу України роком законодавчих змін, ор-
ганізаційно-технологічних викликів, що в першу чергу, пов’язано з пандемією  
Ковіду-2019, а також зі зміною державного регулятора. У 2020 році регулятором 
ринку небанківських фінансових послуг фінансового сектору, в тому числі послуг 
страхових компаній, став Національний банк України. НБУ здійснив ряд заходів 
щодо контролю платоспроможності та інших вимог до діяльності страховиків. 
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Згідно даним НБУ за перше півріччя 2021 року припинено діяльності 29 компа-
ній, а загальна кількість страховиків склала 181 компанію. На результати страхового 
ринку це не вплинуло, що підтверджує низьку ефективність компанії які вибувають 
з ринку. 

Операційна діяльність страховиків оцінюється обсягом та динамікою валових 
страхові премії, які показали зростання  як для ризикового страхування, так і стра-
хування життя. Приріст страхових премій  відбувся як від фізичних осіб, так і від 
юридичних осіб. 

Одночасно, рівень виплат по страхуванню життя та ризиковому страхуванню за-
лишають незмінними (відповідно 13 % та 37 %). 

Частка страхових премій добровільного страхування перевищує 75 % в загально-
му обсязі. Премії обов’язкового страхування зросли на 30 %, (в основному за раху-
нок ОСЦПВ, ядерного та авіаційного страхування).  

До видів — лідерів страхування відносяться види АВТОСТРАХУВАННЯ 
(КАСКО, ОСЦПВ і Зелена Картка) та медичне страхування. Частка страхових пре-
мій на перестрахування становило менше п’ятої частини від нарахованих страхових 
премій.  

Коефіцієнт збитковості зріс як для добровільних, так і для обов’язкових видів 
страхування (зокрема за ОСЦПВ — 56 %). 

НБУ скорегував розрахунок показників операційної ефективності ризикових 
страховиків для цілей квартального: з розрахунку виключено витрати страховиків, 
не пов’язані з операційною діяльністю. Комбінований коефіцієнт становить 90 %  
(за попереднім розрахунком за 100 %). Коефіцієнт інвестиційного доходу залиша-
ється в межах 3–4 %. Сумарний коефіцієнт операційної діяльності становить 86 %. 

Інвестування у страховиків характерне використанням ризиковими страховика-
ми банківських вкладів (найбільша частка), а також ОВДП. Страховики життя наро-
щують обсяги вкладень у державні цінні папери. 

Підсумок діяльності страховиків — фінансовий результат за ІІ квартал наступ-
ний:

Для ризикових компаній фінансовий результат  зріс завдяки зростанню обсягів 
премій, а також за рахунок зменшення ліквідаційних, адміністративних та інших ви-
трат. 

Страхування життя також є прибутковим, переважно завдяки доходам від фінан-
сових інвестицій. Водночас обсягів премій не достатньо для покриття витрат на ве-
дення основної діяльності. 

Кількість порушників вимог до платоспроможності та ризикових операцій сут-
тєво знизилася. Станом на 1 липня 2021року 23 страховиків (з 181) не виконували 
нормативи платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів.  

В сучасний складний період посилення вимог до страхового сектору зростає не-
обхідність залучення фахівців професійних об’єднань страхового ринку з метою роз-
робки і запровадження стратегічних заходів для реформування страхового ринку. 

Так, фахівці одного з ключових об’єднань страховиків — Ліги страхових орга-
нізацій України (ЛСОУ) надають критичну експертну оцінку сучасному стану та 
перспективам розвитку страхового ринку. Зокрема, ключовою проблемою розвитку 
страхового ринку України визначено тривалий перехід від системи державного за-
безпечення соціальних програм до недержавної системи. Можна погодитися з визна-
ченням основних чинників такого стану — відсутність повноцінної системи медич-
ного страхування та недержавного пенсійного страхування, недостатній розвиток 
страхування життя, страхування катастрофічних ризиків, ризиків суб’єктів госпо-
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дарської діяльності, сільськогосподарських, кредитних тощо. Таким чином, сучасне 
українське страхування не виконує повною мірою свої функції в системі національ-
ної безпеки держави.

На думку фахівців ЛСОУ — основною причиною такого стану є нерозвиненість 
інституціональних чинників: недосконалість законодавства, монополізм міністерств 
і відомств, корпоративні інтереси, недовіра населення до системи страхування.  
Доцільно врахувати і фінансові можливості споживачів страхових послуг та співвід-
ношення ціни/якість. 

Показником ефективності інституційних складових є рівень проникнення стра-
хування в економіку держави. На жаль, цей показник  низький (близько 1,5 %) і має 
тенденцію до зниження в останні роки.

ЛСОУ до базових принципів реформи страхування відносять:
• запровадження регулювання ринку фінансових послуг України згідно правил 

та норм ЄС; 
• здійснення нагляду на основі оцінки ризиків; 
• формування ринкового конкурентоспроможного середовища; 
• прозорість та високі стандарти розкриття інформації учасниками фінансових 

сектору та регуляторами; 
• цілісність фінансової системи, всебічний захист прав кредиторів, споживачів та 

інвесторів.
Пропозиція ЛСОУ — на підставі реалізації вказаних принципів сформувати та 

впровадити єдину для всіх фінансових ринків систему захисту прав споживачів, та 
послідовність дій споживачів у разі порушення їхніх прав. ЛСОУ вказує  на необхід-
ність формування сучасної моделі соціальної взаємодії між страховиками та спожи-
вачами страхових послуг на принципах прозорості, відкритості та захисту інтересів 
учасників ринку, покращення ділового середовища, залучення населення до сучас-
них технологій та інвестицій.

Л. О. КАРБОВСьКА
канд. екон. наук, доц., заступник завідувача кафедри маркетингу, НН ІУеФ МАУП

Ю. В. МАЗуР
канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, НН ІУеФ МАУП

ВплиВ  пандемії  COVID-19  на  розВиТок  
сілЬсЬкоГо  ГосподарсТВа   
Та  продоВолЬЧої  безпеки

Розвиток сільського господарства та продовольча безпека перебувають у центрі 
уваги Порядку денного в галузі стійкого розвитку на період до 2030 року, починаючи 
з ліквідації бідності та голоду до боротьби зі зміною клімату та збереження природ-
них ресурсів.

З початком пандемії COVID-19 і введенням заходів щодо її стримування сфор-
мувався ряд факторів, які загальмували впровадження Цілей розвитку тисячоліття 
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(стійкого розвитку) щодо ліквідації голоду та неповноцінного харчування в світі в 
усіх його формах до 2030 року. 

Внаслідок обмежень для населення та підприємств, спрямовані на стримування 
поширення вірусу, у багатьох країнах зросло безробіття, було порушено баланс на 
товарних ринках, знизилося економічне зростання.

Основними факторами У 2020 році сільське господарство та харчова промисло-
вість зіткнулися зі значними збоями в ланцюжку поставок.

На розвиток сільського господарства та продовольчого сектора негативно впли-
нули такі фактори, як: по-перше, виробництво деякої сільськогосподарської продук-
ції скоротилося внаслідок відсутності сезонної робочої сили, обмежень в доступі до 
проміжних сільськогосподарських ресурсів і неможливості продавати продукцію 
через обмеження; по-друге, на споживчий попит вплинули зростання безробіття і 
падіння доходів, що пов’язані із заходами стримування, зниження попиту на дорогі 
продукти, зміни споживчого попиту щодо продовольчих послуг і зниження попиту 
на біопаливо; по-третє, у багатьох країнах спостерігалися збої в ланцюжку поставок, 
почасти через зараження співробітників переробних підприємств, прийняття дис-
танційних та санітарних вимог, а також проблем з транспортом і логістикою [1].

Вплив пандемії COVID-19 на охорону здоров’я, соціальне та економічне сфери 
може зумовити подальше зниження рівня продовольчої безпеки та погіршення хар-
чового статусу найбільш вразливих груп населення.

Хоча, за даними ФАО, в 2021 р. обсяг виробництва зернових склав 2800 млн. тон 
(включаючи рис в шліфованої вигляді), що на 1,1 % більше, ніж на кінець 2020 року 
[3]. Однак навіть на такому рівні виробництво не зможе повністю покрити обсяг 
споживання, очікуваний в сезоні 2021–2022 рр., що призвело до скорочення запасів 
зернових в світі (рис. 1).

Незважаючи на деякі значні стреси, вплив пандемії та обмеження не були такими 
згубними на ринку сільськогосподарської продукції, оскільки продовольчі системи 
та ланцюжки поставок виявилися відносно стійкими, а загальний попит на продо-
вольство — досить стабільним. Також цьому сприяло те, що для подолання економіч-

Рис. 1. обсяги світового виробництва зернових культур у натуральному виразі (млн. т)  
у 2017/18–2021/22 мр

 Джерело: побудовано авторами на основі [3].
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них наслідків як пандемії, так і стратегій стримування урядами ряду країн з початку 
2020 року введено широкий набір заходів щодо підтримки сільського господарства 
та продовольчого сектора. 

Урядами країн Європейського Союзу було запроваджено 776 унікальних заходів 
політики для реагування на кризу, пов’язану з COVID-19, протягом 2020 року, які 
були розподілені по категоріям: заходи сільськогосподарської та продовольчої під-
тримки — 37 %; інформаційні та координаційні заходи — 14 %; загальна підтримка 
щодо сільського господарства і продовольства — 12 %; підтримка тимчасово незай-
нятих — 11 %; продовольча допомога і підтримка споживачів — 8 %; загальносекто-
ральні та інституційні заходи — 5 %; заходи щодо торговельних і товарних потоків  
3 % [2]. 

На рис. 2 представлено огляд структури показників підтримки сільського госпо-
дарства. Оцінка загальної підтримки (TSE) — це найширший показник підтримки 
ОЕСР. Він включає витрати на політику в сфері загальних послуг для первинного 
сільського господарства, які приносять користь сектору в цілому (оцінка підтримки 
загальних послуг або GSSE); передача поліса окремим виробникам (оцінка підтрим-
ки виробника або PSE); і бюджетна підтримка споживачів, включена в кошторис 
підтримки споживачів (CSE) [2].

Уряди використовують ряд різних політичних заходів для надання підтримки 
сільському господарству. Значна частина підтримки виявляється за рахунок заходів, 
які змінюють внутрішні ціни щодо цін світового ринку. Ця політика не призводить 
до державних витрат та є ринковими трансфертами від споживачів до виробників 
або навпаки. Підтримка ринкових цін (MPS) виникає через політику, яка створює 
ціновий розрив між цінами на внутрішньому ринку та експортними цінами на певні 
сільськогосподарські товари.

Інші заходи підтримки здійснюються у вигляді бюджетних платежів і витрат, 
спрямованих на аграрний сектор (це — трансферти від платників податків вироб-
никам, споживачам або сектору в цілому); підтримка у вигляді субсидій, пов’язані з 
обсягом виробництва або необмеженим використанням змінних факторів виробни-
цтва. Підтримки загального обслуговування (GSSE) включає інвестиції в НДДКР та 
інновації, інфраструктуру (включаючи системи іригації, транспорт і надання інфор-
маційних та комунікаційних технологій).

Рис. 2. структура показників підтримки сільського господарства
             Джерело: побудовано авторами на основі [2].
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проблеми  опТимізації   
адмінісТраТиВно-ТериТоріалЬноГо  поділу  україни

Проблеми оптимізації адміністративно-територіального поділу економічного 
простору України актуалізуються тим, що Україна належить до числа найбільших 
в світі багатонаціональних соціальних агломерацій. Це надає питанням адміністра-
тивно-територіального устрою української держави геоекономічного змісту, при ви-
рішенні яких слід враховувати наступні об'єктивні економічні чинники.

По-перше, проблема адміністративно-територіального поділу ускладнюється 
тим, що практично кожна етнічна спільність має специфіку соціальної, демографіч-
ної та професійно-освітньої структури, особливий уклад господарськоъ і культурноъ 
активності, унікальны риси організації матеріальної і духовної діяльності.

По-друге, проблема оптимізації адміністративно-територіального поділу поси-
люється тією обставиною, що кордони розселення в Україні зазвичай не збігають-
ся з межами основних адміністративно-територіальних одиниць, які виступають в 
конституційному просторі України основними політичними суб’єктами (регіони, 
області, міста) [2, c. 9].

По-трєте, при всій історичній тривалості української державності її сучасний 
стан багато в чому є результатом соціальних катаклізмів XX століття, що має віднос-
но недавнє походження [1, c. 59].

Цей економічний контекст усіх можливих в майбутньому економічних реформ 
в рамках адміністративно-територіального поділу України вимагає визнання і реа-
лізації наступних економічних принципів. Оскільки економіко-географічне визна-
чення адміністративних меж того чи іншого етносу часто носило ідеологічно-ціле-
спрямований характер, то це може потребувати часткового перегляду кордонів як 
раціоналізації економічної діяльності адміністративних органів. Локалізація і ціле-
спрямоване випереджаюче вирішення потенційних конфліктів ефективніше ніж їхнє 
ігнорування. Проведені ринкові реформи, з одного боку, підкріплюють тенденцію до 
зростання політичного сепаратизму, однак, з іншого — сприяють і його подоланню.
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Існує також соціально-економічна нерівність між регіонами в сфері здійснення 
єдиних соціально-споживчих стандартів в наданні індивідуальних благ. Ще біль-
ші відмінності стали спостерігатися і в рівні безробіття категорій осіб працездат-
ного віку (що призвело до суттєвого відставання в економічній динаміці регіонів). 
Не менш істотні відмінності виявляються між регіонами в контексті ринку землі  
[3, c. 33].

Отже, контекст децентралізації держави вимагає в якості його основи розробку і 
здійснення цілеспрямованої довгострокової економічної політики, однією із складо-
вих елементів якої виступає вдосконалення адміністративно-територіального поді-
лу країни.

У свою чергу, стратегічно-орієнтована економічна політика є функцією від еко-
номічної концепції будівництва децентралізованої держави. Більшість сучасних 
держав незалежно від свого адміністративного устрою в формі федерації, конфеде-
рації чи унітарної держави включають в себе субнаціональні адміністративно-тери-
торіальні одиниці, які однорідні за різними характеристиками (рівнем економічного 
розвитку, потреби в суспільних благах, вартості надання суспільних благ). Така ди-
ференціація різних адміністративно-територіальних утворень в рамках однієї дер-
жави породжує проблему майнової нерівності громадян, які проживають в різних 
регіонах. Цей контекст потребує поглибленого дослідження.
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Пандемія коронавірусу COVID-19 — це найбільше випробування, з яким стика-
ються світ та Україна. Світова туристична індустрія страждає через заходи, вжиті 
проти пандемії COVID-19. В цей же час ситуацію, що склалася, слід оцінювати не 
лише як проблему, а й як можливість вивести туристичну сферу України на якісно 
новий рівень.

Туризм можна вважати одним із інструментів ефективного та динамічного еко-
номічного розвитку. Оскільки пандемія стає найсерйознішим викликом 2020 року і 
продовжує не тільки негативно впливати на туризм, але й поглиблювати глобальну 
економічну та соціальну кризу, пов’язана з пандемією індустрія рекреаційного туриз-
му зазнала величезних втрат. Запровадження суворих та серйозних протиепідеміч-
них заходів країнами по всьому світу прискорили трансформацію світового туризму.

За даними Всесвітньої туристичної організації (WTTC), криза у світовому ту-
ристичному секторі досягне 121 мільйона робочих місць, що, як очікується, приве-
де до втрати  світовий ВВП на 3,4 трильйона доларів. Мільйон робочих місць буде 
втрачено у сфері туризму під час зростання кризи. Особливо під загрозою  малий та 
середній бізнес, який складає 80 % сектору [1].

Тому нинішня криза — це можливість створити більш стійку туристичну еконо-
міку, розробити нові туристичні продукти із застосуванням усіх протиепідеміоло-
гічних заходів, сконцентрувати значні зусилля державних органів на розвитку та 
підтримці внутрішнього туризму та рекреації в цілому.

Під час спалаху пандемії український туризм не отримав швидкої системної від-
повіді з боку уряду у вигляді можливих заходів підтримки туристичної галузі, порів-
няно із середньою реакцією та типами заходів, які вживають уряди країн-сусідів та 
ЄС. Це ще більше ускладнює становище малого та середнього бізнесу, що працює у 
сфері гостинності, туризму та відпочинку. Кожна країна світу намагається відпові-
сти та підтримати туристичний сектор, впроваджуючи програми підтримки бізнесу 
та захисту робочих місць. Глобальна криза, спричинена пандемією коронавірусу, до-
корінно змінила туристичну галузь у всьому світі, і Україна не стала винятком [3].

Майбутнє туризму залежить від побудови партнерських відносин на всіх рівнях. 
У цій битві дуже важлива реакція та активна координація між різними гравцями. 
Соціальні партнери мають бути залучені до розробки та посилення заходів підтрим-
ки для компенсації нестачі економічної активності в секторі та захисту працівників, 
підприємств та бізнесу.
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Важливими заходами антикризового плану слід вважати наступні кроки: кон-
сультації з учасниками ринку туристичних послуг з метою розробки антикризових 
заходів та стратегій розвитку туризму в регіонах, привабливих для внутрішнього 
туризму, розробка регіональних стратегій розвитку туризму та відпочинок у після-
карантинних умовах; забезпечити швидке розповсюдження інформації про можливі 
обмеження на поїздки та їх усунення, як у внутрішніх регіонах України, так і ос-
новних країнах виїзного туризму залежно від ступеня загрози епідемії, забезпечити 
механізм виплати туристам за невикористані путівки, налагодити механізм моніто-
рингу виконання заходів підтримки МСП та працівників, у тому числі прозорості 
ліквідності, кредитування та заходів підтримки, розробити та впровадити програми, 
спрямовані на інновації та цифровізацію туризму, посилення координації та парт-
нерства у сфері туризму з сектором.

Однак ЮНВТО наголошує на історичній стійкості туризму та його здатності 
створювати посткризові робочі місця, а також на важливості міжнародного співро-
бітництва та перетворення цього сектору в центральну частину зусиль з відновлення 
[2].

При розробці антикризового плану для пом’якшення впливу COVID-19 на ту-
ристичний сектор України слід враховувати наступні критерії: збереження робочих 
місць, підтримка самозайнятості, ліквідність, розвиток кваліфікації, а також перег-
ляд податків і зборів, а також правил подорожей і туризму. Забезпечити стимули, у 
тому числі фінансові стимули, включаючи сприятливу податкову політику, та при-
скорити процес відновлення, зняти обмеження на поїздки, якщо це дозволяє ситу-
ація, полегшити оформлення віз та підвищити довіру споживачів. Важливо також 
приділяти більше уваги ролі туристичного сектору в економіці країни та досягненню 
цілей сталого розвитку, готувати плани на виклики майбутнього та використовувати 
цю можливість для переходу до циркулярної економіки.

Таким чином, для підтримки туристично-рекреаційної сфери економіки в період 
поширення пандемії та зменшення її наслідків, перш за все, необхідно розвивати 
внутрішній туристично-рекреаційний ринок та створювати умови для формуван-
ня нового інноваційного ринку. Реабілітація на базі відпочинку яка матиме на меті 
відновлення фізичного і психо-емоційного стану після коронавірусної хвороби. Ця 
сфера може бути інноваційною і потребує державної підтримки. 

Отже, поступове відновлення туристичного бізнесу потребує взаємодопомоги 
та підтримки з боку державної та місцевої влади для підтримки бізнес-ініціатив у 
сфері туризму, зокрема розробки програм запобігання поширенню коронавірусу, 
просування туристичних кластерів, організації маркетингу, стратегії просування 
інформації, місцевий туризм та рекреаційна діяльність. Загалом, Україна поступо-
во зміщувала вектор свого розвитку з організації закордонного виїзного туризму до 
внутрішнього. Цей перехід від іноземного туризму до внутрішнього є не лише стра-
тегічним напрямком розвитку України, а й багатофункціональним завданням, яке 
для успішного вирішення потребує детального аналізу всіх його аспектів.
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На мою думку Великобританія являєтеся дуже багатою історико-культурною 
країною с багатою історією та великою кількістю туристичних історичних об’єктів. 
В зв’язку з кліматичними умовами Британія не дуже підходить для рекреаційного 
туризму, але ідеально підходить для пізнавального туризму, а Лондон являєтеся 
перлиною країни в цьому плані, цією роботою хотів би ознайомити вас с історико 
культурною базою Лондона.

Туризм у Великій Британії — найшвидше зростаюча галузь. Очікується, що до 
2025 року вона щорічно зростатиме на 3,8 %, що на 0,5 % вище, ніж у середньому у 
світі, та забезпечить 10 % усіх робочих місць.

Великобританія є 10-м за величиною туристичним напрямом у світі, який у  
2018 році відвідав понад 37 млн осіб. У 2017 році туристична галузь внесла до ВВП 
213 млрд фунтів стерлінгів і очікується, що до 2028 року цей показник зросте до  
265 млрд фунтів стерлінгів.

Королівство Великобританії та Північної Ірландії — це одна з найрозвиненіших 
країна світу, яка являєтеся лідером з туристичних послуг. Лондон — місто зі сві-
товим ім’ям та тисячолітньою історією, столиця Великобританії. Великобританія 
уже кілька десятиліть входить в десятку найвідвідуваніших країн Європи і пере-
дусім завдяки своїй столиці, яка цікавить подорожуючих передусім своєю істори-
ко-культурною спадщиною. Та пізнавальним туризмом Відвідини Лондону дають 
змогу поринути до світу однієї із наймогутніших країн світу, “володарки морів”, 
батьківщини Уільяма Шекспіра, Уїнстона Черчелля, Бернарда Шоу. Саме Лондон 
відкриває можливість поринути у часи різноманітних епох, які збереглися до на-
ших часів у веденні повсякденного життя і в хорошому стані історико-культурних 
пам’яток. Завітавши до Лондона, турист долучається до передової історії винаходів, 
науки, військової справи, дипломатичних стосунків, королівського церемоніалу і ду-
ховно-релігійних традицій. Це підвищує привабливість туризму: Лондон входить у 
першу п’ятірку найвідвідуваніших міст світу. Історико-культурна спадщина столиці 
Великобританії дає змогу створювати одні із найпопулярніших у світі пізнавальні 
тури. Вивчення досвіду Лондону у розвитку пізнавального туризму є актуальною 
для Києва і створення подібного досвіду в нашій столиці [1].
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Як відомо, індустрія туризму є основною з галузей, яка понесла збитки від 
COVID-19. Британське управління туризму бере на себе відповідальність підтрим-
ки сектору в ці небезпечні та складні часи, на офіційному веб-сайті VisitLondon та 
на корпоративному веб-сайті VisitBritain / VisitEngland для туристичного сектору  
Великобританії регулярно публікуються статті з інформацією для бажаючих відві-
дати великобританію. Як зазначено на офіційних сайтах, Великобританія є відкри-
тою для туристів. Але правління Великобританії не рекомендує подорожувати без 
належних причин. Від людей потребуєтеся і надалі слідувати правилам соціальної 
дистанції в 1,5 м та обмежувати контакт з іншими людьми. Якщо людина є резиден-
том чи відвідувачем, яка прибула до країни, їй необхідно буде самостійно ізолюва-
тися протягом 14 днів з кількома винятками. Незважаючи на це, згідно з розпоря-
дженням уряду Великобританії з 10 липня 2020 року відвідувачам, які прибувають 
до Англії з цього ряду країн як: Франція, Іспанія, Німеччина та Італія, більше не 
потрібно буде самоізолюватися. Громадський транспорт необхідно використовувати 
лише для цілей необхідних для поїздки, управління Англії рекомендує подорожу-
вати з допомогою вело транспорту або пішки. Але якщо людина має потребу вико-
ристати громадський транспорт, то вона повинна дотримуватися усіх затверджених 
норм, дотримуючись яких можна користуватися послугами громадського транспор-
ту. Також на офіційному сайті VisitLondon рекомендують під час планування своєї 
поїздки громадським транспортом скористатись веб-сайтом “Транспорт для Лондо-
на”, щоб дізнатися актуальну інформацію [2].

Визначившись с основною метою туризму та привабливості Лондону, ознайо-
мившись з основними правилами та винятками, необхідних для прибуття до країни 
та правил пересування в її межах , хотів би коротко ознайомити вас с культурно істо-
ричними об’єктами та розповісти про них:

1. Вестмінстерський палац.
Якщо на знайомство з Лондоном у Вас є лише кілька годин, а подивитися хо-

четься якнайбільше, Вестмінстер — це саме те місце, з якого слід почати. Вестмінс-
терський палац із вишуканим орнаментом, де відбуваються засідання Британського 
парламенту, розташувався поряд із Вестмінстерським абатством, на одному боці 
Парламентської площі. Вулиця Мел приведе Вас прямо до Букінгемського палацу.

2. Букінгемський палац.
Букінгемський палац — головна пам’ятка міста, офіційна резиденція королеви, 

один із небагатьох у наші дні королівських палаців, що діють. Палац та прилеглий 
до нього сад займає площу 20 гектарів. У палаці зустрічають глав іноземних держав, 
проводять урочистості та обіди, що влаштовуються Її Величністю. Загалом Букін-
гемський палац налічує 775 кімнат, тут також розташована Королівська художня 
галерея, відкрита для відвідувань.

3. Біг Бен.
Всесвітньо відома дзвонова вежа Вестмінстерського палацу є одним із найвідо-

міших символів Лондона. Башту збудували в 1859 році, назву їй дав великий дзвін, 
розташований усередині вежі, за годинником. Біг-Бен може похвалитися найбіль-
шим чотиристороннім годинником з боєм у світі. За станом годинникового механіз-
му постійно стежать безліч майстрів. На жаль, доступ туристам до башти заборонено. 
Ці заходи пов’язані із безпекою об’єкта. Боєм Біг-Бена мешканці міста зустрічають 
настання Нового року.

4. Собор Святого Павла.
Круглий купол собору святого Павла височить над Лондоном у найвищій точці 

міста, на Лангейт-Хілл. Собор, що є найбільшою англіканською церквою Європи, 
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є резиденцією єпископа Лондона. Офіційно собор було відкрито восени 1708 р. До 
нього, цьому ж місці, у різний час перебували ще 4 собору, але вони були знищені 
(три — пожежами, один під час набігу вікінгів на Лондон 961 р.). На вершині вежі 
собору є оглядовий майданчик, з якого відкривається чудовий вид на місто, що не 
поступається видовищності виду з Лондонського колеса огляду. До речі, саме у цьо-
му соборі вінчалися принц Чарльз та принцеса Діана.[3]

Отже, розглянувши варіанти подорожі до Лондона і основні культурно-історичні 
об’єкти , я вважаю що незважаючи на всі обмеження і великі витрати на поїздку, 
Лондон є одним з тих міст які необхідно відвідати в обов’язковому порядку. Це місто 
точно надовго залишиться у ваших спогадах.
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мEТOди  OцIнки  EкOнOмIЧнOї  бEзпEки  
ТуPиCТиЧниХ  пIдпPиЄмCТВ  

Cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa — це cукупнicть cтaбiльних знaчeнь 
змiнних пapaмeтpiв oб’єктa — факторів зовнішнього i внутрішнього середовища, 
щo зaбeзпeчують визнaчeнi вищe умoви функцioнувaння пiдпpиємcтвa. Кожне 
підприємство повинно кoнтpoлювaти стaн cвoєї бeзпeки, тoбтo, зaбeзпeчeння бeз-
пeки cуб’єктa — цe cтвopeння цiлкoм пeвних умoв, зa яких би peaлiзoвувaлиcя йoгo 
iнтepecи i здiйcнювaлиcя пocтaвлeнi ним цiлi функцioнувaння влacними cилaми [1]. 

Сьогодні одним iз найвaжливих чинникiв eфeктивнoгo функціонування підпри-
ємства є рiвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки — cтупiнь дocягнeння бeзпeчних умoв функці-
онування. Дiaгнocтувaння cтaну eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa є 
cклaдним зaвдaнням. Цe пов’язано з тим, що сьогодні є pяд дoci нeвиpiшeних питaнь 
тeopeтичнoгo i кoнцeптуaльнoгo хapaктepу, тaких як нeoднoзнaчнe poзумiння пo-
няття кaтeгopiї “eкoнoмiчнa бeзпeкa туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa”, poзpoбкa єдинoї 
нaукoвo oбґpунтoвaнoї клacифiкaцiї зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi нa мaкpopiвнi, 
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poзpoбкa чiтких i пoвних aлгopитмiв cтвopeння i функцioнувaння cиcтeми eкoнoмiч-
нoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвi, ocнoву якoї мaють cклaдaти мeтoдики oцiнки piвня, 
нaукoвo oбґpунтoвaнi пpинципи тa вiдпpaцьoвaний мeхaнiзм упpaвлiння cтaнoм 
eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa.

Для того, щоб охapaктepизувати cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpи-
ємcтвa потрібно пpoвeсти якicний i кiлькicний йoгo aнaлiз. Вiд цьoгo зaлeжить cвoє-
чacнicть зaхoдiв пpoтиcтoяння зaгpoзaм i нeбeзпeкaм, що cпpямoвaні нa збepeжeн-
ня cтaбiльнoї тa пpибуткoвoї poбoти підприємства, зaбeзпeчeння зaхиcту iнтepeciв  
власників i вcьoгo кoлeктиву тa, в кiнцeвoму paхунку, бeзпeки дepжaви в загальному. 
Для oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa нeoбхiдний вiд-
пoвiдний iнcтpумeнтapiй.

Бaгaтopiвнeвий хapaктep взaємoдiї пiдпpиємcтв iз гocпoдapюючими cуб’єктaми 
зумoвлює шиpoкий дiaпaзoн пiдхoдiв дo oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. 
У cучacнiй нaукoвiй лiтepaтуpi є знaчнa кiлькicть piзних мoдeлeй тa мeтoдiв oцiнки 
cтaну eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa: вiд зaгaльнoнaукoвих дo aвтopcьких мeтo-
дик тa пpoпoзицiй. Cклaднicть пpoблeми пoлягaє у вiдкpитocтi тa peaктивнocтi пiд-
пpиємcтвa як cиcтeми, щo гeнepує тa пocтaвляє iнфopмaцiю у внутpiшнє тa зoвнiшнє 
cepeдoвищe. 

Нaявнicть piзних пiдхoдiв зумoвлює пoтpeбу тa дoцiльнicть їх cиcтeмнoї 
клacифiкaцiї i узaгaльнeння з мeтoю вcтaнoвлeння пepeвaг тa нeдoлiкiв, a в пoдaль-
шoму — їх вдocкoнaлeння aбo нa їх ocнoвi — poзpoбки бiльш кoмплeкcних тa 
дocтoвipних мeтoдик. Проанaлiзувавши тa cпiвcтaвивши різні пiдхoди тa мeтoдики 
oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa можна cтвepджувaти, щo  вoни cут-
тєвo piзнятьcя.

Згідно з peзультaтaми дocлiджeння можна виділити  тaкi ocнoвнi пiдхoди дo oцiн-
ки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa: iндикaтopний; pecуpcнo-функцioнaль-
ний; пpoгpaмнo-цiльoвий.

Iндикaтopний пiдхiд дo oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa провонують 
науковці Д. О. Кoвaльoв, Т. І. Cухopукoв, В. Л. Тaмбoвцeв, О. М. Бapaнoвcький, 
М. А. Бeндикoв, А. В. Iгнaтьєва [2]. Відповідно до цього підходу пpи oцiнцi piвня 
eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa викopиcтoвуютьcя пoкaзники-iндикaтopи — 
пopoгoвi знaчeння пoкaзникiв, якi хapaктepизують дiяльнicть пiдпpиємcтв у piз-
них функцioнaльних гaлузях, щo вiдпoвiдaють пeвнoму piвню eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
Piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa вcтaнoвлюєтьcя зa peзультaтaми пopiв-
няння фaктичних пoкaзникiв дiяльнocтi cуб’єктa гocпoдapювaння з iндикaтopними 
[3].

Iндикaтopний пiдхiд oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa дoзвoляє 
вcecтopoнньo oцiнити piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, ocкiльки oцiню-
ютьcя якщo нe вci (щo зaлeжить вiд cиcтeми пoкaзникiв), тo ocнoвнi cтopoни дiяль-
нocтi пiдпpиємcтвa. Пopiвняння фaктичних знaчeнь iндикaтopiв з пopoгoвими 
дoзвoляє пpocлiдкувaти динaмiку як caмих  пoкaзникiв, тaк i piвня eкoнoмiчнoї бeз-
пeки підприємства[4]. 

При рecуpcнo-функцioнaльному пiдході oцiнка eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтич-
нoгo пiдпpиємcтвa пpoводиться зa piвнeм cтaну cклaдoвих eкoнoмiчнoї бeзпeки пiд-
пpиємcтвa, тoбтo шляхoм oцiнювaння eфeктивнocтi викopиcтaння pecуpciв пiдпpи-
ємcтвa. Дaний пiдхiд poзглядaєтьcя в poбoтaх Є. О. Oлeйнiкoвa, С. М. Iлляшeнкo,  
Є. І. Apeфьєвoї, П. Н. Пoпoвич [5]. Пpи викopиcтaннi дaнoгo пiдхoду, oцiнкa piвня 
eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa oтoтoжнюєтьcя з aнaлiзoм cтaну 
йoгo фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi.
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Дo ocнoвних пepeвaг дaнoгo пiдхoду вiднocять йoгo вceocяжний, кoмплeкcний 
хapaктep, ocкiльки пpи цьoму вивчaютьcя ocнoвнi пpoцecи, щo впливaють нa piвeнь 
зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. Пpи цьoму, eкoнoмiчнa безпека 
туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa poзглядaєтьcя нaдтo дeтaльнo i oтoтoжнюєтьcя з caмoю 
дiяльнicтю пiдпpиємcтвa.

Пpoгpaмнo-цiльoвий пiдхiд бaзуєтьcя нa iнтeгpувaннi пoкaзникiв, якi визнaчa-
ють piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpиємcтвa. Знaчну увaгу пpи 
викopиcтaннi цьoгo пiдхoду пpидiляєтьcя вiдбopу пoкaзникiв тa визнaчeнню мeтoдiв 
їх iнтeгpувaння.

Нaпpиклaд, Ф. І. Євдoкимoв, Н. В. Фeдopoвa пpoпoнують викopиcтoвувaти cу-
купний пoкaзник eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa: яким пiдпpиємcтвo мoжe poз-
пopяджaтиcя нa cвiй poзcуд. Гoлoвним нeдoлiкoм oпиcaнoгo мeтoду є знaчний вплив  
cуб’єктивнoгo фaктopa, тoбтo знaчний вплив думки eкcпepтiв.

Л. С. Гoлoвкoвa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa пpoпoнує oцiнювaти нa 
пiдcтaвi визнaчeння cукупнoгo кpитepiю чepeз звaжувaння й пiдcумoвувaння oкpe-
мих функцioнaльних кpитepiїв, якi oбчиcлюютьcя пopiвнянням мoжливoї вeличини 
шкoди пiдпpиємcтву тa eфeктивнocтi зaхoдiв щoдo зaпoбiгaння цiй шкоді[6]. 

Пpoпoнуютьcя й iншi вapiaнти вибopу cукупнoгo чи iнтeгpaльнoгo кpитepiю 
eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa.

Poзглянутi ocнoвнi пiдхoди дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo 
пiдпpиємcтвa мaють pяд cпiльних нeдoлiкiв: cукупнicть пoкaзникiв eкoнoмiчнoї 
бeзпeки вeликa у зв’язку з тим, щo нeoбхiднo oхoпити вci cтopoни дiяльнocтi пiд-
пpиємcтвa; нeoбхiднicть гpaдaцiї piвнiв eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiдпpи-
ємcтвa вiд вeличини вiдхилeнь фaктичних i пopoгoвих знaчeнь пoкaзникiв; мeтo-
дики дocить тpудoмicткi; пoтpeбують викopиcтaння вeликoгo oбcягу cтaтиcтичних 
дaних. 

Oтжe, в пpaктицi eкoнoмiчнoгo aнaлiзу icнує пoтужний iнcтpумeнтapiй, який 
дoзвoляє здiйcнити вceбiчний aнaлiз piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки туpиcтичнoгo пiд-
пpиємcтвa, хoчa дocлiджувaнa кaтeгopiя є cклaднoю i вceoхoплюючoю.

джерела

1. Мacлaк o. i. Упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пiдпpиємcтвa нa пpинципaх зaбeзпeчeн-
ня її paцioнaльнoгo рівня // Мapкeтинг i мeнeджмeнт iннoвaцiй. № 1. 2013. C. 198–208.

2. Кoвaльчук Ю. o. Тeopiя ocвiтнiх вимipювaнь. Нiжин: ПП Лиceнкo М. М., 2012. 200 c.
3. Ильяшeнкo C. Н. Oцeнкa cocтaвляющих экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия:  

сб. статей. ДoнНТУ. 2002. № 5. C. 16.
4. Тaмбoвцeв В. Л. Экoнoмичecкaя бeзoпacнocть хoзяйcтвeнных cиcтeм: cтpуктуpa пpoблe-

мы. Вecтн. Мocк. ун-тa.: Экoнoмикa. № 3. 1995. C. 3–12.
5. Apeф’євa o. В. Eкoнoмiчнi ocнoви фopмувaння фiнaнcoвoї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпe- 

ки // Aктуaльнi пpoблeми eкoнoмiки. № 1(91). 2009. C. 98–103.
6. Гoлoвкoвa Л. C., Рекун І. І. Poзвитoк cиcтeми упpaвлiння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoю бeз-

пeкoю зaлiзничнoї кopпopaцiї в умoвaх глобалізації: мoнoгpафія. Melbourne: Thorpe-
Bowker®, 2015. C. 5–14.



116

А. Р. КОЖАНОВА
студентка 5-го курсу, НН ІМеФ МАУП

М. М. КРИВОБЕРЕЦь
канд. екон. наук, доц., НН ІМеФ МАУП 

міЖнародниЙ  Туризм  у  Греції:  
проблеми  сЬоГоденнЯ

Туристична індустрія у ХХІ столітті завдяки революційному зростанню інфор-
маційно-комунікаційних технологій набуває нових форм. Роль туристичної інду-
стрії в Греції є визначальною як в контексті фіскального значення, так і в контексті 
поширення культурного обміну між країнами та світом. Туризм розвивається, як си-
стема, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, 
духовними і релігійними цінностями даної країни і народу, і дає прибуток в скарбни-
цю. Не кажучи вже про те, що “годує” ця система дуже багато фізичних і юридичних 
осіб, так чи інакше пов’язаних з наданням туристичних послуг. Крім того туризм є 
ще одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в 
очах світової спільноти і пересічних громадян.

Поліпшення стану економіки досліджуваної країни (Греції) протягом останніх 
декількох років потребує ретельного вивчення та дослідження в умовах нового ви-
клику сьогодення — пандемії COVID-19 [1, с. 134]. Середземноморський клімат 
країни є ідеальним не лише для літнього туризму, але є сприятливим для цілорічно-
го культурно-дозвіллєвого відпочинку та занять спортом, тому грецьке керівництво 
одним із позачергових завдань ставить за мету створити інфраструктуру для роз-
витку й забезпечення динамічного, стабільного туристичного обслуговування іно-
земних туристів протягом року. Фахівці постійно працюють над тим, щоб доходи 
від іноземного туризму не були сезонними, а забезпечували надійний прибуток дер-
жаві протягом цілого року [3]. Наприклад, у Греції наявні 752 термальні джерела та 
понад 30 — із мінеральною водою, 75 % із яких використовуються різноманітними 
лікувально-оздоровчими закладами держави в якості ліцензованих видів оздоров-
лення, що може бути ресурсом для цілорічного відпочинку. Окрім того, країна сти-
мулює розвиток й інших напрямів спеціалізації туризму, які не залежать від кліма-
тичних змін, наприклад ділового, подієвого й шопінг-туризму, а також спортивного 
та паломницького. Адже туристичних ресурсів у країні для цього достатньо: велика 
кількість історичних пам’яток і сакральних об’єктів, різноманітність ландшафтів, 
наявність цікавих архітектурних поселень, а також широкий вибір різноманітних 
традиційних занять, що надають необмежені можливості для розвитку нових видів 
туризму.

Згідно з експертними оцінками ВТО, основними чинниками привабливості тери-
торії Греції як міжнародного туристичного ринку для іноземних туристів є її сприят-
ливий клімат (31,1 %) і природні ресурси (28,65 %), уключаючи пляжно-рекреацій-
ні; видатні твори мистецтва (15,19 %) та архітектура (3,7 %), а також місця відомих 
історичних подій (11,95 %), традиційна місцева кухня (7,7 %) й цікава культурно-
релігійна спадщина (3,05 %) та інші рекреаційно-туристичні ресурси [7].
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Основними країнами обслуговування іноземного туризму в Греції є її найближ-
чі сусіди — Італія (8,8 % від загальної кількості іноземних туристів), Німеччина  
(17,5 %), Великобританія (21,2 %), Франція (5,3 %), Голландія (5,2 %), країни Скан-
динавії (7,5 %) та інші держави ЄС. У цілому на країни Західної Європи припадає 
близько 85 % іноземних туристичних потоків у Грецію [3]. Така значна залежність 
Греції від європейського туристичного ринку, на думку експертів, пояснюється, 
порівняно з дешевими туристичними послугами держави, можливістю вільного пе-
ресування в рамках Шенгенської зони, а також значним обсягом туристських об-
мінів із сусідніми країнами 1 та 2-го порядку [5]. Так, наприклад, за офіційною ста-
тистикою, у 2018 р. Грецію відвідали 2,5 млн німецьких туристів (на 8,6 % більше за 
попередній рік), які залишили прямі доходи в державу на суму понад 2 млрд євро  
(+ 4,6 %, порівняно з попереднім роком) [4]. Тому очевидним залишається те, що і в 
перспективі Греція всіляко сприятиме залученню на свою територію притоку саме 
європейських іноземних туристів, а не вихідців із менш багатих територій світу, 
уключаючи представників Африки, Азії, Океанії й Латинської Америки. Проте в 
умовах фінансово-економічної кризи Греція освоює й перспективні туристичні рин-
ки. Так, наприклад, із кожним роком зростає число туристів у цю державу зі Східної 
Європи, Японії та Китаю, а також інших країн Азії, що віддають перевагу порівняно 
дешевому грецькому відпочинку. Це розширює географію споживання грецького ту-
ристичного продукту та стимулює нові потреби в послугах, інфраструктурних спо-
рудах і видовищно-масових закладах. Згідно з науковими оцінками, основними ту-
ристично-рекреаційними районами Греції є Аттика, Кікладські острови, Додеканес 
(Південні Споради), Північні Споради, Самофракія (Фракія), Македонія, Епірус, 
Фессалія, Евбея, Центральна Греція, Іонічні острови, Пелопоннес, Крит [1]. Сьо-
годні Греція, незважаючи на всі економічні проблеми в країні, є одним із найрозви-
нутіших світових туристичних центрів. Найпопулярнішими серед туристів є такі 
міжнародні культурно-туристичні центри, як Свята Гора Афон, монастирі Метеори, 
Афіни, Салоніки, Дельфи, о. Крит, о. Родос, о. Міконос, о. Санторіні та інші. Су-
часна економіка Греції, незважаючи на певні позитивні моменти поглиблення євро-
пейської інтеграції, перебуває в затяжній фінансово-економічній кризі. Це пов’язано 
з багатьма негативними наслідками її участі в європейській регіональній виробни-
чо-господарчій конкуренції, а також відчувається небажаний вплив міжнародного 
кредитування та інвестування національних економік країн із боку міжнародних фі-
нансових структур [6].

У рамках засідання Генеральної асамблеї Асоціації грецьких туристичних під-
приємств прем’єрміністр Греції представив новий пакет заходів щодо стимулювання 
розвитку туристичної галузі, спрямованої на субсидування соціальних внесків Ор-
ганізацією трудових ресурсів і зайнятості Греції (OAED) для того, аби 50 тис. її без-
робітних могли отримати роботу в сезонних готелях у період із жовтня по квітень; 
скасування каботажних обмежень для круїзних суден; упровадження програм “Green 
Tourism”, “Alternative Tourism”, “Cooperate and Innovate”, “Upgrade in Tourism”, які 
стимулюватимуть розвиток туризму в країні; зменшення витрат на обслуговуван-
ня картки VISA для туристів із нових ринків, що динамічно розвиваються, таких як 
Польща, Україна й Білорусь; лібералізацію ринку наземного обслуговування в усіх 
грецьких аеропортах; скасування зборів за посадку та паркування для літаків у всіх 
грецьких аеропортах, за винятком аеропорту Афіни “Елефтеріос Венізелос” тощо [4]. 
Серед основних перспектив сучасного розвитку туристичної галузі Греції, на нашу 
думку, слід указати на комплексне реформування туристичної сфери країни з ура-
хуванням потреб відпочивальників різних соціальних і вікових груп населення; на-
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лагодження кваліфікованої підготовка гідів-перекладачів зі знанням багатьох мов та 
специфікою галузевого обслуговування в туризмі країни (знання мистецтва, архітек-
тури, історії тощо); підвищення ефективності інформаційно-рекламної діяльності з 
метою створення комплексного туристичного продукту з доступністю його у вико-
ристанні; політика здешевлення турів із метою освоєння нових регіональних ринків 
світу; розширення матеріально-технічної бази й інфраструктури туризму країни; пра-
вильне наукове та методичне забезпечення організації комплексних турів тощо [3]. 

Отже, Греція — потужний туристичний центр європейського та світового рівня, 
яка має достатню кількість туристично-рекреаційних ресурсів для подальшого ту-
ристичного розвитку держави. Система забезпечення туристичних послуг у країні 
має низку проблем комплексного характеру, які потребують свого розв’язання зад-
ля вдосконалення міжнародного туристичного обслуговування. Вплив іноземного 
туризму на економіку Греції досить значний, він суттєво стимулює розвиток, на-
самперед, самих культурно-економічних центрів і територій, де розміщені видатні 
культурні пам’ятки держави, а також забезпечує умови виходу економіки країни із 
затяжної фінансової кризи, що потребує подальшої наукової уваги [4, с. 46].
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трудовими ресурсами, що пов’язано з необхідністю вирішення низки проблем, які 
стосуються: пошуку, утримання й розвитку працівників, мотивування, створення 
відповідних умов пращ, оцінки ефективності використання персоналу тощо. Необ-
хідно також пам’ятати, що людський чинник не лише обумовлює правильний пе-
ребіг діяльності з надання послуг у туристичному підприємстві, а також джерелом 
витрат і суб’єктом господарювання. Витрати на оплату праці становлять одну з най-
важливіших позицій у структурі загальних витрат туристичних підприємств. 

Спостереження туристичного ринку і підприємств, які функціонують на ньому, 
свідчить: всюди усвідомлюється важливість проблематики формування й розвитку 
людського чинника. Необхідність пристосування підприємства до зовнішніх змін, 
потреба створення системи ефективної комунікації всередині підприємства та між 
підприємством і його оточенням, а також удосконалення способів спільної діяльно-
сті покладені в основу обґрунтування поступового переходу від традиційного управ-
ління персоналом до управління людським капіталом, який охоплює компетенції й 
уміння працівників. Цей капітал інтегрований з людиною (працівником), його знан-
нями, досвідом, бажанням та можливостями працювати на підприємстві та може під-
лягати лише “орендуванню”. 

Відтік працівників з підприємства (звільнення персоналу) може зумовити явище 
втрати пам’яті організації. Одночасно з відходом працівника безповоротно втрача-
ються уміння, досвід, що пов’язаний з опануванням визначених механізмів і техно-
логій, неформальних відносин з клієнтами, постачальниками чи іншими працівни-
ками. У свою чергу залучення нових, здібних кандидатів та створення їм відповідних 
умов для розвитку збільшує людський капітал. Він виявляється у сукупній компе-
тенції туристичного підприємства, прийнятті найкращих рішень завдяки знанням і 
досвіду працівників. 

У пошуку конкурентних переваг підприємства визнають працівників найваж-
ливішим елементом своєї діяльності, а вміле управління ними — запорукою успіху  
на ринку. Одним із основних наслідків управління людським капіталом є виявлення 
у працівників підприємства їх найкращих професійних і особистих рис і якостей. 
Цього можна досягти забезпечуючи персоналу задоволення від виконуваної роботи, 
оплати і умов праці, відчуття реалізації у рамках виконуваних завдань і обов’язків, 
завдяки отриманню від підлеглих визнання за досягнення, активність та реальну 
підтримку з їхнього боку. Менеджери туристичних підприємств мають випереджати 
очікування своїх працівників, пропонуючи їм комплекс цінностей, які пов’язані з:

• самореалізацією (нові виклики, реалізація нових задумів, свобода діяльності 
тощо);

• постійною самоосвітою, розвитком (підвищення кваліфікації, тренінги, 
кар’єрне зростання тощо);

• визнанням і винагородженням (спостереження за зусиллями працівників, 
оцінка активності членами трудового колективу, оплата праці, доплати за 
стаж, нагороди, соціальна діяльність);

• формуванням організаційної культури, ефективних каналів комунікації та ме-
неджерського лідерства, що забезпечить реалізацію наведеного вище.

Процес створення людського капіталу в туристичному підприємстві має винятко-
ве значення. З огляду на специфіку своєї діяльності та потребу комунікації не тільки 
з пропозицією (продуктом), ціною, але також якістю послуг та маркою, туристичні 
підприємства мають здійснювати діяльність у сфері управління людськими ресур-
сами, яка сприяє створенню згаданого капіталу. У цьому процесі можна виокремити 
такі елементи:
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• формування стратегії створення людського капіталу як складової стратегії ді-
яльності підприємства;

• оцінка потреб у кадрах, характеристика особистісних ознак, компетенції й 
умінь, необхідних для виконання посадових завдань;

• моніторинг процесу добору потенційних працівників та їх ставлення до функ-
ціонування підприємства (у спосіб, який забезпечить створення позитивних 
зв’язків працівників з місцем праці);

• використання індивідуального інтелектуального капіталу працівників, фор-
мування відчуття приналежності до підприємства, що забезпечує не лише 
бажаний (високий) рівень виконання завдань, а також є наслідком розвитку 
індивідуального капіталу (вміння, вправності, рівня знань, рис характеру, дос-
віду);

• турбота про постійне навчання працівників, підвищення їхньої кваліфікації, 
зв’язок працівників з положеннями стратегії підприємства (єдність цілей пра-
цівника! суб’єкта господарювання). 

З огляду на це, слід виокремити роль керівних кадрів, у забезпеченні ефектив-
ності управління туристичною фірмою. Оскільки менеджмент будь-якого підприєм-
ства включає два основних аспекти, а саме: визначення цілей фірми (коли розробля-
ються заходи задля їхнього досягнення і контролюється результат. Тут менеджмент 
спрямований на рішення матеріально-логічних задач підприємства, організацію та 
управління ними) та це керівництво підприємством (а відтак і управління людьми. 
Задоволення потреб співробітників фірми є однією з найважливіших умов її ефек-
тивної роботи. Успіхи в цій справі забезпечують функціонування підприємства, а 
також життєві потреби його співробітників).

Ці два аспекти менеджменту тісно пов’язані між собою, а тому протиставляти їх 
або віддавати перевагу одному з двох напрямів не має змісту. 

Таке поєднання набуває особливої значимості в туристичних підприємствах че-
рез саму особливість туристичного продукту як набору корисних для споживача дій 
з боку виробника послуги. Перехід до ринкових відносин, пріоритетність питань 
якості і забезпечення конкурентноздатності туристичного продукту змінили вимоги 
до адміністративно-управлінських працівників, підвищили значимість творчості в 
їхньому ставленні до праці і власного професіоналізму. Це призвело до істотних змін 
у принципах, методах і соціально-психологічних налаштуваннях управління персо-
налом туристичних фірм, підвищило їхню роль в організації цікавого й різноманіт-
ного процесу створення, реалізації та споживання туристичних послуг.

У той же час, втрата інтересу працівника до праці, його пасивність призводить до 
плинності кадрів, падіння ефективність роботи всієї організації. Туризм є специфіч-
ною формою діяльності людей, якою обов’язково потрібно уміло управляти. Добре 
підібраний трудовий колектив туристичної компанії повинен представляти команду 
однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати і реалізовувати задуми керівництва. 
Результат діяльності та престижність такої компанії залежить від якісного та кіль-
кісного персонального складу та ефективності управління ним.

джерела

1. https://pidru4niki.com/1510082743720/turizm/upravlinnya_personalom_turistichnogo_
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3. https://tourlib.net/statti_ukr/bigdan.htm
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псиХолоГіЧно-ГармонізуЮЧа   
Форма  послуГ  ВраЖенЬ:  
суТнісТЬ  Та  передумоВи  розВиТку

Суспільні відносини пов’язані з наданням послуг враження та “продажу емоцій” 
[1] набувають все більшої популярності серед населення, але залишаються поза межа-
ми нормативно-економічного поля, що породжує чимало зловживань, як зі сторони 
суб’єкта-господарювання, що надає відповідні послуги, так і зі сторони потенційних 
клієнтів, які використовують нормативно-регуляторні прогалини з метою уникнен-
ня оплати. До деструктивних причин, що негативно впливають на розвиток ринку 
послуг вражень варто виділити наступні: 1) відсутність механізмів оцінки якості з 
традиційно-господарської точки зору, оскільки, як правило, відсутня матеріалізація 
кінцевого продукту, в т. ч. співвідношення ціна/якість [2]; 2) відсутність норматив-
но-організаційного забезпечення (наприклад, формування понятійно-категоріаль-
ного апарату, напрямів та принципів діяльності) та адміністративно-регуляторного 
підґрунтя (наприклад,процедури утворення юридичної особи, перелік дозвільної 
документації, в т. ч. отримання лімітів на спеціальне використання природних ре-
сурсів або дозволів); 3) специфічні темпоральні рамки послуг враження, як правило, 
не сталий характер, нестабільність організаційно-економічних, екологічних та соці-
альних складових (наприклад, тривалість надання однієї і тієї ж послуги різним осо-
бам може суттєво відрізнятися); 4) “афектний” характер послуг (наприклад, у разі 
виникнення судових чи позасудових спорів неможливість відтворення точного ал-
горитму дій внаслідок емоційного підйому); 5) відсутність можливості сертифікації 
чи маркування відповідного продукту, що суттєво впливає на рівень якості надання 
послуг вражень; 6) відсутність терміну придатності (“актуальності”), ступеню пов-
торюваності (шаблонності) та обов’язкових складових елементів, без яких відповід-
на послуга вважається наданою неякісно або ненаданою взагалі; 7) відсутність умов 
“післягарантійного обслуговування”, тобто неможливість у правовому полі відслід-
кувати ступінь впливу відповідної послуги на самопочуття або свідомість потенцій-
них клієнтів, причинно-наслідковий зв’язок, як результат, притягнути винних осіб 
до відповідальності; 8) відсутність техніки безпеки для потенційних клієнтів (напри-
клад, заборона відвідування місць історико-містичного характеру туристами з пси-
хологічними вадами) та охорони праці — для персоналу відповідних суб’єктів госпо-
дарювання (відсутність посадових, функціональних інструкцій через неможливість 
встановлення кваліфікації та відповідних вимог); 9) низький рівень кваліфікованих 
invent-менеджерів та відповідного персоналу, оскільки послуги вражень надають-
ся, як правило, спеціалістами туристичної галузі; 10) двостороння суб'єктивізація 
послуг вражень; суб’єкт господарювання надає відповідні послуги за своїм сценарі-
єм, що вважає найбільш організаційно та економічно вигідним; потенційний клієнт 
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оцінює надану послугу також за своїм внутрішнім переконанням та кругозором, що 
може суттєво відрізнятися; 11) низький рівень “донорської господарської діяльно-
сті”, наприклад відсутність належно обладнаних місць для приймання їжі, або пере-
починку під час перебування у віддалених або гірських районах, низький рівень або 
занедбаність інфраструктурних об’єктів (наприклад, відсутність обладнаних засобів 
розміщення, КВЕДи 55.1,55.2,55.3,55.9) [3]; 12) низький рівень тайм-менеджменту 
під час надання послуг вражень (наприклад, великі проміжки часу під час організації 
переїзду з одного місця на інше для потенційних клієнтів); 13) відсутність інфор-
маційно-організаційної політики в частині приваблення туристів, зонінгу рекламної 
діяльності спрямованої на виокремлення потенційних відвідувачів, популяризації 
серед цільової аудиторії (наприклад, потенційними відвідувачами заказнику “За-
чарована долина” (Смерековий камінь) є шукачі містицизму); 14) низький рівень 
супровідних послуг трансферту потенційних клієнтів до відділених місць, особли-
во гірських районів (наприклад, занадто високий рівень цін на відповідні послуги 
та відсутність комфорту); 15) наявність фінансово-політичних ризиків, наприклад, 
ризик стагнації або падіння ринку послуг вражень на регіональному чи загальнодер-
жавному рівнях (відсутність ґрунтованого дослідження та оперативного моніторин-
гу потреб ринку послуг вражень, як по регіонах, так і країні в цілому; можливості 
перевантаження ринку); 16) нормативно-несприятлива політика для малих- та мі-
кропідприємців, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері послуг вра-
жень, як платники єдиного податку ІІ та ІІІ груп (наприклад, запровадження РРО, 
як засобу державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, облі-
ком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями);  17) низь-
кий рівень фінансово-організаційної підтримки  підприємців, що надають послуги 
вражень (недостатній рівень довіри з боку банківських або інших фінансово-кредит-
них установ); 18) відсутність брендінгу послуг вражень та стратегії просування на 
ринку (наприклад, формування окремого напряму scary-послуг); 19) низький рівень 
внутрішньо-підприємницької організації процесу, тобто відповідні послуги спрямо-
вані на провокування певного обсягу емоцій, вражень у клієнтів; недопустимість на 
перетворення послуг освітньо-екскурсійного характеру; 20) відсутність обладнаних 
територій, що мають достатній рівень ресурсового, економіко-організаційного, мате-
ріально-технічного та функціонального потенціалу для забезпечення рівня надання 
послуг вражень для широкого кола осіб.

Враховуючи мету та очікування потенційних відвідувачів від взаємодії з при-
родою, використання природних ресурсів, ступеню “психологічної втоми”, емоцій-
но-особистісним навантаженням, нами пропонується зонінг послуг вражень в за-
лежності від форми очікуваних емоцій, зокрема, до психологічно-гармонізуючих 
послуг вражень доцільно віднести наступні:

1. психологічні послуги, пов’язані з еко-реабілітацією особистості (індивідуальні 
чи групові): відповідні послуги спрямовані на психокорекційну роботу шляхом вза-
ємодії з навколишнім середовищем, спостеріганням за представниками флори та фа-
уни у природних умовах життя; виконанням еко-психологічних тренінгів, психоло-
гічна профілактика; проведення курсів чи майстер-класів щодо переоцінки життєвих 
цінностей та настанов, пов’язаних з важкими сімейними чи соціально-корпоратив-
ними ситуаціями; частина комплексної реабілітації, що пов’язана з позбавленням від 
шкідливих звичок (не медична психотерапія). Відповідні психологічно-екосистемні 
послуги можуть надаватися у форматі авторських курсів, тренінгів, дихально-фізич-
них вправ, еко-йоги, співбесід на заповідних територіях, як осередках гармонізації 
особистості людини шляхом безпосередньої взаємодії та єднання з природою; 
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2. еколого-спортивні заходи, що зумовлюють отримання позитивних емоцій  
(наприклад, розвиток екстремальних видів спорту на заповідних або інших терито-
ріях, перегони на автотранспортних або інших засобах, вінгсьют (стрибки з парашу-
том);

3. еко-тімбілдінг (формування тематично-корпоративних екологоорієнтованих 
спортивно-розважальних заходів для представників однієї професії або фірми, як 
інструмент емоційної консолідації працівників після дистанційної роботи);

4. еко-family (проведення заходів присвячених зняттю сімейної та соціальної на-
пруги, еколого-орієнтовані сімейні свята, від еко-вечірок до виїзних церемоній укла-
дення шлюбу на заповідних територіях або зонах відпочинку, як інструмент гармо-
нізації родини, зустріч з близькими особами після  самоізоляції);

5. офф-лайн-зустрічі (проведення екстремально-тематичних майстер-класів, се-
мінарів, зустрічей, презентацій книг, журналів, мікро-концертів);

6. beаuty-послуги та формування особистого стилю (організація та проведення 
відкритих майстер класів присвячених догляду за шкірою, волоссям для жінок (чо-
ловіків) на екологічно чистих територіях, в тому числі природно-заповідних або з 
використанням еко-косметики);

7. еко-кейтеринг у формі гастрономічної вистави на заповідних або рекреа- 
ційних територіях, як інструмент підтримки суб’єктів господарювання, що здійсню-
ють підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг громадського харчу-
вання;

8. еколого-інтелектуальні послуги (організація та проведення тематичних семі-
нарів, майстер-класів, авторських курсів щодо особистісного росту, особливостей 
виникнення та функціонування лідерства у професійній сфері, розвитку моральних 
якостей менеджера — керівника  у форматі єднання з природою та екологічного ре-
лаксу);

9. фотопослуги у нетрадиційних місцях, авангардним стилем виконання (фото-
сети — перевтілення, історичні-фотосети; формування фото- та відео-контенту під 
замовлення клієнта для розміщення у соціальних мережах Instagram, Facebook,  
Tik-tok тощо). 
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розВиТок  індусТрії  ГосТинносТі  Франції 

Індустрія гостинності є збірним поняттям, що охоплює різні сфери діяльності: 
готельний та ресторанний бізнес, транспортні підприємства, екскурсійна та розва-
жальна діяльність, навчальні заклади готельно-ресторанного профілю. Саме понят-
тя “гостинність” походить від старофранцузького “hospiсе”, що означає будинок для 
приймання мандрівників. Походження терміну є закономірним з огляду на те, що 
вже наприкінці XVI ст. у Франції виникли перші засоби розміщення. Індустрія гос-
тинності у Франції представляє важливий аспект економіки країни. Починаючи з 
90-х рр. Франція займає лідируючі місця в списку найвідвідуваніших країн. 

Розвиток сектору гостинності у Франції відбувався паралельно із загальносві-
товими процесами трансформації галузі. Так, в еволюції сфери гостинності виді-
ляють наступні головні періоди: виникнення перших закладів гостинності (IV тис.  
до н. е. — V ст. н. е.), формування спеціалізованих закладів розміщення (VI–XV ст.), 
розвиток готельної та ресторанної сфери XVI — поч. XXст., сучасний розвиток сві-
тового готельного господарства. Поява перших закладів розміщення на території 
сучасної Франції у вигляді придорожніх постоялих дворів пов’язана із розвитком 
торгівлі та паломництвом. Наприкінці XVI ст. у Франції виникли перші засоби роз-
міщення готельного типу значних розмірів у спеціально побудованих приватних і 
державних палацах, які отримують назву “готель”. 

Сучасне готельне господарство у Франції представлене такими видами туристич-
ного розміщення як: готелі, гостьові будинки, кемпінги, будинки заміського типу, 
хостели. Гостьові будинки та готелі представлені у найбільшій кількості. 

В структурі готельного фонду переважають готелі середнього класу. Здобутки 
Франції в плані розвитку готельної сфери були відмічені багатьма країнами Європи, 
і тому не дарма вони використовують для класифікації своїх готелів саме французь-

Рис. 1. структура закладів розміщення  
за видами у Франції [1]

Рис. 2. кількість закладів розміщення  
за зірковою класифікацією [1]

5 зірок      4 зірки       3 зірки          2 зірки       1 зіркагостьові       готелі      Кеміпнги     Буд.                   Хостели
будинки                                                заміського типу
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ку модель, побудовану на основі поділу готелів на категорії від нижчої — “одна зір-
ка”, до вищої “п’ять зірок”.

Найбільш відомими французькими готельними мережами на ринку є 
“AccorGroup” та “GroupeduLouvre”.

Слово “ресторан” також походить від фр. дієслова “restaurer” — “відновлювати”; 
ресторан буквально — “місце, де відновлюють сили зголоднілі”. Перший ресторан 
“Tourd’Argent” (Тур д’Аржан) було відкрито у 1533 р. в Парижі, у якого не з’являло-
ся конкурентів упродовж майже двох століть. Активний розвиток ресторанної спра-
ви у Франції зумовив появу кулінарних довідників та рекомендацій щодо обслуго-
вування.

Нині ресторанне господарство Франції динамічно розвивається, цьому сприяють 
поява міжнародних ресторанних мереж, наявність різноманітності у кухонних стилях, 
починаючи від класичної національної кухні і закінчуючи молекулярною, збільшен-
ня кількості ресторанних закладів. Країна характеризується високим потенціалом у 
подальшому розвитку гастрономічних та навчальних турів з винно-гастрономічного 
туризму. Cтаном на 2021 р., у Франції є 28 3-зіркових ресторанів категорії Мішлен, 
що свідчить про високий рівень розвитку ресторанного господарства.

Варто зазначити, що індустрія гостинності Франції постійно змінюється через 
диференціацію запитів гостей. Проте ця сфера все ще потребує вдосконалення та 
вирішення наявних проблем. Серед яких можна виділити: дефіцит кадрів, незнання 
англійської мови серед працівників та населення, економічні проблеми, проблеми з 
он-лайн бронюванням та інтенсивна конкуренція в сфері ресторанного бізнесу.

Розглядаючи подальші перспективи розвитку індустрії гостинності Франції, 
можна сказати, що країна продовжить бути лідером серед туристичних прибуттів 
з показником близько 90 млн туристів у 2019 р. Популярністю користуватимуться 
заклади середнього класу, як в готельному так і в ресторанному бізнесі.
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Історія розвитку готельної справи тісно зв’язана з подорожами. Подорожуючи 
з різною метою та намірами (відпочинок, відвідування храмів, олімпійських ігор, 
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тощо) люди мали потребу в притулку, харчуванні та відпочинку з дороги. Найдавні-
ші згадки про місця для розміщення подорожніх готелів можна знайти в писемних 
джерелах Стародавнього Єгипту.

У стародавній Греції зв’язок між містами підтримувався <<Гемеродромами>> 
(денними гінцями). На відстані, що міг подолати кінь без відпочинку, існували спе-
ціальні станції, де можна будо одержати їжу та свіжих коней.

У період розквіту грецької цивілізації у містах і на шляхах, що вели до них, з’яв-
ляються заїжджі двори, готелі. Найдавніший заїжджий двір, що згадується в джере-
лах, знаходився на острові Кріт (близько 1500 р. до н. е.). Готелі, як місця відпочинку 
посланців уряду, з’явилися значно пізніше. Так, у давньогрецькому місті Епідаврі 
(культурному центрі бога зцілення) був готель на 160 кімнат з прилеглими галерея-
ми зі скульптурами, стадіоном і театром на 17 тис. місць.

У Греції з’являється розгалужена мережа громадських і приватних готелів, пунк-
тів обміну грошових знаків, посередників-організаторів подорожей.

Подорожі особливо активізувалися після завоювання Греції римлянами. Причо-
му, подорожі римлян почали набувати оздоровчого, пізнавального, розважального 
характеру (відвідування лікувальних мінеральних джерел, визначних архітектурних 
пам’яток, відомих закладів освіти, театрів та ін.). Ці подорожі потребували організа-
ції готельної справи. Ще у І ст. до н. е. у Римській імперії виникли державні заїжджі 
двори, що знаходилися один від одного на відстані денного кінного переходу.

Заїжджі двори розташовувались у містах і на головних шляхах, якими проїжджа-
ли кур’єри та державні службовці.

На сучасність світове готельне господарство сформулювало приблизно 350 ти-
сяч комфортабельних готельних підприємств. Номерний фонд має в собі понад  
15 млн номерів. З кожним роком кількість номерів збільшується на 3–5 %. Найвищі 
показники в готельному господарстві займає Європа, фонд якої становить 45 % від 
світового. Темпи зростання готельнії індустрії розрізняють за регіонами: Європа —  
2–2,5 % в рік, США — 3–4 % в рік. Лідерами в кількості готельних номерів є: 

США, Японія, Італія, Мексика, Австрія, Канада, Греція — по 0,3 млн номерів.
Таїланд, Росія, Туреччина, Індонезія — 0,15–0,23 млн номерів;
Швейцарія, Бразилія, Аргентина — менше 0,15 млн номерів.
Тенденціями розвитку підприємств готельного господарства останні десятиліття є: 
1) поглиблення спеціалізації готельної пропозиції;
2) процес глобалізації; 
3) утворення міжнародних готельних ланцюгів; 
4) впровадження комп’ютерних технологій; 
5) розвиток мережі малих підприємств [1].
Система класифікації готелів у Греції.
У Греції для класифікації закладів розміщення використовується система “букв”, 

водночас на фасадах готелів використовуються звичні для Європи — “зірки”. Згідно 
стандарту Національної туристичної адміністрації заклади розміщення Греції поді-
ляються на чотири категорії: А, В, С, Б. Зокрема:

– готелі категорії “А” (“чотири зірки”), характеризуються високим рівнем обслу-
говування, найчастіше розташовані у відомих курортах;

– готелі категорії “В” (“три зірки”), найчастіше розташовуються у курортній зоні, 
на узбережжі;

– готелі категорії “С” (“дві зірки”), пропонують мінімальний набір послуг, розта-
шовані на певній віддалі від узбережжя у курортних зонах;

– готелі категорії “Б” (“одна зірка”) [2].
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Нині готельний бізнес Греції має свою унікальність і заворожуючі краєвиди які 
включають в себе: пляжі, гори, пещери, ущелини, заповідники і неповторні пейзажів.

За данними офіційного сатйу Грецької урядової палати готелів, інфраструктура 
пропонує 368 5-зіркових 1286 4-зіркових, 2376 3-зіркових готелів. В країні діють  
17 міжнародних аеропортів (у тому числі і на островах), а також десятки аеропортів 
місцевого значення, пов’язаних регулярними і чартерними рейсами з міжнародни-
ми. Греція, історично і географічно пов’язана з морем, володіє найбільшим морським 
флотом у ЄС, пропонує величезну кількість суден різного класу, а також 51 марину 
(стоянку для яхт) та 14 661 місць швартування з досконалою системою берегового 
обслуговування. 8 маринам комісією ЮНЕСКО присвоєно блакитний прапор.

Особливу увагу Грецька держава приділяє пристосуванню туристичної інфра-
структури потребам людей із обмеженими можливостями. Цілеспрямована робота, 
підкріпленами нормативно-правовими актами, у цьому напрямі розпочалась 2002 р. 
після Указа Президента Греції. Крім того Греція бере участь у європейських Програ-
мах обслуговування One Stop Shop в Європі та Європейській мережі для доступного 
туризму. Метою цих програм є створення бази гідного комплексу послуг та інформу-
вання інвалідів про місця проживання та туристичні напрямки [3].

Отже, на мою думку Греція має в собі як і місця для туризму так і місця для від-
починку, незважаючи на пандемію Греція має напривабливіші географічні умови які 
приваблюють туристів всього світу, одночнасно різнобічним історико-культурним 
туризмом та паломництвом до святинь всього християнського світу. Їхати до Греції 
тільки за тим, щоб у шаленому темпі оглядати пам’ятки або, навпаки, ліниво валя-
тися на пляжі — злочин. У цій країні треба насолоджуватися: їжею та вином, морем 
та полуденною спекою, спілкуванням з місцевими жителями та природою, старови-
нами та тишею, дискотеками та веселощами. Усім і одразу — інакше тут все одно не 
вийде.

На зимових гостей Греції чекає комфортна нежарка погода, відсутність літнього 
“перебору” туристів, величезна кількість пам’яток та чудово розвинена туристична 
інфраструктура. Крім того, взимку нікуди не діваються “шуб-тури”, гарна природа та 
можливість провести чудовий відпочинок на одному з найкрасивіших островів кра-
їни, Родос. Ціни в спа-готелях, що значно знизилися на період несезонну, приємно 
доповнюють картину, до того ж саме взимку можна гризти граніт науки, не відволі-
каючись на зрадливо блискуче під сонячним промінням море. 
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Туризм  Як  Вид  EкOноміЧної  діЯлЬнOсТі  
і  склAдOВа  Eкономіки  укрAїни

Туризм чaсом oбрaзно нaзивaють ключeм до розвитку, прoцвітання i блaгoпo-
луччя. І це нe є пeрeбiльшенням. Упрoдoвж oстаннiх шiстьох дeсятилiть, туризм пе-
ретворився на одну з нaйприбутковiших гaлузeй свiтoвoї eкономiки. Бiльше тoгo, у 
ХХІ ст. туризм увiйшoв як фeнoмeн свiтовoї eкoнoмiки, щo впливає нa ключoвi сeк-
тoри госпoдaрствa — трaнспoрт, зв’язoк, тoргiвлю, будiвництвo, сiльськe гoспoдaрст-
вo, вирoбництвo товaрiв нaрoднoгo вжитку тoщo. Усвiдомлeння цьoгo фaкту, спoну-
кає крaїни свiту всiлякo прaгнути дo розвитку цієї гaлузi.

Не стaнoвить винятку й нaшa дeржaвa. Зaкoн України “Прo туризм” прoгoлoшує 
туризм oдним із прiоритетних нaпрямiв рoзвитку еконoмiки. A oснoвним із oснoв-
них нaпрямiв держaвнoї пoлiтики Укрaїни в гaлузi туризму визнaється забезпечення 
стaнoвлення туризму як висoкoрентaбельної гaлузi нaцioнaльнoї екoнoмiки.

Кoмeрцiйнa спрямoвaність діяльнoсті туристичних підприємств, глибoкa прoрoб-
кa бaгaтьох aспектів, пoв’язаних із залученням і oбслугoвуванням туристiв, від плa-
нування і підгoтoвки мaршрутів дo будівництва спeціалізoвaних кoмплeксів, від 
рoбoти з клiєнтaми дo рoзвитку інфрaструктури oкрeмих регіoнів — дoзвoляє відне-
сти туризм дo сучаснoї індустрії відпoчинку, лiкування, рoзвaг, бізнесу. Oтжe, тури-
стичнa індустрія — це сукупнiсть вирoбництв різних гaлузей гoспoдaрства, зaклaдів 
культури, oсвіти, нaуки, щo забезпечують ствoрeння мaтeріальнo-тeхнічнoї бaзи ту-
ризму, пiдгoтoвку кaдрів тa прoцeс вирoбництвa, реaлізaції і спoживaння туристич-
нoгo прoдукту нa oснoвi викoристання прирoдних бaгaтств, мaтeріальних і духoвних 
ціннoстeй суспільствa.

Закoн України “Прo туризм” у стaтті першій дaє тaке визначення: “Туристична 
індустрія — сукупність різних суб’єктів туристичнoї діяльнoсті (гoтелі, туристич-
ні кoмплeкси, кемпінги, мoтелі, пансіoнати, підприємства харчування, транспoрту, 
заклади культури, спoрту тoщo), які забезпечують прийoм, oбслугoвування та пе-
рeвeзeння туристів”.

Індустрія туризму дoстатньo диференційовaнa і дaє рiзнoмaнітнi мoжливoсті для 
oрганізацiї нaйвишуканіших пoдoрoжей. Прaктично будь-який запит туристів мoже 
бути зaдoвoлений через ринoк туристичних пoслуг.

Знaчимість туризму в eкoнoміці різних крaїн дужe відрізняється. У дeяких 
eкoнoмiчнo рoзвинeних і дoбре відoмих туристичних дeржaвaх внeсoк туризму у 
ВВП крaїни вищий. Тaк, в Ітaлiї він перевищує 10 %, в Австрії — пoнaд 13 %, а в 
Іспaнії — близько 16 %. Рaзoм із тим, у бaгaтьoх рoзвинутих крaїнaх, де eкoнoмікa 
бaгaтoгaлузeвa і туризм є пoрівнянo нeвeликим сeктoрoм, внeсoк туризму у  
ВВП мoже стaнoвити меншу чaстку. Нaприклaд, в Япoнії він стaнoвить 7 %, у Нiмeч-
чинi — близькo 5 %, в Кaнaді — мaйже 4,5 %. В Укрaїні внeсoк туризму у ВВП склaдaє 
пoнaд 8,5 %.

Вoднoчaс, для крaїн, дe туризм є вaжливим eлемeнтoм в eкoнoмiцi, цей пoкaзник 
пoмітнo зрoстaє. Для мaлих oстрoвів і крaїн, щo рoзвивaються, абo пeвних регioнів, 
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де туризм є oдним з ключoвих сeктoрiв eкoнoміки, знaчення туризму зaзвичaй є ще 
вищим. Тaм туризм фaктичнo — oднe з oснoвних джeрeл дoхoду.

Eкoнoмічнa дiяльнiсть у гaлузі туризму пoлягaє в зaбeзпeчeннi eфeктивнoгo ви-
кoристaння нaявнoї та ствoрeння нoвoї мaтерiальнo-тeхнічнoї бaзи туризму, збiль-
шення вaлютних нaдхoджень дo бюджету дeржaви, кooпeрувaння кoштiв суб’єктiв 
туристичнoї діяльнoстi, зaйнятoсті нaсeлeння, зaдoвoлeння йoгo рiзномaнiтних 
пoтрeб. 

Oснoвними зaвдання екoнoмiчнoї дiяльнoсті тaкі: 
• ствoрення туристичнoгo прoдукту тa нaдaння туристичних пoслуг; 
• фoрмування ринку туристичних пoслуг;
• удoскoнaлення iнфраструктури туризму;
• рoзвитoк внутрiшньoгo тa iнoземнoгo туризму.
Дo екoнoмічних функцій туризму, в першу чергу вiднoсяться екoнoмiчні вигoди, 

якi вiн нaдaє. Тaк, туризм стимулює розвитoк елементiв iнфрaструктури - гoтелiв, 
рестoрaнiв, підприємств тoргiвлi тoщo. Він зумoвлює збiльшення дoхoднoї частини 
бюджету за рaхунoк пoдaткiв, щo мoжуть бути прямими (плaтa за вiзу, митний збір) 
абo непрямими (збiльшення зaрoбiтнoї плaти рoбiтникiв спричинює збiльшення сум 
прибуткoвoгo пoдaтку, щo сплaчується ними в бюджет). Крiм цьогo, як зaзнaчaлo-
ся вище, туризм має ширoкi мoжливoстi для залучення iнoземнoї вaлюти і рiзнoгo 
рoду iнвестицій. Не менш вaжливoю екoнoмiчнoю функцiєю туризму є зaбезпечення 
зрoстaння дoхoдiв нaселення та пiдвищення рiвня дoбрoбуту нaцiї.
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циФроВаЯ  инФормаТизациЯ  
В  сФере  Туризма  В  услоВиХ  пандемии

Туризм, как один из видов бизнеса, благодаря постоянно растущему спросу се-
годня, является наиболее быстроразвивающейся сферой в мировом хозяйстве. Та-
кое определение туризма на современном этапе делает невозможным его развитие 
без модернизации инфраструктуры и внедрения в отрасль передовых технологий. 
Сфера туризма, как и другие отрасли экономики за время своего функционирования 
проходит некоторые стадии развития. На данном историческом этапе экономика пе-
реживает этап цифровой трансформации. Цифровая трансформация сегодня — это 
центральный путь передового прогресса в мировой экономике. Как одна из целей 
устойчивого развития цифровая трансформация подразумевает внедрение в отра-
сли экономики инноваций, которые в будущем обеспечат цифровизацию большин-
ства сфер жизнедеятельности.

Внедрение информационных систем в деятельность предприятий по производст-
ву туристических продуктов не только улучшает качество предоставляемых услуг, 
но и является главным фактором, влияющим на снижение себестоимости предо-
ставляемых услуг в сфере туризма. Бесспорно, внедрение ИТ, не только в представ-
ленной сфере, но и в любой отрасли уменьшает время обслуживания клиентов, что 
отражается на спросе. Однако для полноценного усовершенствования работы тре-
буется внедрение в равной степени технологий на всех этапах управления. Сегодня 
информационные технологии больше не являются вспомогательным элементом, а в 
полной мере обеспечивают конкурентоспособность в отрасли.

Информационные технологии классифицируются следующим образом: 1) Сис-
темы для автоматизации туристического офиса; 2) Информационные системы ме-
неджмента; 3) Геоинформационные системы; 4) Системы в сфере управления го-
стиничным офисом; 5) Системы бронирования и резервирования; 6) Электронные 
системы авиакомпаний.

Главной целью автоматизации туристического офиса является обеспечение воз-
можности самостоятельного выбора услуги клиентом. С помощью такой системы 
клиент может самостоятельно выбрать услугу (пакет услуг), забронировать транс-
порт, зарезервировать место размещения и оплатить услуги. Однако существуют и 
отдельные системы бронирования и резервирования, непосредственно не связанные 
с туристическим офисом.

Что касается законодательства в сфере туризма Республики Беларусь, то оно, в 
первую очередь основывается на Гражданском Кодексе и на Законе “О туризме” от 
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25 ноября 1999 г. № 326-З; с изменениями и дополнениями. Сфера туризма также 
регулируется декретами и указами Президента Республики Беларусь, Постановле-
ниями правительства. 

2 февраля 2021 г. Совет Министров в Постановлении номер 66 утвердил Го-
сударственную программу “Цифровое развитие Беларуси” на 2021–2025 годы —  
основной прикладной инструмент введения современных информационных тех-
нологий в сфере национальной экономики и области жизнедеятельности населе-
ния в будущем. Формирование данной программы выполнено на основе Страте-
гии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, которая  
была одобрена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь, также с  
учетом законодательных актов, регулирующих информатизацию в целом, созда-
ние ИТ, систем и сетей, обеспечения защиты информации, а также результатов уже  
имеющегося опыта создания и развития информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Особое внимание стоит обратить на стратегические цели развития туризма в  
Республике Беларусь, а именно: развитие конкурентоспособного туристического 
комплекса, расширение экспорта туристических услуг, его развитой инфраструкту-
ры на уровне мировых стандартов.

Отталкиваясь от Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 года, одной из главных задач станет повышение положительно-
го имиджа Беларуси, как туристической страны стабильной и безопасной, которая 
обладает богатой историей, уникальной культурой и невероятной природой.

Предусматривается разработка и осуществление национальных туристических 
брендов (экологические, орнитологические, ностальгические, медицинские, гастро-
номические и прочие туристические маршруты). Запланировано также распростра-
нение туризма внутри Республики Беларусь, например, развитие агроэкотуризма, 
образовательного, делового, гастрономического, культурно-познавательного, эколо-
гического, лечебно-оздоровительного, охотничьего, промышленного и других видов 
туризма.

Огромный интерес будет уделен проблемам формирования туризма для пожи-
лых людей и лиц с инвалидностью, в связи с чем требуется дальнейшее обустройство 
доступной для них инфраструктуры. Продолжится развитие придорожного серви-
са и дополнительных сопутствующих услуг на уровне международных стандартов. 
Также необходимо обеспечить разработку новых туров и экскурсий с учетом требо-
ваний зеленой экономики.

Активизируется постепенное внедрение ИТ-технологий в деятельность раз-
личных туристических организаций. Ускорится информатизация туристской ин-
фраструктуры с помощью тесного партнерства с ведущими разработчиками элек-
тронных систем навигации, баз данных, виртуальной и дополненной реальности, 
аудиогидов и других профильных приложений в сфере туризма.

Наравне с этим ожидается создание мультифункциональных киосков для ис-
пользования современных технологий в местах прибытия и размещения туристов 
(к примеру, “умные” остановки общественного транспорта, использование роботов в 
аэропортах и гостиницах и т. д.). Аспектами достижения поставленных задач станут 
увеличение числа поездок иностранных граждан в Республику Беларусь с 11,5 млн 
человек в 2018 г. до 16,6 млн человек в 2035 г., численность туристов и экскурсан-
тов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республику Беларусь, с  
1,1 млн человек в 2019 г. до 1,6 млн человек в 2035 г., конечно же, если не будет огра-
ничений в связи с вирусом Covid-19.
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анализ  показаТелеЙ  псиХосоциалЬноГо  сТресса 
у  сТуденТоВ-псиХолоГоВ  В  период  каранТина 
и  самоизолЯции

Карантин и самоизоляция являются достаточно неприятным событием для лю-
дей, вынуждающие их пребывать в относительно ограниченном пространстве, испы-
тывать ограничение личной свободы, разлуку с близкими, неуверенность в состоя-
нии собственного здоровья, тревогу о самочувствии членов семьи.

Wang Y. и соавторы в своих исследованиях установили, что карантин может быть 
фактором острого стрессового расстройства [2].

Taylor M. R. и соавторы отмечают следующие психологические проблемы во вре-
мя и после карантина — апатия, ступор, эмоциональное расстройство, депрессия, 
стресс, гнев и раздражительность [1].

Также особой проблемой в период карантина являются финансовые трудности, 
боязнь потери работы и экономические проблемы. Все эти факторы относятся к пси-
хосоциальным и в совокупности сопровождаются повышенными психоэмоциональ-
ными нагрузками, что способствует развитию сильного утомления, личностных и 
социальных конфликтов, эмоциональных расстройств и депрессивных состояний. 

Хроническое эмоциональное перенапряжение является центральным звеном 
психосоматической патологии, связывающим неблагоприятные психологические, 
социальные факторы и психофизиологические процессы в организме человека и 
включающиеся в патогенез многих заболеваний. 

Объекты и методы исследования. Нами было проведено исследование показате-
лей уровня психосоциального стресса у 85 студентов-психологов Мелитопольского 
государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого (г. Мелито-
поль) в возрасте от 17 до 20 лет, из них: 72 девушки и 13 юношей. Обследование 
проводилось по методике Л. Ридера, которое  оценивает уровень стресса как у от-
дельных людей так и у различных групп населения. В связи с малым количеством 
обследованных лиц мужского пола, обработка результатов исследования проводи-
лась без учета гендера.

Данное исследование проведено в соответствии с планом научно-исследователь-
ской работы кафедры психологии Мелитопольского государственного педагогиче-
ского университета им. Б. Хмельницкого, г. Мелитополь “Психологічні засади ак-
туалізації ресурсності та життєстійкості особистості: концептуалізація та розвиток”.



134

Результаты исследования и обсуждения. Социальные изменения в нашем обще-
стве, эпидемия COVID-19 и длительный карантин в виде самоизоляции привнесли 
существенные изменения в жизнедеятельность студенческой молодежи. Так, резуль-
таты исследования, проведенного в 2020 г., показали, что в группе студентов-психо-
логов высокий уровень психосоциального стресса выявлен у 32,70 % обследованных, 
что в три раза больше этого показателя в 2015 г. Средний уровень психосоциально-
го стресса наблюдался у 46,70 % студентов, что на 10,00 % меньше, чем показатели 
прошлого исследования. Низкий уровень стресса выявлен у 20,60 % студентов-пси-
хологов, этот показатель снизился почти на 10,00 % по сравнению с показателями 
2015 г. [3].

Нами был проведен детальный анализ составляющих психосоциального стресса 
в жизнедеятельности студентов-психологов за 2020 год в вариантах ответов методи-
ки. Результаты приведены в таблице.

Как видно из таблицы, считают себя нервным человеком 20,60 % обследуемых 
и этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с исследованием 
2015 года. Полученные данные свидетельствуют о влиянии самоизоляции на эмоци-
ональное состояние студентов. Для данной возрастной группы этот показатель явля-
ется высоким. Скорее согласны с этим утверждением 42,20 % обследуемых и скорее 
не согласны 10,00 % респондентов.

Очень беспокоятся о своей учебе 58,70 % студентов, что свидетельствует о влия-
нии дистанционного обучения на усвояемость учебного материала, а также косвенно 
указывает о возможных финансовых затруднениях родителей, так как большинство 
студентов обучаются по контракту. Скорее согласны с этим утверждением 32,60 % 
обследованных, “Скорее не согласен” и “Совсем не согласен” — 4,50 % и 4,20 % ре-
спондентов соответственно.

Результаты исследования показали, что студенты-психологи часто ощущают 
нервное напряжение. Это отметили 23,80 % обследованных, и этот показатель в  
2020 году увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим исследованием. По-
казатель “Скорее согласен” в 2020 г. составил 56,20 % респондентов, “Скорее не со-
гласен” и “Совсем не согласен” — 13,60 % и 6,40 % респондентов соответственно.

В результате исследования выявлено, что повседневная деятельность вызывает 
большое напряжение у 18,60 % студентов и 30,20 % респондентов скорее согласны 

сравнительный анализ составляющих психосоциального стресса студентов-психологов 
(% обследованных)

да, 
согласен 

скорее 
согласен

скорее, 
не согласен

нет, 
не согласен

пожалуй, я человек нервный 20,6 42,2 27,2 10,0

я очень беспокоюсь о своей учебе 58,7 32,6 4,5 4,2

я часто ощущаю нервное напряжение 23,8 56,2 13,6 6,4

Моя повседневная деятельность 
вызывает большое напряжение

18,6 30,2 26,1 25,1

общаясь с людьми, я часто ощущаю 
нервное напряжение

3,1 58,5 28,1 10,3

К концу дня я совершенно истощен 
физически и психически

15,6 28,3 46,0 10,10

в моей семье часто возникают 
напряженные отношения

20,1 43,4 21,2 15,3
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с этим утверждением, что связано с экономическими проблемами, самоизоляцией и 
неопределенностью в будущем. “Скорее не согласен” и “Совсем не согласен” с этим 
утверждением 26,10 % и 25,10 % респондентов соответственно.

При анализе утверждения “Общаясь с людьми, я часто ощущаю нервное на-
пряжение” было выявлено, что согласны с этим утверждением 3,10 % студентов и  
58,50 % респондентов скорее согласны с данным утверждением. Эти показатели  
увеличились в 2,4 раза соответственно по сравнению с 2015 годом. “Скорее не согла-
сен” и “Не согласен” с этим утверждением 28,10 % и 10,30 % респондентов соответ-
ственно.

Результаты ответов на утверждение “К концу дня я совершенно истощен физиче-
ски и психически” выявили увеличение показателя почти вдвое в 2020 г. — 15,60 % 
обследованных по сравнению с 2015 г. Показатели утверждения “Скорее согласен” 
незначительно увеличились в 2020 г. — 28,30 % обследованных против 24,20 % в  
2015 г. Скорее не согласны с этим утверждением 46,00 % и совсем не согласны  
10,10 % обследованных.

Выявлено, что результаты по утверждению “В моей семье часто возникают на-
пряженные отношения” в 2020 г. увеличились почти в три раза по сравнению с  
2015 г. и составили 20,10 % обследованных. Также наблюдается рост показателей по 
утверждению “Скорее согласен” в три раза по сравнению с предыдущим исследова-
нием, показатель 2020 г. составил 43,40 % по сравнению с 2015 г. — 14,80 % обсле-
дованных. В утверждениях “Скорее не согласен” и “Нет, не согласен” наблюдается 
снижение показателей в 2020 г. — 22,20 % и 15,30 % обследованных соответственно 
против 32,80 % и 45,90 % обследованных в 2015 г. соответственно.

Выводы исследования. Таким образом, в результате исследования выявлено 
увеличение уровня психосоциального стресса у студентов-психологов в период ка-
рантина и самоизоляции во время пандемии COVID-19. Установлено увеличение 
показателей психоэмоционального стресса в обследуемой группе по сравнению с ис-
следованиями 2015 года.

Высокий и средний уровни психосоциального стресса у студентов рассматрива-
ются нами как донозологическое состояние, которое при ухудшении эпидемиологи-
ческой, социальной и экономической обстановки в стране могут формировать сома-
тическую патологию в данной обследуемой группе.
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поШиренісТЬ  ізолЬоВаниХ  поліморФниХ   
ВаріанТіВ  ГеніВ  циТокініВ  у  ХВориХ   
на  плазмокліТинну  міЄлому  у  осіб,  
Які  зазнали  ВплиВу  радіаціЙноГо  опроміненнЯ 
Внаслідок  аВарії  на  ЧорнобилЬсЬкіЙ  аес

Ризики формування онкогематологічної патології, зокрема плазмоклітинної 
мієломи (ПКМ), обумовлені впливом ендогенних, екзогенних чинників та впливом 
генів імунної відповіді, зокрема генів цитокінів (TNF-α, TGF-β1, IL-6, IL-10, IFN-γ) 
[1], які визначають вплив негативних чинників (у тому числі іонізуючого випро-
мінювання (ІВ), інфекційних агентів, зокрема вірусу Covid-19 та ін.), на організм 
людини. Однонуклеотидні поліморфізми (single nucleotide polymorphisms — SNP) у 
промоторній ділянці генів цитокінів найбільшою мірою позначаються на швидкості 
секреції та біологічній активності цих факторів [2]. Тому вивчення алельних варіан-
тів генів, що визначають базовий рівень продукції цитокінів, дозволить визначити їх 
роль щодо асоціації з ризиком ПКМ.

Периферичну кров для проведення молекулярно-генетичних досліджень було 
отримано від 78 хворих на ПКМ відділення радіаційної онкогематології Інституту 
клінічної радіології Державної установи “Національний науковий центр радіацій-
ної медицини НАМН України”. Характеристики пацієнтів (стадія ПКМ за класи-
фікацією Durie-Salmon (I–III ст.) [3] та дані радіаційного анамнезу (контакту з ІВ) 
представлені в табл. 1: 1-ша група (порівняння) — 47 неопромінених осіб, 2-га гру- 
па — 31 опромінена особа (17 учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС, 
6 — жителі територій, забруднених радіонуклідами, 3 евакуйованих із зон безумов-
ного відселення). Контрольна група — 364 практично здорових мешканців Цен-
трального геногеографічного регіону України.

Аналіз поширеності поліморфних варіантів генів цитокінів та їх гаплотипових 
сполучень у хворих з наявністю радіаційного анамнезу і в конрольній групі свідчить 
про відповідність частоти зустрічаємося досліджених генів.
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Таблиця 1 

Характеристика пацієнтів з пкм 

стадія 
за Durie-Salmon

категорія 
обстежених

Чоловіки, n = 61 Жінки, n = 17 усього, n = 78

II Загалом 30 11 41

постраждалі улна – 8, 
КТ – 3, 

евак.– 2

КЗ – 2 15

група порівняння 17 9 26

III
(ст. III а, ст. IIIв)

Загалом 31 6 37

постраждалі улна – 6 (ст. III а), 
5 – (ст. III в), 

КЗ – 2 (ст. II а), 
евак. – 1 (ст. III в)

КЗ – 2 (ст. III в) 16

група порівняння 17 (10 – ст. III а, 
7 – ст. III в)

4 (2 – ст. III а, 
2 – ст. III в)

21

усього – 78, постраждалих – 31, група порівняння – 47

Таблиця 2 

розподіл алельних варіантів генів цитокінів у хворих на пкм 

цитокіни алелі

Частота розподілу

група 
контролю,  

n = 364

хворі на пкм (n = 78)

1-ша група, 
n = 47

2-га група, 
n = 31

TNF-α - 308
G 0,795 0,875 0,875

A 0,205 0,125 0,125

IFN-γ + 847
T 0,251 0,295 0,495

A 0,749 0,705 0,505

IL-6 - 147 
G 0,546 0,500 0,480

C 0,454 0,500 0,520

TGF-β1 
codon 10

T 0,505 0,788 0,719*

а 0,495* 0,212 0,281

TGF-β1 
codon 25

G 0,885 0,887 0,910

C 0,115 0,113 0,090

IL-10 -1082
G 0,453 0,500 0,470

A 0,547 0,500 0,530

IL-10 - 819
T 0,228 0,227 0,275

C 0,772 0,773 0,725

IL-10 - 592
A 0,772 0,744 0,735

C 0,228 0,256 0,265

Примітка 1. 1-ша група – хворі на пКМ, які не зазнали дії іонізуючого випромінювання.
Примітка 2. 2-га група – хворі на пКМ, які зазнали дії іонізуючого випромінювання.
Примітка 3. n – кількість спостережень.
Примітка 4. * – вірогідність розбіжностей порівняно з показниками групи контролю, р < 0,05
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Вивчення частоти генотипів генів цитокінів у хворих на ПКМ показало, що їх 
поширеність відповідала значенням таких у осіб контрольної групи (табл. 3) за ви-
ключенням частоти носійства генотипу TGF-β codon 10 Т/Т гена TGF-β, яка майже 
вдвічі перевищувала контрольні значення, незалежно від контакту хворих з ІВ. 

Таблиця 3 

розподіл генотипів цитокінів у групі хворих на пкм

цитокіни Генотипи

Частота розподілу

група
контролю, 

n = 364

хворі на пкм

1-ша група, 
n = 47

2-га група, 
n = 31

TNF-α - 308

G/G 0,728 0,728 0,750

G/A 0,135 0,136 0,250

A/A 0,137 0,136 –

IFN-γ +847

T/T 0,181 0,182 0,220

T/A 0,140 0,227 0,230

A/A 0,679 0,591 0,550

IL-6 -147

G/G 0,272 0,227 0,160

G/C 0,549 0,546 0,600

C/C 0,179 0,227 0,220

TGF-β1
codon 10

T/T 0,228 0,591* 0,570*

T/A 0,457 0,327 0,320

A/A 0,187 0,182 0,210

TGF-β1
codon 25

G/G 0,772 0,773 0,840

G/C 0,228 0,227 0,140

C/C 0,000 – 0,020

IL-10 -1082

G/G 0,181 0,227 0,170

G/A 0,544 0,546 0,600

A/A 0,275 0,227 0,230

IL-10 -819

T/T 0,044 – 0,060

T/C 0,368 0,455 0,430

C/C 0,588 0,545 0,510

IL-10 -592

A/A 0,044 0,060 0,070

A/C 0,368 0,360 0,390

C/C 0,588 0,570 0,540

Примітка 1. 1-ша група – хворі на пКМ, які не зазнали дії іонізуючого випромінювання.
Примітка 2. 2-га група – хворі на пКМ, які зазнали дії іонізуючого випромінювання.
Примітка 3. n – кількість спостережень.
Примітка 4. * – вірогідність розбіжностей порівняно з показниками популяційного контролю, р < 0,05

Таким чином встановлено вірогідне підвищення частоти генотипу  
TGF-β codon 10 Т/Т (0,591, p < 0,05) у групі хворих на ПКМ (незалежно від контак-
ту з ІВ), що свідчить про однонаправлений асоціативний зв’язок даного чинника з 
ризиком формування патології і надає підставу розглядати цей однонуклеотидний 
поліморфізм як незалежний імуногенетичний фактор схильності до розвитку ПКМ. 
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Разом з тим, виявлена тенденція щодо зниження частоти поширеності генотипу  
IL-6 -147 G/G в групі опромінених хворих дає підставу для подальшого дослі- 
дження.
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досВід  псиХолоГіЧноГо  супроВоду  
поЧаТкоВоГо  еТапу  ВакцинуВаннЯ  Від  COVID-19

Становлення організаційної психології як відносно нового напряму психологіч-
ного знання у нашій державі вимагає напрацювання її практичного досвіду з метою 
подальшого узагальнення та систематизації. В Україні й досі психологічні служ-
би не мають реального поширення та існують у якості теоретичного обґрунтування 
загальних підходів незважаючи на певні успіхи у створенні правового поля для їх 
функціонування. Психологічне забезпечення професійної діяльності здійснюється 
не системно та постійно, а фрагментарно  за допомогою поодиноких психологів у 
різних галузях діяльності. Найбільш реального системного практичного застосуван-
ня організаційна психологія отримала у економіці у вигляді коучингу [1, с. 18–23; 3; 
4]. Коучинг це метод здійснення колсантингу й тренінгу здібності досягнення пев-
ної цілі, мети в професії чи особистому житті. Його джерела лежать у спортивному 
тренерстві, позитивній, когнітивній та організаційній психології. Сприяючи розвит-
ку останньої автором цієї публікації  здійснена спроба вирішення деяких актуальних 
проблем організаційної психології у частині подолання кризових ситуацій у суспіль-
стві шляхом застосування у масштабах соціуму польового експерименту: миротвор-
чої психологічної операції [2, с. 49–52].

Приймаючи виклики часу та продовжуючи напрацювання практичного досвіду 
організаційної психології нами апробований психологічний супровід початкового 
етапу вакцинації від COVID-19. Початковим етапом вакцинації нами був виділений 
період отримання учасниками вакцинації перших двох доз вакцин на протязі май-
же місяця і деякий час після нього. Експеримент проводився на базі Житомирського 
інституту МАУП з залученням працівників інституту: професорсько-викладацького 
складу та адміністративно-господарського персоналу.
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Актуальність щодо проведення психологічного супроводу початкового етапу вак-
цінації пов’язана з загальною ситуацією у нашому суспільстві, яка склалася під час 
пандемії: зневірою громадян України у якість вітчизняної медицини; відсутність про-
фесійного та постійного керування карантином; початком вакцінації з великим запіз-
ненням по відношенню до інших держав; не визначеність керівництва держави чим 
вакціонувати громадян; страх перед вакцинацією у зв’язку з повідомленнями ЗМІ 
про факти захворювання після щеплення. Крім того, вказаним факторам передували 
повідомлення про масову загибель людей у Китаї, Італії, США, Іспанії, Індії тощо. 
У купі вказане сформувало стан пригніченості в українському суспільстві, страху, 
відчуждження особистості, тривоги за майбутнє. Поступово за даними спостережень, 
проведення контент-аналізу засобів масової інформації у громадян України сформу-
валося дві типові реакції на вакцинацію: перша вимагала найскорішого щеплення, 
друга повністю відмовилась від щеплення. 

На прикладі працівників Житомирського інституту МАУП, за результатами опи-
тування, вказані реакції або настанови розподілилися 50 % на 50 %. За таких умов у 
середині літа цього року інститут приступив до вакціонування. У зв’язку з вказаним 
на кафедрі психології інституту було прийняте рішення щодо проведення психоло-
гічного супроводу першого етапу вакцинування працівників. Для досягнення чисто-
ти експерименту працівники інституту не повідомлялись про здійснення психоло-
гічного супроводу. Робота з учасниками вакцинації була організована за допомогою 
колективного Viber шляхом надсилання текстових повідомлень та стандартизованих 
смайл-повідомлень різного змісту та естетичного оформлення у вигляді текстових 
фото та невеличких відеороликів Тік Ток на смартфони. У процесі психологічного 
супроводу виконувалися наступні завдання: не залишити на одинці із страхом перед 
вірусом вакцинованих; трансформація їм правил поведінки та деяких застережень 
життєдіяльності після отримання вакцини; трансформація загально медичних знань 
щодо формування та підтримки імунітету; трансформація знань щодо дієти, залуче-
ної із стародавньої гіпократівської медицини (що їсти при тих чи інших недомаган-
нях);  формування гарного настрою та підтримання позитивних емоцій.

Повідомлення для вакцинованих надсилалось у тому чи іншому вигляді майже 
кожний день (особливо на протязі місяця між щепленнями) іноді робилися паузи в 
один-два дні. Як правило кожний ранок надсилалися різні кольорові повідомлення 
загальний зміст яких можна назвати як привітання з добрим ранком. Такі привітання 
як правило супроводжувалися різними побажаннями. Таким чином досягалася си-
туація формування доброго настрою у ранці, що призводило до здібності у вакцино-
ваних підтримувати позитивні емоції на протязі дня. Крім того, використовувалися 
жартівливі смайли та ті, що дозволяли послухати приємну мелодію, пісню. Смайли, 
які несли в собі підбір інших витворів мистецтва: різблення по дереву, картини, ху-
дожні образи, квіти тощо сприяли відволіканню від “прислуховування” до можливих 
проявів хвороби.

Після проведення другого щеплення робота з вакцинованими не припинялась, але 
була більш повільнішою і не такою щільною. Завдяки цьому на початок навчального 
року бажаючих вакціонуватися і тих, хто розпочав це робити за межами інституту 
збільшилося до 75 %. З початком осені зміст надсилаємих стимульних матеріалів на 
смартфони працівників змінився на переважно осінні фото та відео пейзажи, як нату-
ральні, так і рисовані. З точки зору медичної психології при наявності сформованого 
певного імунітету застосування художньо вивірених образів природи сприяло фор-
муванню гармонії з нею та здібності до гомеостазу та психічної рівноваги. У свою чер-
гу повільні емоції, які супроводжували спостерігання природи сприяли зміцненню 
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тільки що сформованого імунітету як нового стану психофізіології особистості, який 
незмінно пов’язаний із впевненістю у своє здоров’я та у перспективу життя.

В наслідок навіть повільного психологічного супроводу, на данному етапі, на поча-
ток жовтня відсоток бажаючих вакціонуватися та тих що приступив до практичного 
вирішення проблеми отримання щеплення збільшився до 85,2 %. Ефективній роботі 
щодо психологічного супроводу вакцинування сприяла традиція, яка започаткована 
та підтримується керівництвом інституту щодо використання колективного Viber 
для поздоровлення працівників інституту з днями народження, а також з релігійними 
святами. Надія, сподівання на найкраще, спокій, віра взагалі, які у собі несуть релі-
гійні свята безперечно сприяли подоланню страхів та невпевненості у проведеному 
вакціонуванні. Тому вже на початок листопада відсоток тих, хто в інституті бажає 
вакціонуватися та вирішує проблему склав майже 100 %.

Спроба використання можливостей смартфону у проведенні психологічного су-
проводу, на наш погляд, заслуговує на увагу. Пристрій вирішує надзвичайно важливу 
проблему: донесення організованого позитивного психологічного впливу на кожну 
особистість, а від так може виступати у якості технічного засобу забезпечення пси-
хологічного супроводу виконання будь-якої діяльності, наприклад, створення пси-
хологічних служб міністерств, відомств, закладів або просто виконання тимчасових 
завдань. Варто звернути увагу на повідомлення по засобам масової інформації (при-
близно місячної давності), яке оголосив ректор Київського Національного універси-
тету культури М. Поплавський про створення факультету ТікТок, тобто факультету, 
який зможе готувати фахівців для виготовлення смайл-продукції.З точки зору ство-
рення перспективних психологічних служб, виконання різних завдань із застосуван-
ням психології, яка здібна підвищувати ефективність будь-якої діяльності створення 
факультету має надзвичайну перспективу.

Наприкінці невеличкої публікації хочу побажати усім працівникам Житомир-
ського інституту МАУП, які були охоплені психологічним супроводом першого ета-
пу вакцинації від COVID-19 подальшого зміцнення свого здоров’я.
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до  наВЧалЬної  діЯлЬносТі 

Однією з найпріорітетніших проблем сьогодні є мотивація студентів. Запорукою 
ефективного начального процесу є людина, що хоче діставати знання, а отже моти-
ваційний підхід до навчання, є запорукою засвоєння матеріалу.

Основним фактором, що впливає на мотивацію до навчання студентів, є оволо-
діння знаннями, уміннями та навичками, які в подальшому сформують фундамент 
професійної діяльності. Підвищенню мотивації навчальної діяльності сприяють: 
спосіб засвоєння навчального матеріалу, його зміст, методи навчання; використання 
на кожному з етапів заняття проблемних мотивацій та завдань; застосування інте-
рактивних технологій [1].

За визначенням Н. Лисовець, мотивацію складають дві групи явищ [2]:
• сукупність мотивів або чинників як індивідуальна система мотивів;
• динамічна освіта, процес, механізм, тобто система дій з активізації мотивів 

певної людини.
Отже, беручи до уваги те, що для будь-якого іншого виду діяльності, навчальна 

мотивація визначається низкою специфічних для цієї діяльності чинників [3]: 
• освітньою системою, закладом освіти, де відбувається навчальна діяльність; 
• особливостями організації освітнього процесу; 
• особливостями суб’єктів навчальної діяльності (вік, стать, інтелектуальний 

розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, взаємодія із соціальним ото-
ченням); 

• суб’єктними особливостями педагога і, передусім, системою його відношень 
до учня (студента);

• специфікою навчальної дисципліни.
Виходячи з викладеного можна сказати, що особливості мотивації до навчання 

студентів, мають бути спрямовані ззовні, але й потрібно враховувати внутрішній 
фактор відношення об’єкта до навчального процесу та зацікавленості в ньому. 

Також слід відмітити, що успішнісь студента може залежати не тільки від його 
особистісної мотівації до процесу, але й від викладача. Викладач, як виконувач своїх 
обов’язків також має проявляти зацікавленість до подачі знань студентів, що може 
проявлятись у методах викладання матеріалу, або у видачі інформаціїого забезпе-
чення тощо[3].

Отже, загалом особливості мотивації студентів закладів вищої освіти до навчаль-
ної діяльності полягають у впливі внутрішних та зовнішніх факторах особистості, 
на які мають звертати увагу викладачі при спонуканні студентів до навчання та  
навчальної діяльності.
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CуЧасні  підХоди  до  ВикладаннЯ  
медиЧниХ  дисциплін  здобуВаЧам  спеціалЬносТі 
“спеціалЬна  осВіТа”  і  “псиХолоГіЯ”  
В  умоВаХ  дисТанціЙноГо  наВЧаннЯ

Процес переходу від індустріального суспільства до інформаційного, соціально-е-
кономічні зміни, що відбуваються в Україні, а також вплив пандемії на всі світові 
процеси, потребують істотних змін у багатьох сферах діяльності нашої держави. На-
самперед це стосується і реформ в освіті. Сучасні освітні програми передбачають роз-
виток системи освіти на основі нових прогресивних концепцій, впровадження у ос-
вітньо-виховний процес інноваційних педагогічних технологій і науково-методичних 
досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження 
України до трансконтинентальної системи комп’ютерної інформації. 

Перехід від очної до повністю дистанційної освіти через зростаючу захворюва-
ність на СOVID-19 для здобувачів спеціальності “Спеціальна освіта” та “Психологія” 
(спеціальна, клінічна) в даний час зазнає певних труднощів. Особливо зіткнулися з 
багатьма проблемами викладачі медичних дисциплін — як саме забезпечити лекцій-
ні та практичні заняття якісним матеріалом унаочнення, дотримуватися навчального 
плану, готувати здобувачів до практики та багато іншого. Ситуація ускладнюється ще 
й тим, що у період піку захворюваності співпадає з проведенням практичних занять, 
складання іспитів та заліків. Як в такій ситуації, що склалася, ефективно навчати та 
атестувати здобувачів? На ці та інші актуальні питання ми спробуємо відповісти у цій 
тезі, орієнтуючий на власний досвід та досвід колег, проведених нами дослідженнях.
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Однак, ця проблема особливо для викладачів медичних дисциплін, які є складо-
вою циклу професійної підготовки і основою для подальшого вивчення спеціальних 
предметів спеціальності “Спеціальна освіта” і “Психологія” в даний час є до кінця 
невирішеною і потребує подальших досліджень.

Розглянемо сучасні підходи до викладання медичних дисциплін здобувачам спе-
ціальності “Спеціальна освіта” і “Психологія” в умовах дистанційного навчання.

У сучасних умовах дистанційне навчання в закладах вищої освіти застосовується 
на всіх рівнях освіти. З одного боку, дистанційне навчання, як інноваційний освітній 
процес (з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій) допомагає здо-
бувачам освіти реалізовувати власні освітні цілі, спрямовані на професійний розви-
ток особистості. З іншого — має багато недоліків, що вочевидь негативно впливає на 
якість професійної підготовки.

Загалом, при дистанційному навчанні в закладах вищої освіти, освітній процес 
організовується таким чином, що навчальна програма базується переважно на само-
стійному навчанні студента. При цьому він часто зовсім відділений від викладача в 
просторі або в часі, а їх взаємодія здійснюється на основі педагогічно організованих 
інформаційних технологій, перш за все, з використанням інформаційних комунікацій. 

Освіта здобувачів такої спеціальності як “Спеціальна освіта”, “Психологія” пов’я-
зана з вивченням анатомо-фізіологічних і клінічних основ порушень розвитку осо-
бистості, діагностикою психофізичного розвитку, корекцією, психотерапією. Освіта 
здобувачів цієї спеціальності потребує роботи безпосередньо з дітьми з порушеннями 
психофізичного розвитку. Наприклад, майбутні логопеди вже починаючи з першого 
курсу навчання мають бачити дітей з різними мовленнєвими порушеннями, виклада-
чі їх навчають діагностувати ці порушення та працювати зі спеціальними шпателями 
та іншими інструментами, тобто що застосовують в практичній логопедії в процесі 
корекційної роботи, вчити професійно проводити діагностику та проводити  аналіз 
практичної роботи саме очно! 

На практичних аудиторних заняттях здобувачів спеціальності “Спеціальна осві-
та”, “Психологія” часто залучають професіоналів-практиків та експертів галузі, що 
мають передовий досвід у галузі спеціальної та інклюзивної освіти. Тут важливим є 
своєчасне виявлення мовленнєвих порушень, порушень психофізичного розвитку, а 
також комплексний супровід цих дітей та корекційна допомога дітям різних фахівців 
у професійній діагностиці та подоланні порушень, а також залучення батьків до ко-
рекційного процесу [2]. Як це зробити в процесі дистанційного навчання? Виникають 
певні проблеми. Відтак, викладачам доводиться виходити “із зони комфорту очного 
навчання” на період карантину, швидко адаптуватися до онлайн-освіти, використо-
вувати сучасне програмне забезпечення та відповідну якісну техніку, впроваджувати 
власні сучасні підходи тощо.

Звісно, що для здобувачів спеціальностей, які не потребують обов’язкової “живої” 
практики (наприклад, огляду клієнта та корекційної роботи) особливо не познача-
ється на їх якості освіти, окрім загальних проблем, які вже були виявлені освітянами: 
ізольованість студента в віртуальній академічній групі; порушення групової єдності; 
проблеми комунікацій, живого спілкування; відсутність якісного інтернет зв’язку 
та відповідного програмного забезпечення, сучасних технічних засобів; нерозвинені 
навички користувача менеджерів здобувачів та викладачів (не можуть чітко сфор-
мулювати відповідь/запитання, не розуміють зміст коротких сповіщень та ін.); не 
достатньо знань впевненого користувача ПК (програм дистанційного навчання, де-
монстрацій презентацій та ін.); втрата зацікавленості у таких заняттях, що негативно 
впливає на мотивацію як здобувачів так і деяких викладачів тощо [3].
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До цього важливою особливістю дистанційного навчання вважається наявність 
у здобувачів, в першу чергу, здібностей до навчання (аналітико-пізнавальної актив-
ності), професійного спрямування (відповідних професійно значущих якостей та ін-
тересів), навичок самоменеджменту та самоосвіти, професійних інтересів, мотивації 
до навчання, що наразі можна виявити не у кожного здобувача. Крім того, на нашу 
думку, посилити мотивацію здобувача суворим систематичним контролем (як цього 
вимагають від викладачів заклади вищої освіти) не завжди доцільно.

Специфіка освіти майбутніх корекційних педагогів і спеціальних психологів така, 
що більшість сформованих їх клінічних компетенцій нерозривно пов’язані з такими 
формами навчання, які вимагають особистої присутності, і це насамперед практич-
ні маніпуляції, зокрема з артикуляційним, опорно-руховим апаратом, що дає мож-
ливість наочно побачити всі необхідні деталі фізіологічних рухів та ін., а також ко-
мунікативні навички. Тому, наразі, викладачі у цьому контексті шукають будь-які 
можливості продемонструвати такі практичні маніпуляції за допомогою спеціально 
розроблених матеріалів унаочнення, відеокамер та інших пристроїв найвищої якості, 
тощо. 

Тобто на сьогодні це виглядає як превентивні заходи, пошук та вдосконалення 
яких вимагає певних зусиль та додаткової кропіткої роботи, власних фінансових ви-
трат на закупівлю сучасного обладнання тощо. У такому випадку можна, наприклад, 
запропонувати звернутися до навчальних частин щодо внесення змін до розкладу, 
щоб під час дистанційного навчання більше годин викладалися лекції, проводилися 
такі форми занять, які б дозволяли обійтися без “живої” практики. А години “живої” 
практики ставити на той період, коли буде можливість вийти офлайн на практичну 
роботу до закладів дошкільної освіти, спеціалізованих закладів, інклюзивно-ресурс-
них та реабілітаційних центрів, до клієнтів, які потребують корекційної та реабіліта-
ціної допомоги. 

І ще дуже важливим в дистанційному навчанні залишається зворотній зв’язок та 
глибоке самопізнання здобувачем власного “Я”, рефлексивне оволодіння актуаль-
ними і фундаментальними “ядрами” знань, що не є можливим без розвиненої ана-
літико-пізнавальної активності. Завдяки застосуванню цифрових індикаторів при 
спостереженні прояву різних якостей цілком можливо свідомо розвивати їх із залу-
ченням самих здобувачів освіти за певною технологією [1, с. 9]. Тобто викладачам під 
час дистанційного навчання слід звернути увагу на це питання.

На нашу думку, необхідним також буде пpoвeдeня ceмiнapів-пpaктикумів для ви-
кладачів спеціальності “Спеціальна освіта” і “Психологія”, де вони можуть oзнaйoми-
тиcя з нoвaцiями дистанційного навчання, ділитися досвідом організації практичних 
занять, тощо. Це дозволить  визначати основні чинники забезпечення peзультaтив-
нocтi кopeкцiйнoї poбoти під час введення карантинних заходів, в умовах вимушеного 
призупинення освітнього процесу та ін.

Останнім часом підвищення та зниження рівня захворюваності у певних регіонах 
України показали те, що можливо прогнозувати приблизно період тривалості черво-
ної зони, а отже і виходу з неї, тому заклади вищої освіти, де є такі специфічні спеці-
альності, що потребують практики з дітьми з психофізичними порушеннями, можуть 
корегувати розклади і таким чином впливати на якість навчання (а не критикувати 
будь-яке застосування дистанційних освітніх технологій). 

Отже, на нашу думку, найбільш придатною моделлю для викладання медичних 
дисциплін в умовах дистанційного навчання для здобувачів спеціальності “Спеціаль-
на освіта” і “Психологія” (спеціальна, клінічна) як показує вже професійний досвід, 
вважається інтеграція очної та дистанційної форм навчання.
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до  пиТаннЯ  орГанізації  наВЧалЬно-меТодиЧної  
робоТи  у  закладаХ  ВиЩої  медиЧної  осВіТи

Навчально-методична робота у закладах вищої медичної (ЗВМО) — це система 
обґрунтованих науковими досягненнями та передовим досвідом заходів, спрямова-
них на підвищення кваліфікації та професійної майстерності на підгрунті оволодін-
ня необхідними компетентностями, творчого потенціалу, працездатності та продук-
тивності педагогічного колективу з урахуванням дотримання етичних норм в межах 
спілкування між викладачами та зі студентською громадою для удосконалення на-
вчально-виховного процесу та формування особистості випускника, який буде реа-
лізований як фахівець за умов суспільних та економічних змін соціуму [1, 2, 3]. 

Навчально-методична робота включає: комплексне методичне забезпечення дис-
циплін з використанням сучасних методів та форм навчання (підготовка програм, си-
лабусів, інших методичних матеріалів та щорічне їх оновленням на сторінках кафедр 
офіційних сайтів ЗВМО або на відповідних платформах); забезпечення практичної 
складової підготовки майбутніх фахівців; обмін досвідом щодо найбільш передових 
технологій провадження навчального процесу з урахуванням викликів сьогодення.

Успішне провадження навчально-методичного процесу у ЗВМО потребує вико-
ристання інноваційних засобів сучасного освітнього простору, що дозволяє забезпе-
чити реалізацію завдань освітніх програм з використанням педагогічно адаптованої 
системи понять про явища, закономірності, закони, теорії галузі фахових знань від-
повідно до рівня формування компетентностей здобувачів вищої освіти. Інноваційні 
підходи в контексті навчально-методичного процесу передбачають впровадження та 
поширення нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, спрямова-
них на підвищення показників досягнень структурних компонентів освіти і перехід 
її до якісно нового стану; розвиток різноманітних форм мислення, творчих здібнос-
тей, високих соціально-адаптаційних можливостей здобувачів освіти відповідно до 
сучасних умов розвитку суспільства. Імплементація інноваційних підходів до орга-
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нізації навчально-методичної роботи, покращення забезпеченості інформаційними 
ресурсами освітнього процесу сприятиме впровадженню новітніх форм освітнього 
процесу, зокрема затребуваної на сьогодні у ЗВМО дистанційної форми навчання.

Аналіз показників навчально-методичної роботи кафедри дитячої терапев- 
тичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені  
О. О. Богомольця протягом трьох навчальних років (2017/20218, 2018/2019, 
2019/2020) свідчить про ефективність застосування інноваційних підходів до про-
вадження освітнього процесу, які включають використання сторінки кафедри офі-
ційного сайту НМУ для оприлюднення матеріалів 8 робочих програм та силабу-
сів з дисциплін; тез, відео- та аудіопрезентацій лекцій; методичних розробок для 
викладачів та студентів (самостійна і позааудиторна робота); комплектів тестових 
завдань для вихідного, поточного, проміжного, кінцевого контролю рівня знань та  
ЛІІ “Крок 2. Стоматологія”; проведення занять та їх контролю (ПК, ПОДІ, ОСКІ) 
в режимі of-line та on-line на базі комп’ютерних класів та симуляційних центрів, 
створеної в НМУ у 2019/2020 н. р. платформи “Neuron” (з 2021 р. — “Likar_NMU”), 
наявного доступу до web-сервісів (Skype, Zoom, Viber, Google Classroom, Email, 
Telegram-канал тощо) та інформаційних ресурсів фахової літератури (Scopus, Web 
of Science, Science Direct та ін.).

Основні напрями підвищення ефективності навчально-методичної роботи на ка-
федрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захво-
рювань НМУ відповідно до сучасних вимог у галузі освіти включають: підготовку 
та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (отримання викладачами 
наукових ступенів і звань; стажування в провідних ЗВМО Європи та світу; запро-
шення з метою обміну досвідом викладачів з інших країн; отримання викладачами 
сертифікатів щодо рівня володіння іноземною мовою не нижче В2, ін.); формуван-
ня перспективного викладацького резерву з кращих студентів-випускників НМУ; 
аналіз якості викладання дисциплін (контроль з боку керівництва НМУ, оприлюд-
нення інформації на сторінці кафедри офіційного сайту НМУ); поширення передо-
вого педагогічного досвіду (участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, се-
мінарах; публікації у фахових періодичних виданнях України та світу); збільшення 
кількості укладених угод про співробітництво з органами влади, підприємствами та 
організаціями регіону, країни, зарубіжжя як соціально-економічної складової діяль-
ності кафедри. Ефективність навчально-методичної роботи, підтверджена зростан-
ням кількості конкурентноспроможних фахівців, дозволить підвищити позитивний 
імідж ЗВМО у суспільстві в цілому. 

Впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчально-ме-
тодичної роботи на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань НМУ відповідно до сучасних вимог у галузі освіти 
буде сприяти збільшенню кількості викладачів, які володіють передовим фаховим 
досвідом (мають наукові ступені та звання, вищу лікарську категорію за фахом, сер-
тифікати відповідного рівня володіння іноземною мовою, стажувались у провідних 
закладах вищої освіти за кордоном тощо) і забезпечать підготовку висококваліфіко-
ваних, конкурентноспроможних фахівців в галузі медицини, спроможних вирішува-
ти комплексні завдання відповідно до потреб сьогодення.
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інноВаціЙні  підХоди  до  проВадЖеннЯ  
наВЧалЬно-меТодиЧноГо  процесу  
у  закладаХ  ВиЩої  осВіТи  В  умоВаХ  сЬоГоденнЯі

Розвиток суспільства в умовах сьогодення нерозривно пов’язаний з модерніза-
цією галузі освіти. Інновації в контексті навчально-методичного процесу в закладах 
вищої освіти (ЗВО) включають поширення нових ідей, педагогічних та управлін-
ських технологій як складової освітнього процесу і, як результат, підвищення показ-
ників (рівнів) структурних компонентів освіти [1].

Пандемія Covid-19 зумовила необхідність ширшого практичного застосування в 
ЗВО новітніх форм навчання, у тому числі — дистанційного. Така форма проваджен-
ня педагогічного процесу дотепер передбачалась переважно для осіб з обмеженими 
можливостями внаслідок  порушень стану здоров’я, потребую догляду за членами 
сім’ї тощо. Однак, внаслідок пандемії Covid-19 дистанційне навчання посіло чільне 
місце як пріоритетний напрямок програми модернізації вищої школи шляхом засто-
сування сучасних інформаційно-освітніх технологій та  засобів комунікації [2].

Форма дистанційного навчання поширена за кордоном. Зокрема у Канаді, США, 
КНР, Європі функціонують віртуальні університети дистанційної освіти та телеуні-
верситети [3]. Навчальний процес у таких закладах передбачає застосування нових 
інформаційних технологій із включенням супутникового телебачення, комп’ютер-
них мереж, мультимедійної комунікації тощо. 

Потреби сьогодення зумовили поширення інтерактивного навчання і в Україні 
[3]. Серед ЗВО такий тип навчання було започатковано у Київському національ-
ному технічному економічному університеті. Досить швидко переваги такого про-
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вадження освітнього процесу були імплементовані у ЗВО медичного спрямування, 
зокрема у Національному  медичному університеті імені О. О. Богомольця (НМУ). 

З урахуванням концепції розвитку освіти в Україні на сьогодні, дистанційна фор-
ма навчання рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом [3]. Така форма 
отримання освіти дозволяє підтримувати регулярний контакт викладача і студента 
шляхом телекомунікаційного спілкування, зокрема відеозв’язку, та опрацьовувати 
структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді. Тех-
нології дистанційного навчання включають педагогічну та інформаційну складові, 
які враховують існуючі потреби суспільства [3].

Дистанційне навчання забезпечує доступ студенів до навчальних матеріалів у 
зручному місці та у зручний час, знижується кількість аудиторних занять, студент 
має більше часу для активної самостійної роботи. Така організація педагогічного 
процесу дозволяє студентам розширити можливості самостійного пошуку, аналізу 
та узагальнення інформації, підвищує їх самоорганізацію. 

Застосування на практиці інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) доз-
воляють автоматизувати контроль і оцінювання успішності студентів, використо-
вувати мультимедійні засоби, електронні підручники, засоби ситуаційного моделю-
вання тощо [2, 3]. Одним з різновидів ІКТ є “хмарні” технології із застосуванням 
віртуальних середовищ для зберігання значних масивів інформації, однак це потре-
бує наявності відповідного ліцензованого програмного забезпечення, обладнання та 
каналів зв’язку для технічної підтримки користувачів. Сучасні “хмарні” технології 
умовно поділяються на три різновиди: “Інфраструктура як послуга”, “Платформа 
як послуга”, “Програмне забезпечення як послуга” [2, 3]. Прикладом впровадження 
ІКТ в ЗВО може бути створення і функціонування в НМУ імені О. О. Богомольця 
протягом останніх навчальних років таких навчальних платформ як “Neuron” (2019-
2020 рр.) та “LIKAR_NMU” (з 18.01.2021 р.), які дозволяють провадити навчаль-
но-методичну роботу і використовуються, зокрема, кафедрою загальної практики 
(“сімейної медицини”) за умов дистанційної форми навчання студентів та інтернів.

Іншою формою дистанційного навчання в ЗВО є технологія мобільного навчання 
(застосування різноманітних мобільних та портативних пристроїв, зокрема мобіль-
них телефонів, ноутбуків, планшетів тощо), що забезпечує оперативний доступ до 
інформації та підвищує ефективність навчання. 

В якості дистанційної форми навчання також доцільно використовувати соціаль-
но-медійні технології, системи мережевого спілкування (Facebook, Linkedlin тощо), 
які дозволяють обмінюватись досвідом, провадити консультативну роботу тощо.

Таким чином, освітній процес в ЗВО за умов дистанційного навчання продовжує 
розвиватись і забезпечує отримання студентами фундаментальних теоретичних знань. 
Однак, така форма навчання обмежує можливості студентів щодо оволодіння прак-
тичними навичками. З урахуванням усього вище викладеного, для ЗВО медичного 
спрямування найбільш оптимальною є змішана форма навчання (очно-дистанційна).

Очевидно, що сучасні форми організації навчально-методичної роботи в ЗВО за-
безпечать інтеграцію України в міжнародний освітній простір шляхом розширення 
контактів в рамках міжнародного партнерства з освітніми закладами Європи та сві-
ту, співпраці з іноземними фахівцями щодо підготовки студентів. Студентам буде 
надана можливість отримання “подвійного” диплому внаслідок реалізації обміну ма-
гістерськими програмами з провідними українськими та зарубіжними ЗВО. В кінце-
вому результаті майбутні фахівці в Україні отримають якісну професійну підготов-
ку, незалежно від форми навчання, що забезпечить їх конкурентну спроможність на 
ринку праці в умовах сьогодення.
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інсТруменТи  спілкуВаннЯ  ВиХоВаТелЯ  з  баТЬками  
під  Час  дисТанціЙноГо  наВЧаннЯ   
діТеЙ  доШкілЬноГо  Віку

В умовах епідеміологічної ситуації, яка спричинена стрімким розповсюдженням 
інфекційного захворювання COVID-19 відбувається багато змін в різних сферах 
життя суспільства. В першу чергу це стосується перебудови освіти та нового формату 
взаємодії всіх членів освітнього процесу. Мається на увазі застосування технологій, 
які здійснюються шляхом інформаційно-комунікаційних мереж. Такі технології за-
стосовуються для взаємодії педагогів, вихованців та їхніх батьків.

У статті 9 Закону України “Про освіту” відзначено, що однією з форм здобуття 
освіти є дистанційна форма здобуття освіти. Вона визначається, як “індивідуалізова-
ний процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої вза-
ємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформацій-
но-комунікаційних технологій” [1]. 

Дистанційне навчання — це сукупність сучасних засобів, що забезпечують надан-
ня інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформа-
ційно-комунікаційних технологій) [1].

Швидко та найзручніше обмінюватися інформацією з батьками в Інтернеті. У 
пригоді стануть сторінки сайтів закладів дошкільної освіти, електронне листування, 
онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах тощо та наголошена важ-
ливість “розроблення та запровадження медіа-освіти, створення інформаційних до-
шкільних програм, зокрема “Електронної пошти для батьків” з питань розвитку дітей 
дошкільного віку”. Така взаємодія є насамперед педагогічною просвітою для батьків, 
без жодного нав’язування, зобов’язань та тиску, дає змогу навчити проводити час з 
дитиною з користю.
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Інформаційно-комунікаційна взаємодія закладу дошкільної освіти з родинами ви-
хованців відбувається на підставі демонстрації або показу вихователем досягнень та 
розвитку дитини-дошкільника, формування його позитивних якостей. Для того, щоб 
батьки вихованців стали однодумцями педагога та активними учасниками освітнього 
процесу, необхідно залучати їх до виховних та режимних моментів групи, постійно 
інформувати їх про загальносадові та групові події.

Під час дистанційного навчання стандартний підхід взаємодії з батьками буде 
працювати не у всіх випадках, адже це вимагає нових можливостей та ресурсів. В за-
кладах дошкільної освіти роботу з батьками вихованців під час впровадження дис-
танційної освіти необхідно здійснювати у форматі “педагог – батьки – дитина”. Адже 
у дошкільників не сформовані такі вміння й навички, як: робота з ІКТ, самостійне 
читання, самоорганізація тощо [3].

Організовуючи подібні форми роботи з дітьми, батьки можуть зустрітися з такими 
проблемами: дитина не хоче займатися з батьками; за умови власної роботи, дистан-
ційного навчання дітей-школярів, у батьків не буде часу та сил виконувати завдання 
ще й з дошкільником; дотримання конкретного часу та режиму; звітування виконаної 
роботи у вигляді фото тощо [2].

Не менш важливим завданням вихователя є необхідність отримати підтримку від 
батьків. Тому педагогу потрібно створити комфортні умов для батьків, продумати так 
спільну роботу, щоб була можливість виконувати завдання у зручний час, користува-
тися відповідними матеріалами, вибрати зручну форму звітування та консультуван-
ня з вихователем [3].    

Інструментами спілкування при дистанційному навчанні можуть бути:
1. Форум — найпоширеніша форма спілкування. Педагог може організувати об-

говорення чи дискусію, зацікавлюючи повідомленнями, питаннями, новою ін-
формацією. 

2. Електронна пошта — це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує переда-
вання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програ-
мах, графіці, звуках, відео).

3. Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу. Є кілька ви-
дів чатів: голосовий, текстовий, відео-, аудіочат. Найпоширеніший текстовий 
чат. 

4. Блог — це форма спілкування, схожа на форум, але право публікації належить 
одній особі чи групі людей. Найпоширенішим онлайн-сервісом для створення 
блогів для педагогів є Національна освітня платформа “Всеосвіта”.

5. Відеоконференція — це конференція реального часу в онлайн режимі. ЇЇ про-
водять у визначений заздалегідь день і в призначений час. Відеоконференція 
дозволяє проводити зустрічі у “віддалених групах”, коли батьки, вихованці та 
вихователь знаходяться на відстані, але обговорення відбувається у режимі ре-
ального часу. Всі учасники процесу можуть бачити один одного. Популярними 
додатками для організації відео конференцій є Zoom та Google Meet.

6. Соціальні мережі — Telegram та Viber дозволяють створювати закриті та від-
криті канали, чати, групи, обговорення тем, проблем, завдань, інформації [2].

Наразі вже багато закладів дошкільної освіти впроваджують дистанційне навчан-
ня, де робота здійснюється наступним чином: поширеною практикою є створення в 
соціальної мережі Viber групи для батьків та надання рекомендацій щодо здійснення 
освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отри-
мання фотозвітів; надсилання відеороликів за темами занять; проведення флешмо-
бів, марафонів, конкурсів; онлайн спілкування з дітьми; відео-конференції з групою 
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дітей; творення та використання Ютуб-каналів; надсилання посилань на сторінки з 
розвиваючими завданнями, піснями, аудіоказками, поробками, фізичними вправами 
в мережі Інтернет [2].

Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснюють не лише виховате-
лі. До цієї роботи долучаються вчителі-логопеди, інструктори з фізкультури, музичні 
керівники, практичні психологи тощо.

Отже, основні зусилля вихователів під час дистанційного навчання мають бути 
направленні на батьків, оскільки величезною мірою успіх залежить саме від них. І 
якщо раніше відповідальними за освітній процес були педагоги, то тепер саме час 
допомогти батькам відчути себе повноцінними суб’єктами у вихованні та навчанні 
дошкільників. А вихователі координуватимуть цей процес.
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Поширення в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричинило 
пошук нових підходів до організації роботи закладів, установ, підприємств тощо. З 
метою запобігання виникненню і розповсюдженню короновірусної інфекції, забез-
печення працівникам додаткових соціальних та економічних гарантій на законо-
давчому рівні врегульовано особливості дистанційної та надомної роботи. Зокрема, 
у Законі України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із 
застосуванням гнучкого режиму робочого часу” від 04 лютого 2021 року № 1213-ІХ 
[1] чітко визначено порядок встановлення трудових відносин між керівником органі-
зації та працівниками з огляду на нові умови праці (норми тривалості робочого часу, 
обсяг робіт, порядок і строки подання звітів про виконану роботу та ін.). Однак, будь-
яка організація — це соціальна спільність, члени якої взаємодіють задля досягнення 
загальної мети, усвідомлюючи власну місію в її досягненні. Мотиваційним фактором 
для цього слугують корпоративний дух, прояв ініціативи, участь у розробленні управ-
лінського рішення. Саме в організації люди об’єднують свої здібності, доповнюючи 
один одного, і тим самим добиваються як цілей організації, так і індивідуальних цілей 
[2]. У зв’язку з цим постає питання щодо застосування менеджерами таких управлін-
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ських технологій, які б сприяли підтримці соціальної цілісності організації в умовах 
дистанційної роботи персоналу. 

До таких технологій відносимо передусім інформаційно-комунікаційні, які спри-
яють забезпеченню онлайн-спілкування із співробітниками, а саме: веб-конференція, 
Skype-нарада, Google-календар.

Веб-конференція — технологія та водночас інструмент організації спільної зустрі-
чі в реальному часі з використанням онлайн- платформи ZOOM, зокрема, з метою 
обговорення нагальних питань діяльності організації як за участі працівників, так і 
запрошених — партнерів, стейколдерів, експертів тощо. Організація такої зустрічі 
відбувається в три етапи: підготовчий, безпосередньо проведення веб-конференції, 
підсумковий. На підготовчому етапі керівник має завчасно сповістити всіх учасників 
про проведення заходу, надіславши їм повідомлення на електронні адреси, у якому 
стисло викласти тему та ключові проблеми, що пропонується розглянути. Напере-
додні онлайн-зустрічі необхідно повідомити про технічну можливість підключення. 
Безпосередньо веб-конференцію розпочинає керівник, оскільки він власне й є спі-
кером, який представляє учасників, встановлює регламент роботи, виголошує базові 
тези, координує виступи колег, коментує їх, організовує дискусію,  узагальнює ви-
словлені думки, формулює висновки. Для кращого сприйняття інформації учасни-
ками керівникові бажано створити презентацією. За умови якісного  структурування 
інформації, він матиме можливість викласти її, не втрачаючи багато часу, на початку 
веб-конференції, та акцентувати, за необхідності, увагу співрозмовників на окремих 
слайдах упродовж усієї роботи. Після завершення онлайн-зустрічі менеджер повинен 
розробити проєкт управлінського рішення (наказ, розпорядження, доручення, наста-
нови) та надіслати його електронною поштою конкретним особам, які брали участь 
в обговоренні проблеми та висловлювали певні пропозиції, для узгодження. Після 
остаточного доопрацювання ухвалений і відповідно затверджений документ розси-
лається всім учасникам веб-конференції. 

На відміну від веб-конференції Skype-нарада відбувається без попереднього пові-
домлення, але з урахуванням графіка робочого часу працівника, оскільки він має бути 
готовим вийти на зв’язок по Skype. Під час такої зустрічі можна отримати звіт пра-
цівника про поточний стан роботи, з’ясувати проблеми, що виникають у нього під час 
виконання завдання, надати поради, проконсультувати, висловити підтримку. Єдине, 
від чого бажано утримуватися, — це від оцінки якості роботи співробітника, щоб не 
наражати себе на необ’єктивність оціночного судження без достатньо переконливих 
аргументів. Адже Skype-нарада із працівником має бути стимулом до покращення 
його роботи в незвичних умовах. Разом із тим, у керівника з’являється можливість 
із певною періодичністю здійснювати контроль за виконанням працівниками обсягу 
доручень і таким чином регулювати загальний стан справ в організації. 

Зауважимо, що потреба у Skype-зустрічі може виникнути і з боку працівника, для 
чого в розкладі роботи менеджера необхідно передбачати для цього певний час. Пла-
нуванню прямого і зворотного зв’язку сприяє використання хмарного сервісу Google 
Календар, який є ефективним інструментом планування взаємодії всього персоналу 
організації, оскільки його призначення, як уважає Н. Хміль, — організація, управлін-
ня, планування зустрічей, подій та справ [3].

Заповнювати форму Google Календар розпочинає керівник організації безпосе-
редньо або визначена ним особа, наприклад діловод, зазначаючи:

• дату і час проведення управлінських офлайн- та онлайн-заходів для всього пер-
соналу або окремих підрозділів, працівників; 

• дати відрядження керівника, працівників;
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• дати і час проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони 
праці, протипожежної безпеки;

• дні і час Skype-спілкування працівників з керівником (як правило, два дні на 
тиждень, 1–2 години).

Після цього форму Google Календар заповнюють керівники підрозділів; внесена 
ними інформація позначається певними кольорами за домовленістю з керівником 
організації. У режимі дистанційної роботи персоналу передусім важливо фіксувати:

• періоди перебування працівника на робочому місці за умови гнучкого режиму 
його роботи; 

• строки подання працівниками, які працюють дистанційно або віддалено, звітів 
про виконану роботу; 

• дати і час онлайн-зв’язку керівника підрозділу з працівниками;
• Дні народження співробітників і т. д. 
За потреби інформацію, занесену в Google Календар, можна корегувати. Спіль-

на робота керівника і персоналу з цим хмарним сервісом сприяє своєчасному ін-
формуванню працівників про заплановані управлінські заходи, що дає змогу більш 
ефективно планувати й організувати роботу в структурних підрозділах організації. 
Перевагою такої форми планування роботи є зручність у використанні та функціо-
нальність форми Google Календар, а саме:

• синхронізація подій на всіх пристроях (комп’ютері, планшетах, смартфонах та 
інших гаджетах);

• сповіщення про події, які повинні відбутися (спливаюче повідомлення, sms-по-
відомлення або лист на e-mail);

• створення заходів, що повторюються; сортування подій за пріоритетності  
тощо;

• запис може супроводжуватися додатковими відомостями не тільки про час, але 
й місце проведення заходу, опис заходу;

• автоматична публікація подій з електронної пошти;
• надання доступу для спільного користування із різними суб’єктами діяльності 

[3].   
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу керівни-

кові здійснювати ефективне управління організацією в умовах дистанційної роботи 
персоналу, оскільки забезпечуються загальні функції менеджменту: планування, ор-
ганізація, мотивація, контроль, координація, облік і аналіз результатів діяльності.
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модернізаціЯ  ВиЩої  осВіТи  В  україні  
Та  підВиЩеннЯ  дослідницЬкої  спромоЖносТі  
уніВерсиТеТіВ:  Виклики  Та  Шанси  пандемії

Ще на початку пандемії COVID-19 деякі соціологи та політологи висловлювали 
думку про те, що після карантину світ вже ніколи не буде таким, яким він був рані-
ше, до періоду масових захворювань 2020 року і пов’язаних із ними заходів, прийня-
тих урядами багатьох країн, що у свою чергу примусили значну кількість людей на 
деякий час радикальним чином змінити свій стиль життя та праці, — і цей прогноз 
потрохи починає на наших очах виправдовуватися [3]. Значною мірою це стосується 
й сфери освіти, особливо освіти вищої: ситуація пандемії виступила дещо несподіва-
ним каталізатором, як то кажуть, “дігіталізації” вітчизняної освіти, стрімкого перехо-
ду до дистанційних форм навчання. І таку стрімку трансформацію можна розглядати  
не лише як виклик, але й як історичний шанс для модернізації вітчизняної вищої 
освіти — зокрема в тому, що стосується її зв’язку з науковими дослідженнями, з під-
вищенням дослідницької спроможності університетів України.

Мова йде зокрема про те, що на шляху такого підвищення стоять не лише еконо-
мічні та фінансові фактори, але й суто організаційні — зокрема, неможливість для на-
уково-педагогічних працівників займатися науковими дослідженнями на належному 
рівні з огляду на їх перевантаженість викладанням. Справа тут не лише у традиційно-
му для пострадянських країн розгалуженні наукової діяльності на “університетську” 
та “академічну”, за якого левова частка досліджень відводиться на долю Національної 
та галузевих академій наук, а й у тому, що обсяг часу та зусиль, необхідних для про-
ведення власних досліджень, значно зросли порівняно з класичною добою гумбольд-
тівського університету. По-перше, здійснення дослідницької діяльності у багатьох 
галузях науки, переважно природничої, потребує сьогодні коштовного обладнання, 
яке може дозволити собі далеко не кожна країна, а тим більше не кожний заклад ви-
щої освіти. По-друге, внаслідок стрімкого розвитку науки у ХХ–ХХІ ст. обсяг нових 
знань, що з’являються кожного року в межах кожної наукової дисципліни, зріс на-
стільки, що спеціаліст навіть у відносно вузькій галузі знань має витрачати величез-
ний обсяг часу лише на просте ознайомлення хоча б із основними з новітніх матеріа-
лів (не кажучи вже про те, що публікації можуть виходити у виданнях, які відсутні у 
відкритому доступі навіть у спеціалізованих бібліотеках, а відокремлення ключових 
і змістовних публікацій з величезного їх обсягу саме по собі потребує немало часу та 
зусиль).

З одного боку, це приводить до певної диверсифікації наукової діяльності, до поя-
ви нових, допоміжних її форм і різновидів, навіть цілих професій: так, “учений-інфор-
матор”, який з’явився внаслідок подібного кількісного розвитку науки ще у минулому 
столітті, не претендує на принциповий внесок у розробку новітніх оригінальних ідей, 
але реферує публікації та сприяє ознайомленню якомога ширшої наукової спільноти 
з тими досягненнями та ідеями, що заслуговують (згідно його професійному суджен-
ню, що спирається в тому числі й на наукометричні дані на кшталт індексу цитувань) 
на певну увагу. З іншого боку, це сприяє й уже зазначеному розгалуженню на суто 
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викладацьку та власне дослідницьку діяльність, оскільки, маючи значне педагогічне 
навантаження, університетські науково-педагогічні працівники можуть лише підтри-
мувати свою “форму”, час від часу оглядаючи нові джерела зі свого кола інтересів, 
оновлюючи силабуси та навчальні програми власних дисциплін, — та й те у кращому 
випадку. 

Яким чином можна подолати цю об’єктивну перешкоду на шляху розвитку до-
слідницької спроможності вітчизняних університетів? Вочевидь, потребують пере-
гляду наявні принципи обліку робочого часу та оплати праці, зокрема з урахуванням 
того часу, який потрібний на проведення досліджень і ознайомлення з ними, — як 
то і зазначається зокрема й у “Дорожній карті інтеграції України до Європейського 
дослідницького простору” [1, с. 18]. Хоча одного такого заходу недостатньо: потрібні 
також дещо більш радикальні зрушення для віднаходження оптимального балансу 
між викладанням та проведенням досліджень, а точніше — для більш гармонійного 
поєднання цих двох сфер діяльності, які на сьогодні мають поставати ще більш спо-
рідненими, аніж за доби Гумбольдта.

І як раз сьогоденна ситуація пандемії COVID-19, на мій погляд, може вказати рі-
шення і для означеної проблеми. Завдяки розвитку інформаційних технологій змі-
нюється сама природа викладання: від класичної парадигми інформування, тран-
сляції знання від викладача до студента ми маємо перейти до свого роду медіації 
[2]. Адже студент і без допомоги свого закладу освіти має доступ до велетенського  
обсягу інформації, і завдання викладача перетворюється скоріше на роль “кібер- 
нета” — наукового “лоцмана”, медіатора, тьютора, порадника, що може та має допо-
могти студенту знайти свій шлях у цьому океані інформації, оминаючи пастки псевдо- 
науки, вміло відрізняючи достовірні джерела від недостовірних, — шлях до само- 
освіти та створення власного знання, а не спосіб легкого споживання знання вже  
“готового”. Відповідно, зі зростанням самостійності здобувача вищої освіти, що від-
повідає також і вектору її подальшої демократизації, зростає й вільний час самого 
викладача. Час, який вже не потрібно витрачати на те, аби дістатися робочого місця 
(завдяки все тим саме інформаційним технологіям, що уможливлюють дистанційне 
навчання у зручному місці й навіть часто у зручний час і у зручній формі), чи на чи-
тання повного циклу лекцій. Зрозуміло, що цілком відмовлятися від аудиторних за-
нять недоцільно та неможливо, але їх зменшення на користь індивідуальних ad hoc 
консультацій — особливо на старших курсах, коли студент вже володіє певними на-
вичками самостійної роботи та базовими знаннями в межах своєї галузі — здатне все 
ж таки призвести для появи у викладачів більшого обсягу вільного часу для прове-
дення власних наукових досліджень. Та й, до речі, до актуалізації саме цього напряму 
їх діяльності по відношенню до суто викладання, оскільки конкуренцію щодо джерел 
Інтернету, й у тому числі щодо онлайн-курсів, які пропонують сьогодні слухачам з 
будь-якого місця земної кулі провідні університети США та Європи, можуть склада-
ти лише оригінальні знання, лише індивідуальний підхід до спілкування зі студентами 
та унікальна особистість науковця-педагога. Вітчизняні університети мають бути сві-
домими саме цих своїх переваг, що їх масові онлайн-курси надати своїм слухачам не 
можуть за визначенням.
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орГанізаціЯ  руХоВої  акТиВносТі  діТеЙ  
В  умоВаХ  каранТинниХ  обмеЖенЬ

В умовах карантинних обмежень виникає необхідність дослідження загальних те-
оретичних засади організації дистанційного навчання. Дистанційне навчання пропо-
нує кілька різних технологій, які можуть бути використані при проведенні навчання. 
Базовою технологією дистанційного навчання є технологія, побудована на викорис-
танні Інтернет-технологій. Незаперечні плюси дистанційної освіти полягають у тому, 
що навчання проходить в психологічно комфортної, звичній обстановці за комп’юте-
ром, незалежно від того, де знаходиться дитина; можна обирати терміни та темп нав-
чання; висока частка самостійності поряд із можливістю в будь-який час отримати 
допомогу від педагога. 

До недоліків дистанційного навчання слід віднести: необхідність формування 
додаткової мотивації; висока залежність від технічної інфраструктури. Збій в інфра-
структурі може привести до зниження ефективності або взагалі зриву дистанційно-
го навчання; значні часові витрати педагога, пов’язані з організацією освіти. Проте 
дистанційне навчання з дітьми дошкільного віку, зважаючи на фізіологічні та психо-
логічні особливості розвитку, передбачає участь члена родини в цьому процесі. Па-
радокс дистанційного навчання полягає в тому, що освітні та виховні дії педагогів 
були спрямовані до свідомої мінімізації спілкування в інтернеті й наразі збільшуєть-
ся обов’язкова присутності в інтернеті членів родини [1; 2 та ін.].

12 березня 2020 року всі заклади освіти, зокрема й дошкільної, були закриті на 
карантин через епідемію коронавірусу (COVID-19). Працівники закладів перейшли 
в режим дистанційної роботи. Заняття з використанням комп’ютерів дозволяється 
проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше од-
ного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп’ютером не повинна 
перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор ди-
дактичного характеру. Після занять з дітьми проводять зорову гімнастику.

Зокрема, під час онлайн-занять педагоги радять батькам проводити рухливі ігри, у 
які можна пограти в кімнаті, пов’язавши їх із темою заняття (наприклад: з підручних 
матеріалів прокласти маршрут для бджілки, що прокинулася навесні й заклопотана 
пошуками солодкого нектару; знайти в кімнаті всі предмети круглої форми і прону-
мерувати їх картками із цифрами чи відшукати всі предмети кольору тюльпанів, що 
квітнуть під вікном); способи залучення малюка до досліду чи експерименту, який 
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не потребує спеціальних матеріалів і обладнання; дитячі книжки та мистецькі твори 
(назва, автор, джерело доступу чи готовий текст) з теми, які можна прочитати (роз-
дивитися) разом; творчі завдання (намалювати персонажа казки чи оповідання, скон-
струювати певну фігурку або власний будинок (халабуду) з доступних матеріалів); 
зрідка — посилання на пізнавальне відео або мультфільм з теми, які можна перегля-
нути та обговорити з дитиною [2, 27].

Визначимо труднощі, які потребують вирішення в сучасних умовах: відсутність 
комп’ютера в деяких родин; у багатодітних сім’ях одночасно кілька дітей повинні ви-
ходити на онлайн-заняття; кількість проведеного дітьми часу за комп’ютером про-
тягом дня; необхідність зміни системи заохочення та прийомів спілкування; багато 
батьків через зайнятість на роботі не можуть надавати дітям належної уваги; діти че-
рез недостатню зв’язку з вихователями втрачають мотивацію; слабке дітей самостій-
но працювати, шукати інформацію.

З дітьми дошкільного віку можна проводити онлайн ігри-подорожі. Визначимо 
особливості проведення та підготовки:

1. Педагог записує відео гри-подорожі та виставляє на відповідній платформі, на-
приклад, на каналі Ютуб.

2. Відео записується як поєднання пояснення педагога, презентації карти гри-по-
дорожі з відповідними станціями, фрагменти відео-завдань тощо. На станціях дітям 
можуть пропонувати виконати нескладні завдання або прослухати відповідну інфор-
мацію з обов’язковими запитаннями за змістом прослуханого.

3. Вихователь, педагог, інструктор з фізкультури заздалегідь подають батькам 
список необхідних матеріалів для виконання завдань на станціях гри-подорожі (ар-
куші кольорового паперу, ножиці, кольорові олівці, лінійка тощо).

4. Дитина разом із дорослим переглядають відео та виконують відповідні завдання 
(відео ставиться на паузу). Також є варіанти ігор-подорожей, де дитина самостійно 
переглядає відео гри-подорожі та разом з педагогом виконує завдання без допомоги 
батьків.

На основі перегляду розроблених онлайн ігор-подорожей нами узагальнені типові 
помилки:

1. Представлення гри-подорожі у формі презентації, переведеної у відео формат 
без пояснення.

2. Відсутність моральних засад здійснення гри-подорожі, відповідно, й результату 
(моральні засади: визволення, порятунок головного героя тощо).

3. На станціях подається лише інформація без відповідних завдань.
4. Педагог дає запитання та не дає часу для роздумів, а одразу дає правильну від-

повідь.
5. Подаються рисунки виконання рухових дій, зорових вправ без пояснення осо-

бливостей їх виконання.
6. Подаються відео рухових дій без пояснення необхідності їх виконання тощо.
Також доцільно запропонувати батькам список відео з руханками, ранковою гім-

настикою, фізкультхвилинками. Подаємо добірку рухових дій, яку можна запропону-
вати батькам для виконання з дітьми. Наведемо серію комплексів зарядки для дітей 
“Прокидайтесь, соні”: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=81s
2. https://www.youtube.com/watch?v=JMvZN6VZkqA
3. https://www.youtube.com/watch?v=olBUNp4ChPk
Також в умовах карантинних обмежень ефективною формою активізації рухової 

діяльності дошкільників у домашніх умовах є виконання комплексів ранкової гімна-
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стики, запропонованих інструкторами фізичної культури закладами дошкільної осві-
ти. Наприклад, ранкова гімнастика з гімнастичним інвентарем:

1. https://www.youtube.com/watch?v=5JUINuM1i9I (кубики).
2. https://www.youtube.com/watch?v=8GETlPX7_nQ (м’яч).
3. https://www.youtube.com/watch?v=uQMzlv1KvN4&t=93s (гімнастична пали-

ця).
Таким чином, рухова активність — запорука дитячого здоров’я. Незалежно від 

зовнішніх обставин дитина дошкільного віку повинна бути залучена у фізкультур-
но-оздоровчу діяльність як в закладі дошкільної освіти, так і за місцем проживання.
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проблема  дисТанціЙноГо  наВЧаннЯ  
під  Час  підГоТоВки  ФаХіВціВ   
Галузі  ФізиЧної  кулЬТури  і  спорТу  
В  умоВаХ  пандемії  COVID-19

У своєму звіті 2019 р. ОЕСР наводить три мегатренди, що впливають на майбутнє 
освіти: глобалізація; цифровізація; старіння населення [1].

У 2020 році світова освітянська спільнота була змушена пристосовуватися до но-
вих реалій зумовлених пандемією, спричиненою поширенням коронавірусу SARS-
CoV-2. 

Заклади вищої освіти виявилися не готовими до такої масштабної пандемії, їхні 
практичні заходи формувалися ситуативно. Для протидії поширенню COVID-19 за-
клади вищої освіти були тимчасово закриті, а навчання переведено у дистанційний 
формат.

Дистанційне навчання, яке стало основною формою навчання у закладах вищої 
освіти в умовах пандемії, зумовило низку нових вимог до освітян, студентів, батьків. 

Вимушений перехід учасників освітнього процесу на дистанційне навчання 
мало як переваги в ізоляції учасників освітнього процесу для протидії поширенню 
COVID-19 так і недоліки ( організаційні, навчальні, психоемоційні, технічні пробле-
ми), які не враховують специфічні умови підготовки фазівців галузі фізичної культу-
ри і спорту.

Під час опитування стейкхолдерів (студентів та викладачів) ОПП “Фізична куль-
тура і спорт” 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта (Фізична культура) 
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першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти Навчаль-
но-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Державного закла-
ду “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського” було з’ясовано, що основними недоліками дистанційного навчання є:

– недостатнє забезпечення освітнього процесу в дистанційних умовах у частині 
організації практичних занять, що потребують фізичної присутності та фізичної ак-
тивності і взаємодії студентів на таких дисциплінах як: теорія і методика викладання 
рухливих ігор, теорія і методика викладання плавання, теорія і методика викладання 
спортивних ігор, теорія і методика викладання легкої атлетики, теорія і методика ви-
кладання гімнастики та музично-ритмічного виховання, теорія і методика спортив-
них двобоїв, організація краєзнавчо-туристичної діяльності, спортивно-педагогічне 
вдосконалення тощо; 

– складність забезпечення практичних та лабораторних занять в дистанційних 
умовах у закладі вищої освіти для здобувачів освіти під час викладання дисциплін: 
основи біохімії у фізичному вихованні, анатомія людини і динамічна морфологія, 
фізіологія фізичного виховання і спорту, основи лікувальної фізичної культури і оз-
доровчого масажу, основи фізичнної реабілітації тощо, що потребує використання 
відповідних речовин, дослідів, масажних практик і т. д.; 

– зниження якості виробничої і навчальної практик студентів у закладах загальної 
середньої освіти та у ДЮСШ, СДЮСШОР тощо, які теж перейшли у дистанційний 
формат навчання, а саме проведення онлайн-уроків фізичної культури та навчаль-
но-тренувальних занять); 

– технічні проблеми: не всі студенти та викладачі мали якісні засоби (сучасні мо-
більні пристрої, комп’ютери та інші ґаджети) для дистанційного та онлайн навчання 
та якісний доступ до мережі інтернету, що стосувалося студентів із сільської місце-
вості, у деяких була конкуренція між членами родини за технічне обладнання для 
дистанційної роботи та навчання, проблеми вимкнення світла, преривання інтернет 
зв’язку або мобільного підключення;

– недостатній рівень IKTкомпетенцій у викладачів, відсутність досвіду такого 
навчання як у викладачів, так і у студентів, неможливість проконтролювати дотри-
мання студентами академічної доброчесності під час відповідей тощо);

– психоемоційні проблеми: відсутність у студентів уміння вчитися самостійно; 
низька мотивація до навчання; надмірне розумове навантаження; нестача спілку-
вання з викладачами та ровесниками; несприйняття дистанційного навчання, ненор-
мований робочий день викладача, складнощі в адаптації викладачів та студентів до 
нових умов навчання, велике навантаження на органи зору як для викладачів, так і 
для студентів (перевантаження роботою за комп’ютером, не враховується загальне 
навантаження) тощо.

Зазначені недоліки безумовно вплинули на якість підготовки фахівців галузі фі-
зичної культури і спорту в умовах пандемії і потребують їх усунення.

Результати опитувань дозволили виокремити низку проблем, серед яких педаго-
гічні, організаційно-навчальні, психоемоційні та технічні. Аналіз відповідей учасни-
ків освітнього процесу, їх реакція на виокремлені проблеми дали змогу сформулюва-
ти відповідні рекомендації для підвищення ефективності організації дистанційного 
навчання  в умовах пандемії. 

Отже, освіта наразі дуже відстає від цифровізації, і з боку держави необхідно  
докласти значно більше зусиль, щоб скористатися інструментами та сильними  
сторонами нових технологій для поліпшення якості освітнього процесу в умовах пан-
демії.
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ролЬ  руХлиВиХ  іГор  В  закладі  доШкілЬної  осВіТи 
длЯ  підВиЩеннЯ  імуніТеТу  діТеЙ  під  Час  пандемії

Останні два роки особливі для дітей та дорослих. Змінилося життя, умови існу-
вання та розвитку дитини як активної особистості в навколишньому середовищі. В 
життя всього світу прийшла страшна пандемія. Збереження та зміцнення здоров’я 
стало однією з найактуальніших проблем нашого суспільства. На фоні карантину 
діти обмежені прогулянками на свіжому повітрі, регулярною фізичною активніс-
тю, відвідуванням оздоровчих закладів та спілкуванню. Ці обмеження створені для 
уникнення захворювання, проте вони грають велику роль та позначаються на зни-
женні імунітету дітей. Головний компонент здорового способу життя — активний 
режим дня. Діти повинні багато часу проводити на свіжому повітрі для отриман-
ня стійкого імунітету. Велика роль належить рухливим іграм, за допомогою яких 
у дитини розвиваються фізичні якості, зміцнюється імунна система, врегулювання 
емоції, зарядження позитивом. Рухливі ігри на свіжому повітрі необхідні для рос-
ту організму дитини та загартування. Існує необхідність активного впровадження 
в освітній процес закладів дошкільної освіти рухливих ігор на свіжому повітрі як 
засобу підвищення імунітету дітей. 

На період карантину рекомендується [1, с. 4]:
• розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення 

об’єднання/змішування груп;
• проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивіду-

альних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;
• надавати пріоритет фізичним активностям та іграм, що проводяться на відкри-

тому повітрі;
• переформувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечи-

ти максимально можливе фізичне дистанціювання;
• обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт 

між дітьми та персоналом;
• обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості до-

даткового інвентаря;
• забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість 

дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.
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Проблема рухової активності в наші дні набуває особливої актуальності. “Хворо-
би століття” стають більш звичними супутниками дитинства. Спричинені вони не-
достатньою фізичною активністю, нервовим перенапруженням, екологічним станом 
тощо. На сьогоднішній день діти часто перебувають у стані між здоров’ям і хворобою. 
В них спостерігаються або підвищене збудження, або кволість та загальне пригні-
чення, перевтома, порушення сну. Все це призводить до функціональних порушень у 
нервовій системі та зниження працездатності. За даними М. Рунової руховий режим 
в закладах дошкільної освіти дозволяє заповнити лише 55–60 % природної потре-
би дітей у рухах. Недостатня фізична активність дітей, особливо в період активного 
росту, коли прискорений розвиток скелета і м’язової маси не підкріплюється від-
повідним тренуванням систем кровообігу і дихання, є однією з причин погіршення 
здоров’я дітей, зниження життєвого тонусу [2, с. 301].

Відомо, що малорухливий спосіб життя згубний, особливо для дитини, у якої 
існує велика природна потреба у рухах. Тому зниження рухової активності при-
зводить до цілої низки відхилень у стані здоров’я. Це відзначає і народна мудрість: 
“Якщо дитина бігає і грається, то їй здоров’я усміхається”. Для повноцінного фізич-
ного розвитку рекомендовано виконання різних фізичних вправ. Серед них виділя-
ють ігри, забави та розваги (біг, стрибки, лазіння, плавання, катання на санчатах), 
народні танці, що раніше у процесі виховання були повсякденними і виконували 
роль супроводу різноманітних традиційних та звичайних дійств, в змісті яких відби-
та психологія українського народу [3, с. 173].

Отже, фізичне виховання в закладі дошкільної освіти спрямоване на збереження 
та зміцнення здоров’я дошкільнят . Рухливі гри на свіжому повітрі мають великий 
вплив на організм, а особливо вони необхідні в нинішній час, коли діти обмежені 
в активності і соціалізації. Ігри на відкритому повітрі рекомендовані постановкою 
Міністерства охорони здоров’я України, а саме головним державним санітарним лі-
карем. Без необхідних умов для здоров’я дитина втрачає імунітет. Прогулянки на 
свіжому повітрі повинні бути включені в режим дня, а рухливі ігри на повітрі до-
поможуть вирішенню проблем здоров’я та розвитку. Батьки повинні взаємодіяти з 
працівниками ЗДО та свій вільний час приділяти прогулянкам та іграм з дитиною. 
Піклування та увага дорослих також має велике значення для здоров’я. Діти отрима-
ють заряд енергії, вітамін D, необхідний для організму у будь яку пору року, що по-
кращує імунітет та сприяє фізичному розвитку. В даний час обов’язково необхідно 
піклуватися про здоров’я дітей, зміцнювати організм, щоб уникнути захворювання 
та підвищити імунітет.
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україна  маЙбуТнЬоГо:  
заВданнЯ  длЯ  модернізації  ВиЩої  осВіТи

Стратегія розвитку вищої освіти у будь-якій державі не є процесом, відокрем-
леним від розвитку інших секторів державного управління, так само, як і не може 
бути вибудована без урахування світових та регіональних тенденцій. До прикладу, 
Європейський простір вищої освіти (EHEA) і Європейський простір досліджень 
(ERA) охоплюють дедалі більшу кількість країн, включаючи асоційовані країни та 
країни-партнери ЄС у галузях вищої освіти та досліджень. На основі спільних євро-
пейських цінностей, таких як академічна свобода, транскордонне співробітництво та 
мобільність, а також беручи до уваги пріоритети програм ЄС формувались завдання 
для стратегій інтернаціоналізації вітчизняних університетів протягом останніх деся-
тиліть, що давало їм змогу паритетно співпрацювати з європейськими ЗВО. 

Беручи до уваги останні тенденції, пріоритети та перспективи галузевого розвит-
ку, вважаємо, що цілі і завдання модернізації освіти та науки України наразі поляга-
ють у наступному:

1) міжнародний вектор національної вищої освіти повинен формуватись відповід-
но до ідеологічно-політичних реалій регіонального розвитку. Європейський Союз є 
стратегічним зовнішньополітичним пріоритетом України, а його  публічний простір 
для вищої освіти є найсприятливішим плацдармом реалізації програм академічних 
обмінів, трансферу знань та досліджень для ЗВО України завдяки програмам Євро-
пейської Комісії, найпопулярнішими з яких є Еразмус+, Еразмус Мундус, Горизонт 
2020, Дії Марії Складовської-Кюрі та ін. Участь у цих програмах давала хороший 
поштовх для розвитку потенціалу вищої освіти в Україні, вітчизняні університети 
отримували хороші можливості для реалізації студентської та викладацької акаде-
мічної мобільності, програм подвійних дипломів, гостьових лекцій та спільних до-
сліджень. Проте пандемія COVID-19 чинить значний тиск на внутрішню згурто-
ваність та щиру відкритість Європейського Союзу та ще більше посилила існуючу 
внутрішню напруженість, яка панувала останнім часом через Brexit, міграційні про-
цеси, фінансово-економічну нестабільність та політико-ідеологічну спрямованість 
курсу держав-членів ЄС. З початку 2020 року всі країни-члени ЄС сповідують наці-
оналістично-протекціоністську політику, яка, нажаль, накладає свій відбиток і тран-
скордонну політику щодо руху студентів. Це чітко простежується у пролонгованих 
програмах Еразмус+ та Горизонт Європа. Дедалі більше науковців із європейських 
університетів занепокоєні фактом поступового встановлення неонаціоналістичного 
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підґрунтя в багатьох галузевих політиках загалом та зокрема — впливу цих тенденцій 
на управління системою вищої освіти та досліджень. Зокрема професор Утрехтсько-
го університету Marijk van der Wende у своїй статті “Нео-націоналізм та університети 
Європи” [1] говорить про те, що такі країни, як Великобританія, Швейцарія, Данія та 
Нідерланди хоч і мають різне положення та статус у європейському ландшафті, все 
ж мають спільне: вони активно намагаються подолати труднощі поєднання переваг 
відкритої системи вищої освіти з обмеженнями, що накладають національні галузеві 
стандарти та політика. З одного боку, суверенітет в питаннях вищої освіти необхідний 
в питаннях загального управління та побудови стратегій досягнення балансу досту-
пу, вартості та якості, що в науковому дискурсі називається “трилема вищої освіти”. У 
відкритих системах це ставиться під сумнів “трилемою глобалізації”, яка стверджує, 
що країни не можуть мати національний суверенітет, (гіпер)глобалізацію та демокра-
тію одночасно. Автор також ставить до роздуму багато запитань, як-то “Як реагує ЄС, 
його держави-члени та сектор вищої освіти? Чи залишиться Союз єдиним (в контек-
сті Brexit)? Чи достатньо сильні юридичні повноваження у ЄС в сфері вищої освіти? 
А як щодо багатьох європейських університетських асоціацій, ліг та мереж?” [1].

Крім того, університети України при плануванні своєї проєктної діяльності по-
винні брати до уваги пріоритети програм Європейської Комісії. Це ж стосується і об-
межень. До прикладу, цьогоріч скасовується так зване “окреме вікно” для аплікацій-
них заявок від ЗВО України та Молдови за напрямом Жан Моне програми Еразмус+. 
Звісно, можна було б говорити про подальше згортання діяльності за деякими напря-
мами для України, про обмеження  можливостей і т. п. Проте для ефективної держав-
ної та інституційної політики будь-які виклики повинні ставати рушійною силою для 
прогресу, посилення компетентностей та навичок для ефективного грантрайтингу, 
щоб мати змогу конкурувати з провідними ЗВО Європи та світу, а не прикриватись 
комплексом меншовартості виторговувати для себе спрощення процедур та вимог.  

2) Наступний “зовнішній” тригер належить до сфери соціальної відповідальності 
університетів та стосується питання фахової підготовки здобувачів вищої освіти до 
професійної діяльності. Зокрема йдеться про універсальність майбутніх спеціалістів 
та можливість працевлаштування по всьому світу. Йдеться про професії майбутньо-
го, перелік яких формується відповідно до вимог часу та науково-технічного прогресу 
всього людства, а доступність обумовлюється можливостями національних ЗВО та 
потребою у таких спеціалістах в Україні. Проте ресурсна обмеженість, закостенілість 
підходів до впровадження інновацій та одвічна стратегія “модернізації навздогін” не 
повинна ставати на заваді зростанню конкурентоздатності вітчизняних ЗВО. Сьогод-
ні до топ-10 професій майбутнього, на які буде попит і в Україні, ми б  зарахували 
наступні: персональний бренд-менеджер, проєктувальник роботів, дизайнер вірту-
альних світів, проєктувальник розумних будинків, IT-генетик, учитель, шкільний 
дієтолог, інженер 3D-друку, дизайнер інтерфейсів, тайм-брокер. Введення пріори-
тетності підготовки спеціалістів за новими напрямами в стратегічний план розвитку 
України, розробка та впровадження навчальних програм спеціальностей майбутньо-
го — необхідний крок для ефективної модернізації галузі вищої освіти та завдання 
для органів управління на інституційному та державному рівнях.    

3) Третій важливий аспект модернізації сфери вищої освіти та науки України став 
очевидним та набув актуальності саме в контексті пандемії COVID-19, він обумов-
лює спроможність української освіти бути неперервною навіть за форс-мажорних 
обставин, розвиватись та йти в ногу зі світовими тенденціями, вимогами та темпами. 
Йдеться про онлайн платформи для дистанційної освіти, яка стала єдиною можли-
вою формою продовження освітнього процесу в умовах локдауну. Костюк Т. та Ви-
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говська О. дослідили це питання та стверджують, що  через низку обставин прогрес 
дистанційного навчання в Україні відбувається досить повільно, а його численні 
недоліки викликають нарікання з боку всіх учасників навчального процесу, про що 
свідчать низка соціологічних досліджень [2]. До найкризовішового періоду спра-
ведливо відносять перші три місяці дистанційного навчання (березень–травень) у  
2020 р., що призвели навіть до появи петиції “Заборонити дистанційне навчання в 
усіх навчальних закладах”, яка була розміщена на сайті Президента України та отри-
мала підтримку у понад 25 тисяч голосів [3]. 

Наразі вже функціонує низка гідних онлайн-освітніх платформ з хорошими освіт-
німи ресурсами, серед яких провідними і піонерами можна назвати “Prometheus”, 
“EdEra”, “iLearn”, “WiseCow”, ВУМ та ін. Таким чином, за півтора року від примусо-
вого та раптового переходу в онлайн площину в українському освітньому віртуаль-
ному просторі з’явилось достатньо освітніх продуктів, розміщених на різноманітних 
платформах. Актуальним все ще залишається питання компетентності учасників на-
вчального процесу та цін на продукти та послуги на деяких платформах. І це формує 
завдання до вирішення для органів державного управління всіх рівнів: профільного 
міністерства (Міністерства освіти і науки України), Міністерства цифрової тран-
сформації України, міських та районних органів управління освітою, а а також для 
керівництва закладами освіти. 

Підсумовуючи, хотілося б повторно акцентувати увагу на тому, що вітчизняні 
галузеві політики повинні розроблятись, адаптуватись та модернізуватись у відпо-
відності до загальносвітової кон’юнктури, вимог часу та обставин. Вітчизняні вища 
освіта та наука повинні і можуть бути конкурентоздатною за умови перспективної 
стратегії розвитку з доречними цілями та періодизацією, здатною передбачати та 
бути адаптованою під  інноваційні та ургентні виклики. На наше переконання, пара-
дигма розвитку вищої освіти повинна базуватись на національних потребах та ресур-
сних можливостях, а також регіональних пріоритетах та запитах. Наразі політика ЄС 
є орієнтиром для стратегій інтернаціоналізації вищої освіти національних ЗВО, тому 
модернізація і повинна йти з урахуванням потреби розвитку й дослідження питань 
“зеленої економіки”, гендерної політики, рівних прав для здобувачів освіти з обмеже-
ними можливостями, диджиталізації та ін.
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проФесіЙниЙ  саморозВиТок  педаГоГа  
В  умоВаХ  пандемії

Сучасний світ потребує постійних змін, мобільності та роботи у цифровому ви-
мірі. ХХІ століття внесло свої корективи не тільки у життя пересічних людей, а й 
передусім у життя і роботу педагога. COVID-19 спонукав людей замислитися про 
своє здоров’я. В умовах пандемії стало необхідністю для педагогічного працівника пе-
реформатуватися для роботи в онлайн режимі, використовувати різноманітні методи 
та підходи педагогічної діяльності.

Пандемія COVID-19 стала серйозним випробуванням не лише для українсько-
го суспільства, а й для всього людства. Під час карантину ми почали життя в зовсім 
нових умовах. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій також великою 
мірою зумовлює суспільні перетворення. Наш час можна назвати ще й “віком дистан-
ційності”: дистанційного навчання, дистанційного спілкування, дистанційних роз-
ваг. Звісно, жива бесіда, живе спілкування не можна замінити, під час онлайн-кон-
тактів зникають більшість психологічних тонкощів спілкування. Але разом з тим, 
онлайн-контакт займає останнім часом провідне місце серед форм міжособової вза-
ємодії, він є адекватним сучасному етапу життя, виходячи із соціальних і природних 
можливостей сьогоднішнього дня [1].

Професійне самовдосконалення педагога відбувається через самоосвіту, активну 
участь у різноманітних методичних заходах, що проводяться в закладі освіти чи в ра-
йоні, місті, а також шляхом самовиховання. Із появою в роботі вчителя комп’ютера 
та мережі Інтернет значно підвищуються можливості педагогічної самоосвіти. З’яв-
ляються нові теми, цікаві завдання та способи їхнього вирішення, нові способи са-
мореалізації, що виникли у педагога завдяки появі нових засобів самоосвіти, тобто 
розвиток усіх “якостей” [2].

В умовах пандемії виникла гостра потреба у підвищенні професійного рівня, пе-
дагогічної майстерності, загальної культури педагога. Дуже важливо, щоби педагог 
зумів відчути здатність, поштовх до творчості, до самовдосконалення, до підвищен-
ня професійної компетентності. Бо саме йому, суб’єкту передачі основ самоосвітньої 
діяльності для молодого покоління, необхідно самокритично оцінювати переваги і 
недоліки власної роботи. Здобувачі тільки тоді будуть спрямовувати свої зусилля на 
здобуття знань, коли педагог мудро продумає процес навчання, вмотивує, включить 
їх у цей процес [3].

Підвищити кваліфікацію можна використовуючи платформи онлайн-курсів 
“Prometheus, найбільшого проєкту безкоштовної освіти, “EdEra” та ін. 

Саме під час карантину є можливість продумати способи впровадження різних 
форм і методів проведення занять, аби здобувачі освіти менше стомлювалися під час 
практичної діяльності.

Саме в умовах пандемії розуміємо всю необхідність модернізації педагогічного 
працівника, адже він не тільки навчає, а й виступає режисером, програмістом який 
ретельно продумує хід заняття. 
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Процес самовдосконалення педагогічного працівника повинно відбуватися впро-
довж всього життя, адже щодня перед ним стоїть низка завдань для вирішення яких 
необхідно сформувати новий погляд в умовах інтегрованої сучасності. Пандемія дала 
зрозуміти, що для розвитку немає меж, особливо педагога.

Сьогодення диктує нам умови, що педагог має реалізувати всю свою компетент-
ність, вміти корегувати професійну діяльність на заняттях, адаптовуватися до вимог 
сучасності. Нововведення завжди спонукає до професійного розвитку, цього не по-
трібно боятися. Адже разом з цим розвивається оригінальність проведення занять, 
вдосконалюється напрямок професійної діяльності, розвиток особистості. 

В даний час необхідно швидко реагувати на зміни, не боятися змінювати себе, 
приймати освітні виклики. Адже насамперед ставиться за основу професійний підхід 
педагога, який зуміє в подальшому розвинути усі потреби здобувачів освіти не зважа-
ючи на віддалене навчання.

Саморозвиток завжди залишається основним джерелом людського пізнання.
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В актуальних умовах розвитку суспiльства для вирiшення задач образотворчого 
характеру вчитель повинен орiєнтуватися у новiтнiх напрямках розвитку освiти, зба-
гачувати свiй досвiд новітніми технологiями, методиками, що з’являються у теорiї та 
практицi навчання. Впровадження комп’ютерних технологiй в освiтню сферу потре-
бує належноi готовностi майбутнiх учителiв до застосування комп’ютерної графiки у 
професiйнiй діяльностi, змiст якоi становлять мотиваційний, когнітивний, креатив-
ний, рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти.

У наукових дослідженнях (М. І. Жалдак, О. С. Падалка, О. М. Пєхота, Є. С. По-
лат) зазначається, що комп’ютерні технологіі є інструментом, який дає змогу викла-
дачу якісно змінити методи, а також організаційні форми своєі роботи і на цій основі 
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розвивати індивідуальні здібності студентів, спонукати їх гармонізувати притаманні 
їм особистісні якості; концентрувати увагу на формуванні пізнавальних здібностей, 
підтримувати і розвивати прагнення до вивчення явищ дійсності, забезпечувати не-
розривні взаємозв’язки між гуманітарними науками і мистецтвом; здійснювати по-
стійне оновлення процесу навчання, його форм, методів, забезпечувати адаптацію 
навчальних закладів до змінних зовнішніх умов і контингенту студентів.

Аналіз праць декотрих науковців спрямованих на розв’язання проблеми підго-
товки майбутніх фахівців до застосування комп’ютерноі графіки у професійній ді-
яльності дає підстави стверджувати, що стосовно вчителів образотворчого мистецтва 
розкриті лише окремі аспекти вищеокресленоі проблеми.

Особливий інтерес для вивчення ролі комп’ютерних технологій у контексті на-
шого дослідження мають наукові доробки Т. Л. Трубчаніновоі, яка вивчає питання 
запровадження інформаційних технологій у навчальний процес на художньо-графіч-
них факультетах і, зокрема, зауважує, що втілення у життя ідеї випереджаючої освіти, 
необхідність підготовки фахівця найвищої кваліфікації для національної школи ви-
магає по-новому організувати процес навчання.

Вивчаючи можливості комп’ютерних технологій у розвитку творчих здібностей 
майбутніх фахівців образотворчого мистецтва, Л. М. Покровщук зазначає, що вони 
є засобом, який“може реалізувати збалансовану систему педагогічного впливу, охо-
плюючи при цьому розвиток сенсорної, творчої активності особистостей” [5, с. 35]. 
Науковець стверджує, що за допомогою художніх комп’ютерних засобів, зокрема 
комп’ютерної графіки, “виявляється можливим прискорене сприйняття візуального 
досвіду та переживань художника порівняно зі словесно-понятійними формами пе-
редачі художньо-естетичного ставлення до навколишньої дійсності” [там само]. Дійс-
но, комп’ютерні технології розвивають візуальне мислення, формують систему знань, 
понять, уявлень про художньо-виразні засоби образотворчого мистецтва, стимулю-
ють творчу активність, пов’язану з пошуком і реалізацією способів самовираження у 
сфері живопису, графіки, архітектури та інших видів мистецтва [5, с. 36]. Враховуючи 
можливості ПК технологій, важко переоцінити відчутний їхній вплив на професійне 
становлення майбутніх вчителів.

Таким чином, орієнтуючись на грунтовні знання щодо використання комп’ютер-
них технологій в освітній діяльності з огляду на тему дослідження, Л. П. Данилевич, 
О. М. Лиходід наголошує про вивчення можливості застосування комп’ютерної гра-
фіки, яка є однією із напрямків нових інформаційних технологій, навчальним засо-
бом у професійній підготовці майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва.

Вивчення комп’ютерної графіки майбутніми вчителями спрямоване на підтримку 
традиційних графічних дисциплін: композиції, живопису, малюнка, кольорознавства, 
декоративно-ужиткового мистецтва, художньої та книжкової графіки, скульптури. 
Слід зауважити, що вона не змінює їх, а є засобом вирішення творчої ідеї. Використо-
вуючи програми комп’ютерної графіки, зручно здійснювати композиційні пошуки 
втілення задуму:відбір елементів (фігур, предметів), взаємне розміщення в просто-
рі, розподіл ознак (кольору, пропорцій, жестів), які допомагають відтворити основну 
думку. Так, комп’ютерна графіка як засіб, допомагає виразити ідею художнього тво-
ру, розкрити його зміст.

Комп’ютерна графіка, як зазначає Ю. О. Дорошенко [2, с. 4–8], є творчим застосу-
ванням набутих знань, їхнім розширенням і закріпленням, стимулом більш грунтов-
ного вивчення загальнотеоретичних дисциплін. Саме вона надає необхідної глибини 
розуміння поданої інформації й відіграє значну роль у процесі навчання. І поняття 
“готовність учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графі-
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ки у професійній діяльності”є складовою загальної готовності вчителів до педагогіч-
ної діяльності і містить у собі психолого-педагогічну, предметну, художню комп’ю-
терно орієнтовану підготовку майбутніх учителів.

Аналіз джерел з проблеми, яка вивчається уможливлює взяти за основу резуль-
тати наукових досліджень (К. М. Дурай-Новакова, І. М. Дичківська, М. І. Дьяченко,  
Л. І. Кандибович, А. Ф. Ліненко, В. О. Сластьонін) і означити готовність учителів 
образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки у професійній ді-
яльності як складне інтегроване утворення в цілісній структурі особистості фахівця, 
складовою його професійної готовності; необхідною умовою успішного виконання 
професійних функцій.

Узагальнення підходів дослідників дозволяє виокремити у змісті досліджуваної 
нами готовності такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, креативний, рефлек-
сивний, емоційно-вольовий.

З огляду на те, що педагогічна діяльність учителя образотворчого мистецтва за 
своєю природою є творчою, вважаємо за необхідне розглянути змістовне наповнення 
креативного компоненту досліджуваної готовності і його розвиток у процесі вивчен-
ня комп’ютерної графіки.

Творчий компонент готовності до педагогічної діяльності реалізується в оригі-
нальному розв’язанні педагогічних завдань із застосуванням різних методів і засобів 
навчання, зокрема комп’ютерної графіки, в пошуках оптимального варіанта організа-
ції навчально-виховного процесу при вивченні предмета малювання.

Креативність (від лат. сreaYo — створення) — стійка властивість індивіда, що зу-
мовлює здатність виявляти соціально значущу творчу активність;рівень творчої обда-
рованості, здатності до творчості [1, с. 341]. Здатність до творчості нами розуміється у 
двох аспектах. По-перше, як процес “виникнення нових думок, почуттів і образів-без-
посередніх регуляторів творчих дій. Творчість-процес, у результаті якого виникає 
оригінальний продукт, об’єктивно цінний і самодостатній. Творчість виявляється у 
тому, що людина стає здатною робити відкриття, винаходи і створювати художні об-
рази” [3, с. 131]. По-друге, як “нетрадиційний підхід до організації навчально-вихов-
ного процесу, вміння творчо вирішувати будь-які професійні проблеми, взаємодіяти 
з учнями, колегами, батьками дітей, уміння розвивати креативність дітей, що втілю-
валося б у їхній поведінці” [1, с. 285].

Підтримуючи думку В. В. Клименка, який стверджує, що “продукт творчості — 
новизна у світі відомого, який неможливо створити репродуктивними засобами. 
Справжній же результат освіти-створена цінність у людині, яка відбивається на стані 
дорослої людини, здатної до творчої роботи — міра розвитку механізму творчості” 
[3, с. 190]. Автор концепції механізму творчості зазначає, що “сучасна трансформація 
освітньої системи і стратегічні задачі трансформації змісту освіти вимагають засто-
сування принципу розвитку якостей особистості: мислення, почуттів, уяви, психо-
моторики і енергопотенціалу — механізмів творчості” [3, с. 191]. Тому для розвитку 
механізму творчості дослідник рекомендує ще під час навчання у ВНЗ працювати 
над:предметом працi — самим собою (саморозвиток) — маханізм творчості; розвит-
ком знаряддя виробництва й удосконаленням механізму творчості, завдяки чому 
людина стає спроможною оригінально розв’язувати більш складні задачі;засобами 
здобуття знань, умінь, навичок творчої роботи;над засобами професійної роботи, за 
допомогою яких людина здатна створювати матеріальні, духовні цінності, наукові 
відкриття і вдосконалювати техніку та технології. Отже, оволодіваючи фахом учите-
ля ,малювання, під час лекцій і практичних занять студенти засвоюють навчальний 
матеріал і педагогічні прийоми, методи, переймаючи у викладачів під час занять; вони 
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вчаться малювати, писати, створювати композиції, набувають досвіду застосування 
засобів комп’ютерної графіки. Велике значення в задачах надається розвитку худож-
ньої уяви, спостережливості, накопиченню життєвого матеріалу.
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сТраТеГіЯ  лЮдиноценТриЧної  модернізації  
сисТеми  осВіТи  В  конТексТі  
циВілізаціЙноГо  розВиТку  ТрудоВоГо  поТенціалу

Сутність цивілізації західного зразку, до якого бажає наблизитись Україна че-
рез приєднання до Європейського Союзу, в першу чергу зводиться до формування 
повних умов для розвитку людини. Зокрема, мова йде про оптимальне використан-
ня потенціалу кожної окремої особистості, тобто в інтересах як самої людини, так і 
одночасно в інтересах роботодавця, суспільства, держави в цілому. В цьому сенсі всі 
заклади освіти західної цивілізації, особливо шкільної, працюють в єдиному напрямі, 
про що нагадує Д. Гоумман. У своєму науковому бестселері: “Эмоциональный ин-
теллект”. Зокрема, він пише: “Стратегия, используемая во многих школах, … ставит 
во главу угла выявление профильных врожденных способностей ребенка, подыграв 
сильным сторонам, и одновременное стремление укрепить слабые” [1, с. 156].

Це підтверджує і введення в школах Європейського Союзу різного профілю так 
званих інформаційних карток про роботу та соціальну поведінку здобувача освіти, 
яка надається один раз на півріччя здобувачами середньої освіти та їх батькам. В цих 
картках вчителі вказують наявність у здобувачів певних якостей за наступними кри-
теріями: яскраво виражено; виражено; частково виражено; слабко виражено. Мова 
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йде про якості здобувача, які сприяють йому оволодіти знаннями впродовж життя та 
успішно соціалізуватися, тобто жити разом в різних соціумах. Отже, таким чином, че-
рез школу здобувачам освіти реалізують ключові призначення двох компетентностей: 
“навчити вчитися впродовж життя” та “навчити жити разом в культурному суспіль-
стві”. Тому вчителі діагностують здобувачів наступні якості: готовність до навчання 
та працювати в команді; готовність до відповідальності; вміння не конфліктувати; до-
тримання прийнятих правил; культура взаємодії [2, с. 356]. При цьому вчителі вико-
ристовують різні педагогічні методики, щоб ці якості у здобувачів освіти розвивалися 
і проявлялися більш виражено.

Наприклад, метод проектного навчання є найбільш розповсюдженим й найбільш 
продуктивним з точки зору підвищення готовності до навчання та досягнення успіху, 
готовності працювати в команді, вміння не конфліктувати та ін.

Але, стратегія розвитку шкільної освіти країн Євросоюзу має той недолік, що самі 
здобувачі мало залучені до процесу діагностування своїх якостей в контексті самопі-
знання власного “Я” і практично без участі батьків. В той же час добре знання самого 
себе (на погляд багатьох історичних постатей, включаючи, наприклад, Сократа і на-
шого співвітчизника Г. Сковороди) надає людині мудрість та можливість самореа-
лізуватися в трудовій сфері, родині, системі освіти. Важливо це і для самореалізації 
людини в різних соціумах мультикультурного суспільства на базі засвоєння норм за-
гальнолюдської моралі, пов’язаних с повагою до інших людей і природи [5].

До речі, саме через таку повагу загальнолюдська моральність лягає в основу готов-
ності до відповідальності, надійності, вміння не конфліктувати та культурі взаємодії.

Сьогодні вітчизняні вчені із громадської організації “Прогресивні освітні техно-
логії” вже мають розробки, що посилюють стратегію розвитку освіти, про яку казав 
Д. Гоулман [1]. Мова йде про методи, з використанням факторно-критеріальної ква-
ліметрії, як специфічної галузі нечіткої математики, для визначення у здобувачів 
наявності якостей, що сприяють самореалізації особистості впродовж всього життя  
[2, 3, 4].

Наприклад, “готовність до навчання” може бути вираженим показником — індек-
сом аналітико-пізнавальної активності (АПА). Він характеризує ступень наявності 
внутрішньої потреби людини до засвоєння нових знань, постійного їх оновлення та 
вміння аналізувати нові знання з метою виявлення головного із множини другоряд-
ного. Це вкрай потрібно для самореалізації здобувача освіти впродовж його життя в 
інформаційно-насиченому світі, щоб не стати його жертвою.

Формування АПА у здобувачів здійснюється за допомогою різних педагогічних 
методик, основою із яких сьогодні є проектне навчання. Оскільки, динаміка індек-
су АПА одночасно є оцінкою кінцевих результатів діяльності здобувачів і вчителів, 
то мотивовані педагоги будуть постійно шукати інші інноваційні методики. Саме 
індекси АПА вимірюються за допомогою факторно-критеріальних кваліметричних 
моделей (ФККМ) у вигляді коєфіціента від 1,0 (норма, стандарт чи вища планка) до 
0,0 (відсутність наявності). Така цифровізація навчального процесу, через постійне 
діагностування його результатів, дає реальні шанси цілеорієнтувати весь навчаль-
но-виховний процес на сприяння самопізнанню здобувачами власного “Я”. Бо здо-
бувач бачить наочно свої досягнення як відносно норми в динаміці, так і порівняно 
з іншими однокласниками. Це сприяє появі змагальності, як мотиваційному важелю 
для підвищення індексу АПА у більшості здобувачів.

Не має сенсу доводити, що застосування ФККМ для діагностування (за учас-
тю самих здобувачів) професійно-особистісних якостей та рівня загально людської 
моральності надає потужний поштовх самопізнанню здобувачами власного “Я” як 



172

фактору самореалізації в трудовій сфері і в різних соціумах. При цьому високороз-
винена АПА сприяє не тільки знаходженню “сродньої” праці (згідно визначенню  
Г. Сковороди) у майбутньому, а й засвоєнню фундаментальних “ядер” знань з кожно-
го предмету на рефлексивній основі (а не через механічне засвоєння). Все це забез-
печує конкретну здатність здобувача освіти, яка може бути виміряна за допомогою 
ФККМ і характеризувати кінцевий результат діяльності закладу середньої освіти 
(гімназії, ліцею) та закладу вищої (професійної) освіти.

Вимірюється цей результат сукупним індексом конкурентоздатності і фіксує в 
тому числі виконання школою свого призначення. У високому індексі конкурентоз-
датності суттєво зацікавлені батьки, що стає міцним підґрунтям взаємодії трьох сто-
рін: вчителів, здобувачів середньої освіти і їх батьків. Сьогодні їх інтереси не мають 
єдиної цілеорієнтації.

Якщо кінцевим результатам діяльності закладів середньої освіти є конкурен-
тоздатність випускників, то конкурентоспроможність визначає кінцевий результат 
діяльності професійних, в першу чергу, вищих закладах освіти (ВЗО). Базується 
конкурентоспроможність, по перше — на високій конкурентоздатності випускників 
закладів середньої освіти, параметри якої продовжують розвивати в ЗВО. По-друге, 
на засвоєнні “ядер” професіональних знань і технологій, погоджених в освітніх про-
грамах з вітчизняними роботодавцями і порівняних з міжнародними стандартами.

Треба усвідомити, що дійсну якість освіти можуть оцінити лише її споживачі — 
самі випускники та роботодавці (після 2–3 років адаптації на робочому місці).

Що стосується діючої технології забезпечення якості вищої освіти в Україні через 
дії контролюючої бюрократизованої установи, на думку автора, її реальна допомога 
мінімальна. Тому, є сенс передати її функції Державним Центрам зайнятості, які є 
дійсно реальними споживачами якості системи освіти, незалежні від Міністерства 
освіти і науки і є повноважними представниками держави на ринку праці. Це тим 
більш важливо, що саме держава гарантує високу якість освітніх послуг на території 
країни.

Отже, діючу стратегію розвитку освіти в цивілізаційному напрямі можна суттєво 
поглибити, якщо використати системний підхід до такого розвитку на ідеологічній 
основі людиноцентризму та використання факторно-критеріальної кваліметрії для 
визначення і розвитку параметрів самореалізації здобувачів освіти впродовж життя. 
При цьому наскрізною системоутворюючою ідеєю (від дошкільних закладів освіти до 
ЗВО) треба проголосити — “сприяння самореалізації особистості в глобалізованому 
інформаційно цифронасиченому світі в рамках загальнолюдської моралі і національ-
ної свідомості”. В той же час саму цифровізацію системи освіти треба розглядати не 
стільки з позицій комп’ютеризації, скільки в контексті вимірювання її за допомогою 
достатньо простої і одночасно унікальної факторно-критеріальної кваліметрії, як га-
лузі нечіткої математики.
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принципи  наукоВої  еТики   
длЯ  забезпеЧеннЯ  академіЧної  доброЧесносТі  
у  наукоВиХ  дослідЖеннЯХ

На сьогодні однією з базових засад наукового етосу є дотримання принципів ака-
демічної доброчесності в наукових дослідженнях. Адже саме такий підхід науковцю 
у дослідницькій практиці сприяє уникати відхилень від загальноприйнятих етичних 
принципів та запобігати потенційним серйозним проблемам, які можуть виника-
ти в процесі польових та лабораторних досліджень, розробки нових математичних 
підходів та алгоритмів інтерпретації отриманих результатів, процесів моделювання  
і т. д. Етична поведінка науковців здатна сприяти покращенню наукових результатів, 
бо дотримання етичних принципів сприяє професійній чистоті, коректності у вико-
ристанні різноманітних методів, призводить до більш відкритої та творчої співпраці 
між дослідниками [1]. 

Але перш ніж перейти до наукової етики  розглянемо:
• що таке академічна доброчесність?
• чи тотожні поняття плагіату і порушення авторських прав?
• академічна доброчесність при написанні тексту: цитування, самоциту- 

вання;
• робота з бібліографічними джерелами та їх оформлення.
У забезпеченні дотримання принципів академічної доброчесності часто визна-

чальною є роль лідера наукової групи. Визначено, що існує ряд сценаріїв поведінки 
лідера, які впливають на чистоту наукового експерименту. Коли такі ризики мож-
ливі?

Коли є:
• відсутність функціональних навичок; 
• неусвідомлення відповідальності за можливу шкоду, що може бути заподіяна 

при недотриманні етичних норм;
• неефективні моделі поведінки.
З’ясовано, що найбільш небезпечним у поведінці лідера наукової групи є пряме 

недотримання норм етики, прозорості та достовірності результатів. Звісно, дуже 
важливим є з’ясування факторів, які спонукають до такої поведінки та розробка 
оптимальних механізмів її запобігання.
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Звертаємо увагу, що наукова нечистість експерименту є аморальною тільки в тих 
випадках, коли це є навмисним вчинком. Не варто забувати про можливість пара-
лельних наукових відкриттів  інших наукових груп дослідників чи окремих науков-
ців.

Сучасні вимоги до науки вимагають проведення комплексних міждисциплінар-
них досліджень та залучення фахівців із різних наукових шкіл, університетів, країн. 
І все це призводить до інтернаціоналізації науки, одержання практичних результатів 
досить широким авторським складом. Водночас, вимоги щодо відповідності етичним 
нормам учасників сучасних наукових міжнародних проектів під егідою Європей-
ського Союзу (Erasmus+, Horizon 2020, COSME, COST і т. д.), DFG, NATO, DAAD, 
Fulbright та інших розроблені дуже високі. При порушенні цих норм відповідні нау-
кові групи та науковці можуть бути позбавлені подальших можливостей участі у від-
повідних проектах, що фактично виключає їх із міжнародної наукової спільноти [3].

Що ж таке академічна НЕдоброчесність? Вона виникає при порушенні акаде-
мічної доброчесності. Простими словами: академічний плагіат, самоплагіат, фаль-
сифікація, списування, обман, хабарництво. Звісно, що при виявленні порушень 
академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники 
закладів освіти можуть бути притягнені  до академічної відповідальності [4].

Чи тотожні поняття плагіату і порушення авторських прав? Ні, хоча в Законі 
України “Про авторське право і суміжні права” [2] визначено, що плагіат є одним 
із видів порушення авторського права. Але цей закон визначає  плагіат як “опри-
люднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, 
яка не є автором цього твору”. Хоча явище плагіату є більш широким за контекст 
авторських прав. Тобто, порушенням авторського права може бути не лише плагіат, 
а й інші дії; не кожен прояв плагіату є порушенням авторського права, існують й інші 
прояви плагіату.
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COVID-19:  проблемЫ  и  ВозмоЖнЫе  реШениЯ  
В  сТомаТолоГиЧескоЙ  пракТике  
при  оказании  медицинскоЙ  помоЩи  пациенТам  
с  особеннЫми  ВозмоЖносТЯми

“Мы находимся в состоянии санитарной войны. Наш враг  
  невидим, но он есть, и он наступает”.

Эммануэль жан-Мишель Фредерик Макрон

В статье представлены современные требования к оказанию медицинской помо-
щи в контексте социокультурного подхода, при котором ограничения рассматрива-
ются как результат дискриминации со стороны общества, а не состояния человека. 
Особую значимость приобретает концепция “универсального дизайна” во всех сфе-
рах жизни человека. Сообщество глухих людей рассматривается как лингвокультур-
ное меньшинство, имеет собственный язык (жестовый язык) и собственную культу-
ру (культура глухих), соответственно очень важно предлагать решения и подходы 
для налаживания качественного общения между жестоязычными пациентами и 
врачами, младшим медицинским персоналом и таким образом обеспечить инклю-
зивный подход в сфере здравоохранения. Учитывая актуальность проблемы, целью 
статьи является анализ теоретических и клинических аспектов проблемы доступ-
ности медицинских (стоматологических) услуг для пациентов с тяжелой степенью 
нарушения слуха (жестоязычных) и определения эффективных методов удовлетво-
рения их особых коммуникативных потребностей.

В контексте социокультурного подхода к проблеме инвалидности глухота не 
выступает нарушением (“инвалидностью”), а возможностью доступа к самобытной 
культуре; ограничения рассматриваются как результат дискриминации со стороны 
общества, а не состояния человека.

По данным “Всемирной организации здравоохранения” снижение слуха имеет 
более 13 % населения; половина случаев это тяжелые нарушения (около 275 млн че-
ловек). “Всемирная федерация глухих” — организация, объединяющая более 70 млн 
человек с нарушениями слуха, отмечает: в мире 0,1 % населения — глухие люди, для 
которых приоритетным средством общения является жестовой язык (жестоязыч-
ные люди). Всеукраинская общественная организация “Украинское общество глу-
хих” (УТОГ) насчитывает более 39 тыс. членов (лица с нарушениями слуха старше  
14 лет), подавляющее большинство которых используют национальный жестовой 
язык как основное средство коммуникации.

В то же время стоматологическая помощь занимает второе место после терапев-
тической по количеству посещений и первое по негативному восприятию процесса 
лечения. По сути имеет место так называемая “дентофобия” (“стоматофобия”) — 
страх стоматологического лечения, хроническое психоэмоциональное напряжение 
перед стоматологическим вмешательством, которые могут быть присущи в большей 
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степени жестоким пациентам на фоне коммуникационного барьера во время приема 
у врача-стоматолога.

Учитывая распространение в мире острой респираторной болезни COVID-19, 
которую вызывает вирус SARS-CoV-2, объявление ВОЗ в марте 2020 года пандемии 
и беспрецедентных карантинных ограничений проблема организации мероприятий 
по предотвращению возникновения и распространения COVID-19 приобретает осо-
бую актуальность, получает существенные дополнения, улучшения.

Стоит отметить, что риск передачи короновирусной болезни при осуществлении 
стоматологических процедур определяется как крайне высокий, что обусловлено 
тесным контактом врача с пациентом, использованием специфического оборудова-
ния, взаимодействием с биологическими жидкостями. В то же время острые состо-
яния у пациентов предусматривают предоставление им неотложной стоматологи-
ческой помощи. В таких условиях необходимо соблюдение противоэпидемических 
мероприятий, а также внедрение дополнительных удобных и современных мер пре-
дупреждения перекрестного заражения в стоматологических учреждениях, в частно-
сти чек-листов, анкет и т. п.

Цель. На основе анализа теоретических и клинических аспектов разработать  
авторский “кейс” стандартизированных чек-листов для обеспечения безопасности 
оказания стоматологической помощи в условиях распространения SARS-CoV-2.

Методы исследования. Теоретический анализ литературных источников; обо-
бщение знаний и практического опыта, полученных во время обучения на базе Сто-
матологического Медицинского Центра Национального медицинского университе-
та имени А. А. Богомольца; опрос респондентов с помощью Google forms.

Результаты. В 2020 году командой первой леди А. Зеленской был проведен опрос 
среди украинцев по проблеме безбарьерности (“Видите ли вы барьеры вокруг себя 
и какие именно?”), в котором приняло участие более 37 тыс. человек и только 6 % 
из на них ответили, что не испытывают каких-либо препятствий. Кроме того, при 
участии “Киевского международного института социологии” было проведено со-
циологическое исследование по поводу наличия барьеров в окружающей среде (до 
этого подобных исследований не проводилось). Такими барьерами есть следующие: 
архитектурные, физические, организационные, информационные, институциональ-
ные. Барьерами также отношение людей, существующие стереотипы и предубежде-
ния. Результаты стали в целом созвучны данным опросу и подтвердили значимость 
проблемы доступности для украинцев (56 % участников назвали уровень инклюзии 
в обществе низким или очень низким; 77 % считают актуальным решение вопроса 
инклюзии в Украине).

В контексте оказания стоматологической помощи проанализированы особен-
ности SARS-CoV-2 (пути передачи, резистентность, клинические аспекты и т. д.) 
и соответствующие профилактические меры. В качестве дополнительных противо- 
эпидемических мероприятий (мер контроля) представлен авторский “кейс” чек-ли-
стов: “Оценка степени неотложности стоматологической помощи”, “Оценка рисков 
возможного инфицирования пациента Covid-19” (для заполнения до и через 24 часа 
после проведенного лечения).

Чек-лист “Оценка степени неотложности стоматологической помощи”: (поставь-
те да или нет) 

1) Чувствуете ли Вы боль? Если да, то какой у Вас уровень боли по шкале 0–10? 
2) Есть ли у Вас отек (десен и / или лица)? 
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3) Есть ли у Вас кровотечение в области ротовой полости? 
4) У Вас лихорадка (повышение температуры)? 
5) Возникают ли у Вас проблемы с открытием рта? 
Такой чек-лист позволит определить насколько пациент нуждается в неотлож-

ной стоматологической помощи и есть ли основания предоставлять ее в условиях 
определенных карантинных мероприятий.

Заключение. По результатам теоретического анализа и анализа клинической 
практики возможно определить три основных пути коммуникации между врачом-
стоматологом и пациентом с тяжелой степенью нарушения слуха (не протезирован-
ный слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами; протезированный, однако 
слуховые аппараты часто должны быть отключены при стоматологическом лечении 
из-за неприятных звуковых помех , вызванные работой стоматологического обору-
дования): через переводчика жестового языка; с помощью письменной речи; путем 
использования памятки-алгоритма врача с жестами, необходимыми для коммуника-
ции во время стандартных стоматологических манипуляций.

Право лиц с нарушением слуха на услуги переводчика языка указано в норма-
тивных документах, обеспечивающих доступность медицинских услуг. Такое право 
может быть реализовано путем непосредственного присутствия переводчика или в 
виде диджитала альтернативы, например дистанционного перевода через видеос-
вязь на платформах “Сервис УТОГ” (https://app.service.utog.org/), Viber, Whatsapp, 
Skype и т. д. с участием профессиональных переводчиков жестового языка; услу-
га бесплатная. Следует отметить особую актуальность дистанционного перевода в 
условие карантинных мер COVID-19.

Общие и специфические меры имеют решающее значение для минимизации 
распространения короновирусные болезни (COVID-19). Важны дополнительные 
решения, включающие тщательное предварительное обследование пациентов, в том 
числе использование предлагаемого “кейса” чек-листов (приняли участие в опро-
се 53 стоматолога; 77,4 % респондентов отметили актуальность применения таких 
опросников в своей практике) и усиленные меры асептики. Статья не освещает рас-
смотрены вопросы в полной мере, представляет наиболее актуальные их аспекты.
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ФормуВаннЯ  ТВорЧоГо  компоненТа  
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В актуальних умовах розвитку суспiльства для вирiшення задач образотворчо-
го характеру вчитель повинен орiєнтуватися у новiтнiх напрямках розвитку освiти, 
збагачувати свiй досвiд новітніми технологiями, методиками, що з’являються у те-
орiї та практицi навчання. Впровадження комп’ютерних технологiй в освiтню сфе-
ру потребує належноi готовностi майбутнiх учителiв до застосування комп’ютерної 
графiки у професiйнiй діяльностi, змiст якоi становлять мотиваційний, когнітивний, 
креативний, рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти.

У наукових дослідженнях (М. І. Жалдак, О. С. Падалка, О. М. Пєхота, Є. С. По-
лат) зазначається, що комп’ютерні технологіі є інструментом, який дає змогу викла-
дачу якісно змінити методи, а також організаційні форми своєі роботи і на цій основі 
розвивати індивідуальні здібності студентів, спонукати їх гармонізувати притаманні 
їм особистісні якості; концентрувати увагу на формуванні пізнавальних здібностей, 
підтримувати і розвивати прагнення до вивчення явищ дійсності, забезпечувати не-
розривні взаємозв’язки між гуманітарними науками і мистецтвом; здійснювати по-
стійне оновлення процесу навчання, його форм, методів, забезпечувати адаптацію 
навчальних закладів до змінних зовнішніх умов і контингенту студентів.

Аналіз праць декотрих науковців спрямованих на розв’язання проблеми підго-
товки майбутніх фахівців до застосування комп’ютерноі графіки у професійній ді-
яльності дає підстави стверджувати, що стосовно вчителів образотворчого мисте-
цтва розкриті лише окремі аспекти вищеокресленоі проблеми.

Особливий інтерес для вивчення ролі комп’ютерних технологій у контексті на-
шого дослідження мають наукові доробки Т. Л. Трубчаніновоі, яка вивчає питання 
запровадження інформаційних технологій у навчальний процес на художньо-гра-
фічних факультетах і, зокрема, зауважує, що втілення у життя ідеї випереджаючої 
освіти, необхідність підготовки фахівця найвищої кваліфікації для національної 
школи вимагає по-новому організувати процес навчання.

Вивчаючи можливості комп’ютерних технологій у розвитку творчих здібностей 
майбутніх фахівців образотворчого мистецтва, Л. М. Покровщук зазначає, що вони 
є засобом, який “може реалізувати збалансовану систему педагогічного впливу, охо-
плюючи при цьому розвиток сенсорної, творчої активності особистостей” [5, с. 35]. 
Науковець стверджує, що за допомогою художніх комп’ютерних засобів, зокрема 
комп’ютерної графіки, “виявляється можливим прискорене сприйняття візуально-
го досвіду та переживань художника порівняно зі словесно-понятійними формами 
передачі художньо-естетичного ставлення до навколишньої дійсності” [там само].
Дійсно, комп’ютерні технології розвивають візуальне мислення, формують систему 
знань, понять, уявлень про художньо-виразні засоби образотворчого мистецтва, сти-
мулюють творчу активність, пов’язану з пошуком і реалізацією способів самовира-
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ження у сфері живопису, графіки, архітектури та інших видів мистецтва [5, с. 36]. 
Враховуючи можливості ПК технологій, важко переоцінити відчутний їхній вплив 
на професійне становлення майбутніх вчителів.

Таким чином, орієнтуючись на грунтовні знання щодо використання комп’ютер-
них технологій в освітній діяльності з огляду на тему  дослідження, Л. П. Данилевич, 
О. М. Лиходід наголошує про вивчення можливості застосування комп’ютерної гра-
фіки, яка є однією із напрямків нових інформаційних технологій, навчальним засо-
бом у професійній підготовці майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва.

Вивчення комп’ютерної графіки майбутніми вчителями спрямоване на підтрим-
ку традиційних графічних дисциплін:композиції, живопису, малюнка, кольорознав-
ства, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої та книжкової графіки, скуль-
птури. Слід зауважити, що вона не змінює їх, а є засобом вирішення творчої ідеї. 
Використовуючи програми комп’ютерної графіки, зручно здійснювати композицій-
ні пошуки втілення задуму: відбір елементів (фігур, предметів), взаємне розміщення 
в просторі, розподіл ознак (кольору, пропорцій, жестів), які допомагають відтворити 
основну думку. Так, комп’ютерна графіка як засіб, допомагає виразити ідею худож-
нього твору, розкрити його зміст.

Комп’ютерна графіка, як зазначає Ю. О. Дорошенко [2, с. 4–8], є творчим за-
стосуванням набутих знань, їхнім розширенням і закріпленням, стимулом більш 
грунтовного вивчення загальнотеоретичних дисциплін. Саме вона надає необхідної 
глибини розуміння поданої інформації й відіграє значну роль у процесі навчання. І 
поняття “готовність учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютер-
ної графіки у професійній діяльності” є складовою загальної готовності вчителів до 
педагогічної діяльності і містить у собі психолого-педагогічну, предметну, художню 
комп’ютерно орієнтовану підготовку майбутніх учителів.

Аналіз джерел з проблеми, яка вивчається уможливлює взяти за основу резуль-
тати наукових досліджень (К. М. Дурай-Новакова, І. М. Дичківська, М. І. Дьяченко, 
Л. І. Кандибович, А. Ф. Ліненко, В. О. Сластьонін) і означити готовність учителів 
образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки у професійній ді-
яльності як складне інтегроване утворення в цілісній структурі особистості фахівця, 
складовою його професійної готовності; необхідною умовою успішного виконання 
професійних функцій.

Узагальнення підходів дослідників дозволяє виокремити у змісті досліджуваної 
нами готовності такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, креативний, рефлек-
сивний, емоційно-вольовий.

З огляду на те, що педагогічна діяльність учителя образотворчого мистецтва за 
своєю природою є творчою, вважаємо за необхідне розглянути змістовне напов-
нення креативного компоненту досліджуваної готовності і його розвиток у процесі 
вивчення комп’ютерної графіки.

Творчий компонент готовності до педагогічної діяльності реалізується в оригі-
нальному розв’язанні педагогічних завдань із застосуванням різних методів і засобів 
навчання, зокрема комп’ютерної графіки, в пошуках оптимального варіанта органі-
зації навчально-виховного процесу при вивченні предмета малювання.

Креативність (від лат. сreaYo — створення) — стійка властивість індивіда, що 
зумовлює здатність виявляти соціально значущу творчу активність;рівень творчої 
обдарованості, здатності до творчості [1, с. 341]. Здатність до творчості нами розу-
міється у двох аспектах. По-перше, як процес “виникнення нових думок, почуттів і 
образів-безпосередніх регуляторів творчих дій. Творчість-процес, у результаті якого 
виникає оригінальний продукт, об’єктивно цінний і самодостатній. Творчість вияв-
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ляється у тому, що людина стає здатною робити відкриття, винаходи і створювати 
художні образи” [3, с. 131]. По-друге, як “нетрадиційний підхід до організації на-
вчально-виховного процесу, вміння творчо вирішувати будь-які професійні пробле-
ми, взаємодіяти з учнями, колегами, батьками дітей, уміння розвивати креативність 
дітей, що втілювалося б у їхній поведінці” [1, с. 285].

Підтримуючи думку В. В. Клименка, який стверджує, що “продукт творчос-
ті-новизна у світі відомого, який неможливо створити репродуктивними засобами. 
Справжній же результат освіти-створена цінність у людині, яка відбивається на ста-
ні дорослої людини, здатної до творчої роботи-міра розвитку механізму творчості”  
[3, с. 190]. Автор концепції механізму творчості зазначає, що “сучасна трансформація 
освітньої системи і стратегічні задачі трансформації змісту освіти вимагають засто-
сування принципу розвитку якостей особистості: мислення, почуттів, уяви, психо-
моторики і енергопотенціалу — механізмів творчості” [3, с. 191]. Тому для розвитку 
механізму творчості дослідник рекомендує ще під час навчання у ВНЗ працювати 
над:предметом працi — самим собою (саморозвиток) — механізм творчості; розвит-
ком знаряддя виробництва й удосконаленням механізму творчості, завдяки чому 
людина стає спроможною оригінально розв’язувати більш складні задачі; засобами 
здобуття знань, умінь, навичок творчої роботи; над засобами професійної роботи, за 
допомогою яких людина здатна створювати матеріальні, духовні цінності, наукові 
відкриття і вдосконалювати техніку та технології. Отже, оволодіваючи фахом учи-
теля, малювання, під час лекцій і практичних занять студенти засвоюють навчаль-
ний матеріал і педагогічні прийоми, методи, переймаючи у викладачів під час занять; 
вони вчаться малювати, писати, створювати композиції, набувають досвіду застосу-
вання засобів комп’ютерної графіки. Велике значення в задачах надається розвитку 
художньої уяви, спостережливості, накопиченню життєвого матеріалу.
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Дисморфофóбія також відома як тілесний дисморфічний розлад (англ. body 
dysmorphic disorder (BDD)) — психічний розлад, при якому людина надміру занепо-
коєна недоліками або особливостями свого тіла. До таких недоліків можуть належа-
ти як реально існуючі: дерматологічні захворювання, зайва вага, клаповухість, так і 
уявні і непомітні іншим особливості: не така форма носа, розрізу очей, недостатньо 
пухкі губи тощо. В останньому випадку йдеться про те, що образ тіла людини не від-
повідає її внутрішньому ідеальному образу. При цьому в людини є надцінні ідеї про 
те, що приваблива зовнішність — це ключова складова успіху та щастя в особистому 
житті, що без красивої зовнішності цінність людини вкрай низька.

Актуальність нашого дослідження полягає передусім в широкій поширеності 
дисморфічного розладу та тенденції до зростання числа хворих з огляду на пропа-
ганду ідеальної зовнішності у масовій культурі. Згідно із даними Американської пси- 
хіатричної асоціації, а також дослідженнями зарубіжних вчених (Otto M. W.,  
Wilhelm S., Cohen L. S., Harlow B., Koran L., Abujaoude E., Large M. Та ін.) на дисмор-
фофобію страждає до 2 % людей із популяції. При цьому дисморфофобія — це не 
просто надмірна стурбованість своїм виглядом, даний розлад має ряд тяжких 
ускладнень, таких як аутоагресія, виражена у спробах самостійно виправити фізич-
ний недолік; соціофобія з відмовою виходити з дому і повною втратою працездат-
ності; депресія із суїцидальними думками. Так, у проведених дослідженнях 2006 р. 
науковиця і піонер у комплексному вивченні дисморфофобії др. Кетерін А. Філіпс 
(Phillips K. A.) разом із колегами (Menard W., Fay C.) з’ясували, що частота суїциду 
серед хворих на дисморфофобію була в 45 разів вищою, ніж у загальній популяції 
США. Це в 2 рази більше, ніж серед людей, які страждають на депресію, і втричі біль-
ше, ніж при біполярному розладі. Також був встановлений зв’язок між недіагносто-
ваною дисморфофобією та вищим, ніж у загальній популяції, ризиком самогубства 
серед людей, які пережили пластичну операцію.

серед причин виникнення дисморфофобії виділяють: порушений обмін нейро-
медіаторів; тривожний тип особистості; низьку самооцінку та надмірну залежність 
від оцінки іншими. Близько 60 % людей із дисморфофобією стверджували, що під-
давалися критиці та знущанням в дитинстві та юності. Можна припустити, що най-
більше до формування дисморфофобії схильні діти надміру критичних, нарцисич-
них, емоційно холодних батьків, які піддавали дітей осуду, присоромлювали або ж 
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навпаки використовували дитину як трофей та своєрідний інструмент для самопре-
зентації в суспільстві. З цього випливає, що скритими мотивами походу дисморфо-
фобного пацієнта до косметолога чи пластичного хірурга є: підняття самооцінки; 
отримання любові та поваги з боку значимих людей; отримання визнання та похва-
ли. Хоча зазначені цілі досягаються за допомогою психотерапії і зміни когнітивних 
установок, а не шляхом корекції зовнішності. 

За даними досліджень, близько 75 % хворих на дисморфофобію звертаються за 
допомогою до косметологів або пластичних хірургів. Водночас темпи розвитку ін-
дустрії краси роблять послуги в даній сфері все більш доступними. У доповіді Між-
народного товариства естетичної та пластичної хірургії зазначається, що кількість 
пластичних операцій у світі з 2018 року збільшилась на 7,1 %, а з 2015 року — на  
20,6 %. При цьому тривожною є статистика підліткової пластики, за якою у 2017 р. 
понад 229 000 підлітків у віці від 13 до 19 років перенесли косметичні операції. Це 
означає, що слід очікувати ще більшого напливу дисморфофобів різного, в тому чис-
лі і підліткового віку, у кабінети клінік та салонів краси. Хоча вже на сьогодні серед 
клієнтів пластичних хірургів хворих на дисморфофобію за різними даними — від 
14 до 19 %, що значно більше, ніж в середньому у популяції. При цьому встановле-
но зв’язок між недіагностованою дисморфофобією у клієнтів пластичною хірургії і 
невдоволеністю результатами операцій, здійсненням повторних операцій, залежні-
стю від пластики, депресією, суіцидальними думками після невдалих косметичних 
процедур. Такі приклади дисморфоманії ми бачимо в сучасній масовій культурі се-
ред знаменитостей: Майкл Джексон, Лоло Феррарі, Ельза Паттон, Сідні Ром, Міккі 
Рурк, Піт Бернс, Мікаела Романіні, Джоселін Вільденштейн (відома як жінка-леви-
ця) та ін. Серед вітчизняних селебретіз: Анастасія Покрещук. 

Це дає підстави думати, що кожен 5–7 пацієнт пластичного хірурга потребує не 
стільки хірургічної корекції своєї зовнішності, скільки фахової психологічної допо-
моги. Що передбачає необхідність більш ретельного аналізу психологічного стану і 
статусу пацієнта з боку працівників сфери індустрії краси. 

На сьогодні досліджень щодо психічного статусу пацієнтів пластичних хірургів 
на предмет їхньої схильності до дисморфофобії вкрай мало, що зумовлено відносною 
новизною проблеми з одного боку і небажанням працівників індустрії краси втрача-
ти грошовитих клієнтів — з іншого. Водночас володіння цією статистикою бачиться 
вкрай актуальним, що і стало причиною для здійснення дослідження. 

Проведене нами дослідження за допомогою опитування, інтерв’ю та аналізу соц. 
мереж на базі 25 пацієнтів пластичних хірургів (Україна та СНД) показало, що 4 з 
25 опитаних мають яскраво виражені ознаки дисморфофобії, 1 пацієнтка має нар-
цисичні прояви, які можуть перерости у вторинну дисморфофобію. У відсотковому 
співвідношенні наше дослідження показало, що від 16 до 20 % пацієнтів пластичних 
хірургів являються дисморфофобами з явними проблемами із самосприйняттям та 
самооцінкою. Було виявлено ряд відмінностей між тими пацієнтами пластичних 
хірургів, які не мають ознак дисморфофофбії, і тими, які мають виражені ознаки 
дисморфофобії. Так, останні вирізняються надцінними ідеями щодо власної зовніш-
ності; надмірною критичністю щодо несуттєвих недоліків; переконаністю, що саме 
зовнішність є причиною їхніх страждань та невдач; відчуттям сорому та огиди до 
власного тіла; вірою, що пластична операція принесе впевненість у собі, щастя в осо-
бистому житті та кар’єрний успіх. Крім того, дисморфофобні пацієнти пластичних 
хірургів схильні до повторних або численних операцій (які стосуються різних частин 
тіла), а також до депресії невдовзі після здійснення операції. Як правило, вони мають 
завищені очікування щодо результату косметичної процедури і швидко впадають в 
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апатію, якщо процедура не принесла бажаного ефекту. Також спільною рисою для 
багатьох дисморфофобних пацієнтів є висловлена думка, що жити в такому тілі, як у 
них, неможливо (або немає сенсу).

Інтерв’ювання вітчизняних пластичних хірургів (В. В. Головко, А. Ю. Журавель, 
В. П. Пірус, Є. В. Симулик, В. І. Федорук) показало, що у перелік найпопулярніших 
естетичних операцій уже багато років поспіль входять пластика грудей, зміна форми 
носа, зміна форми очей або повік, підтяжка живота і обличчя. Водночас самі хірурги 
стверджують, що в 3 з 10 випадків у пацієнтів немає прямого показання до здійснен-
ня операції, а причиною їхнього звернення за корекцією зовнішності є комплекси, 
бажання вгодити значимому об’єкту та спотворене сприйняття своєї зовнішності.  
З цього випливає необхідність перенаправляти таких пацієнтів до психологів та пси-
хіатрів, а також необхідність розробити ефективний та релевантний опитувальник 
для працівників естетичної медицини, який би показував ступінь дисморфофобії у 
пацієнта, що викликає підозру з приводу свого психічного статусу. Прикладом та-
кого опитувальника став розроблений нами скринінг-тест на 30 питань, що надає 
можливість оцінки ступеня незадоволеності зовнішністю як складового компоненту 
образу тіла.
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аспекТи  кібербезпеки  В  умоВаХ  пандемії  COVID-19

Cуcпільcтво увійшло в еру інновaцій, де промиcлові роботи, 3D-друк, хмaрні 
джерелa інформaції, 4G- тa 5G-зв’язок, геномікa, VR-технології, розумні міcтa cтa-
ють звичaйною cпрaвою. Проте, незвaжaючи нa умови мacштaбної глобaлізaції тa 
cтрімкого розвитку Індуcтрії 4.0, пaндемія COVID-19 змінює звичне буденне життя: 
нacелення відчувaє cтурбовaніcть і зaнепокоєння, відчуття безпеки тa прaгнення до 
визнaченоcті. У той же чac оргaнізовaні злочинні групи безцеремонно cпекулюють 
нa невпевненоcті, cтрaхaх і cумнівaх, пов’язaних з COVID-19, роблячи деяких людей 
тa підприємcтвa врaзливими до їх втручaння [1, c. 34].

Внacлідок пaндемії COVID-19 знaчнa чacтинa перcонaлу підприємcтв переведенa 
в режим диcтaнційної роботи, тому мaє бути обізнaною щодо ризиків, пов’язaних з 
віддaленою роботою, a caме: незaхищеним віддaленим підключенням до уcтaнови; 
поширенням викориcтaння офіcної техніки в оcобиcтих цілях; aтaкaми нa aкaун-
ти в cоціaльних мережaх; cпробaми фішингових aтaк, які екcплуaтують темaтику 
COVID-19; шaхрaйcтвом тa незaхищеніcтю інформaційних дaних різного генезиcу.

З кожним роком підприємcтвa вcе більше долучaютьcя до cучacного інформa-
ційного проcтору, імплементуючи тaкі диджитaл-інcтрументи, як CRM-cиcтеми, 
ERP-cиcтеми, CAD-cиcтеми тa cиcтеми з WEB-доcтупом. Інновaційні техноло-
гії допомaгaють підприємcтвaм бути нa зв’язку зі cвоїми клієнтaми в режимі 24/7, 
оптимізувaти cвої бізнеc-процеcи, вивільнити чac від оперaтивних зaдaч нa кориcть 
cтрaтегічних тa більш креaтивних. Водночac цифровa ерa готує і низку випробувaнь 
для cиcтем зaхиcту інформaції тa кібербезпеки cучacних підприємcтв.

Зa укрaїнcьким зaконодaвcтвом, кібербезпекa предcтaвляє cобою зaхищеніcть 
життєво вaжливих інтереcів людини і громaдянинa, cуcпільcтвa тa держaви під чac 
викориcтaння кіберпроcтору, зa якої зaбезпечуютьcя cтaлий розвиток інформaцій-
ного cуcпільcтвa тa цифрового комунікaтивного cередовищa, cвоєчacне виявлен-
ня, зaпобігaння і нейтрaлізaція реaльних і потенційних зaгроз нaціонaльній безпеці 
Укрaїни у кіберпроcторі [2]. Під чac пaндемії COVID-19 прaктично в уcьому cвіті 
кібербезпекa опинилacя під зaгрозою: підприємcтвa відчувaють поcтійне поcилення 
цільових aтaк, які cтaють більш витонченими тa приховaними, чacто з елементaми 
фінaнcової мотивaції. 

Cерйозне зaнепокоєння викликaє викориcтaння тa розповcюдження прогрaм-ві-
руcів, фішингових прогрaм, cпaму, поширення фaктів неcaнкціоновaного доcтупу до 
держaвних інформaційних реcурcів, викрaдення інформaції з бaз дaних, знищення тa 
модифікaція дaних у інформaційних cиcтемaх, перехоплення інформaції [3]. 
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Нинішня cитуaція вимaгaє aбcолютно нових підходів до упрaвління підпри-
ємcтвом тa його реcурcaми. Уcпіх цих змін, a відтaк, і виживaння підприємcтвa зa 
cучacних умов, знaчною мірою зaлежить від того, нacкільки гнучко оргaнізовуютьcя 
бізнеc-процеcи тa як швидко відбувaєтьcя перехід до нових методів роботи. Через 
поcтійні зміни тa неможливіcть точно cплaнувaти цей процеc, підприємcтвa відчу-
ли нacлідки кібер-ризиків більшою мірою, ніж це відбувaлоcя рaніше. Ці aргументи 
обумовлюють необхідніcть дотримaння нової моделі кібербезпеки підприємcтвa зa 
умов COVID-реaльноcті (тaблиця).

Тaким чином, cучacні підприємcтвa мaють бути обізнaні з підвищеними кібер-ри-
зикaми при зacтоcувaнні віддaленої прaці в умовaх пaндемії COVID-19, про які по-
трібно зaмиcлитиcь керівникaм підприємcтв. Пaндемія змуcилa переглянути інф-
рacтруктуру підприємcтв і переорієнтувaтиcя нa aктуaльні інформaційні потреби 
кориcтувaчів тa cпівробітників. Проведене доcлідження покaзaло, що cучacні зміни 
обумовлюють необхідніcть переоcмиcлення cтрaтегії тa інвеcтувaння знaчних ко-
штів у зaбезпечення нaдійного зaхиcту корпорaтивної інформaції і дaних cпівробіт-
ників підприємcтв. 

Гігaнти cвітової ІТ-індуcтрії (Google, Microsoft, Amazon, Intel, Intella, IBM, 
Infenion, NXP, Lenovo, RSA), відомі фінaнcові компaнії (PayPal, MasterCard, VISA, 
Goldman Cachs, ING) і безліч компaній меншого мacштaбу пропонують безпечний 

кібербезпекa зa умов COVID-реaльноcті

проблемa Хaрaктериcтикa 
рекомендaції 

щодо вирішення 
плaтформи 
для роботи

незaхищене 
віддaлене 
підключення 
до підприємcтвa 
(офіcу)

не вcі підприємcтвa 
технічно готові  
до впровaдження 
мacової віддaленої 
роботи.
іТ-перcонaл під тиcком 
чacу може придбaти  
і зaпропонувaти 
не нaйбільш безпечні 
рішення

доречно впровaдити 
бaгaтофaкторну 
aутентифікaцію  
для доcтупу до дaних 
підприємcтвa  
і викориcтовувaти  
безпечні і нaдійні  
хмaрні рішення  
для cпівпрaці  
по бізнеc-процеcaх

Microsoft Teams, 
Google Hangouts Meet, 
LogMeIn Emergency 
Remote Work Kit,  
Cisco Webex

розширене 
викориcтaння 
офіcної техніки 
в оcобиcтих цілях

підвищення ризику 
зaрaження робочої 
техніки віруcaми  
aбо зловмиcним  
прогрaмним зaбезпе-
ченням під чac відвіду-
вaння менш зaхищених 
веб-caйтів (пов’язaних 
із оcобиcтими 
інтереcaми)

доречно оновлювaти 
офіcне облaднaння 
aвтомaтично,  
дотримуючиcь порaд 
поcтaчaльникa  
прогрaмного  
зaбезпечення

оcобливо вaжливо 
оновлювaти  
веб-переглядaчі тa 
відповідне прогрaмне 
зaбезпечення  
cторонніх виробників  
(нaприклaд, прогрa-
ми для перегляду 
PDF-фaйлів, Flash- 
прогрaвaчі тa Java)

Cпроби 
фішингових aтaк, 
які екcплуaтують 
темaтику COVID-19

Бaгaто злочинних 
кібер-угрупувaнь  
змінили cвою тaктику 
нa викориcтaння  
мaтеріaлів COVID-19  
в якоcті примaнки. 
Cтворено велике  
чиcло підроблених 
веб-caйтів, пов’язaних 
із  COVID-19

Конcультувaння  
cпівробітників щодо 
моніторингу новин про 
COVID-19 в укрaїні тa 
cвіті з викориcтaнням 
cуто офіційних джерел 
інформaції

веб-caйт Мініcтерcтвa  
охорони здоров’я 
укрaїни,  
Центру громaдcького  
здоров’я aбо внутрішні 
корпорaтивні реcурcи 
підприємcтвa

Джерело: узaгaльнено нa оcнові дaних Тов “КпМг-укрaїнa” [1, c. 44]
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cпоcіб реєcтрaції в хмaрі і зaбезпечують зaхиcт трaнзaкцій зa допомогою перевірки 
відбитків пaльців. В цьому випaдку пaролі більше не cпрямовуютьcя нa cервери бaз 
дaних. Шифрувaння виконуєтьcя зa допомогою відкритих ключів, при цьому ключі 
зaлишaютьcя нa приcтроях. При тaкій cхемі зaхиcту, якa нaзивaєтьcя FIDO, немож-
ливо відcтежити взaємозв’язок між cервіcaми.
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ВплиВ  ГлобалЬної  пандемії   
коронаВірусної  ХВороби  2019  
на  змісТ  ВиЩої  осВіТи  україни

Глобальна пандемія коронавірусної хвороби 2019 (СOVID-19)  продовжує здійс-
нювати свій вплив на всі сфери життя суспільства, на сферу вищої освіти зокрема. 
А отже питання оновлення її змісту на часі. Проте, чи цей вплив стане загрозливим 
та деструктивним, чи розглядати й використовувати його крізь призму нових мож-
ливостей та пошуку шляхів модернізації змісту вищої освіти України залежить від 
діяльності публічних управлінців. Варто зазначити, що державне управління, у сфері 
вищої освіти у тому числі, з огляду на сучасні умови також потребує модернізації.

Перегляд змісту вищої освіти та його адаптація під реалії сьогодення є одним із 
викликів, який потребує швидкого реагування з боку держави. Від самого початку 
пандемія СOVID-19 мала ознаки тимчасових обмежень життєдіяльності суспільства, 
але поступово трансформується у нову соціальну норму, яку потрібно враховувати 
під час прийняття рішень та внесення відповідних коректив у офіційні документи з 
питань вищої освіти.

Досліджуючи законодавчу та нормативно-правову базу, що регулює суспільні від-
носини у сфері вищої освіти, можна зробити висновок про те, що до неї зміни, які 
стосуються ключових питань вищої освіти в умовах пандемії, не вносились. Держава 
регулює суспільні відносини у сфері вищої освіти в умовах пандемії шляхом видання 
поточних підзаконних актів Міністерства освіти і науки України. 

У 2020 році Міністерство освіти і науки України розробило на найближчі 10 ро-
ків Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки, яка розкриває пи-
тання освітніх тенденцій та проблем розвитку системи вищої освіти України, світові 
тренди розвитку вищої освіти, містить аналіз сильних і слабких сторін, можливостей 
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і ризиків розвитку вищої освіти України, стратегічні цілі та завдання розвитку вищої 
освіти України на період до 2031 року, очікувані результати та механізми впрова-
дження положень Стратегії. Так, спираючись на дані проведеного у 2014–2019 роках 
аналізу динаміки розвитку вищої освіти в Україні, у зазначеній Стратегії СOVID-19 
визначено як загрозу, що може негативно вплинути на подальший розвиток вищої 
освіти в Україні. Негативний вплив пандемії СOVID-19 вбачається у можливій де-
масифікації та звуженні закордонних ринків освітніх послуг [1].   

Негативний вплив пандемії очевидний й спектр його дії досить широкий, в той 
час як можливості такого впливу на розвиток вищої освіти України та модернізацію 
її змісту потрібно ретельно віднайти та дослідити. Глобальні процеси швидкоплинні, 
тому Україна повинна одночасно зі світом реагувати на зміни та крокувати на одному 
рівні з усім цивілізованим світом. 

Для того, щоб оперативно впроваджувати зміни у зміст вищої освіти, спричинені 
пандемією СOVID-19, держава потребує сучасний потужний управлінський апарат, 
реформування якого вже заплановано. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21.07.2021 року № 831-р схвалено Стратегію реформування державного управлін-
ня України на 2022–2025 роки, метою якої визначено розбудову в Україні спромож-
ної сервісної та цифрової держави, яка забезпечує захист інтересів громадян на основі 
європейських стандартів та досвіду [2].         

Зважаючи на частковий перехід на дистанційну форму навчання у зв’язку із пан-
демією, зміст вищої освіти потребує оновлення. Значний існуючий масив навчальної 
літератури має бути оцифрованим, оскільки доступ до бібліотек на період локдауну 
закритий, а процес навчання повинен продовжуватись, завдання, які пропонуються 
здобувачам вищої освіти, повинні містити більше відео матеріалу, бути інтерактив-
ними, з використанням онлайн-ресурсів.  

Пандемія спричинила ще динамічніший розвиток сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Нові умови соціальної реальності диктують ширший перехід 
на дистанційне навчання, яке може відбуватись як онлайн в режимі реального часу, так 
і передбачати навчання за індивідуальним планом роботи здобувачів вищої освіти.

Переваги активного запровадження цифрових технологій у вищу освіту України 
полягають в тому, що викладачі з різних закладів вищої освіти зможуть обмінюва-
тись власно створеними електронними завданнями, посібниками тощо, брати участь 
у міжнародних програмах та проектах, а потім результати впроваджувати у своїй ді-
яльності, проводити онлайн дні відкритих дверей та екскурсії у закладах вищої осві-
ти, щоб приваблювати не лише українських потенційних абітурієнтів, а також й іно-
земних, та популяризувати вітчизняні заклади вищої освіти на міжнародній арені. 

Перехід на онлайн або дистанційне навчання вже стоїть на одному рівні із класич-
ними заняттями, які проводяться в закладах вищої освіти. На жаль, сьогодні Укра-
їна не може забезпечити повною мірою цифровізацію змісту вищої освіти. Цьому є 
декілька причин. По-перше, слабка комп’ютерна база та низька якість бездротового 
інтернету у закладах вищої освіти, що особливо гостро відчувається у маленьких 
містах України, а по-друге — недостатньо розвинуті цифрові навички педагогічних 
працівників. Це ж стосується і державних управлінців, які потребують професійного 
навчання та підвищення кваліфікації.   
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деЯкі  аспекТи  наукоВиХ  поГлЯдіВ  на  кіберспорТ

Інноваційні технології, що стрімко розвиваються в глобалізаційних умовах, а та-
кож ситуація, яка викликана пандемією COVID-19 у світі, сприяють розвитку такого 
достатньо молодого культурного явища, як кіберспорт. Але кіберспорт — це не просто 
гра, або мистецькій твір, це величезна індустрія в світі, що стрімко поширюється се-
ред країн. Саме про кіберспорт у науковому тлумаченні піде мова в межах даної допо-
віді. Оскільки умови конференції щодо об’єму тез дозволяють використання джерел 
не більше трьох, авторка залучає невелику кількість наукових досліджень, достатньо 
вагомих для розкриття актуальності теми.

“Довідник з досліджень шляхів та можливостей у бізнесі кіберспорту” [1], що 
був виданий у червні 2021 року в США, являє собою наукову працю з перетину кі-
берспортивних ігор із бізнесом та цілою індустрією кіберспорту. Це не дослідження 
конкурентних відеоігор і самих симуляційних середовищ. Індустрія, що взаємопов’я-
зана та керована кіберспортом, величезні можливості, які це відкриває, являють со-
бою фокус уваги цієї книги. Науковці розвивають дискусії, пов’язані з такими тема-
ми, як культура ігор, гендерне розмаїття та рівність, підприємництво, узгодження та 
неузгодженість традиційних видів спорту з кіберспортом, брендинг, партнерство та 
можливості бізнесу, цифрове навчання, кіберспорт як навчальна програма спеціалі-
зації, що охоплює його у всій вищій школі, набір викладачів, екологія спілкування, 
туризм і культура, а також естетика. Автори книги заглиблюються до сфер спеціа-
лізації, які перетинаються та узгоджуються з кіберспортом, як розвиваються галузі 
сфери кіберспорту, а також можливості та потреби які існують, оскільки наявними 
є прогалини практики, міркування про майбутнє. Важливо те, що студенти, які шу-
кають кар’єрні шляхи в новому світі кіберспорту, краще розуміють, як розвиваються 
поточні кар’єрні шляхи, як вони перетинаються та узгоджуються з кіберспортом. Та-
кож висвітлюються можливості кар’єри в кіберспорті, змога рухатися вперед навколо 
бізнес-аспектів кіберспорту [1].

У згаданому “Довіднику з досліджень шляхів и можливостей у кіберспорті”  
Жюльєн Буську та Міріам Ерц наголошують на тому, що кіберспорт (скорочення від 
терміна “електронний спорт”) може бути визначений як вид спорту, в якому електро-
нні системи полегшують основні аспекти спорту. Введення гравців і команд, а також 
висновок системи кіберспорту здійснюється через інтерфейс людина-комп’ютер. На 
думку вчених суперечливим залишається питання про те, чи слід, чи ні визнавати 
кіберспорт спортом. Через його віртуальну природу і відсутність фізичної активності 
кіберспорт піддається критиці за те, що він не є справжнім видом спорту. Тим часом, 
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кіберспорт стає все більш важливим, і набирає все більших обертів в світі, особливо у 
зв’язку з поточною кризою COVID-19, “який призводить до цифровізації більшості 
культурних і спортивних заходів” [1, c. 1]. Кіберспорт здається досить молодим яви-
щем, оскільки з’явився майже півстоліття тому: в 1967 році була розроблена перша 
відеогра. “Крім того, за останні десять років він став широко популярним. Ця галузь 
структурована навколо сформованих зацікавлених сторін (наприклад, видавців, по-
стачальників інфраструктурних платформ, команд / гравців, організаторів змагань, 
мовників, спонсорів і глядачів). Кіберспорт працює за тією ж логікою, що і традицій-
ний спорт. Маркетингові підходи аналогічні спортивного маркетингу і підходять для 
розробки і реалізації стратегій, пов’язаних з організаціями, що працюють в індустрії 
кіберспорту” [1, c. 1–2]. 

“У найближчі роки індустрія кіберспорту зіткнеться з безліччю проблем, вклю-
чаючи потребу у визнанні. Незважаючи на те, що липень 2018 року знаменує собою 
перший форум між Міжнародним олімпійським комітетом і Всесвітньою асоціацією 
міжнародних спортивних федерацій, який, схоже, зближує традиційну спортивну ін-
дустрію та кіберспорт, шлях попереду все ще здається довгим і звивистим. Ще один 
важливий момент — це необхідність краще організовувати / структурувати змагання. 
Чемпіонат світу 2018 року зібрав майже 100 мільйонів глядачів, і щорічно по всьому 
світу проводяться тисячі змагань. Існує думка про більш професійне управління для 
того, щоб узаконити цю галузь” [1, c. 2]. Ще одна проблема це те, що у кіберспорту 
“не надто позитивний імідж через певні зневажливі елементи, що пов’язані із залеж-
ністю, соціальною ізоляцією, навіть насильством з психологічними вадами, з азарт-
ними іграми або ставками. Частково це стримує інтеграцію кіберспорту до Олімпій-
ських ігор. Ця галузь розвивається вже понад п'ятдесят років і зазнала значних змін”  
[1, c. 2] — пишуть Жюльєн Буську та Міріам Ерц. Дослідниці прагнуть зрозуміти ви-
токи та історичну еволюцію кіберспорту до нинішнього становища як галузі, а також 
представити проблеми, з якими вона зіткнеться в найближчі роки. Їх глава задумана 
як історичний огляд еволюції індустрії кіберспорту. Вчені показують цю еволюцію, 
описують розвиток, розподіл доходів, структурування, аудиторію і гравців, мотиви 
і типологію, що становлять індустрію кіберспорту. Дослідниці відзначають, що “ця 
молода галузь переживає дуже значний бум, популярність якого зростає з кожним 
роком” [1, c. 2]. Проте, “рано говорити про крах традиційного професійного спорту” 
[1, c. 2]. 

Цікавий економічний аналіз зробили українські дослідники І. Литвин і С. Вакул-
ка. Вони пишуть: “Глобалізація та популяризація культури кіберспорту посилили 
темпи росту обсягів інвестицій у дану індустрію та рівень доходів.  Глобалізація со-
ціальних контактів, популяризація соціальних мереж, поширення діяльності спеці-
альних потокових платформ для прямих трансляцій відеоігор (Twitch та YouTube  
Gaming), забезпечила зростання кіберспортивної індустрії у світовому масштабі.  
Середній глобальний дохід на одного глядача-“ентузіаста”, шанувальника, який  
дивиться кіберспортивні турніри систематично і не менше одного разу на місяць, у 
2020 році склав 4,94 дол. США. У 2019 році відбулося 885 основних подій у галузі  
кіберспорту. Це дозволило згенерувати дохід від продажу квитків у розмірі 56,3 млн 
дол. США,  порівняно з 54,7 млн дол. США у 2018 році. Загальний призовий фонд 
кіберспортивних змагань у 2019 році досяг 167,4 млн дол. США, що демострує ста-
бальні тенденції зростання порівняно з 150,8 млн дол. США у 2018 році” [3, с. 169].

Український дослідник О. В. Жмай зауважує, що кіберспорт є “досить молодою 
галуззю, яка показує стрімкий ріст. Тому вкрай важливим є дослідження цієї сфе-
ри діяльності, особливо з урахуванням того, що лише у вересні 2020 року в Украї-
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ні кіберспорт було визнано офіційним видом спорту. При цьому одним із головних 
завдань є визначення інвестиційної привабливості цього виду діяльності в сучасних 
українських реаліях. Кіберспорт в Україні зародився ще в кінці 90-х років минулого 
століття. На початку це були невеликі турніри без особливих призів, які проводилися 
в комп’ютерних клубах, де ентузіасти змагалися між собою. На міжнародні турніри 
команди їздили рідко, адже це було дорого. Однак поступово почали створюватися 
професійні команди, які досягали певних висот та завойовували популярність — як 
для себе, так і для України” [2, с. 214].

Дослідники І. Литвин і С. Вакулка зауважуюють, що кіберспорт вже  вийшов за 
межі локальних розваг спільноти геймерів, це вже професійний спорт сьогодення і 
динаміка росту його ринку вражає. Але у 2020 році кіберспортивна галузь зіштовх-
нулась з перешкодою у вигляді пандемії COVID-19, яка внесла свої корективи у 
розвиток даного виду людської діяльності. Введено обмеження щодо проведення  
офлайн-турнірів. Деякі були скасовані. Це призвело до падіння доходів індустрії. Од-
нак, позитивним ефектом є збільшення глядацької кіберспортивної онлайн-аудиторії 
[3, с. 172].

Кіберспорт у світі є прибутковим видом спорту та індустрією, яка динамічно роз-
вивається. “Розвиток цієї індустрії в Україні дасть змогу створити більше робочих 
місць і просувати інновації та цифрові технології. Відповідно це надасть поштовху 
для вдосконалення і розвитку інноваційного середовища та екосистеми стартап-під-
приємництва у нашій країні. Зараз у кіберспортивній індустрії спостерігається ак-
тивізація створення інноваційних продуктів. Багато онлайн-платформ та додатків 
спрямовані на популяризацію електронних ігор. Засновані в Україні кіберспортивні 
стартап-проєкти успішно фінансуються венчурними фондами та приватними інвес-
тиційними компаніями” [3, с. 172] — пишуть І. Литвин і С. Вакулка. 

Отже, можна підсумувати, що кіберспорт являє собою окремий культурний рух. 
Він охоплює включення багатокористувацьких відеоігор, які беруть участь у змаган-
нях. Змагання транслюються на он-лайн платформах. Кількість глядачів та гравців, 
які беруть участь у найпопулярніших іграх, досягає мільйонів щодня. Кіберспорт — 
прибутковий бізнес, має величезні інвестиції до економіки країн, де його підтримує 
держава. Для України цей вид людської діяльності є цікавим та перспективним як з 
економічного, так і соціального кутів зору, потребує підтримки та подальших дослі-
джень.  
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розВиТок  онлаЙн-консулЬТуВаннЯ  
Як  позиТиВниЙ  наслідок  пандемії  COVID-19

2020 року одним із головних чинників впливу на економічні процеси став фактор 
розповсюдження пандемії Covid-19 у всьому світі. У відповідь на цей виклик відбу-
лися суттєві зміни у життєустрої багатьох країн світу, у тому числі і в Україні. Так, 
було запроваджено надзвичайний стан та карантинні зони в країнах або в їх окремих 
регіонах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (ска-
сування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів; 
обмеження роботи транспорту; заборона на роботу магазинів з продажу певних груп 
товарів тощо); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всере-
дині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановле-
ні обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти [1].

Такі безпрецедентні кроки спричинили не тільки певні незручності для пересічно-
го громадянина, але й призвели до уповільнення економічного розвитку, особливо у 
сфері малого та середнього бізнесу і у сфері обслуговування.

Одним із прямих наслідків глобального локдауну стало виникнення, впрова-
дження і збільшення кількості онлайн-послуг і онлайн-консультування. Пандемія 
Covid-19 продемонструвала, що, маючи бажання, можна легко перевести чималу ча-
стину зустрічей різного рівня (міжнародних, національних, регіональних чи корпо-
ративних) у “цифровий” формат без шкоди для справи. Виявилося, що мільйонні бю-
джети організацій, десятки людей, залучених до підготовки візитів, дорогі перельоти 
і готелі можуть більше не знадобитися. Успішний досвід “віртуальних” самітів довів 
ефективність такого формату. Серед незаперечних плюсів — чимала економія часу та 
коштів, а також вища оперативність у процесі ухвалення рішень [2].

У міру формування в нашій країні ринкової економіки потреба в консультаційних 
послугах об’єктивно зростає, а розвиток консультаційної діяльності вже давно набу-
ває особливої актуальності. Як свідчить практика, у багатьох випадках саме ефек-
тивна консультаційна допомога дає змогу запобігти значним втратам, які можуть 
виникати через допущення помилок керівниками і власниками при плануванні, ор-
ганізації та веденні управлінської діяльності, налагодженні стосунків з партнерами, 
клієнтами тощо [3].

В структурі консалтингу управлінські рішення, пов’язані з Covid-19, призвели 
до двох несподіваних результатів. По-перше, компанії змушені були адаптувати свої 
традиційні методи, щоб пережити кризу. Так, до Covid-19 віддалена робота була ви-
кликом, проте після Covid-19 вона стала нормою. По друге, в компаніях пришвид-
шився процес впровадження технологій. Окрім того, Covid-19 прискорив перехід до 
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моделі залучення робочої сили “на вимогу”. Оскільки розрив в попиті і пропозиції 
навичок збільшився, проблеми з талантами змусили компанії бути більш розумними 
щодо того, як вони використовують свою робочу силу, і більш творчими в тому, як 
вони отримують необхідні навички. 

Рoston Consulting Group у своїй моделі “вижити – процвітати – надихати” описує 
три підходи до боротьби з пандемією. Одні компанії зосереджуються на виживан- 
ні — боротьбі з шоком та невизначеністю, моніторингу грошових потоків, стабілізації 
бізнесу та підтримці клієнтів, головним чином за допомогою цифрових та віртуаль-
них каналів. Інші ж обирають шлях процвітання — змінюють існуючі продукти для 
задоволення нових потреб клієнтів, пришвидшують випуск нових продуктів на ринок 
та підтримують впізнаваність свого бренду. Хорошим прикладом є Uber, який залу-
чає все нові послуги, як, наприклад, співпраця з ресторанами та Інтернет-магазинами.

Найбільш успішним підходом, за моделлю Boston Consulting Group є “надихати”. 
Це компанії, які стали частиною інструменту боротьби з Covid-19. Наприклад, IBM 
очолює консорціум, який безкоштовно надає високопродуктивні обчислювальні ре-
сурси дослідникам Covid-19. Великі консалтингові фірми зробили аналогічні кроки, 
зокрема, через надання постійного потоку свіжої інформації і результатів досліджень. 
Проте важливим для успіху компаній є не лише те, що вони роблять, але і те, як вони 
це робили. 

Це зумовлено тим, що інтелектуальний продукт, який створюється в процесі кон-
сультування, може бути легко адаптований до умов віддаленої роботи, а консульта-
ційні компанії можуть зменшити ціну для організацій-клієнтів шляхом зменшення 
видатків на операційні цілі (транспорт, оренда приміщень, проживання, харчування). 
З одного боку, це посилює конкурентні переваги клієнтів та підвищує ефективність 
їх бізнесу. З іншого боку, й консалтингові фірми можуть трішки підняти ціни на свої 
послуги, мотивуючи це саме зменшенням операційних витрат клієнтів. Тут значими-
ми є прояв креативності, спритність і вміння орієнтуватись в ситуації.

Отже, онлайн-консультування та діяльність на ринку електронних консалтинго-
вих послуг сьогодні розглядається як невід’ємна складова публічного управління та 
соціально-економічної сфер багатьох розвинутих країн.  
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циФроВаЯ  ТрансФормациЯ  розниЧноЙ  ТорГоВли  
В  украине

В статье раскрыты теоретические подходы к цифровой трансформации торговли 
как сочетанию традиционных и новых цифровых моделей взаимодействия покупа-
теля и продавца. Описаны актуальные тренды цифровой трансформации для сферы 
розничной торговли и основные проблемы, с которыми сталкиваются продавцы на 
сегодняшний день. 

Покажем уровень развития цифровой трансформации розничной торговли в  
Украине. 

Цифровизация является неотъемлемой частью инновационного развития Украи-
ны. Инновационная модель развития экономики предполагает внедрение новейших 
технологии на отечественных перерабатывающих предприятиях. Однако отсутствие 
инновационной инфраструктуры и финансирования делают невозможной модер-
низацию. Приоритеты инновационного развития Украины, определены в Законе  
Украины от 15 июля 2021 г. “Про стимулирование развитие цифровой экономики в 
Украине”. Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организацион-
ные основы государственного регулирования инновационной деятельности в Украи-
не, устанавливает формы стимулирования государством инновационных процессов 
и направлен на поддержку развития экономики Украины инновационным путем.

Согласно настоящему Закону государственную поддержку получают субъекты 
хозяйствования всех форм собственности, реализующие в Украине инновационные 
проекты, и предприятия всех форм собственности, имеющие статус инновационных 
[3]. 

Становление нынешней экономики во многом основывается на процессах циф-
ровой трансформации. На сегодняшний день термин “цифровая трансформация” 
включает в себя внедрение современных технологий, повышающие результатив-
ность работы организаций, университетов и отраслей. 59 % опрошенных продавцов 
в сфере розничной торговли считают, что цифровая трансформация важна для вы-
живания их компаний, но лишь около 3 % ретейлеров фактически закончили планы 
по цифровой трансформации.                              

Основными проблемам, с которыми сталкиваются розничные продавцы на сов-
ременном этапе:

1. Недостаточное прогнозирование количества продаж;
2. Недостаточная окупаемость инвестиций;
3. Недостаточное использование IT-технологий;
4. Проблема товарного ассортимента;
5. Проблема низкой платежеспособности широких слоев населения;
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Данные причины легко устраняются внедрением современных методов   цифро-
вой трансформации.

В основные направления цифровой трансформации входят: создание и развитие 
платформ для взаимодействия с партнерами; использование аналитики больших 
данных для принятия решений; использование информационных технологий при 
мониторинге своего продукта; развитие новых подходов привлечения клиентов и 
развития сотрудников. 

CRM-системы позволяют провести полный анализ поведения и образа действий 
клиентов, прогнозировать модели ценообразования, выявить проблемы и предло-
жить пути их решения, позволяет отследить подготовленность заказчика к продол-
жению сотрудничества. Многие из новых цифровых технологий, используемых в 
обеспечении товародвижения, связаны с активными процессами роботизации. Ро-
боты, используемые в торговой сфере, исполняют непрерывно повторяющиеся, при-
митивные действия, такие как сбор и обработка данных о заказах, ценах, продажах 
товаров и услуг. 

За последние годы в Украине произошло стремительное развитие цифровой ин-
фраструктуры, т.к. удельный вес населения использующего сеть Интернет, 67 % от 
общей численности населения на 2021 год, что может говорить о том, что основное 
внимание населения переключилось в виртуальную среду, которая подготавливает 
их к принятию новых цифровых изменений. 

Использование цифровых платформ предоставляет компаниям и гражданам но-
вые возможности: компании могут вести бизнес между регионами и странами, пре-
доставляется глобальный доступ к информации, повышается привлекательность 
онлайн-платежей и сокращение объема наличного денежного оборота, снижаются 
расходы и время на проведение транзакций, маркетинг, дистанционное обслужива-
ние клиентов. 

Если говорить о трендах цифровой трансформации, то в первую очередь речь 
идет об использовании искусственного интеллекта, глубокого обучения и машин-
ного обучения (голосовые помощники, бухгалтерские решения, биллинговые иден-
тификаторы). Достаточно популярным становится геолокационный маркетинг с 
использованием GPS, который позволяет подключить клиента через различные ин-
тернет-устройства (мобильный интернет, smart-watch). Это дает сформировать пер-
сональное предложения со скидками для клиента, когда он находится в шаговой до-
ступности к магазину. Технологии блокчейн могут позволить отслеживать товар на 
протяжении всего его жизненного цикла, что, например, поможет отследить брако-

направления цифровой трансформации
                      Примечание – разработка автора на основе [2].
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ванную партию или испорченные продукты. Так же блокчейн можно использовать 
для предотвращения подделки продукции, цифровой идентификации клиента, фор-
мирования единого кошелька покупателя со всеми бонусами от разных программ 
лояльности [2].

Цифровая трансформация торговли тесно связана с финансовым сектором, на-
пример, с помощью мобильного приложения, в котором оплата сервиса производит-
ся с банковской карты в режиме онлайн можно вызвать такси (Uklon, IQTaxi) или 
арендовать автомобиль (Getaround (бывший Drivy)). Сокращаются временные и 
финансовые затраты предприятий и организаций на проведение банковских тран-
закций, что стимулирует рост Интернет-торговли.

Цифровую торговлю невозможно представить без торговых цифровых платформ.  
В Украине есть целый ряд торговых B2C платформ, которые нацелены в основном 
на внутренний рынок: bigl.ua, shafa.ua, crafta.ua. В формате В2B в Украине пользова-
телям представлена Украинская универсальная биржа, которая объединяет покупа-
телей и продавцов из разных стран. 

В целом главными преимуществами покупок в интернете являются низкие цены, 
возможность сравнить цены одного товара в разных магазинах, удобная доставка, 
отсутствие временных ограничений.

Топ 5 торговых интернет-платформ в Украине:
1. OLX
2. Rozetka 
3. Prom.ua 
4. AliExpress 
5. Aukro 
Перед статистическим сообществом сегодня стоит актуальная задача по количе-

ственной оценке цифровой экономики. В соответствии с рекомендациями междуна-
родных организаций для измерения цифровой экономики необходимо использовать 
собирательные группировки по видам экономической деятельности “Сектор инфор-
мационно-коммуникационных технологий”, “Сектор контента и средств массовой 
информации” и “Отрасль информационных технологий”. Опираясь на международ-
ный опыт, была разработана методика сравнительной оценки цифровой экономики 
на основе интегрального индекса, которая выступает инструментом рационализации 
решений цифровой политики в реализации цифровой стратегии в условиях перехо-
да Украины к полноценной цифровой экономике. Преимуществом ее применения 
является возможность всесторонней оценки (технологической, экономической, со-
циальной) цифровой экономики в стране, находящейся на начальном этапе цифро-
вой трансформации.   
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аналіз  еФекТиВносТі  реалізації  проекТу  
“циФроВа  дерЖаВа”

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, нових інноваційних технологій 
та інші сучасні виклики, що постали перед нашою державою, вимагають забезпечен-
ня українського суспільства усіма необхідними інструментами для його подальшого 
розвитку. Одним із таких інструментів є цифрова трансформація (цифровізація, дід-
житалізація, оцифрування), що полягає у переведенні інформації та створенні від-
повідного контенту у цифровому форматі. Процес переведення інформації з різних 
сфер у цифровий формат є об’ємним та комплексним і вимагає співпраці держави, 
бізнесу, громадських організацій та громадян.  

У світі розробляються найсучасніші цифрові технології, серед яких інтернет ре-
чей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі банки даних, безпаперо-
ві технології, 3D технології, хмарні, безпілотні та мобільні технології, біометричні, 
квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн та багато іншого з ІТ-сфери. 
Споживачами цифрових інформаційно-комунікаційних технологій виступають усі — 
публічний та приватний сектор [1].

Світова практика зазначає, що з метою покращення цифрової трансформації, як 
способу зміцнення і розвитку цифрової взаємодії необхідно прийняти “єдиний прин-
цип”, який передбачає, що громадяни та бізнес мають всього один раз надати однако-
ву інформацію до органів публічного управління. Головною передумовою є те, що ор-
гани державної влади повинні реорганізувати операції у всіх установах для того, щоб 
суб’єкти публічного сектору могли обмінюватися і повторно використовувати дані 
та іншу інформацію громадян та бізнесу, забезпечуючи дотримання національних та 
міжнародних стандартів безпеки даних та захисту приватного життя.

Шляхом загального прийняття “єдиного спільного принципу” та поетапного обмі-
ну даними між державними установами, поєднуючи підвищене запровадження нав-
чання цифрової грамотності та технології штучного інтелекту, державні органи мати-
муть змогу більш чітко розуміти потреби громадян та сприятимуть наданню послуг 
з використанням новітніх цифрових технологій [2]. Це все успішно реалізовується 
цивілізованими країнами світу. 

Україна лише стала на шлях до цифровізації та почала робити відповідні кроки, 
але їх треба розглядати поки в якості найперших. Цей шлях складний та потребує 
багато ресурсів.  

Цифровізація держави базується на відповідних принципах: створення рівних 
можливостей для всіх у доступі до необхідних послуг, важливої інформації та відпо-
відних знань, що забезпечуються за допомогою інформаційно-комунікаційних сис-
тем; скерованість на створення переваг у всіх сферах життєдіяльності суспільства; це 
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трамплін для економічного зростання, який передбачає повне, а не часткове, охоплен-
ня держави цифровізацією для досягнення найкращих результатів; розвиток інфор-
маційного суспільства, що полягає у створенні власного національного контенту та 
його популяризацію; інтеграція України на міжнародний, у тому числі європейський, 
ринок електронної комерції та послуг; підвищення довіри громадян до влади; перебу-
вати в якості об’єкта зосередження уваги з боку публічного управління та врядування 
[3].

Процес переходу від закритої забюрократизованої держави до відкритої сервісної 
передбачає кардинальну трансформацію всіх сфер суспільного життя. Таким чином, 
ключовими елементами проекту “Цифрова держава” стали: електронне врядування, 
кібербезпека, електронна демократія, електронний бізнес, електронний суд, електро-
нна охорона здоров’я, електронна освіта, електронна транспортна система, розумні 
міста (smart cities), цифрові навички, покриття всієї країни мережею інтернет для рів-
ного доступу громадян до інформації та отримання державних послуг [4]. 

Держава в смартфоні виглядає більш відкритою для громадян, готовою комуніку-
вати, відкритою до співпраці з приватним сектором, прозорою, зрозумілою. За допо-
могою відповідних додатків, які встановлюються на смартфон, можна дистанційно 
отримати державні послуги, долучатися до управлінських процесів, брати участь у 
виробленні публічної політики тощо. 

Наведемо декілька прикладів цифрого сервісу в Україні. Нещодавно створено 
проект “Електронний портал державних послуг iGOV”. Він включає найбільш акту-
альні та запитувані послуги з різних сфер життєдіяльності, які надаються як грома-
дянам України, так і іноземним громадянам, громадським об’єднанням, а також мість 
значний перелік послуг бізнесу. Проте, ці послуги надаються частково в електронно-
му вигляді тільки в пілотних областях України. В інших — поки що вони не доступні. 

На даному етапі “цифровізації” країни основною перешкодою є відсутність 
узгодженого стратегічного підходу до формування політики в напрямку гармонізації 
цифрових ринків з ЄС і регіоном Східного партнерства. Першим кроком до виконан-
ня Концепції розвитку цифрової економіки і суспільства України повинна стати роз-
робка стратегічних документів, дорожніх карт, планів дій для кожної з перерахованих 
вище сфер цифрового розвитку країни.  
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ВикорисТаннЯ  ШТуЧноГо  інТелекТу  
у  процесі  поліТиЧниХ  ВиборіВ

На сьогодні штучний інтелект та пов’язані з ним галузі набули широкого застосу-
вання: від використання у відеоіграх до розробки аналітичних систем, що працюють 
на основі так званих “великих даних” і вже можуть приймати окремі рішення в про-
цесі своєї роботи без утручання людини.

Модель машинного навчання вже давно поширена в багатьох галузях, але її здат-
ність автоматично пов’язувати складні алгоритми з великими даними набирає обер-
тів протягом останніх кількох років. Це поширюється і на політику. 

Із покращенням як візуальної, так і аудіо технології, та поширенням використання 
різних каналів соціальних мереж текстові повідомлення й зображення стали новою 
нормою, за допомогою якої політичні партії взаємодіють із виборцями. Застосування 
техніки нейронної мережі або глибинного навчання дає політичним партіям можли-
вість фактично вивчати, як ці тексти та зображення можуть формувати громадську 
думку.

Політичні образи створюються, аби переконати виборців голосувати за або проти 
будь-якої політичної партії. Використання нейронної мережі може допомогти вико-
нати це завдання для політиків. Це забезпечує вплив на людей та об’єкти, які є полі-
тично значимими [1].

Протягом усієї новітньої історії політичні кандидати мали лише обмежене чис-
ло інструментів для того, щоб зрозуміти настрої та отримати підтримку електорату. 
Частіше за все вони повинні були покладатися на припущення. Зараз ці дані можуть 
бути використані для підвищення ефективності виборчої кампанії. 

Системи машинного навчання ґрунтуються на статистичних методах, які можуть 
автоматично визначати шаблони даних. Статистичні методи, що використовуються 
системами машинного навчання, можуть автоматично ідентифікувати моделі у вели-
кій кількості даних. 

Машинне навчання зараз також застосовують у виборчих кампаніях, щоб залучи-
ти більше виборців та допомогти їм бути “більш обізнаними” щодо ключових полі-
тичних питань. 

Штучний інтелект може використовуватися для маніпулювання окремими вибор-
цями й цілими групами виборців. Під час процесу Brexit компанія з інформаційних 
технологій “Cambridge Analytica” розгорнула масштабну рекламну кампанію, спря-
мовану на переконання виборців на основі їхньої індивідуальної психології.

Ця надзвичайно складна “операція” спиралася на “великі дані” й машинне нав-
чання, щоб впливати на емоції людей. Окремі виборці отримали різні повідомлен-
ня на основі прогнозів про їх схильність до певних подразників. Параноїк отримав 
оголошення з повідомленнями, що ґрунтуються на страху. Люди з консервативною 
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схильністю отримували оголошення з аргументами на основі традицій спільноти. Це 
було забезпечено наявністю в режимі реального часу даних про виборців, від їхньої 
поведінки в соціальних мережах до їхніх споживчих моделей і відносин. Їхні “сліди” 
користування Інтернетом (ідеться про файли “cookies” та аналіз профілю користу-
вача в соціальних мережах) застосовували для створення унікальних поведінкових і 
психо-графічних профілів.

Проблема з цим підходом до використання Штучного інтелекту — це не сама тех-
нологія, а той факт, що агітація є прихованою та містить оманливі політичні посилан-
ня. Особливо корисне застосування Штучного інтелекту кандидатами з гнучкою по-
літичною програмою. Для кожного виборця надсилаються повідомлення й аргументи 
, виходячи з політичних та суспільних переконань виборця. Ключовим є просто знай-
ти правильні емоційні тригери для стимулювання кожної людини [3].

Штучний інтелект був використаний для маніпуляції громадською думкою. На 
загальних виборах у 2017 р. у Великій Британії широко застосовували масові полі-
тичні боти, які поширювали дезінформацію та фальшиві новини в соціальних мере-
жах. Те ж саме відбулося під час президентських виборів у США 2016 р. й кількох 
інших ключових політичних виборів у світі. Ці боти є автономними обліковими за-
писами, які запрограмовані на агресивне розповсюдження однобічних політичних 
повідомлень для створення ілюзій громадської підтримки. Ця тактика все частіше 
застосовується за для формування громадського дискурсу й спотворення політичних 
настроїв. Зазвичай, замасковані як звичайні людські облікові записи, боти поширю-
ють дезінформацію та спричиняють погіршення політичного клімату на таких сайтах, 
як Twitter і Facebook. Вони можуть бути використані для висвітлення негативних 
повідомлень у соціальній мережі про кандидата серед представників демографічної 
групи, яка, найімовірніше, проголосує за них, а ідея полягає в тому, щоб завадити їм 
проголосувати в день виборів.

Легко звинувачувати технологію Штучного інтелекту у світових несправедливо-
стях (навіть у разі поразки у виборах), але сама технологія не є, по суті, шкідливою 
та загрозливою. Алгоритмічні інструменти, які використовуються для введення в  
оману, дезінформування та плутанини, можуть також бути застосовані для підтрим-
ки демократії. Програмне забезпечення може бути використане для ефективного 
проведення кампаній етично й легітимно. Наприклад, ми можемо програмувати  
політичні боти, коли люди діляться статтями, що містять відомості про дезінформа-
цію. Вони можуть видавати попередження, що інформація є підозрілою та пояснює 
чому. 

Люди часто перевантажені політичною інформацією в теледебатах і газетах. 
Штучний інтелект може допомогти їм виявити політичні позиції кожного кандидата 
на основі того, про що вони найбільше турбуються. Оскільки машинне навчання, гли-
бинне навчання та Штучний інтелект невпинно продовжують розвиватися ,настав 
час починати експерименти щодо того, як ці технології можуть допомогти політич-
ним партіям працювати швидше, краще й ефективніше. Він може бути використаний 
для отримання значущої статистики з даних та автоматизації наявних операцій, здіс-
нення ефективного політичного процесу [2].  
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перспекТиВи  розВиТку  ринку  сТрімінГоВиХ  медіа

Перехід до інформаційного суспільства та швидкий розвиток цифрових техно-
логій змінили домінуючі сфери економічної діяльності, бізнес-моделі та стратегії 
розвитку компаній. У дослідженні Global Center for Digital Business Transformation 
відзначається, що в найближчі 5 років цифрова революція витіснить з ринку 40 % 
компаній, які зараз займають лідируюче становище в галузі, якщо вони не здійснять 
цифрову трансформацію [1].

Медіа-сектор є частиною економіки, яка розвивається тим краще, чим краще роз-
виваються інші галузі, тому що потреба у інформації зростає відповідно до рівнем 
розвитку суспільства від індустріального до інформаційного [2]. Упровадження ін-
формаційних технологій швидко змінює й роль медіа. Сучасний медіа-ринок став 
важливим елементом інформаційного суспільства та цифрової економіки, адже він 
забезпечує потребу в найважливішому ресурсі — актуальній інформації. 

Фахівці вважають, що основними ЗМІ майбутнього є стрімінгові медіа, адже по-
пулярні стрімінгові платформи вже увійшли в набір відомих інструментів у цифро-
вому форматі. До стрімінгових медіа належить музика, відео та інформація, які ко-
ристувач отримує безперервно від провайдера потокового віщання. Обсяг світового 
ринку потокової музики досяг 2021 році 21,4 млрд доларів США, а темпи зростання 
сегмента платного відеоконтента складають щорічно більш, ніж 20 % [3].

Особливості ринку стрімінга в тому, що основні його суб’єкти не є прямими кон-
курентами, а боротьба за аудиторію іде між класичними провайдерами контенту (кіно 
і ТВ) і новими (поточне відео), наразі на цифрових каналах підписники не зациклені 
на одному сервісі.

Служби потокового передавання музики створюють платформи, які дозволяють 
користувачам слухати аудіо, подкасти та переглядати музичні відео. Більше того, ці 
платформи пропонують такі функції, як рекомендації щодо пісень, автоматичне на-
лаштування збірнику пісень та безпроблемну доступність додатків, а також браузе-
рів. Зростання жанру підкаст на цих платформах ще більше стимулює ринок. Багато 
керівників платформ дозволяють пробний запуск для своїх преміум-підписок. Такі 
акційні пропозиції, як безкоштовні щомісячні пробні версії та зниження цін на моделі 
підписки на ринках, що розвиваються, також сприяють зростанню ринку. 
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Інтегрувати рекламу компанії в стрім можна за допомогою таких інструментів, як:
1) Інтеграція до контенту: найбільш нативний спосіб просування бренду, незва-

жаючи на те, що така реклама практично завжди відразу вгадується користува-
чами.

2) Інтеграція до повідомлень від донатерів: глядачі каналу можуть попросити 
стрімера опублікувати на екрані трансляції якесь повідомлення.

3) Інтеграція в опис каналу.
4) Інтеграція у “фоновому режимі”: неклікабельний банер, який супроводжує 

трансляцію, зазвичай розміщений у кутку або нижній частині екрана.
5) Інтеграція у назву стриму [3].
Spotify надає послуги стрімінгу — цифрового потокового передавання музики. 

Компанія Spotify заснована Даніелем Ек у 2006 році та нині є однією з найкращих 
світових платформ потокової передачі музики. Spotify містить у своїй бібліотеці  
70 мільйонів пісень, при цьому 60000 додаються щодня, 44 % користувачів слухають 
музику на Spotify щодня. Стрімінгова (потокова) модель Spotify була ключовим фак-
тором перебудови музичної індустрії [4]. Динаміка кількості користувачів платфор-
ми потокової передачі музики Spotify представлена в табл. 1.

Таблиця 1

динаміка кількості користувачів платформи потокової передачі музики Spotify

рік
кількість користувачів  

в млн. осіб
Темп зміни до попереднього 

року, %

2015 77 131,1

2016 104 132,7

2017 138 130,4

2018 180 128,9

2019 232 128,9

2020 299 133,2

2021 365 122,1

Джерело: [4].

Spotify конкурує за споживчий час та увагу в різних формах засобів масової ін-
формації та контенту, таких як радіо, відео, соціальні медіа та інші послуги потокової 
передачі музики. Конкурентами Spotify з потокового передавання музики домінують 
великі технологічні компанії, такі як Apple, Amazon та Google, а також добре капіта-
лізовані музично орієнтовані компанії, такі як Pandora, Tidal та SoundCloud (табл. 2). 

Таблиця 2

кількість платних користувачів музичних платформ у першій половині 2021 року

платформа платні користувачі

Spotify 144,0 M

Apple Music 68,0 M

Amazon Prime Music 55,0 M

Tencent Music (Group) 51,7 M

Sirius Xm 34,4 M

Deezer 7 M

Pandora 6,3 M

Джерело: [4].
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Популярність стрімінгових сервісів серед Українців зростає кожного дня. Наразі 
близько 1,5 мільйони людей по всій країні вже є користувачами інтернет-телебачення 
та онлайн-кінотеатрів. До кінця року очікується, що ця цифра досягне двох мільйо-
нів. З 15 липня 2021 року в Україні офіційно запрацював популярний стрімінговий 
сервіс Spotify. Він надав українським користувачам понад 50 мільйонів треків і 4 мі-
льярди плейлистів з музикою українських та міжнародних виконавців.

Особливості Spotify в тому, що алгоритми додатків створюють плейлисти, засно-
вані на смаках користувача: чим більше він слухає музику, тим точніше сервіс під-
бирає рекомендації. Спеціально для України в Spotify створили три категорії плей-
листів: інді, поп-хіти та нова музика. Також доступні плейлисти з українськими 
виконавцями, серед них — Jamala, ONUKA, MONATIK, Океан Ельзі, The Hardkiss, 
5’nizza, alyona alyona, Время и Стекло, Бумбокс, NK.

Сторінку створили для просування позитивного іміджу країни серед іноземної 
аудиторії, зокрема через сучасну українську музику англійською та українською мо-
вами.

Концепція українського Spotify — це емоції. Сторінка пропонує слухачам компо-
зиції, які відповідають їхньому емоційному стану. До першої підбірки увійшли 6 те-
матичних плейлистів, кожен з яких відображає інший настрій.

Окрім сучасної української музики, сторінка також популяризує туристичні маг-
ніти та українську культуру, зокрема кухню [5].
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MULTISIGNATURE  IN  THE  BLOCKCHAIN   
AND  KEY  EXCHANGE PROTOCOL  ON  BASE   
OF  NON  COMMUTATIVE  GROUPS  FOR  TO  ESTABLISH  SAFE 
COMMUNICATION  IN  THE  CONDITIONS  OF  COVID 19

Since the idea of public key cryptography (PKC) was introduced by Diffie and Hell-
man [2, 3] in 1976, many PKC schemes have been proposed and broken. Any subset of 
nodes containing not less than n, n < n0 nodes have to posses of owning a unique multisig-
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nature key. Multisignature is the technology for signing transactions with multiple private 
keys to increase the level of security and privacy during the approval process for sending 
transactions. A multisignature is a kind of threshold signature, implemented as a check of 
conditions specified in the basic scripting language of the cryptocurrency. The multisigna-
ture technology has become widespread in the world of cryptocurrencies. A token is a digi-
tal certificate that guarantees the company’s obligations to its owner, an analogue of shares 
on the stock exchange in the world of cryptocurrencies Threshold signature is a variant of 
an electronic signature, for the imposition of which the cooperation of at least t members 
(signatories) of a group of n participants is required, denoted as Sn. In essence, it is a special 
case of the threshold division of a secret according to the (t, n) scheme, when the private 
key is divided into n parts, and any t parts are sufficient to restore it. The public key is used 
in the usual way. Generation, sharing of a key and distribution of its fragments requires a 
group manager (dealer). 

 We introduce a double threshold signature condition according to the scheme (t, n), 
where any t participants from Sn satisfying the inequality

 

where j ∈ Sn that is signatories, the participant j really belongs to a group Sn of n persons. 
And Sn is the boundary number of tokens (or their value in the specified crypto currency) 
that persons must have in order to be eligible for the multisignature. Thus, our multisigna-
ture is a double threshold signature with a boundary condition tied to a certain cryptocur-
rency or a certain type of tokens.

A simple analogy is a safe deposit box or safe with two locks and two keys. Maria holds 
one key, Juan holds the other. They can open the cell only if they present both keys at the 
same time. Individually, they cannot open a cell without the approval of the other [1]. 
Thus, multisig wallets provide an additional layer of security. With this technology, users 
can avoid the problems often encountered with single-key wallets, single point of failure, 
and vulnerable to attacks from cybercriminals who are constantly developing new phishing 
techniques. Since multisign wallets require more than one signature to move funds, they 
are also suitable for businesses and corporations looking to store funds in shared wallets.

It should be noted that the right to sign on behalf of the group also had some of the 
nodes that collectively satisfy certain conditions. We propose the condition of financial 
solvency in relation to this group of users. In the simplest case, a certain percentage of the 
number of nodes. For example, there are 10 users in a group. But any 3 can sign if their ac-
counts have the required number of tokens in total.

We will divide the entire blockchain into domains, each of which has its own digital 
signature. Only those domain entities whose wallets have the number of tokens in excess of 
a percentage of the critical number of tokens of the entire blockchain domain have the right 
to sign. The persons who has the authority to sign in the i-th domain will be denoted by Si. 
If a domain member does not have a number of tokens that exceed the percentage of critical 
tokens of the entire domain i, it can apply for the right to sign to the authorized person of 
his domain S. It should be noted that S can be located at the intersection of domains, then 
the process of transferring the key is simplified due to the fact that an authorized person 
acts as a surety of two parties at once.

To avoid well known Man-in-the-Middle Attack [3] we use multisignature with double 
threshold condition in blockchain.

Our goal is the obtaining an efficient algorithm for conjugated elements computation 
in the case we want to develop a key exchange algorithm on the basis of non-commutative 
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DH problem [3]. Because of the relation in metacyclic group, which determine the homo-
morphism φ: 〈b〉→Aut(〈a〉) to the automorphism group of the A = 〈a〉, a formula to find a 
conjugated element is obtained. By applying this formula, we are able effectively compute 
the element conjugated to ai by means of raising to the 1 + p(m–1)-th power by modulo pm, 
where m > 1. 

We have an efficient method in order to check the elements equality due to subgroups 
A = 〈a〉 and B = 〈b〉 cyclic structure in this group G.

There is an efficient method to check the elements equality in the additive group Zn due 
to reducing by finite modulo n. 

For achievement of resistance of DL or equivalent conjugacy problem in a non-com-
mutative group G, conjugacy class length of the given base element w ∈	G must be large 
enough. With the increasing of a number of conjugacy classes NG (wi) for base elements wi 

key-space of such system increases also. In order to construct the key-space, two subsets 
of mutually commuting elements S1 and S2 are finding in such a way that give us as many 
mutually commuting elements pairs as possible. In order to key-space has enough large 
size, the sizes of S1 and S2 have to be grater as possible. Thus, in comparison with the group 
order the subsets S1 and S2 orders should be as large as possible, i.e. subgroups H1 = 〈S1〉,  
H2 = 〈S2〉 index must be as minimal as possible in G. The metacyclic and non-metacyclic 
Miller-Moreno groups have this property. Notice that metacyclic group of Miller-Moreno 
has order pn+m [4, 5], and the order of its center is pn+m–2. Hence, we can improve the proto-
col of Ko Lee by [1–3] choosing subgroups H1 = 〈S1〉, H2 = 〈S2〉, where S1 ∩ S2 = e, with an 
order of about p2/2 and generate               pairs of private keys.

We need to have an effective algorithm for computation of conjugated elements, if we 
want to design a key exchange algorithm based on non-commutative DH problem [3]. Due 
to the relation in a metacyclic group, which define the homomorphism φ: 〈b〉→Aut(〈a〉) to 
the automorphism group of the A = 〈a〉, we obtain a formula for finding a conjugated ele-
ment. Using this formula, we can efficiently calculate the conjugated to ai element by using 
the raising to the 1 + p(m–1)-th power by modulo pm, where m > 1. 

There is effective method of checking the equality of elements due to cyclic structure of 
subgroups A = 〈a〉 and B = 〈b〉 in this group G. We also have an effective method of checking 
the equality of elements in the additive group Zn because of reducing by finite modulo n.

Let elements of G acts by conjugation on w ∈	G, where w ∉	Z(G). 
To problem of DL or equivalent problem of conjugacy in non-commutative group G be 

NP-hard it has to be enough long orbit of the given base element w ∈	G.

Location of information exchange participants, with S at the intersection

2
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In metacyclic group that has structure of a semidirect product                         elements  
of G act by inner automorphism φ: 〈b〉→Aut(〈a〉) on an element h ∈	A such that h ∉	Z(A) 
this element h is on second coordinate of an presentation of element w ∈	G which has the 
form w = (g, h), where w ∉	Z(G). For the problem of of conjugacy in non-commutative 
group G to be NP-hard, the orbit of the given base element w ∈	G (or length of conjugacy 
class of w) must be large enough, for stability of this problem.

Theorem 1. The length of conjugacy class of non-central element w of minimal non-
abelian Metacyclic group G is equal to p.

Proof. As well known [13] the number of elements in the conjugacy class of a is the 
index [G : CG(a)] of the centralizer CG(a) in G. Taking into account that a center of this 
group Z(G) has order pn+m–2 and the order of metacyclic p-group of Miller-Moreno is pn+m 

we obtain an estimation of conjugacy class size the element a is p2.
To find exact size of CG(a) we have to obtain a size of kernel of inner automorphism of 

G. We recall that the structure of minimal non-abelian Metacyclic group is    , 
where A = 〈a〉 and B = 〈b〉 are finite cyclic groups. Recall that the inner automorphism in G  

is determined by the formula  . Therefore, the formula            defines  
a homomorphism φ in the subgroup of inner automorphisms Aut(〈a〉). It is well-known that 
each finite cyclic group is isomorphic to the correspondent additive cyclic group modulo 
n residue ℤn (or Zn). In this group, the equality of elements can be checked effectively by 
reducing the elements of the module group. 

Consider the orbit of element w having the form (e, a), where a is generator of normal 
subgroup A, under action by the conjugation. The length of such orbit can be found from  

the equality                = w as minimal power s, that is minimal number of conjugations, for 
which this equality will be true. We have to find such minimal number s of conjugations  

that satisfies to equation  = w. We apply Newton binomial formula to the expres- 

sion         and taking into account the relation            and 
 

we obtain that                     where s ≤ pj.
Taking into the consideration

 

holds if and only if s = pj , j ∈	N we obtain such minimal s. In light of this, we notice that  

the minimal s when thе congruence      = w(mod pm)start to holds is equal to p. The 
prime number p can be chosen as big as we need [1, 2]. The proof is fully completed. 

Thus, we have proven that CSP problem in the group G (with efficiently solvable word 
problem) is intractable.  
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циФроВаЯ  ТрансФормациЯ  и  кибербезопасносТЬ 
клиенТоВ  банкоВ  беларуси   
В  период  пандемии  COVID-19

Высокие технологии за последние годы сильно трансформировали различные от-
расли экономики. Для Беларуси это становится особенно актуальным на фоне усиле-
ния влияния интеграционных процессов, вовлеченности в мировую экономическую 
систему. Проникновение цифровых технологий в различные сферы общественной 
жизни и сектора экономики может не только оказать положительное влияние на 
экономику страны, но и повысить престиж Республики Беларусь на международной 
арене.

В настоящее время цифровое преобразование банковского сектора считается до-
вольно значимой составляющей развития экономики. Пандемия COVID-19 нагляд-
но продемонстрировала финансовым учреждениям необходимость ускорения циф-
ровой трансформации банковской отрасли, поскольку для клиентов онлайн-услуги 
приобретают особенное значение в условиях Locked Down (локдауна). Одновре-
менно вытеснение филиалов и преобразование банковских услуг или их переход в 
электронную среду имеет свои недостатки и проблемы в реализации (мошенничест-
во, безопасность, операционные риски), особенно в условиях трансформирующейся 
экономики Республики Беларусь.

В Республике Беларусь разработаны ключевые программные документы по циф-
ровизации экономики страны, в которых уделено серьезное внимание этим процес-
сам, сформулированы новые актуальные направления. Это, прежде всего, Стратегия 
развития информатизации Республики Беларусь на 2016–2022 годы, Государст-
венная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2022 годы, стратегия развития “Наука и технологии 2018–2040”.

Кроме того, Министерство связи и информатизации подготовило проект Концеп-
ции Государственной программы “Цифровое развитие Беларуси” на 2021–2025 годы, 
на основании которой планируется последующая разработка указанной программы. 
В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового 
развития, что позволит ускоренными темпами внедрять функционирующие на осно-
ве передовых технологий решения в различных отраслях экономики [1].

Быстрое распространение такого явления, как цифровая трансформация банков-
ской сферы обусловлено преимущественно последствиями финансового кризиса 
2007–2008 гг.

Одним из основных в условиях цифровой трансформации банков является кибер-
риск, то есть риск, связанный с нарушением конфиденциальности электронной ин-
формации, в том числе персональных данных клиента, а также риск взлома и кражи 
аккаунтов клиентов и риск безопасности проведения электронных операций в общем. 

Рост количества потенциальных рисков связан с возникновением новых участни-
ков рынка и усовершенствованных технологий, растущей сложности правового регу-
лирования, а также изменений в поведении потребителей [2].  



207

Выделяют основные виды киберпреступлений в сфере цифрового банкинга: 
1. Хищение денежных средств путем использования компьютерной техники; 
2. Преступления против информационной безопасности в целях неавторизован-

ного раскрытия, изменения или разрушения цифровых активов: 
• несанкционированный доступ к компьютерной информации;
• модификация компьютерной информации;
• компьютерный саботаж;
• неправомерное завладение компьютерной информацией;
• разработка вредоносного программного обеспечения и т. п.
Стоит отметить, что кибер-риски возникают как со стороны банков, так и их кли-

ентов. Системы электронного банкинга в банках достаточно хорошо защищены, но 
становятся неэффективными в случае несоблюдения банковскими работниками пра-
вил кибербезопасности. 

На практике киберпреступники часто рассчитывают именно на человеческий 
фактор, а не на технические средства. Системы дистанционного банковского обслу-
живания (ДБО) более уязвимы вследствие проблем удаленной идентификации, не-
достаточного уровня финансовой грамотности клиентов и т. п.

Необходимость обеспечения кибербезопасности банковской деятельности все ак-
туальнее и в Республике Беларусь. Значительно возросло число пользователей ин-
тернет-банкинга (более 4 млн чел.) и мобильного банкинга (более 1,2 млн чел.). Если 
количество киберпреступлений в 2015 г. составило 2440, то в 2019 г. — 10 539, а в  
2020 г. и вовсе — свыше 25 000 [3]. 

Также важно отметить, что за первые месяцы 2021 зафиксирован рост количества 
хищений с банковских карточек белорусов более чем на 270 % по сравнению с этим 
же периодом 2020 года [4].

Кроме того, 2 августа 2021 года появилась информация о том, что мировой ущерб 
от киберпреступлений в 2021 году может существенно увеличиться в сравнении с 
предыдущими годами. По информации МИД, в 2021 году ущерб от действий хакеров 
может достичь 6 трлн долл. США. Значительное влияние на рост такой преступности 
оказала эпидемия COVID-19, из-за которой люди перешли в онлайн-пространство [5].

В свою очередь, Национальный банк Республики Беларусь (далее — НБ РБ) про-
водит постоянную работу в области обеспечения кибербезопасности белорусской 
банковской системы. Для развития комплексной системы защиты к уже известным и 
успешно себя зарекомендовавшим организационным, техническим и правовым мето-
дам в августе 2018 года было добавлено новое решение, основанное на информацион-
ном взаимодействии всех заинтересованных сторон, в т. ч. на международном уровне. 
В частности, создан Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (FinCERTby).  В рамках этого проекта были организо-
ваны оперативное информационное взаимодействие между банками, небанковски-
ми кредитно-финансовыми организациями, правоохранительными и иными госу-
дарственными органами и организациями, анализ данных о компьютерных угрозах, 
мошенничестве с использованием электронных платежных инструментов и средств 
платежа и реагирование на них. Реализация данного проекта способствует снижению 
ущерба от преступлений в кредитно-финансовой сфере, что, в свою очередь, позво-
ляет принимать меры, направленные на противодействие угрозам информационной 
безопасности в нашей стране [6].

Обобщая передовой мировой опыт, можно выделить следующие основные на-
правления в области обеспечения кибербезопасности банковской системы, в том чи-
сле Республик Беларусь:
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• формирование необходимого законодательства и единых стандартов безопас-
ности в банках, что позволяет действенно отражать большинство угроз;

• четкое разграничение прав доступа к информации сотрудников разного уров-
ня; 

• совершенствование систем передачи, хранения и обработки информации, про-
граммно-технических средств (ПК, маршрутизаторов, антивирусного и анти-
шпионского программного обеспечения);

• развитие корпоративной культуры в сфере кибербезопасности внутри банков, 
формирование бдительности сотрудников;

• повышение уровня финансовой грамотности клиентов, их информированно-
сти о возможностях технологий дистанционного банковского обслуживания и 
способах обеспечения кибербезопасности в них.
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парадиГма  комплексноГо  розВиТку  підприЄмсТВа 
В  умоВаХ  циФроВої  економіки

З метою перетворення сучасного стану і властивостей організаційної системи до 
визначеного майбутнього рівня, має здійснюватись розробка і реалізація стратегії 
розвитку, що розуміється як особливий засіб забезпечення цілеспрямованості та ін-
тегрованості зусиль багатьох організацій для реалізації системних змін у сфері бізне-
су в умовах цифрової економіки. Тому ми вважаємо, що абстрактна функція страте-
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гічного розвитку полягає в орієнтуванні на перспективу, в координації учасників, в 
інтегруванні цифровізаційного процесу до всіх структурних одиниць підприємства, 
в розширені можливостей активізаційних дій щодо цифровізації — це все трансфор-
мація парадигми на більш продуктивну. 

Таким чином, має відбутися перехід від стереотипів сталої парадигми до норм 
іншої системи уявлень, тобто до якісно нової парадигми [1, c. 112–113]. При цьо-
му зміст завдання спонукає до моделювання нової парадигми, яка має дати більш 
успішні рішення.

Нова парадигма має не тільки орієнтувати розвиток підприємств, а також і агро-
підприємств на перспективи переходу до цифрової економіки, але й сприяти приско-
ренню цього переходу через запровадження прогресивних цифрових систем, техно-
логій тощо.

Виходячи з вищевикладеного пропонуємо таку парадигму нашого досліджен- 
ня — комплексне забезпечення розвитку підприємства на засадах цифровізаційного 
імперативу (рисунок).

Отже, така структура парадигми комплексного забезпечення стратегічного роз-
витку враховує зростання ролі технологій (цифровізації) у майбутньому, дозволить 
створити нові послуги та продукти на основі прогнозованих потреб та стратегічних 
планів в будь якій сфері.

Відповідно до парадигми теорії розвитку систем, процес розвитку за силою і 
змістовними аспектами трансформацій може проявлятися як у революційних, так і 
еволюційних формах. Еволюційна форма буде розглядатися в нашому дослідженні, 
для якої характерними є такі властивості функціонування системи як: адаптивність, 
рефлективність, гнучкість і стійкість.

Таким чином, під комплексним забезпеченням розвитку підприємства будемо 
розуміти трансформаційний, цілеспрямований, збалансований і унікальний про-
цес, який відбувається у просторі та довготривалому періоді часу; ґрунтується на 

парадигма комплексного розвитку підприємства в умовах цифрової економіки  
[розробленно автором]
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принципах стратегічного планування та активізації бізнес процесів, є керованим, і 
в результаті якого досягається стратегічна мета та отримується синергічний ефект в 
умовах цифрової економіки.
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прискорена  дідЖиТалізаціЯ  бізнес-процесіВ  
Як  ВимуШена  міра  В  умоВаХ  
каранТинниХ  обмеЖенЬ  сприЧинениХ  COVID-19

Навколишній світ стрімко змінюється, цифрове середовище — це вже не щось 
нове, а частина повсякденного життя. Тому цифрова трансформація бізнесу в усіх 
сферах — це лише питання часу. Карантинні обмеження, спричинені пандемією 
COVID-19, повсемістний перехід бізнесу в онлайн, збільшення відсотку працівни-
ків, які працюють віддалено — все це стало причиною прискорених темпів діджита-
лізації бізнес-процесів.

Діджиталізація характерна певною трансформацією, що впровадженна цифрови-
ми технологіями, основною метою якої є оптимізація та автоматизація бізнес-про-
цесів, поліпшення комунікаційних зв’язків зі споживачами та підвищення ефек-
тивності господарської діяльності. Даний процес стосується не лише соціальних 
медіаплатформ, веб-сайтів тощо — це інтеграція цифрових технологій у повсякденне 
життя шляхом оцифрування всього що можна оцифрувати. Діджиталізація включає 
будь-яку діяльність чи процес, що став можливим завдяки цифровим технологіям.

Так, за даними Урядового порталу [1] попри те, що багато сфер бізнесу постраж-
дало від наслідків пандемії, є і такі, які за рахунок гнучкості ведення бізнесу та при-
стосованості до реалій сьогодення змогли залишитися в виграші. Позаяк, від того, 
що почали використовувати цифрові технології та переходити в онлайн.

Власники та менеджмент бізнесу, які збагнули, що криза неминуча і довготрива-
ла, були змушені пристосовуватись і діджиталізувати бізнес-процеси в прискорено-
му темпі. Те що було просто планами, стало нагальною необхідністю.



211

Такими серед українських компаній стали готельно-ресторанна группа First Line 
Group, меблева компанія компанії Drommel, платформа “Всі.Свої” та ін. [2].

Такі ж тенденції характерні і для світового бізнесу. Так IBM’s U.S. Retail Index [3] 
провело дослідження, дані якого свідчать, що пандемія прискорила перехід в рітейлі 
від фізичних магазинів до цифрових приблизно на 5 років.

Але варто зазначити, що діджиталізація не означає просто перехід в онлайн, вона 
передбачає докорінний перегляд засад ведення бізнесу, побудови бізнес-процесів та 
інтеграції цифрової стратегії в загальну стратегію ведення бізнесу. 

Цифрова трансформація це більше не проект та не завдання, яке має свій початок 
та кінець. Відтепер це постійний та сталий процес інтеграції новітніх технологій, що 
розвиваються швидкими темпами, та адаптації до зовнішнього середовища в умовах 
тотальної невизначеності.

Менеджмент компаній має бути гнучким, аналізувати як ще можна використову-
вати наявні ресурси при різкій зміні умов праці, мати змогу приймати швидкі рішен-
ня. В управлінні командами та формуванні корпоративної культури варто спонука-
ти креативність, саморозвиток та експерименти.

Як приклад можна привести мережу готелів Hilton, яка використала свою цифро-
ву систему прийому співробітників для того, щоб знайти на період простою своїм ро-
бітникам роботу в інших сферах у компаніях-партнерах; а компанія Hitachi Vantara 
використовуючи вже розпочату діджиталізацію системи безпеки на своїх заводах, 
змогла швидко переорієнтуватися на потреби бізнес-клієнтів в умовах карантинних 
обмежень [4].

Зазнали змін майже всі бізнес-процеси від логістики до продажів;  від найму пер-
соналу до бухгалтерського обліку та контроля забезпечення якості. 

Тобто діджиталізація зачепила всі бізнес-процеси: і управляючі, і основні, і під-
тримуючі. А довготривала пандемія розігнала швидкість цифровізації до рівнів, яких 
ще ніколи не було. 

Як зазначає генеральний директор Microsoft Сатья Наделла: “За два місяці ми 
побачили цифрову трансформацію за два роки ...” [5].

Будь-яка криза може бути фатальною для бізнесу, або ж, навпаки, стати точкою 
росту та розвитку конкурентоспроможності та досягнення нових масштабів та при-
бутків. І те, яким шляхом піде компанія, залежить від швидкості реагування та го-
товності впроваджувати нові методи та інструменти управління в повсякденну ді-
яльність. 

Отже, стратегічними векторами діджиталізації  бізнес-процесів  в контексті впро-
вадження системи розвитку в умовах карантинних обмежень є наступні: 

1) cтворення діджитал-інфраструктури для розвитку бізнесу та забезпечення 
можливості працювати;

2) впровадження діджиталізованих бізнес-процесів із переорієнтацією та пере-
навчанням працівників. 

Відповідно, концептуально нові вимоги постають перед освітою, зокрема онлай-
носвітою, та модернізацією менеджменту, що має бути відображено у програмах 
діджиталізації не тільки підприємств, а й країни вцілому, наприклад певною кон-
цепцією або розробленням оптимальної моделі цифрової трансформації в умовах 
пандемії.

На нашу думку, темпи діджиталізації бізнес-процесів будуть і надалі прискорю-
ватися незалежно від подальшої ситуації з пандемією COVID-19, а ті представники 
бізнес-середовища, які вже встали на шлях змін будуть задавати нову норму для всіх 
інших компаній.
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циФроВізаціЯ  Як  один  із  ГолоВниХ  ВекТоріВ  
розВиТку  українсЬкої  економіки

Цифровізація — один із основних векторів розвитку української економіки впро-
довж наступних 10 років. Пандемія COVID-19, яка спричинила глобальну економіч-
ну кризу, лише прискорила цей процес. Сьогодні ІТ-галузь активно розвивається та 
стає драйвером глобального розвитку економіки, а увесь світ почав активно опанову-
вати Інтернет. А ось ті, хто не встигають пристосуватися до нового способу ведення 
справ, ризикують залишитися у невиграшному становищі. Тому, важливим питанням 
нині, залишається визначення впливу цифрової трансформації, як дієвого інструмен-
ту антикризового розвитку, на економіку України в умовах пандемії короновірусу.

Економіка України в період пандемії COVID-19 увійшла в затяжну економічну  
кризу, результатом якої стала інфляція, безробіття, девальвація гривні, падіння ви-
робництва. Однак, теорія та практика свідчить про те, що усі світові кризи є цикліч-
ними, та рано чи пізно закінчуються. А цифровізація економіки, яка почалася ще до 
короновірусної кризи, буде ефективно розвиватися після її закінчення та стане  не 
лише антикризовим інструментом, а й одним із більш дієвих способів збільшення 
прибутків підприємств певних сфер. 

Короновірус показав надважливість розвитку цифрової вітчизняної економіки  
та переведення її у діджитил-площину. Перш за все, модернізація торкнулася сфе-
ри охорони здоров’я та її фінансування. По-друге, починають створюватися замкнуті 
цикли вітчизняного виробництва товарів, фармацевтичних препаратів, обладнання, 
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тощо, зростає кількість наукових досліджень у біоінженерії, робототехніці та нано-
технологіях. Деякі компанії вже автоматизують процеси, впроваджують нові цифрові 
рішення, досліджують досвід зарубіжних компаній з метою отримання позитивного 
фінансового результату незалежно від обставин. Крім того, цифровізація економіки 
значно полегшить управління фінансовими потоками країни [1].

Така модернізація та оновлений характер економічної діяльності сприятимуть 
підвищенню економічної ефективності, покращенню економічних процесів та роз-
витку Інтернет-технологій, що забезпечать комунікацію між персоналом та машина-
ми. Результатом “Четвертої промислової революції” може стати  розробка автоном-
них роботів, які будуть мобільними високоінтелектуальними пристроями, здатними 
працювати поруч з людьми.

Цифрова економіка та так звана Індустрія 4.0 неминуча. Однак, це процес повіль-
ний, затратний та нерівномірний. Не всі готові, не всі мають можливості цифрові-
зуватися. Проте, обраний обставинами та часом тренд цифрових технологій буде 
створювати конкурентні переваги на ринку товарів, робіт, послуг. На думку багатьох 
експертів ці процеси в Україні суттєво не зачеплять АПС, будівництво, туризм, опе-
рації з нерухомим майном та майже всі види промислової діяльності крім фармації. 
Переважатимуть процеси цифровізації у сфері фінансових та страхових послуг, роз-
дрібній торгівлі, освіті, охороні здоров’я та ІТ [2].

Вплив цифрових процесів на ринок праці сприятиме, з одного боку, створенню 
нових робочих місць, а з іншого — безробіттю, оскільки значна частина населення 
України буде відчувати цифрову нерівність, та буде не в змозі отримати необхідні 
знання, а також ефективно виконувати свою роботу. Але все це не повинно заважати 
виправляти  нерівності та змінювати ситуацію на краще.

Цифровізація — це неминуча модель розвитку економіки будь-якої країни. Однак, 
Україна, на відміну від  Японії, США, Великої Британії не має відповідних стандартів 
та механізмів регуляторного впливу. Тому для прискорення процесів цифровізації в 
нашій країні необхідно:

• створити законодавчу регуляторну базу та державні програми підтримки , які б 
сприяли прискореню вирішення питань цифровізації економіки;

• збільшити обсяг фінансування навчальних програм з метою ліквідації цифро-
вої нерівності населення країни;

• вирішити проблеми з цифровою інфраструктурою та цифровими платформа-
ми в менш цифровізованих регіонах країни;

• популяризувати цифрові технології серед представників бізнесу та підвищити 
їх обізнаність стосовно переваг цифрових технологій;

• отримати підтримку з боку  держави для провідних компаній, інноваторів циф-
рових технологій та процесів;

• створити пільгові кредитні програми для стимулювання впровадження цифро-
вих технологій на підприємствах різних сфер та ін.

Отже, застосовуючи комплексний підхід до управління процесами цифровізації 
економіки України, враховуючи потреби всього населення країни, а також формую-
чи високий рівень суспільної солідарності зможемо отримати відчутні результати в 
майбутньому.
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ВпроВадЖеннЯ  інноВаціЙниХ  ТеХнолоГіЙ  
ФормуВаннЯ  упраВлінсЬкиХ  ріШенЬ  
В  орГанаХ  дерЖаВної  Влади

Встановлення національної державності, нинішньої соціально орієнтованої рин-
кової громади та народовладдя в Україні пов’язано з системними модернізаційними 
перетвореннями всіх галузей суспільної життєдіяльності. Основоположним спосо-
бом їх реалізації є запровадження комплексних інновацій, підвладних спільним ці-
лям реформування громади та його самостійних галузей. Набуття ними характеру 
єдиної, цілої основи розвитку українського суспільства значить його перехід до інно-
ваційної моделі розвитку — однієї з ґрунтовних цілей модернізації. Втім, досягнути 
цього можливо лише за умов адекватності змінних процесів в українському суспіль-
стві методології та технології його державного регулювання. Звідси вимальовується 
питання дослідження та запровадження управлінських інновацій у систему органів 
державної влади та інноваційних технологій формування управлінських рішень в 
органах державної влади. 

Проблематика, пов’язана з інноваційними трансформаціями технологій форму-
вання управлінських рішень в органах державної влади, постає з внутрішньосистем-
них потреб державного апарату щодо забезпечення ефективної діяльності органів 
державної влади та програмування і прогнозування розвитку державного управлін-
ня, систему ініціювання та управління трансформаційними процесами модерніза-
ційного характеру. Питання організаторських інновацій привертає увагу великого 
кола спеціалістів. Теоретичні і прагматичні питання організаційних змін, підвищен-
ня ефективності управлінської функції в різноманітних галузях у наслідку запро-
вадження управлінських інновацій взаємозалежності суспільних та управлінських 
трансформацій досліджують багато вчених. Чільна частка праць має здебільше 
загальнотеоретичний характер або присвячена рішенню окремих аспектів питань 
інновацій у державному управлінні. Впровадження інноваційних технологій є ор-
ганізаційним, технологічним і прибутковим процесом використання сучасних ідей 
управління, створення нових видів продукції та сервісів, удосконалення їх якості, 
започаткування новітніх технологій формування управлінських рішень в органах 
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державної влади. Слово “інновація” відповідає англійському — innovation. Дослів-
ний переклад з англійської — означає “впровадження новацій” і щонайліпше відпо-
відає суті слова “нововведення”. Інновації чи нововведення поширюються на весь 
діапазон суспільних подій та процесів — сучасний лад, модерний звичай, сучасний 
метод, нова форма управління тощо. Інновація в дослівному судженні визначає про-
цес вживання нового в будь-якій сфері діяльності.

Запровадження інноваційних технологій прийняття управлінських рішень в ор-
ганах державної влади торкаються розроблення сучасних шляхів роботи і форму-
вання управлінських рішень для вирішення питань в галузі управління, реорганіза-
цій побудови управління для забезпечення ефективності новацій. 

В управлінні державою застосовуються процесні інновації, які призначені для 
впровадження сучасних технологій формування та інспектування виконання управ-
лінських рішень щодо соціально-економічного розвитку держави та її території, вза-
ємодії влади і громадян, державно-приватного партнерства, а головне, забезпечення 
громадської та економічної ефективності розвитку країни. Залежно від критерію ін-
новаційні технології можуть бути стратегічними або місцевими (локальними), ради-
кальними або покращуючими, ресурсними або забезпечуючими, модифікаційними 
або базовими. За трактуванням І. В. Клименка: “Досягнення введення інновацій в 
сферу державного управління залежить від вироблення та реалізації напрямків дер-
жавної, інформаційної політики щодо визначених та прийнятих стратегій розвитку 
держави, органів державної влади та місцевого самоврядування, компетентностей 
державних службовців, громадян”. 

Так, в Доповіді Комітету експертів з державного управління при ООН для підви-
щення ефективності формування управлінських рішень розглядають “потребу під-
тримки впровадження нововведень в державному управлінні для формування якіс-
ного управління, підзвітної державно-управлінської діяльності на національному а 
міжнародному рівнях, які забезпечують виконання завдань Декларації тисячоліття”. 

Інноваційний процес впровадження інноваційних технологій формування управ-
лінських рішень в органах державної влади визначимо як створення технологій та 
формування новітньої системи формування управлінських рішень шляхом виконан-
ня інноваційних елементів у окремих шматках діяльності держапарату. 

Впровадження інноваційних технологій формування управлінських рішень в ор-
ганах державної влади має включати такі стадії: 

1. Стадія інноваційних досліджень — відбувається обстеження держапарату з ціл-
лю дефініції показників для впровадження інновацій. Підкреслення чинників, що 
втілюють як сприяючий вплив, так і стримуючий на виконання інноваційної діяль-
ності держави. 

2. Стадія підготовки працівників до інноваційної діяльності, а ще опрацювання 
заходів морального і матеріального заохочення державних службовців, що викону-
ють новаторство. 

3. Стадія формування робочої групи з розроблення проекту інноваційних техно-
логій. До складу робочої групи мають входити високообдаровані спеціалісти, здібні 
творити, з розвиненим відчуттям новизни, та урядові службовці, які користувати-
муться інноваціями у своїй діяльності. 

4. Стадія розроблення замислу інноваційної технології формування управлін-
ських рішень, що починається з формування фундаментальної думки (пропозиції з 
неухильною настановою, яку новацію, для кого, на яких домовленостях) інновації. 
Далі інноваційна технологія оформляється у вигляді завдання на розробку іннова-
ційного проекту. 
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5. Стадія виготовлення системи планування і інспектування. Від маршрутів за-
дачі на уведення інновацій, розробляється програма заходів із розробки і виконання 
інноваційних технологій, а також з контролю за його здійсненням. 

6. Стадія розробки цільової програми інновації. Відповідно до програми заходів 
щодо новацій створюється “дерево цілей”, яке забезпечує поділ мети на реальні зада-
чі. Для досягнення кожного перехідного завдання виділяються керівники, терміни і 
потрібні ресурси. 

7. Стадія формування зв’язків зі споживачами інновацій. Стабільними формами 
взаємодії зі споживачем є референдуми, анкетування, моніторинг, розгляди, обгово-
рювання. 

8. Стадія опрацьовування інноваційного проекту. Підніжжям якого є задачі, план 
заходів, цільова програма, комерційна та організаційна частина. Всі ознаки повинні 
бути якомога ширше подані у числовій конфігурації і підлягати періодичному ін-
спектуванню. 

9. Стадія акомодації інноваційного проекту. Насамперед, перш ніж розпочати 
повномасштабне впроваджування інноваційних технологій в державі, слід його ціл-
ковито призвичаїти до справжніх умов, що складаються у внутрішньому і зовніш-
ньому оточенні держави на початок виконання. 

10. Стадія реалізації інновацій — впровадження нововведення в діяльність дер-
жави. Особлива увага має надаватись висвітленню інформації та зв’язкам з громад-
ськістю. 

11. Стадія аналізу наслідків проекту за даними ефективності функціонування 
держави. Аналіз передбачає зіставлення досягнутих у процесі запровадження інно-
ваційних технологій значень показників з їх проектними величинами. 

При цьому, варто зосереджуватись на маркетингових експериментах пертурба-
ції ринкового становища в наслідку введення інноваційних технологій формування 
управлінських рішень. Результати аналізу є основою для коригування ходу вико-
нання нововведень напрямом прийняття і втілення в життя належних економічних і 
організаційних управлінських рішень. 

Інноваційні проекти державних органів висуваються як частини програм певно-
го ступеня і є предметами у систематичності програмно-цільового управління. При 
цьому, інституційне забезпечення управління інноваційними процесами в органах 
державної влади постає як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. 

Отже, формування управлінських рішень вимагає поглибленого розгляду з боку 
управління. Крім того, інноваційні технології формування управлінських рішен-
ня потрібно розглядати на фазі впровадження, що розкриває своєрідний контроль, 
який дасть змогу зіставити передбачуваний результат з останнім, фіксувати невідпо-
відності та усувати їх.
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ідеолоГіЧні  цінносТі  Як  аполоГіЯ  
соціалЬниХ  переТВоренЬ

Ключовий меседж політичної науки, який часто рефлексується в різних контек-
стах і сенсах пов’язаний з феноменом ідеології. У лаконічному вигляді її можна виз-
начити як процес артикуляції й усвідомлення ієрархії соціальних цінностей, що мо-
білізують людей для здійснення політичних перетворень. Буття людської цивілізації 
засвідчує, що могутнім джерелом її розвитку є політичні доктрини, в яких фіксують-
ся свідомо створені програми зміни соціальних відносин, пропаганда нових моделей 
суспільного розвитку. Отже, універсальним інструментом докорінних перетворень 
соціуму є ідеологія. Професор Ендрю Хейвуд вважає, що “в науковому вимірі іде-
ологія — це переважно цілісний і внутрішньо пов’язаний набір ідей, що служить 
підставою для організованих політичних дій, які спрямовані на збереження, зміну 
або повалення даної системи влади. Всі ідеології тому, по-перше, пропонують свій 
погляд на існуючий політичний порядок, — зазвичай у формі “світогляду”; по-дру-
ге, висувають власну модель майбутнього суспільства і, по-третє, пропонують свої 
власні засоби руху до цього майбутнього. Ідеології, однак, не є герметично закри-
тими системами мислення, — навпаки, вони рухливі й багато в чому перетинаються 
між собою. На своєму глибинному рівні вони нагадують політичні філософії, — на 
рівні ж “дії” наближаються до політичних рухів” [2, с. 52]. Організований соціум без 
ідейних засад функціонувати не може. Людство прагне до цивілізованого життя, яке 
неодмінно культивує ідейний плюралізм й легітимну владу. Ідеологічні цінності, 
що позбавлені догматичної артикуляції породжують політичний консенсус й спри-
яють зміцненню демократії у відкритому суспільстві.    

У пострадянській традиції й масовій свідомості поняття ідеологія має пере-
важно негативні конотації. Це пов’язано з тим, що ідеологема комунізму була аб-
солютизована й брутально використовувалася радянською владою для утверджен-
ня тоталітарного панування. відверто абсурдним є той політичний режим, який 
встановлює монополію на ідеологію. Тотальний контроль держави за ідеями, сві-
домістю, поведінкою людей дискредитував не лише комуністичні цінності, але й 
ідеологічну доктрину як світоглядну парадигму, що базувалася на постулатах мар-
ксизму-ленінізму. Прикриваючись ідеологічними догмами побудови світлого май-
бутнього радянська влада чинила деспотію. В тоталітарній системі координат ідео-
логія перетворюється із фактора правління на інструмент панування й підкорення. 
Тому після краху комуністичної імперії ідеологічні цінності часто асоціюється з на-
силлям, догматизмом, одіозною пропагандою, спотворенням реальності, утисками 
свободи, гонінням інакомислячих, придушенням національно-визвольної боротьби 
тощо. Ці обставини детермінують потребу й необхідність об’єктивної рефлексії іде-
ологічних цінностей, звільнення їх від пропагандистських нашарувань і перетворен-
ня на фактор мобілізації політичної активності та соціального розвитку. 

Багатозначність феномену ідеології не можна звезти до якогось уніфікованого 
визначення. Це підтверджує існуючий у політичній науці широкий спектр дефініцій 
цього явища. Зокрема, ідеологію тлумачать як процес виробництва смислів, знаків 
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і цінностей у соціальному житті; сукупність ідей, характерних для якоїсь спільноти 
чи класу; “хибні” ідеї, що сприяють легітимації пануючого політичного режиму; пер-
манентно спотворювану інформацію; форми мислення, що мотивовані соціальними 
інтересами; тип ідентифікації; соціально необхідні ілюзії тощо. Вважається, що пер-
шим це поняття використовував мислитель епохи Французької революції Антуан 
Дестют де Трасі для позначення “науки про ідеї” (ідея-логії), яка повинна була вив-
чати виникнення наших думок. Він доводив необхідність всебічно вивчати ідеї для 
того, щоб об’єктивно мислити й адекватно аналізувати соціальні явища і процеси. 
Вчений виходив з великого значення людських почуттів у формуванні знань, підкре-
слював їх “фізіологічну” появу. За логікою Д. де Трасі думка — результат почуттів, 
продукт діяльності нервової системи. Відповідно сприйняття, пам’ять, воля і суд-
ження використовують різне поєднання почуттів. Положення науки про ідеї вийш-
ли за межі гносеологічної проблематики і були поширені на політику, право тощо. 
Це підірвало авторитет релігійних інституцій і стало викликом для політичної вла-
ди. У наполеонівській Франції вчення Дестюта де Трасі про ідеї зневажливо назива-
ли “темною метафізикою”, що відірвана від реального життя. Однак це не витиснуло 
ідеологію з поля зору вчених, які здійснюють її наукові рефлексії та не похитнуло 
практичну значимість цього феномену.

Серед великої когорти вчених, які осмислювали й аналізували природу ідеоло-
гії і пов’язаних з нею явищ життя можна виокремити двох найавторитетніших ми-
слителів — К. Маркса і К. Мангайма. Згідно з марксистським вченням, ідеологія 
ототожнювалася з політичною доктриною правлячого класу, що репрезентувала 
фальшиву свідомість, освячувала класовий поділ суспільства, соціальну нерівність 
й експлуатацію. Тому власну ідейну доктрину Маркс відмовлявся називати ідеоло-
гією. Але згодом на основі марксистського вчення було створено революційну ідео-
логію пролетаріату. В роботі “Німецька ідеологія” Маркс і Енгельс відзначали, що 
клас, який володіє засобами виробництва і виступає головною матеріальною си-
лою суспільства, одночасно контролює виробництво ідей. Ключова місія ідеології, 
за Максом, нав’язати буржуазну систему цінностей народу, щоб утримувати його в 
темноті, не дати можливості людям бачити реальні протиріччя, на яких базується 
класове суспільство. Тому процес емансипації (звільнення від залежності) людини 
має здійснити відчужуваний клас — пролетаріат — шляхом ліквідації буржуазії. Для 
досягнення цієї мети робітничому класу треба завоювати політичну владу. На про-
тивагу де Трасі К. Маркс вважав, що люди занадто багато часу приділяють дослід-
женню ідей і живуть у віртуальному світі “надбудови”. Але первинним є “базис”, що 
детермінує політичну надбудову в сфері якої функціонує ідеологія. Маркс обґрун-
товував утопічну ідею про те, що породжена класовими інтересами ідеологія відімре 
разом із неминучим зникненням самих класів.  

Провідний теоретик соціології К. Мангайм концептуальні положення свого вчен-
ня базує на двох постулатах: ідеологія і утопія. Будь-яка ідеологія — це апологія, що 
зорієнтована на збереження чинної політичної системи і сприяє реалізації й утри-
манню влади. Утопія — негативний варіант ідеології, що фіксує переважно руйнівні 
й перетворюючі процеси. Тому утопія спрямована на майбутнє. У своїй концепції 
Мангайм протиставив ідеологію й утопію, які виконують різні функції. Ідеологія 
обґрунтовує існуючий статус-кво в суспільстві, прагне стабілізації політичної сис-
теми, тоді як утопія формулює критичні ідеї, що спрямовані на зміну суспільного 
ладу. Створюючи спотворену картину світу, ідеологія ховає все те, що підриває чин-
ний соціальний порядок. За логікою Мангайма, ідеологія перманентно репродукує 
існуючі алгоритми життя, а утопія діє у напрямку, що неминуче релятивізує наявні 
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структури буття. К. Мангайм заперечував позицію Маркса про те, що пролетарська 
ідеологія ближча до істини, ніж буржуазна свідомість. За Мангаймом, марксистське 
вчення слід вважати радше утопічним, ніж ідеологічним. Він вважав, що соціоло-
гічна наука має бути за межами боротьби ідеологій та утопій і виробити об’єктивну 
систему соціальних принципів для аналізу політичної реальності.      

У своєму програмному творі “Ідеологія та утопія” К. Мангайм здійснює ретель-
ний аналіз ідеології і прагне виявити “соціальну діагностику часу”. Ідеологія в цій 
праці постає як мотиваційний фактор діяльності людей, об’єднаних на засадах спіль-
ного розуміння соціальних явищ і процесів. Базуючи свої аргументи на емпіричні 
матеріали, Мангайм прагне показати те, як трансформація утопічного елемента зу-
мовлює суттєві структурні зміни свідомості людей, робить спробу збагнути кризу 
нашого мислення і буття. Вчений вважає, що “слова “ідеологія” та “утопія” вказують 
не на появу двох нових історичних явищ, а на актуальність цілковито нової теми 
дослідження. Об’єктом дослідження стає увесь світ, бо крізь призму двох зазначених 
понять у цілком новому світлі перед нами постають всі ті смислові відносини, які 
власне й роблять наш світ таким, як він є… Якщо досі наївна людина з цілісним спри-
йняттям світу жила, керуючись “змістом ідей”, то ми дедалі більше схильні сприйма-
ти ці ідеї як ідеологію і утопію. Для незатьмареного нічим мислення, що ґрунтується 
на ідеях, ідея сама по собі є беззаперечною істиною; адже доступ до всіх явищ дійсно-
сті здійснюється лише через посередництво ідей, справжнє буття і справжнє пізнан-
ня можуть існувати лише завдяки співпричетності до цієї вищої сфери. Ми далекі 
від твердження, що людина минулого жила у повній відповідності з панівними тоді 
ідеями, себто була в певному сенсі “кращою” — ідейність її мислення не виключала 
брутальності, варварства і зла… Людина була непостійною і злою, але сфера ідеаль-
них норм і вищого сенсу залишилася непорушною, мов зоряне небо. Основополож-
ний, історичний і субстанціональний поворот відбувся в той момент, коли людина 
навчилася не лише приймати ідейний пласт в його інтенціональному значенні, але 
водночас і перевіряти його на ідеологічність чи утопічність. Спільним і зрештою ви-
рішальним для поняття ідеології та утопії є те, що воно відкриває переживанню і 
розумінню людини можливість хибної свідомості” [1, с. 75]. За логікою Мангайма 
чітких критеріїв визначення ідеології й утопії не існує, адже ці елементи людської 
культури взаємопроникні.             

Важливе значення теоретичних постулатів К. Маркса і К. Мангайма полягає в 
тому, що вони першими прагнули створити наукову теорію ідеології. Тим самим іде-
ологія визнавалася не як випадкове явище, а рефлектувалася науковими категоріями 
як органічно притаманний соціальному буттю феномен, який потрібно раціонально 
пізнавати й об’єктивно оцінювати. Треба наголосити, що у працях цих мислителів 
ідеологія розглядається як неодмінний атрибут й важливий фактор політичного 
буття соціуму, інструмент розвитку держави і владних структур. Будь-яка ідео-
логія репрезентує апологію, що орієнтована на збереження, реформування чи 
ліквідацію політичного устрою. Отже, ідеологічні цінності репрезентують онтоло-
гічні засади соціальних перетворень.    

Окрім взаємодії ідеології й утопії, існує кореляція ідеології і демократії. Пере-
конливі меседжі з цього приводу висловлює Д. Шварцмантель. Він переконаний, 
що “протистояння різних ідеологій — неодмінний атрибут здорової демократії, але 
цілком зрозуміло, що воно потребує певного обґрунтування. Ідеологічний конфлікт 
або протистояння між різними ідеологіями передбачає дискусію, політичну бороть-
бу між “конкуруючими” думками про те, як повинно бути влаштоване суспільство, і 
спроби реалізувати свою позицію на практиці. Без такої конфронтації протилежних 
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ідеологій політичне життя стає нудним й обмеженим і зводиться виключно до тех-
нічного, хоча від цього не менш важливого обговорення того, як управляти існуючим 
політичним порядком. У цьому сенсі просто необхідно “реабілітувати” політичні іде-
ології — як важливий елемент здорової демократичної держави — в очах тих, хто 
хоче виключити їх із політичного життя, вважаючи догматичними і тоталітарними 
утвореннями, які несуть загрозу демократії” [3, с. 30–31]. В умовах демократії від-
кривається простір для розвитку всього спектру ідеологічних доктрин.  

Характерними рисами ідеології є догматичність і ритуалізація, тобто існують 
“батьки-засновники” і “герої-мученики”, “сакральні тексти” (маніфести, деклара-
ції, конституції) і “ритуали” (символи, звернення, гімни, свята). Завдяки наявному 
догматизму концептуальні засади ідеології противляться внутрішнім змінам. Ідео-
логічні трансформації відбуваються повільно й супроводжуються активним спро-
тивом. Темпи і масштаби змін ідеологічних доктрин залежать від ступені відкрито-
сті чи закритості їх внутрішньої структури. Соціальне буття засвідчує, що в межах 
кожної ідеологічної системи неодмінно виникають суперечки між ортодоксами і 
реформаторами, наслідком яких може бути або реформування й трансформація іде-
ології, або її виродження.        

На основі ідейних переконань усвідомлюються, синтезуються і оцінюються від-
носини людей між собою, ставлення їх до оточуючої дійсності, формуються цілі, 
установки, програми суспільної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну 
існуючих соціальних відносин. Треба наголосити, що політична ідеологія не тільки 
визначає систему цінностей, окреслює їх моральні критерії й легітимну сутність, 
але й відіграє мобілізуючу роль в організації людей та інтеграції суспільства. Ідео-
логія суттєво доповнює тезу про те, що “ми можемо рівно стільки, скільки ми знаємо”  
(Ф. Бекон). Тобто ідеологія сприяє розширенню можливостей і вдосконаленню аналі-
зу політичних явищ і процесів, підвищує їх теоретичний рівень і практичну користь.   

Узагальнюючи сказане, потрібно відзначити, що осмислення й нове бачення фе-
номену ідеології в політичних відносинах глобалізованого світу триває і в нинішню 
добу. Науковий дискурс сучасності прагне відобразити ідеологічні цінності в різних 
контекстах — онтологічному, когнітивному, семантичному, комунікативному, світо-
глядному. Ми схильні вважати, що універсалізм політичної ідеології потрібно вив-
чати і вдосконалювати, але її не варто перебільшувати й абсолютизувати. важлива 
місія ідеології полягає в тому, що на її ціннісних засадах відбувається політична 
соціалізація й громадянська інтеграція людей. Генерування політичних ідей — це 
перманентний процес. Новітні ідеології складаються в кризових умовах як альтерна-
тива існуючим соціальним реаліям. Ідеологія наділена великим емоційним впливом 
і спроможністю до навіювання. Але універсальна сила ідеологічної аксіології — не в 
раціональній логіці й не в аналізі емпіричних фактів, а в здатності надихати і пере-
конувати. У наш час ідеологічні цінності стали важливою субстанцією політичного 
буття, якою вимірюються способи мислення, погляди на державний устрій, владу, 
принципи управління суспільством.
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Виклики  Та  перспекТиВи  длЯ  українціВ  
В  умоВаХ  пандемії

COVID-19 вніс значні зміни у життя як окремої людини, так і всього світу в ці-
лому. Пандемія вплинула на соціально-економічні процеси як в глобальному, так і 
в національному плані. Ситуація виявилася несподіваною для світової і національ-
ної економіки. Від світової пандемії постраждали всі ланки бізнесу, що передбачали 
живе спілкування між людьми: туризм, розважальні заходи, ресторанний та готель-
ний бізнес тощо. Так, прикладом світової мережі готельного бізнесу, що зазнала кри-
зу через локдаун, став Hilton. Ця мережа саме у Нью-Йорку намагалася допомогти 
хворим під час пандемії. Hilton віддавав свої номери для розміщення хворих, коли 
було недостатньо ліжок у лікарнях Під час світової пандемії більшість країн закрили 
свої кордони для  туризму та відпочинку, тому українці почали активно відпочивати 
у своїй країні та піднімати свій туристичний бізнес. Хоча ціни на готелі були зависо-
кими, узбережжя Чорного моря та гірськолижні курорти були переповнені. 

Попри випробовуванням локдауном, потрібно було налагоджувати сервіси без 
яких не можливо було обійтися. Держані установи започаткували онлайн-серві-
си. Іжу та ліки почали замовляти кур'єрською доставкою. В поліклініках нарешті  
з’явилася електронна черга, яка вже була впроваджена десятки років в Європі. Люди 
започатковували свої власні бізнеси в соціальних мережах. В інтернет-магазинах 
можна замовити одяг та взуття. Зробити віртуальну подорож до музеїв всього сві-
ту та відвідати онлайн-концерти світових артистів стало можливим одним кліком. 
Так, Лувр розмістив на своєму сайті безкоштовні онлайн-тури музеєм та віртуальні 
виставки. TikTok, соціальна медіа-платформа, яка фокусується на коротких, креа-
тивних відео, лише в березні 2020 року додала понад 12 мільйонів відвідувачів США 
і до квітня мала понад 2 мільярди завантажень [1]. Технологічний процес зіграв 
свою роль, забезпечив доступ до інформації. З’явилося безліч онлайн-вебінарів, ві-
део-уроків по вивченню іноземних мов з носіями. Під час пандемії соціальні мережі 
стали рятівним кругом в океані коронавірусу. Вони зіграли важливу роль в обміні 
інформацією, пошуку наукових, освітніх, мистецьких заходів тощо. Але, на жаль, со-
ціальна ізоляція витіснила живе спілкування лайками та чатами.

Вчителі, викладачі перейшли на дистанційне навчання, активно використовую-
чи різні платформи для забезпечення навчального процесу. Дистанційне навчання 
(Distance Learning) — це форма навчання з використанням комп’ютерних комуніка-
ційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студен-
тів на різних етапах навчання, що також стимулює до самостійної роботи з матеріа-
лами інформаційної мережі [3]. Дистанційне навчання вимагає неабиякої мотивації 
та самоорганізації, що важко дається учням початкової школи. Звичайно, в умовах 
карантину, такий вид навчання краще ніж нічого, але забезпечити ефективність на-
вчального процесу для таких категорій вкрай важко, тому варто, на нашу думку, ви-
користовувати змішану форму навчання. Що стосується студентів, то ця категорія є 
більш підготовленою саме для такого виду навчання, адже вони обізнані з сучасни-
ми технологіями, є організованими учасниками освітнього процесу та усвідомлюють 
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важливість отримання знань. Відповідно і викладач повинен мати належну технічну 
підготовку для того, щоб забезпечити повноцінний виклад матеріалу. Дистанційне 
навчання буде і надалі впроваджуватися в навчальний процес, тому викладачам по-
трібно готувати  онлайн-матеріали для забезпечення ефективного навчання. 

Багато роботодавців дозволило своїм робітникам працювати з дому. Віддалена 
робота стала нормою для сучасної людини, але це не стосується працівників ме-
дичної сфери, які не потрапляють під карантин. На жаль, вони більше ризикують 
своїм здоров’ям, надаючи допомогу іншим людям. Хоча в Україні і запроваджені 
карантинні обмеження, але, на жаль, наші громадяни несвідомо підходять до цього 
питання, ігнорують масочний режим. Мабуть, спрацьовує українська ментальність, 
що всі правила та закони можна  порушувати та якимось чином обходити. Люди не 
дотримуються дистанції, в транспорті, в громадських місцях вони часто — без масок. 
Багато хто носить маски на підборідді; дуже мало свідомих українців, які дотриму-
ються масочного режиму в громадських місцях перш за все тому, що це — захист, а 
не тому, що так рекомендовано владою. Таку ж саму ситуацію ми спостерігаємо з 
вакцинацією. Станом на 27.10.2021 р. 17 % населення України є повністю вакцино-
ваним, порівняно з країнами Європи, які вже вакциновані більш як на 50 % [2]! Що 
керує українцями, які не хочуть вакцинуватися? З появою соціальних мереж, можна 
мати доступ до будь-якої інформації, яку, на жаль, не перевіряють, а сприймають за 
достовірну. Більшість вірять різним байкам із соціальних мереж, а не реальній ситу-
ації, яка відбувається наразі. Українці і сьогодні керуються такою рисою як “якось-
то воно буде”, про яку ще писав у минулому столітті Остап Вишня. В нашій країні, 
на жаль, все купується і все продається. Сертифікат про вакцинацію є також не ви-
нятком. 

Все ж таки, всупереч  умовам соціальної реальності, спричиненої пандемією 
COVID-19, нам вдалося адаптувалися до нових умов в період карантину. Локда-
ун прискорив процеси діджиталізації країни. Негативною стороною залишається 
необізнаність громадян у реаліях сьогодення, їх слабка позиція щодо вакцинації. 
Українці мають розуміти,  що вакцинація залишається єдиним виходом у боротьбі 
з COVID-19. Ми повинні бути готовими до того, що ситуація може змінитися на 
краще лише нашими спільними зусиллями. Тільки вакцинувавшися, ми можемо по-
вернутися до  життя, яке було до пандемії: без масок та без обмежень.
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недоліки  інФормаціЙно-праВоВоГо  забезпеЧеннЯ,  
заГроза  кібер-ШаХраЙсТВа  
Та  брак  роз’ЯснЮВалЬної  робоТи  серед  населеннЯ 
В  умоВаХ  каранТинниХ  обмеЖенЬ  
ВикликаниХ  пандеміЄЮ  COVID-19

11 бeрeзня 2020 р. ВOOЗ oгoлoсилa пaндeмiю у зв’язку з пoширeнням кoрoнaвiрусa 
в свiті. В умовах всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 з 12 берез-
ня 2020 р. на території України було запроваджено карантин [1].

Згідно із ст. 17 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” 
Громадяни та їх об’єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо 
епідемічної ситуації в Україні. Органи виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охоро-
ни здоров’я зобов’язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про 
епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи [2].

Правовий режим державної статистичної інформації визначається Законом 
України “Про державну статистику” та ст. 18 Закону України “Про інформацію”: 
офіційна державна статистична інформація підлягає систематичному оприлюднен-
ню. Держава гарантує відкритий доступ до офіційної державної статистичної інфор-
мації, за винятком інформації, доступ до якої обмежений згідно із законом [3]. 

Принцип доступності інформації здебільшого стосується діяльності владних ор-
ганів, які повинні забезпечувати суспільство усією необхідною інформацією, в тому 
числі такою, що стосується стану, перебігу та наслідків карантину. ЗМІ, в такому ви-
падку, виступають гарантами цього принципу. На початку пандемії в Україні стар-
тував проект StateWatch з моніторингу забезпечення українських лікарень засобами 
індивідуального захисту та ставив однакові питання до всіх Укрвїнських облдер-
жадміністрацій. Понад третина областей не надали даних. Це Волинська, Дніпро-
петровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Одеська, 
Чернігівська облдержадміністрації. Хтось із розпорядників узяв 20 днів на розгляд 
додатково, хтось надав лише частину інформації, а Закарпатська облдержадміні-
страція на запит про забезпечення засобами індивідуального захисту повідомила 
про підготовку 100 ліжко-місць в області [4].

У єдиниому державному веб-портал відкритих даних містяться дані про забез-
печенність лікарень які визначено для госпіталізації хворих з вірусом, на початок 
карантину на рівні 1–7 % потреб [5].

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про захист населення від інфекційних хво-
роб” [2] карантин це — адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосову-
ються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. По-
рядок встановлення карантинних обмежень закріплений ст. 29 згаданого закону та 
ст. 40 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення” [6]
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Згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2” обмеження прав і свобод людини, які запроваджені, не сто-
суються прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері [7]. Стаття 2 Закону 
України “Про інформацію” вказує на такі принципи інформаційних відносин як: 
гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода 
обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження погля-
дів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та 
захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя 
[8]. За поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення 
або порушення громадського порядку, передбачається адміністративна відповідаль-
ність статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [9]. Але 
через нехтування службовими обов’язками та журналісткою етикою дізнавшись, от-
римавши чи відшукавши необхідну інформацію і не знайшовши у ній того що було б 
вигідною для підвищення рівня зацікавленості населення їх джерелом, порушуючи 
принцип достовірності та повноти інформації ЗМІ часом можуть оприлюднити не-
повну та змінену інформацію, що хоч і не містить правдивих фактів, але становить 
об’єкт зацікавлення для споживачів. Тaкi зaхoди можуть викликaти хвилю пaнi- 
ки — люди скупoвують прoдукти в мaгaзинaх, зaхиснi мaски тa aнтисeптичнi зaсoби 
в aптeкaх. Зaвдяки впливу сoцiaльних мeрeж тa швидкoму пoширeнню iнфoрмaцiї 
булo ствoрeнo знaчний aжioтaж, щo призвeлo дo знaчнoї кiлькoстi кoнфлiктних си-
туaцiй. Люди в прямoму сeнсi билися зa тoвaри пeршoї нeoбхiднoстi. Наприклад, у 
Луцьку до магазинів утворилися великі черги через те, що місцеві ЗМІ написали, як 
про достовірний факт, про закриття всіх магазинів і аптек, спираючись на рекомен-
даційне повідомлення місцевої влади [10].

Одже, постійна “недоінформація” та відсутність належного контролю за журна-
лістською діяльністю з боку держави змушує громадян робити хибні висновки. Тому 
законодавець має усвідомлювати свою відповідальність що до вдосконалення зако-
нодавства стосовно контролю над ЗМІ та відповвідальності ЗМІ. 

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах пе-
ребуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживан-
ня, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встанов-
люються законом.

Постанова КМУ від 20 травня 2020 року № 392 [11] змусила громадян більше 
часу приділити ‚,всесвітній павутині‘‘ де люди шукають шляхи комунікації, купівлі 
товарів, послуг тощо, чим шахраї і користуються. Про що INTERPOL повідомляє на 
своєму офіційному сайті ще 13 березня 2020 р.

Існує безліч шахрайських схем і ось на деякі з яких INTERPOL радить звернути 
увагу:  

• Телефонне шахрайство — злочинці називають себе працівниками поліклініки 
чи лікарні, які стверджують, що родич жертви захворів на вірус і вимагає оплати за 
медичне лікування [12].

• Фішинг — електронні листи, які, нібито, надходять від національних чи гло-
бальних органів охорони здоров’я, з метою обману жертв, щоб ті надали особисті 
дані, платіжні дані або ж відкрити додаток, що містить зловмисне програмне забез-
печення [13]. 

Також INTERPOL на своєму офіційному сайті 24.03.2021 року оприлюднив ін-
формацію про фейкові вакцини які продаються через інтернет і як пише INTERPOL 
які не можливо купити в інтернеті законно [14].
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Щоб не стати жертвою кіберзлочинців Департамент кіберполіції Нацполіції 
України порадив ряд застережних правил в умовах пандемії коронавірусу:

1. Користування інформацією тільки з офіційних джерел: МОЗ, МВС, КМУ. 
2. Використання ліцензійного програмного забезпечення та ліцензійних антиві-

русних програм.
3. Не переходити за сумнівними посиланнями.
4. Не завантажувати підозрілі файли з листів електронної пошти. 
5. Постійно оновлювати операційну систему [15]. 
Для уникнення, простим громадянам, бути ошуканими, влада, на своїх інтернет 

сайтах, повинна забезпечувати достовірність і оперативність інформування суспіль-
ства про коронавірус відповідно до принципів прав людини. Це важливо для недо-
пущення поширення неправдивої та некоректної інформації. Також уряд повинен 
забезпечувати наявність і доступність всієї інформації про COVІD-19 на багатьох 
мовах, у форматі, доступному для розуміння неписьменних або малограмотних лю-
дей. Це повинно включати дублювання телевізійних оголошень використовуючи 
владні офіційні сайти, доступні для сприйняття людьми з інвалідністю, в тому числі 
з порушенням зору, слуху і когнітивних функцій, як наприклад сайт МОЗ який по-
винен мати режим для перегляду людям з порушенням зору, телефонне сповіщення 
текстовими повідомленнями людей з вадами слуху. Для максимальної дохідливості 
слід використовувати гранично прості формулювання. Дітям інформація повинна 
подаватися у доступній для їхнього віку формі, щоб допомогти їм захиститися від 
вірусу. Через центральні телевізійні канали влада має сповіщати людей про те яку 
інформацію та саме який владний інтернет сайти готовий надати з поясненням в 
тому числі на прикладах того як увійти на конкретний сайт обо як і де з офіційних 
джерел отримати певну інформацію. Диктори телебачення та радіомовлення постій-
но повинні звертати увагу людей на те, щоб ті зверталися за інформацією саме до 
офіційних, в тому числі, інтернет джерел та які офіційні інтернет і не інтернет дже-
рела готові таку інформацію надати. 

Підкреслюючи важливу роль Інтернету в часи пандемії, експерти з прав люди-
ни закликають уряди не блокувати інтернет а навпаки, негайно забезпечити якомо-
га ширший доступ до інтернету. В умовах надзвичайної ситуації, коли інформація  
має життєво важливе значення, широкі обмеження на доступ до інтернету не  
можуть бути виправдані міркуваннями громадського порядку або національної без-
пеки. Необхідно підтримувати безперебійний і безперешкодний доступ до інтернету, 
вживаючи заходів для того, щоб інтернет був доступним малозабезпеченим громадя-
нам.
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канд. философ. наук, доц., УН ИМОСН МАУП

пандемиЯ  COVID-19  В  конТексТе   
ТраВмаТоГеннЫХ  собЫТиЙ

На одной из пресконференции в ответ на вопрос о том, должны ли страны боль-
ше учитывать влияние пандемии на психическое здоровье, Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ответил, что 
пандемия вызвала “массовую травму в большем масштабе, чем Вторая мировая вой-
на”, и последствия пандемии для психического здоровья станут серьезной пробле-
мой “в течение многих лет” [1]. Таким образом в 2021 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признала ухудшение ментального здоровья населения по 
всему миру, спровоцированном пандемией. Если верить мировой статистике, стресс, 
тревога и депрессия затронули около 30 % человечества. А в США, в течение первого 
ковидного года 40 % взрослого населения жаловались на симптомы депрессии или 
тревожного расстройства [2].

Если обратиться к Украине, то риск развития краткосрочных или долгосрочных 
психических расстройств у населения обусловлен не только страхом перед опасным 
для жизни заболеванием и потере близких, но и негативными социальными послед-
ствиями, вызванными пандемией: безработицей; финансовой нестабильностью; 
сложностями с получением образования; трудностями с дистанционной учебой у 
детей; социальной изоляцией; всплеском домашнего насилия; крахом множества 
планов и надежд, которые породили у людей ощущение потерянного из-за пандемии 
времени, которого не вернуть назад.

Для того, чтобы найти подходящие аналогии тому, что испытывают сегодня укра-
инцы, необходимо выйти за пределы восприятия пандемии как исключительно ме-
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дико-биологического явления и включить её в контекст тех событий, произошедших 
в разное время в Украине, которые тоже имели своим следствием коллективную 
травму. Характерные признаки таких травматогенных событий, способных подры-
вать нормальный ход общественной жизни, вызывать стресс и порождать состояние 
своеобразной травмы подробно описал польский социолог П. Штомпка. “Травмато-
генный характер, — пишет он, — чаще всего обретают изменения, имеющие особен-
ные признаки Во-первых, это резкие, внезапные, быстрые изменения, происходящие 
в очень короткое время. Во-вторых, это изменения, происходящие в широкой об-
щественной сфере, охватывающие одновременно различные области общественной 
жизни. В-третьих, это глубокие, радикальные изменения, затрагивающие главные 
для данной группы ценности, правила или убеждения […] В-четвертых, изменения 
такого рода должны быть неожиданными, вызывающими изумление, шокирующи-
ми. Выразительными примерами изменений такого рода в историческом макромас-
штабе являются революции, перевороты, ломка общественного уклада.” [3, c. 474].

Все отмеченные П. Штомпкой травматогенные события имели место быть в Ук-
раине за прошедшие 30 лет независимости. Это и кардинальная (революционная) 
ломка социалистического общественного уклада, после развала СССР в 1991 году; 
это и события на Майдане в 2014 году, приведшие к смене власти, которая возна-
мерилась, по примеру прибалтийских стран, произвести окончательный “расчет” с 
прошлым через декоммунизацию и люстрацию. Сегодня к этим событиям присо-
единилась и Пандемия Сovid-19. Что интересно, несмотря на уникальность усло-
вий, породивших эти события, все они, в той или иной степени, совпадают по своим 
побочным последствиям и симптомами коллективной травмы. После каждого та-
кого события наблюдался: рост безработицы; снижение социального обеспечения; 
страх за собственную жизнь (если в первых двух случаях этот страх возникал из-за 
взрывного роста преступности, то в случае пандемии — из-за опасного для жизни 
заболевания); падение уровня жизни значительных групп населения, деградация от-
дельных отраслей производства; инфляция; снижение эффективности в работе ад-
министрации, полиции, судопроизводства, здравоохранения и осложнения доступа 
к ним рядовых граждан.

Люди старшего поколения, те, кто жил в доперестроечные времена в СССР и 
помнит связанные с тем временем ощущения стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне, безопасности, прочности собственного положения в обществе, пройдя через 
глобальную нестабильность, порожденную системной трансформацией постсовет-
ского мира, могли в полной мере оценить мудрость старинной китайской пословицы 
“Не дай бог жить в эпоху перемен”.

Что касается самой коллективной травмы, то ее симптомы, описанные тем же 
П.Штомпка, четко прослеживаются после каждого из указанных событий. Это и 
синдром отсутствия (или недостатка) доверия как к социальным институтам, так 
и к другим гражданам; это и синдром пассивности, апатии, ощущения своего бесси-
лия; это и рассеянное, неопределенное состояние беспокойства, комплекс опасений, 
страхов, тревожное настроение, которое часто сопровождается склонностью верить 
сплетням и слухам, фантазиям, сочинениям, мифам [3, c. 484]. Отдельно следует от-
метить такой синдром коллективной травмы, как ностальгия о прошлом, идеализа-
ция прошлого, особенно в качестве противопоставления переживаемой обществом 
кризисной ситуации. Ностальгировать о советском прошлом люди стали чаще тогда, 
когда в полной мере испытали на себе прелести, установившегося на постсоветском 
пространстве, “дикого” капитализма. Чем дальше от событий 2014 года, тем отчетли-
вее стала слышна ностальгия о домайданных временах, с ее мирной жизнью, отно-
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сительной стабильностью, низкими ценами за коммуналку. Что касается пандемии, 
то украинцы, как и весь мир, тоже испытывают сегодня ностальгию по допандемий-
ному времени и ждут того прекрасного времени, когда пандемия наконец-то закон-
чится, отменят социальную дистанцию и масочный режим, и все люди вздохнут с 
облегчением и вновь заживут привычной жизнью.

Выборы 2019 года в Украине, с ее впечатляющими результатами, можно, в извест-
ной смысле, расценивать и как отчаянную попытку уставшего народа наконец-то мо-
билизоваться и устранить источник коллективной травмы, приносивший невыноси-
мые страдания. Однако со временем выяснилось, что общественная мобилизация, 
проявившаяся на выборах, оказалась не успешной. Травма не только не заживает, но 
еще и углубляется по причине тотальной некомпетентности тех, от которых ждали 
выхода из кризиса. Сегодня наблюдается паралич общественной активности, апатия, 
пессимизм, разочарование. При длительном существовании коллективной травмы, 
отмечает П. Штомпка, “это может привести к разрушению культуры и распаду обще-
ства. Вероятно, на основе этого сценария следовало бы рассмотреть завершающую 
фазу истории великих империй, как древних, так и современных” [3, c. 490].
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Міжнародні організації в умовах поширення соціально-економічних наслідків 
COVID-19 відіграють великий вплив на розвиток і спрямованість міжнародних від-
носин, оскільки на сьогодні майже всі країни входять до таких організацій. Серед 
сукупності сучасних міжнародних організацій можна виокремити низку таких, які 
виступають найбільш впливовими суб’єктами глобального управління під час врегу-
лювання соціально-економічних наслідків поширення пандемії COVID-19. 

Міжнародні організації створюються державами на основі міжнародних догово-
рів та необхідні для реалізації спільних цілей і діють згідно зі статутними докумен-
тами. Одночасно міжнародні організації є джерелом розвитку міжнародного права 
через створення правових норм і процедур взаємодії на світовій арені. Міжурядові 
організації припускають інституціалізацію (в тому числі наявність штаб-квартири, 
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апарату та ін.) і створення механізмів реалізації своїх цілей. Членами міжурядових 
організацій є держави, які входять в них на добровільній основі. Під час врегулю-
вання соціально-економічних наслідків поширення пандемії COVID-19 міжнародні 
організації є найважливішими учасниками сучасної світової політики.

Зокрема, міжнародна організація ООН — це найважливіша міждержавна орга-
нізація, яка регулює міжнародну безпеку й розвиток співробітництва між країнами 
світу. Одним з найважливіших напрямів діяльності ООН під час врегулювання со-
ціально-економічних наслідків поширення пандемії COVID-19 є участь у глобаль-
ному управлінні в економічній сфері шляхом прийняття рішень щодо глобальних 
економічних проблем сучасності [2, с. 7].

Світовий банк під час врегулювання соціально-економічних наслідків поширен-
ня пандемії COVID-19 спрямовує свою діяльність на надання фінансової й консуль-
тативної допомоги країнам, що розвиваються, за рахунок розвинених країн. 

Впливовим суб’єктом глобального управління виступає також Організація еко-
номічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжнародна міжурядова організа-
ція, що під час врегулювання соціально-економічних наслідків поширення пандемії 
COVID-19 спрямовує свою діяльність на координацію економічної політики дер-
жав-учасниць та розвиток світової економіки. 

У процесі регулювання соціально-економічних наслідків поширення пандемії 
COVID-19 була реалізована програма, яка передбачає надання кредитних ліній 
ЄБРР. Їх механізм полягав в тому, що ЄБРР надавав українським банкам довгостро-
кові цільові кредитні ресурси для фінансування проектів розвитку малого та серед-
нього бізнесу в Україні [1, с. 27].

Співпраця з міжнародними фінансовими інститутами навчила українські банки 
сучасним стандартам кредитування малого та середнього бізнесу, дієвим методикам 
моніторингу проєктів і внутрішнього контролю та забезпечує їх протягом регулюван-
ня соціально-економічних наслідків поширення пандемії COVID-19 довгострокови-
ми дешевими ресурсами. Стандартизація роботи банків за західними технологіями 
дозволила знизити їх витрати і ризики, підвищила обсяг та рівень кредитування та 
сформувала ринок кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Саме між-
народними програмами вдалося спростити механізм отримання мікрокредиту [3,  
с. 65].

Під час врегулювання соціально-економічних наслідків поширення пандемії 
COVID-19 важливою міжнародною організацією у гуманітарній сфері виступає Ор-
ганізація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Глобаль-
ні управлінські впливи ЮНЕСКО на гуманітарну сферу здійснюються шляхом ре-
алізації низки довгострокових широкомасштабних міжнародних програм в освітній 
сфері, науковій та культурній галузях. 

Міжурядовою організацією та спеціалізованою установою ООН, що здійснює 
регулювання з питань праці, є Міжнародна організація праці (МОП). Безсумнівно, 
COVID-19 привів до конкретних дій, як вимірюваних, так і незмірно, на людську мо-
більність, міграцію і мігрантів. Визнаючи важливість накопичення фактичних даних 
для усунення цих наслідків, Міжнародна організація з міграції (МОМ) приступила 
до здійснення ряду ініціатив, для надання допомоги у вирішенні проблем та усунен-
ня ризиків в області охорони здоров’я і в соціально-економічній сфері, з якими сти-
каються мігранти [2, с. 8]. 

Отже, COVID-19 чинить безпрецедентний вплив на співтовариства в усьому сві-
ті. Досить поглянути на останні новини за 2020 рік, щоб переконатися в наявності 
широкого спектру медичних, економічних і соціальних впливів, які безпосередньо 
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чи опосередковано викликані вірусом або загострилися через пандемію. Десятки 
мільйонів людей заразилися вірусом. Понад мільйон людей померли або зіткнулися 
з довгостроковими наслідками вірусу для здоров’я. Багато мільйонів людей втра-
тили роботу, а інші зіткнулися з закриттям їх підприємств, оскільки цілі виробничі 
сектори були змушені зупинити свою діяльність. Збільшилося нерівність. Ксено-
фобія, дискримінація і стигматизація посилюються дезінформацією і недостовірни-
ми новинами в засобах масової інформації, особливо в соціальних мережах, а також 
політизацією заходів в області охорони здоров’я, спрямованих на боротьбу з вірусом. 
Тому у сучасному світі міжнародні організації відіграють вагому роль у глобальному 
управлінні шляхом реалізації регулюючих, координуючих, контрольних і оператив-
них функцій.
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ЧоТири  ШлЯХи  зросТаннЯ  длЯ  медіЙниХ  аГенціЙ

Останні кілька років цифрові технології швидко поширилися у сфері роздрібної 
торгівлі. Частка користувачів, які не відрізняються між офлайн-і онлайн-покупка-
ми, за минулий рік зросла з 65 до 73 %. Люди проводять у середньому 4,5 години на 
день у додатках [1].

У 2020 році ця тенденція стала ще помітнішою через пандемію. У зв’язку з ка-
рантинними заходами по всьому світу значно зросла популярність додатків для роз-
дрібних покупок. Тому багато компаній стали приділяти додаткам особливу увагу і 
додавати нові функції.

Медіані агенції мають чотири основні способи використовувати зростання інду-
стрії додатків:

1. Управління кампаніями та медіа. За останній рік покупці стали цікавитись 
додатками, що покривають базові потреби людини. Кількість установок додатків 
роздрібної торгівлі у 2020 році зросла на 25 % щодо попереднього року. При цьому, 
45 % сесій купівлі включають більше одного переходу між сайтом і додатками [2]. 
Між програмами та Інтернетом стираються межі: успішне просування додатків стає 
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обов’язковим критерієм маркетингової ефективності. Якщо співвіднести повністю 
автоматизовані клієнтські кампанії Google App Campaigns із загальною пошуковою 
стратегією, можна покращити віддачу від маркетингових інвестицій (ROI). Це та-
кож підвищує задоволеність клієнта від роботи з агентством.

2. Виробництво креативу. Креативи — один з ключових факторів у просуванні 
програми. Креативи в медіакампанії мають більше 50 % ефекту на продажі. З ураху-
ванням високого ступеня автоматизації стратегія з креативів — головна умова для 
успішного просування програми.

Для того, щоб створити безпечну креативну стратегію з фокусом на конфіденцій-
ність, необхідно зробити три кроки:

Перший крок: Вибрати правильні контекстні сигнали для створення індивідуаль-
них об’яв. Маркетологам час перейти з персоналізованої реклами до нових методів:

• знайти можливості, які дозволяють безпосередньо взаємодіяти із клієнтами. 
Зміцнювати такі відносини допоможе власне комплексне рішення для відстеження 
користувачів на сайті. Воно має підтримувати актуальні теги та запити згоди.

• використовувати переваги автоматизації та машинного навчання. Це допоможе 
виявляти тенденції та моделювати результати, якщо у даних є прогалини.

Промисловість вже зараз на порозі відродження “контекстної реклами”. Вона 
налаштовується за рахунок загальнодоступної інформації: даних про час, погоду, 
завантаженість доріг. На їх основі можна створювати актуальну та ненав’язливу ре-
кламу.

Другий: Інвестувати в креативи, а потім автоматизувати. Часто при розробці 
стратегії більше ресурсів йде на закупівлю реклами та технології, ніж на креатив. 
Проте дослідження Forrester показує: якщо перевести маркетинг-бюджет на креа-
тивні ресурси, це може підвищити рентабельність інвестицій на 18 % [3].

Щоб максимально розкрити потенціал зростання, потрібно інвестувати гроші і 
в креатив, і в автоматизацію. Автоматизовані рішення сьогодні можуть підбирати 
комбінації креативних елементів з урахуванням ефективності певної аудиторії — це 
економить і сили, і час.

І третій крок: Застосовувати підхід test-and-learn. У нову епоху креативні робо-
чі схеми потребують перегляду. Команди повинні перейти від лінійного процесу до 
безперервного зворотного зв’язку [4].

Для початку потрібно зробити шаблони динамічних оголошень і в різних поєд-
наннях додати в них креативні елементи з урахуванням сигналів, що постійно над-
ходять. Інструменти на кшталт Cloud Vision API можуть проаналізувати візуальні 
елементи та визначити, які підходи працюють найкраще. Наприклад, що краще по-
казати в рекламі — тільки товар або задіяти людину теж. Експерименти та тестуван-
ня допоможуть накопичити інформацію про користувачів, після чого можна додати 
до шаблонів більше креативних елементів. Автоматичні покращення мають бути 
безперервними — оголошення будуть максимально релевантними.

Агентствам варто взяти ініціативу у свої руки та допомогти рекламодавцям ство-
рювати нові та адаптувати старі відеоматеріали під різні формати та хронометраж 
для отримання високої ефективності.

3. Аналітика і атрибуція. Вимірювати показники стало складніше: з’явилися 
вимоги до конфіденційності користувачів та зміни платформ, а також законодавчі 
норми роботи з даними. У цих умовах потрібно допомогти рекламодавцям запусти-
ти системи оцінки ефективності вкладень. Агентства можуть використовувати ни-
нішні безкоштовні додатки Google для консультації клієнтів щодо роботи з Google 
Analytics для Firebase або зі стратегії вимірювання активності користувача з перехо-
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дів з сайтів до додатків. Ця інформація важлива для мережевих рекламодавців, які 
користуються програмою для пошуку нових клієнтів, а також підвищення лояль-
ності існуючих.

4. Визначення ролі додатків у стратегії агентства для подальшого росту. 
Для більшості рекламодавців, які спираються на програму або веб, важливі не 

лише медійні послуги. Обслуговуючі агентства можуть запропонувати їм додат-
кові нішеві сервіси збільшення попиту. Серед цих сервісів є оптимізація конверсії 
(CRO), оптимізація магазину додатків (ASO) і навіть розробка самих додатків. Такі 
послуги зможуть задовольнити зростаючий попит на готові програми для клієнтів, 
які фокусуються на веб-просуванні.

Керівникам агентства варто замислитись, як розвиток додатків вписується в пла-
ни зростання агентства. Тоді стане зрозумілим, які саме послуги потрібно включити 
до свого портфеля. Варто вивчити список клієнтів та знайти тих, кому програми мо-
жуть принести вигоду.

Нині золота ера додатків. Вона не тільки дозволяє агентствам розширити сферу 
своєї експертизи але також поповнити набір послуг для клієнтів. Агентствам варто 
використати цей тренд, щоб отримати користь зі зростання додатків і відкрити нові 
джерела доходу. 
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проГрама  кадроВоГо  забезпеЧеннЯ  
дерЖаВної  слуЖби

Успіх радикальних соціально-економічних та політичних змін в Україні зале-
жить насамперед від ефективної роботи органів виконавчих закладів всіх рівнів. 
Комплектування їх висококваліфікованими кадрами, здатними зробити економіч-
ний та соціальний розвиток держави, набуло першочергового сенсу.
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Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити єдину системну кадрову полі-
тику, науково обґрунтувати потребу державних органів і їх апарату у фахівцях, роз-
робити ефективну систему, яка буде підготовлювати, перепідготовки та кваліфікації 
державних службовців.

Для вирішення даної проблеми необхідно проводити єдину державну кадрову 
політику, частково обґрунтувати потребу державних органів та їх апарату в кадровій 
системі, розробити ефективну систему підготовки, перепідготовки та рівень кваліфі-
кації державних службовців.

В основу кадрового забезпечення повинні бути покладені принципи демократич-
ного відбору, просування по службі за діловими якостями, постійне навчання дер-
жавних службовців, заохочення їх до службової кар’єри, систематичне оновлення 
кадрів та здійснення контролювання за їх діяльністю.

Організація цієї роботи має виконуватися на чітко визначеній теоретичній та на-
уково-методичному рівні.

Ефективна реалізація програми можлива за умови наукового рівня функціону-
вання державної служби та підбору кадрів. Наукові спострігання у цій сфері слід на-
правити на комплексну підготовку механізму державної служби як складової сучас-
ного процесу державного устрою, закономірностей формування її кадрового складу 
в умовах покращення органів виконавчої влади та посилення регіональних аспектів 
якості управління, особливостей правового регулювання статусу державних органів 
влади та статусу державних службовців, узагальнення вітчизняного та іноземного 
досвіду функціонування державної служби та її кадрового забеспечення.

Реформування державного апарату, оновлення та вдосконалення його кадрів має 
проводитися паралельно з політичним та економічним реформуванням та є обов’яз-
ковою умовою їх здійснення.

Програми и також заходи щодо її виконання розроблено відповідно до Закону 
України “Про державну службу” та ухвалено Кабінетом Міністрів України. Їхній рі-
вень кваліфікації.

1. Інтелектуальний потенціал України — надійне джерело кадрової політики 
державної служби. Важливою частиною цього потенціалу є державні службовці, а 
також спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають досвід в організа-
ційній сфері та набули відповідних знань під час роботи.

2. Основними шляхами визначення якісного складу державних службовців має 
бути систематичний аналіз статистичних даних, звітних документів Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України, других центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, соціальні опитування, а також аналіз результатів 
роботи фахівців у сфері науки, культури, освіти і т. д.
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Починаючи з сімдесятих років християнські демократи в Італії починають втра-
чати свою популярність, натомість авторитет лівих партій зростає. Економічні про-
блеми Півдня Італії створювала соціальну базу для комуністичної партії. Відповід-
но, незважаючи на загальне падіння авторитету комуністів у Західній Європі, в Італії 
вони зберігали сильні позиції. Комуністична партія Італії зуміла зберегти вплив у 
суспільстві завдяки перегляду своєї політичної лінії,  а саме, визнали цінність демо-
кратичного устрою і висунули курс на структурні реформи суспільства. [1]

Християнська демократична партія, починаючи ще з 1960 р., для утримання біль-
шості в парламенті,  включає у склад урядів представників інших партій. У 1960 р. 
було навіть створено коаліцію з правими партіями, а саме з монархістами і неофаши-
стами, що викликало хвилю невдоволення у всій країні, дійшло навіть до збройних 
сутичок. Уряд був змушений піти у відставку.

У 70-х рр. комуністична партія нараховувала більш як півтора мільйони своїх чле-
нів і була найчисельнішою партією Італії. Партійне керівництво досить вдало вносили 
зміни у стратегію й тактику, а також в саму ідеологію комуністичного руху. Цікавою 
була ідея розробки ідеології єврокомунізму — своєрідної спроби деяких компартій 
Західної Європи відмовитись від догм марксизму-ленінізму, її проштовхували, влас-
не, італійські комуністи, що призвело до неминучого розриву відносин з КПРС. Після 
краху соціалістичної системи італійські комуністи проголосили себе Демократичною 
партією лівих сил і займали вагоме місце у політичному житті країни.

Починається період 1963–1976 рр. коли ХДП вступила в коаліцію з ІСП, а уряд 
очолив Альдо Моро. Посилилось втручання держави у економічне життя суспіль-
ства, прийнято п’ятирічну економічну програму, націоналізовано електротехнічну 
промисловість, також запроваджувався 40-годинний робочий тиждень, розширю-
вались права профспілок на підприємствах. Прийняті закони передбачали захист 
орендаторів землі і обмеження спекуляцій в житловому будівництві. 

Наприкінці 60-х років Італія, як і інші країни Заходу, була охоплена масовим мо-
лодіжним рухом, який підтримали робітники. У листопаді 1969 р. відбувся загаль-
ний страйк, в якому взяли участь 20 млн. осіб. Майже всі вимоги страйкуючих були 
задоволені [2].

В 1974–1975 рр. виникає економічна криза, яка загострила проблеми Італії. Зро-
стала і так висока популярність комуністів, що не було добре для тодішньої правля-
чої партії. На виборах 1976 р. ІКП набрала 34,4 % голосів (227 місць у парламенті з 
630). Лідери ХДП відмовились допустити комуністів в уряд, що і призводить до пов-
ного краху, та розділу ХДП, як правлячої партії, вони повністю втрачають авторитет. 

Шукаючи компромісу, частина ХДП на чолі з Альдо Моро, розуміючи, що ігнору-
вання комуністів в умовах гострої економічної кризи може призвести до небачених 
соціальних потрясінь, стали на шлях укладення угоди з ІКП, за якою ІКП зобов’язу-
валась підтримувати існуючий уряд при умові, що він буде реалізовувати узгоджену 
двома партіями програму.
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Перспектива встановлення стабільності в країні не влаштовувала лідерів підпіль-
них організацій, які виникли на партизанських настроях, так званих “Червоних бри-
гад” — ультралівої терористичної організації, яка прагнула прийти до влади на хвилі 
соціального невдоволення, викрали і вбили християнського демократа Альдо Моро, 
який був ключовою фігурою в ході переговорів про створення урядової більшості в 
парламенті. Тільки за умови переговорів міг з’явитись компроміс між Італійською 
комуністичною партією і Християнсько-демократичною партією, але терористи 
жорстоко вбили Альдо Моро. 

У таких умовах Християнська демократична партія, відмовляється від подаль-
шої співпраці з Італійською комуністичною партією. В результаті Християнська 
демократична партія утворює коаліції з дрібними правими партіями, створюючи ба-
гатопартійні коаліції. На початку 80-х років, в Італії починається період постійних 
змін партій, що згодом будуть називати традицією. Політична нестабільність сприяє  
розвитку тероризму як з боку неофашистів, так і з боку ультралівих організацій. З 
1969 р. по 1981 р. від рук терористів загинуло 386 осіб. Найгучнішим терористичним 
актом був вибух на залізничному вокзалі у Болоньї. Варто також відзначити, що за 
рівнем корупції Італія випереджала всі без винятку країни у Західній Європі. 

Корупція в країні пов’язана також і з особливостями політичного механізму Іта-
лії. Вибори в країні проводяться по пропорційній системі: виборці голосують не за 
конкретного кандидата, а за партію. Персональний склад парламентських фракцій 
визначає сама партія. Тим самим складались умови для існування закулісного полі-
тичного життя. 

Багато чого в Італії вирішувалось таємно — у партійних канцеляріях або в резуль-
таті міжпартійних переговорів. Відсутність відкритості при обговоренні важливих 
фінансових питань таких як; державні витрати, податки, субсидії і т. ін., сприяла роз-
витку корупції і, відповідно, зростанню впливу італійської мафії, як діючого угрупу-
вання, яке загрожувало безпеці звичайних італійців.

Починаючи з другої половини 80-х років в Італії спостерігається економічне по-
жвавлення в політичному плані тривають нестабільність і постійні зміни урядів. 
Створюються пятипартійні уряду, які по черзі очолюють під соціаліст Б. Кракси, 
християнські демократи А. Фанфан, Дж. Горіа, М. де Міта, Дж. Андреотті, С. Бер-
лусконі, Л. Діні [4]. До середини 90-х років в Італії змінилося 55 післявоєнних урядів 
З початку 90-х років Італія стала свідком глибокої партійно-політичної кризи.

джерела

1. Григор’єв І. В. Італія в ХХ столітті: навч. посібник для вузів. М.: Дрофа, 2006. 256 с.
2. Арбатова Н. К. Зовнішня політика Італії. Процес формування і здійснення. 224 с. 
3. Архипов Д. Г. Коротка всесвітня історія. наукометричний аналіз / РАН; Інститут аналі-

тичного приладобудування. СПб.: Наука, 1999. 340 с.
4. Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., Швагуляк М. М. Новітня історія країн Західної 

Європи та Північної Америки (1918–1945): посібник для студентів історичних і гумані-
тарних факультетів університетів. Львів: Афіша, 2005. 288 с.  

5. Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський, М. С. Дорошко, В. І. Головченко  
та ін.; [за ред. М. С. Дорошка]. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : Знання, 2012. 439 с.



237

Ю. В. ДАНЄВИЧ
магістрантка 2 курсу, ННІМВСН МАУП, кафедра міжнародних відносин 

ГеополіТиЧні  Та  ГеоекономіЧні  наслідки  
ВиХоду  Великої  бриТанії   
з  ЄВропеЙсЬкоГо  соЮзу 

Сучасний Європейський Союз з політичної точки зору все більше стає гомоген-
ним утворенням. Основою західної культури є сучасна техногенна цивілізація, якій 
притаманні тенденції до глобалізації. Цей феномен перейняв характерну для євро-
пейської цивілізації традицію організаційно-технічної трансформації світу в інтере-
сах людини.

Незважаючи на певні відчутні зрушення в процесі європейської політичної ін-
теграції, досить стабільним залишається феномен локальної регіональної самоіден-
тичності, який підживлюється існуючими соціокультурними стереотипами. Таким 
чином, процес глобалізації достатньо суттєво впливає на політичні кордони в Європі 
[1, 131]. Саме цей феномен став наріжним каменем для Великобританії та її бажання 
відокремитися від Європи.

Протягом усього періоду членства в ЄС, європейське питання дестабілізувало 
політичну систему Великої Британії, породжувало розколи в суспільстві, між пар-
тіями і всередині партій. Навіть британські прихильники ЄС мали специфічні по-
гляди на бажану форму, обсяг повноважень і напрямок розвитку ЄС. В політичній 
еліті, за останні 20 років в широких громадських колах був помітний значний вплив 
євроскептиків. Великобританія регулярно гальмувала ініціативи поглиблення інте-
грації, паралельно домагаючись для себе винятків і особливих умов неучасті в окре-
мих аспектах життєдіяльності ЄС.

Аналіз факторів, що спровокували вихід Сполученого Королівства з Європей-
ського Союзу, залишиться предметом академічних досліджень ще на довгий час. 
Боротьба навколо “європейського питання” напередодні референдуму 2016 року в 
Британії залишила поза увагою таку тему, як оновлення концепції зовнішньої по-
літики після виходу країни з ЄС. На сьогодні Британія вже не являється членом 
ЄС, але модель подальшої співпраці на довготривалу перспективу досі остаточно не 
розроблена.

Гасло прихильників брекзіту про повернення контролю над країною, її кордона-
ми і законами лише поверхнево торкалося міжнародного аспекту, а лише було зосе-
реджено на самостійній зовнішньоторговельній політиці. Ідеологи виходу з Євро-
пейського Союзу ігнорували питання майбутнього міжнародної політики. “Битва” 
за брекзіт була зосереджена на недоліках членства країни в ЄС: звучали заклики 
перерозподілити кошти і не платити внески до бюджету Євросоюзу, відмовитися 
від верховенства європейського законодавства над національним і засилля єврочи-
новників, змінити міграційні правила, тощо [2, 5–6].

Ймовірно, саме тому запропонована Терезою Мей восени 2016 року ідея про 
“Глобальну Британію” виявилася наспіх створеним “рекламним гаслом”. Багато екс-
пертів вбачають у цьому спробу видати бажане за дійсне [2, 7]. Наразі головна мета 
для Великої Британії — забезпечити статус країни як лідера західного світу і довести 
самостійність ідеї про брекзіт. 
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За словами датською політологині Ребекки Адлер-Ніссен, брекзіт служить для 
перебудови зовнішнього образу Сполученого Королівства, який вже сформувався 
як на державному, так і на міжнародному рівнях. Цікаво, що брекзіт проявляє мину-
ле Королівства, або є його продовженням, тим самим висвітлюючи одночасно образ 
відкритого, прагматичного та надійного партнера в Європі, та показує британську 
ідентичність як “незручного партнера” чи “незнайомця у Європі”. Такий двоїстий 
опис відображає триваючий конфлікт між двома формами існування Сполученого 
Королівства: як європейської країни зі своєю британською винятковістю, що укорі-
нилась в історії Британської імперії [4, 576].

Враховуючи особливості свого національного менталітету і політичних поглядів, 
а також збережені великодержавні амбіції, Велика Британія стала “складним парт-
нером” для інших членів ЄС, оскільки вона завжди намагалася проводити власну 
політику, засновану на національних інтересах і пріоритетах.

Брекзіт є “поворотним моментом” для всіх економік ЄС. Вихід Великої Британії з 
ЄС дозволив зміцнити антиімміграційні партії по всій Європі. Брекзіт — це, по суті, 
голосування проти глобалізації, який призведе до наступних загроз [3, 3–4]:

• економічна реакція на брекзіт — слабкі інвестиції в бізнес, що є прямим ре-
зультатом невизначеності щодо майбутніх торгових відносин Великої Брита-
нії з ЄС;

• спекулятивні атаки на валютному та фондовому ринках;
• ускладненням доступу на товарні та фінансові ринки ЄС;
• інфляційний тиск, викликаний подорожчанням товарів, імпортованих з ЄС 

(Британія має стійке негативне сальдо у торгівлі з континентальною части-
ною ЄС) внаслідок сплати додаткових митних платежів та НДС;

• зменшенням попиту на фінансові послуги (за рахунок країн-членів ЄС);
• втрата можливостей впливати на прийняття регулятивних правил ЄС.
Процес брекзіту в умовах сучасної глобалізації має не лише конфліктогенний 

вплив на британську дійсність, але й зумовлює значні виклики і загрози для між-
народної безпеки. Посилення євроскептицизму, втрата конкурентності на міжна-
родному рівні та поширення націоналістичних настроїв найбільше мали вплив на 
регіональному рівні. 

На національному рівні брекзіт проявляється у таких загрозах [1, 48]: 
1) поглиблення політичної кризи, розкол політичної еліти держави, падіння до-

віри суспільства до традиційних партій і політичної системи загалом; 
2) розпад формально унітарної держави Сполученого Королівства Великої Бри-

танії і Північної Ірландії через відмінності у суспільних і політичних позиціях 
її основних територіальних суб’єктів щодо євроінтеграції; 

3) виникнення нової реальності міжнародного положення Великої Британії, 
імідж якої уже постраждав від непевності результатів брекзіту; 

4) зростання відтоку капіталу до країн континентальної Європи і назрівання  
фінансово-економічної кризи в державі.

Лондон мав обрати єдину можливу для себе стратегію — стати членом ЄС і під-
лаштувати під свої інтереси сам Євросоюз, або внести зміни в умови свого членства. 
Відповідно такій риториці і визначилася політика Великої Британії по відношенню 
до ЄС. Для реалізації своїх задумів британський уряд запропонував свою концепцію 
під назвою “секторальна інтеграція”, що означає можливість вибору державою сфе-
ри інтеграції і партнерів по співпраці, враховуючи свої інтереси. Обрана стратегія 
вела до послаблення впливу Британії на політику і розвиток ЄС, а з часом Лондон 
здобув репутацію “складного партнера” і все частіше залишався ізольованим.
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Вихід Британії із Європейського Союзу призведе до послаблення впливу країни 
на міжнародні політичні процеси. Об’єднане Королівство стане однією із рядових 
європейських країн, хоча з більшим авторитетом порівняно з партнерами. Брекзіт 
залишить країну без важелів впливу на внутрішньоєвропейську політику.
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україна  на  ШлЯХу  інТеГрації  
до  ЄВропеЙсЬкоГо  соЮзу

Розвиток України як сучасної демократичної держави зумовлений перебігом  
різних політичних, економічних, соціальних процесів, які відбуваються в нашій дер-
жаві. 

Переваги інтеграції України у Європейський Союз пов’язані зі створенням надій-
них механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення України 
з Європейським Союзом є гарантією, а виконання його вимог — інструментом для 
розбудови демократичних інституцій в нашій державі. 

Крім того, членство у ЄС забезпечить Україні ефективнішу координацію дій з єв-
ропейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдженням зброї 
масового знищення, можливість активізувати співробітництво в боротьбі з терориз-
мом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобіз-
несом тощо.

Концепція України на шляху до євроінтеграції відображена у законодавчих та 
нормативно-правових актах, в межах державної стратегії розробляються і реалізу-
ються стратегії розвитку різних сфер, галузей та секторів економіки та суспільного 
життя відповідно до існуючих вимог, правил та положень євроінтеграційних рамко-
вих документів.

Розгляду теоретичних, методологічних та концептуальних засад формування та 
реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України присвятили 
свої публікації такі українські вчені, як: В. В. Резніков “Концептуальні засади стра-
тегії формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 
України”, Л. І. Даниленко, І. В. Поліщук “Перспективи та виклики євроінтеграцій-
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них процесів для України”, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков “Євро-
інтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції”, О. М. Дорогіх 
“Правові засади європейської інтеграції України”, І. В. Артьомов, В. Д. Бакуменко,  
В. Д. Бондаренко “Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні”,  
А. В. Кривоногова “Історія Української євроінтеграції: відносини між Україною та 
ЄС”, Т. О. Пікуля “Історія та сучасність євроінтеграційної політики України” та ін. 

Аналіз наукових джерел дає розуміння того, що процес розвитку відносин між 
Україною та ЄС умовно поділено українськими вченими на три етапи. 

Перший етап бере початок від 1991 року — дати прийняття Акта проголошення 
незалежності та визнання України партнером у міжнародних відносинах з ЄС), а 
фактично з 1992 року (зустріч між президентом України і головою Комісії Євро-
пейських Співтовариств) — коли було закладено основи для подальших дій щодо 
української євроінтеграції.  

Початком другого етапу було визначено вересень 2000 року — дати, коли відбуло-
ся затвердження Програми інтеграції України до ЄС, у якій визначені короткостро-
кові, середньострокові та довгострокові завдання інтеграції України до ЄС. 

Третій етап бере свій початок від дати вступу в дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України “Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції 
України”, ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та прийняття роз-
порядження “Про схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про 
імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС” і до сьогодні. Цей 
етап наразі набуває в Україні якісно нового змісту, перетворюючись з декларативно-
го зовнішньополітичного курсу на комплексну внутрішню політику реформ.

За період своєї незалежності Україною було зроблено рішучі кроки на шляху до 
розвитку партнерських відносин з Європейським Союзом, що виявилося у:  підпи-
санні Угоди про партнерство та співробітництво з державами-членами ЄС (1994 р.), 
вступу України до Ради Європи (1995 р.); затвердженні Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу (1998 р.) (далі — Стратегія) з метою консолідації зусиль 
органів державної влади України з питань євроінтеграції щодо створення переду-
мов, необхідних для набуття Україною повноправного членства в ЄС; затверджен-
ні плану дій у межах Європейської політики сусідства (2005 р.); порушенні перед 
ЄС низки питань: стосовно надання Україні статусу країни з ринковою економікою, 
безвізового режиму з ЄС та спільної розбудови кордону України.

В рамках намічених Українською державою Стратегічних цілей затверджено 
Програму інтеграції України до ЄС (2000р.), у якій визначено короткострокові, се-
редньострокові та довгострокові завдання інтеграції, такі як: гармонізація законо-
давства відповідно до норм ЄС; набуття членства у Світовій організації торгівлі; 
проведення переговорів щодо зони вільної торгівлі з ЄС; укладання угод про вільну 
торгівлю з державами ЄС тощо. 

Як показують дослідження інтеграційних процесів, що відбуваються в Украї-
ні з метою її входження в зовнішньоекономічний торговельний простір, за період 
незалежності України на державному рівні було прийнято ряд законодавчих ініці-
атив, таких як: закони України від 16.04.1991 № 959-XII “Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність”; від 23.09.1994 № 185/94-ВР “Про порядок здійснення розрахунків 
в іноземній валюті”; від 07.03.1996 № 85/96-ВР “Про страхування”; від 22.12.1998  
№ 331-XIV “Про захист національного товаровиробника від субсидованого ім-
порту”; від 22.12.1998 № 330-XIV “Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту”; від 22.12.1998 № 332-XIV “Про застосування спеціальних 
заходів щодо імпорту в Україну”; від 08.09.2005 № 2860-IV “Про особливості дер-
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жавного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів”; Господарський, Митний кодекси України, 
Податковий кодекс України та  зміни до нього (в частині трансфертного ціноутво-
рення); зміни до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністратив-
них бар’єрів для експорту послуг”; від 20.12.2016 № 1792-VIII “Про забезпечення 
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження 
шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”; закони 
від 21.06.2018 № 2473-VIII “Про валюту і валютні операції”; низку нормативно-пра-
вових актів, таких як Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 
“Про систему валютного регулювання і валютного контролю”; постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.05.2012 № 436 “Про затвердження переліків товарів, на 
які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України”; роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р “Про схвалення 
Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгів-
лі) на 2017–2021 роки”; від 20.12.2017 № 1018 “Про затвердження переліків това-
рів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік”; положення  
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 
№ 201 “Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”; наказ Міністер-
ства економіки України від 09.09.2009 № 991 “Про порядок ліцензування експорту 
товарів”; наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950 “Про затвер-
дження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (похо-
дження) товару EUR.1”; нормативно-правові документи у сфері виставково-ярмар-
кової діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 “Про 
порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних 
організацій, членом яких є Україна”; розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15.06.2011 № 548-р “Про затвердження плану заходів щодо збільшення переваг 
та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським 
Союзом для економіки України”, від 16.11.2011 № 1206-р “Про затвердження плану 
заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зов-
нішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року”, 
від 25.06.2014 № 605-р “Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що про-
водитимуться в Україні у 2014 році, яким надається статус міжнародних та націо-
нальних” (із змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
“Про ефективне використання державних коштів”; накази Мінекономрозвитку: від 
04.06.2009 № 546 “Про затвердження Рекомендацій з питань проведення виставок і 
ярмарків в Україні та організації національних експозицій України на міжнародних 
виставках і ярмарках за кордоном з частковим фінансуванням витрат за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на виставково-ярмарко-
ву діяльність”; від 13.11.2012 № 1275 “Про внесення змін до Рекомендацій з питань 
проведення виставок і ярмарків в Україні та організації національних експозицій 
України на міжнародних виставках і ярмарках за кордоном з частковим фінансуван-
ням витрат за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються 
на виставково-ярмаркову діяльність”; від 15.11.2011 № 222 “Про внесення змін до 
Рекомендацій з питань проведення виставок і ярмарків в Україні та організації на-
ціональних експозицій України на міжнародних виставках і ярмарках за кордоном з 
частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного та місцевих бюдже-
тів, які спрямовуються на виставково-ярмаркову діяльність” тощо. 

Правовою основою відносин між Україною та Європейським Союзом стала Уго-
да про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 року (набула чинності 
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01.03.1998), яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торго-
вельно-економічних та гуманітарних питань. 

Зі вступом в дію рішення РНБО від 22.02.2014 “Про невідкладні заходи щодо єв-
ропейської інтеграції України” та ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Украї-
ною, а також прийняття розпорядження “Про схвалення рекомендації Ради асоціації 
між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та 
ЄС” почався активний рух України до євроінтеграції, що супроводжувався прове-
денням комплексної  внутрішньої політики реформ, зокрема, схваленням Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки (2017 рік), очікува-
ним результатом реалізації якої повинна стати свідома підтримка населенням Укра-
їни процесів євроінтеграції, направлених на розвиток демократії, дотримання верхо-
венства права, прав та свобод людини, недискримінацію та впровадження в Україні 
соціальних стандартів держав-членів ЄС з метою досягнення головної стратегічної 
мети — вступу до ЄС.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, за роки незалежності Україною укладено 19 Угод про вільну торгівлю, які 
охоплюють ринки 47 країн світу (більше 800 млн споживачів). 

Європейський Союз став головним торговельним партнером України, а частка 
торгівлі товарами та послугами з ЄС становить 41 відсоток від загального обсягу 
торгівлі України.
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проблема  поХодЖеннЯ  Та  осноВні  пиТаннЯ  
Теорії  анарХізму  

Скільки існує людська цивілізація, стільки ж і концепцій організації її суспільних 
відносин розроблялося. Однією із таких теорій є анархізм, ідеї котрого у перших сво-
їх варіантах були представлені у VI–V ст. до н. е. у стародавніх Греції та Китаю. У по-
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дальшому концепції анархізму розвивалися мислителями різних епох і розділилися 
на ряд напрямків. Анархізм — це ідея про те, що суспільство може бути організовано 
абсолютно без державного примусу, але існує безліч різних напрямків анархізму, що 
часто розходяться в тих чи інших питаннях: від другорядних, і аж до основополож-
них (зокрема, щодо поглядів на приватну власність, ринкові відносини та етнона-
ціональних питань). Анархізм пропонує замінити співпрацею індивідів політичну 
владу, котра існує за рахунок приниження одних людей іншими і завдяки привілеям 
одних по відношенню до інших. Отже, на думку анархістів, суспільні відносини та 
інститути повинні ґрунтуватися на особистій зацікавленості, взаємодопомозі, віль-
ній згоді та відповідальності кожного учасника, а всі види влади (тобто примусу й 
експлуатації) мають бути ліквідовані.   

Перші анархістські ідеї сходять до давньогрецьких і давньокитайских філософ-
ських шкіл (хоча паростки протоанархізму знаходять і у вченнях Стародавнього 
Єгипту). До давньогрецьких протоанархістів традиційно відносять софістів (Анти-
фонт — бл. 450/444 — бл. 365/360 рр. до н. е., Діоген Синопський — бл. 330–320 р. 
до н. е., та інших) і кініків [6, с. 40]. До давньокитайских відносять даоську тради-
цію Лао-цзи (VI–V ст. до н. е.) та Чжуан-цзи (бл. 369–286 рр. до н. е.) [1]. Сучасні  
ідеї анархізму (як світські, так і релігійні) виникли з думок епохи Просвітництва, 
зокрема з аргументації Жан-Жака Руссо, його ідей про свободу та мораль. Крім 
того, до попередників сучасного анархізму можна віднести ранніх християн, багато  
релігійних християнських єресей — таких, як, наприклад, рух анабаптистів. Безпосе-
редньо ж першим теоретиком сучасного анархізму став Вільям Годвін (1756–1836) 
[2].

Першим же лібертарним теоретиком, який відкрито назвав себе анархістом, ви-
ступив П’єр Жозеф Прудон, котрий по-праву вважається справжнім засновником 
сучасної анархістської традиції. Він виступив з ідеєю “спонтанного порядку” (си-
стема координації в економіці, коли незалежні учасники виробляють свої дії, спо-
нукувані виключно власними інтересами, ґрунтуючись на самостійно отриманій ін-
формації), протиставивши її ідеям централізму, запропонувавши ідею “позитивної 
анархії”, коли порядок виникає в результаті того, що всі роблять те, що вони самі 
бажають робити, і така система самоурівноважується, приходячи до природного по-
рядку, і де “одні тільки ділові операції створюють суспільний лад”. При цьому Пру-
дон, як і Годвін, виступав проти революційного перетворення суспільства, він уяв-
ляв анархію як “форму уряду або конституції, в якій суспільна і особиста свідомість, 
сформована через розвиток науки і закону, є достатньою, щоб підтримувати порядок 
і гарантувати всі свободи” [3].

На думку прихильників анархізму, поняття “анархізм” і “анархія”, належать до 
числа тих, які найбільш часто сприймаються громадськістю в спотвореному вигля-
ді і помилково використовуються в значенні “хаос” або “безлад” — при цьому ствер-
джується, що анархісти нібито бажають громадського хаосу і повернення до “законів 
джунглів”, тобто фактично виставляються прихильниками гоббсівської “війни всіх 
проти всіх”. Прихильники анархізму вважають, що останнім часом ця філософія, не-
зважаючи на подання анархії як прагнення до хаосу та повного насильства і безладу, 
набуває все більшого поширення. На їхню думку, цьому дуже сприяє, в тому чис-
лі, популярність руху за вільне розповсюдження комп’ютерних програм, вихідного 
коду, енциклопедій (особливо комп’ютерних Інтернет-енциклопедій, що знаходяться 
в максимально вільному доступі), вільний доступ до творів мистецтва і результатами 
наукових досліджень, а також анархічні за своєю суттю проекти, на кшталт Freenet і 
“Венера” інженера Жака Фреско. А крім того, зростанню популярності анархістських 
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ідей сприяє криза соціальної держави та крах авторитарних соціалістичних ідеологій 
, що особливо сприяє відродженню анархістського профспілкового руху.

Існує багато типів і традицій анархізму, але не всі вони взаємовиключні: як пра-
вило, затяті анархісти є прихильниками декількох підвидів анархізму одночасно як 
доповнюють один одного: наприклад анархіст може бути одночасно прихильником 
бездержавних комуністичних ідей і фемінізму. Більшість анархістів традиційно вва-
жаються лівими, виступаючими проти не тільки державності, але також приватної 
власності, капіталізму, ринкових відносин. До цього напряму належать анархо-ко-
муністи, більшість анархо-колективістів і анархо-синдикалістів. У той же час анар-
хізм завжди включав в себе індивідуалістичну складову.  

З другої половини ХІХ ст. з’являються перші спроби виходу анархічних ідей на 
суспільно-політичний рівень, котрі у подальшому призвели до розколу у соціаліс-
тичному русі. Більш активну діяльність анархісти почали здійснювати після Пер-
шої світової війни, зокрема, можна згадати діяльність Нестора Івановича Махна у 
Південній Україні. Особливо активну діяльність проявляли анархічні організації у 
боротьбі з правими силами, зокрема, у Франції та у громадянській війні в Іспанії. У 
сучасний період анархічні рухи також існують на різних ідеологічних засадах. Най-
потужнішим є анархічний рух у Греції.

Отже, впродовж ХІХ–ХХ ст. анархічні ідеї культивувалися західними інтелекту-
алами, маючи особливо тісний зв’язок із соціалістичними ідеями. Анархічні мотиви 
у соціалізмі суттєво вплинули на формування комунізму, але впродовж їх розвитку 
розійшлися. Анархізм уперто не приймав поняття диктатури пролетаріату, стоячи 
на позиціях індивідуалізму. Впродовж останнього століття сформувався цілий ряд 
концепцій політичної філософії анархізму, серед яких анархо-індивідуалізм, анар-
хо-колективізм, мутуалізм, анарзо-комунізм, анархо-синдикалізм, постлівий анар-
хізм, постанархізм, інсуррекціонізм, біблійний анархізм, анархо-капіталізм, анар-
хо-фемінізм, зелений анархізм, анархо-примітивізм. Сучасний анархістський рух 
дуже різноманітний і включає в себе різноманітні течії. Разом із представниками 
класичних напрямків в анархізмі, представлених переважно анархо-синдикалістами 
і анархо-комуністами, існує такий рух як анархо-примітивізм та ін. Варто згадати та-
кож про анархістські рухи “автономістів”, ред-скінів, анархо-скінхеди, та різні куль-
турні ініціативи, поселення, що можуть налічувати десятки тисяч людей, які борють-
ся за так звану “деколонізацію повсякденного життя” в сьогоднішньому суспільстві.
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Кожна держава та її громадські інститути вправі запроваджувати комплекси за-
ходів, для регулювання міграції населення, що і вміщує в собі міграційна політика. Її 
завданням є вирішення багатовекторних міграційних проблеми, возз’єднання родин, 
створення етнічного різноманіття країни, культурної однорідності, економічний та 
соціальний ріст, перерозподіли міграційних потоків всередині країни, обжиття ма-
лозаселених територій, створення первинних умов для нормального життя мігран-
тів, їх подальшої адаптації та інтеграції до суспільства, запобігання вимушеної мігра-
ції і таке інше. 

Демографічний розвиток країн, проблема зайнятості та динаміка чисельності 
працездатного населення, стан ринку праці, заохочення припливу людського капі-
талу, геополітичні інтереси держав — це взаємопов’язані з міграцією інтереси, що 
зумовлюють функціонування міграційної політики. Дана політика включає ряд під-
ходів, більшість з них пов’язано з роллю зовнішньої міграції, яка в свою чергу дає 
поштовх для розвитку суспільства і національної економіки держави з врахуванням 
національних та міжнародних правових норм [3].

Оскільки сучасний світ йде шляхом загальної світової інтеграції і цей процес 
особливо актуальний в даний час, що в свою чергу невід’ємно залежно від різнома-
нітних міграційних систем. Економічні, політичні, а інколи і культурні потрясіння 
моментально позначаються на всіх країнах світу, особливо в час пандемії [2]. 

В цілому міграція населення включає переселення (переміщення) людей з певних 
територій на інші з наміром поселення чи праці на короткий чи тривалий періоди або 
з регулярними інтервальними поверненнями. Мігрують особи за власним бажанням 
одноосібно або групами. Цих осіб чи груп осіб поділяють як: мігранти, біженці та ті 
що шукають притулку, залежно від мети чи цілі ознаки цих груп перетинаються. А 
оскільки, ці переміщення у просторі відбувається внаслідок дії наступних факторів: 
економічних, соціальних, демографічних, політичних, етнічних, освітніх, мораль-
но-психологічних, військових, екологічних і так далі, то ці чинники певною мірою 
взаємозалежні. Тому виявити окремі компоненти міграційного процесу, сформовані 
під впливом одного чи двох факторів, як правило, складно.

Нерідко міграція відбувається в результаті поєднання різних факторів (причин). 
Так всередині ЄС з моменту його утворення стало легше мігрувати між країнами, 
адже тут мігранти можуть потрапити, з одних країн ЄС в інші. У 2004 році Польща 
та сім інших східноєвропейських країн приєдналися до ЄС. Це збільшило трудову 
міграцію до Великобританії. Найбільша група мігрантів були з Польщі. Уряд заохо-
чував імміграцію. Наприклад з причин світових воєн переважна кількість мігрантів 
прибувала з країн Співдружності до Британських островів. Багато іммігрантів нада-
вали робочу силу для текстильних фабрик, транспорту, охорони здоров’я чи мета-
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лургійного заводу. Великобританія посилила міграційний контроль у 1970-х роках 
[1].

Сутність міграції населення полягає у забезпеченні кількісної та якісної відпо-
відності між потребою у робочій силі та наявністю її у різних регіонах держави, а 
також у реалізації прагнень працівників задовольнити особисті потреби соціально-
го, професійно-кваліфікаційного та духовного характеру. Це в свою чергу створює 
міграційні хвилі, що несуть за собою різні наслідки, як позитивні так і негативні, 
які впливають на етнічності та економічні аспекти країни яку люд полишає чи ту 
до якої прямує, оскільки найчастіше виїжджає саме трудоспроможне населення. 
Разом з тим іде перенаселення певних регіонів та міст, звідти ж і з’являється збіль-
шена злочинність та тероризм, та створення міжетнічних конфліктів. Міграція є 
складним процесом, особливо коли вона неконтрольована. Наприклад це спостері-
гається в деяких країнах, коли через неможливості задовольнити більшість нагаль-
них потреб людей-переселенців страждають корінні громадяни тих держав, котрі їх 
приймають.

Найбільше значення для розвинених країн, де переважає приплив зовнішніх мі-
грантів, має імміграційна політика, що несе потужний соціальний заряд [4]. 

Міграційне законодавство складне і змінюється в різних країнах, навіть у межах 
ЄС. Адже міграція — багатосистемний процес, перед яким країни часто не можуть 
нічого вдіяти. У феномену міграції є багато складнощів, і один з найголовніших, що 
постає складною задачею для міграційної політики, визначають як “надрізноманіт-
тя”. Воно розуміється як, динамічна взаємодія змінних, між збільшеною кількістю 
нових, з різним походженням, транснаціонально пов’язаних, соціально-економіч-
но диференційованих та юридично стратифікованих іммігрантів. Іншими словами, 
вище зазначений термін вказує на те, що не тільки існують відмінності між людьми 
приймаючої країни та громадянами інших національностей, але й існують відмінно-
сті між усіма іммігрантами з точки зору їхнього множинного походження, їх соці-
ально-економічних відмінностей та різних мов тощо. Біженці, шукачі притулку та 
інші мігранти з інвалідністю не ідентифіковані належним чином. Ця непомітність 
ускладнює планування необхідних заходів підтримки, щоб вони мали рівний доступ 
до послуг у центрах прийому. У цю епоху “надрізноманіття” права окремих людей є 
ключовою проблемою. 
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ШлЯХи  розбудоВи  комунікаТиВноГо  дискурсу  
суспілЬсТВа  і  Влади

Дискурс — це соціальний діалог, який відбувається через суспільні інститути між 
громадськими і політичними акторами. Політичний дискурс — це обмін обґрунто-
ваними позиціями, поглядами відповідно з певними правилами, в результаті чого 
вдаються до дій для вирішення соціально значущих проблем. Значення терміну 
“дискурс” в соціології в значній мірі метафоричне; він визначає не міжперсональний, 
а мовний діалог, який відбувається за допомогою і через громадські інститути між 
індивідами, групами і організаціями, а також між самими соціальними інститутами, 
задіяними в цьому діалозі. 

Оскільки основи концепції комунікативного дискурсу були закладені у працях 
Ю. Хабермаса, спробуємо підсумувати ті його ідеї, які можуть стати корисними для 
сучасного українського суспільства та розвитку комунікативного дискурсу суспіль-
ства та влади в Україні.

У Ю. Хабермаса діалогічна інтенція передбачає установку на подолання кон-
фліктності, агресивності і протиріч. Але не за допомогою адміністративних або влад-
но-силових методів, а за допомогою риторичного переконання, аргументів і діалогу, 
в результаті якого досягається схвалення певної норми або нормативного документа. 
Риторичне вплив індукує особливе емоційне поле, через яке здійснюється “заражен-
ня” партнерів по діалогу певними аргументами, можливість схиляти їх до прийняття 
норми, що символізує загальне, дискурсивно отримане рішення. 

Основною комунікативної формою діяльності, згідно Ю. Хабермасу, повинен 
стати досвід безпосередньої комунікації, побудований на діалогічному принципі. 
При цьому діалог розуміється вченим як вільна взаємодія індивідів, в якому індиві-
дуальність проявляється в усьому її багатстві. У такій комунікації особистість задо-
вольняє і свою нагальну потреба в спілкуванні, в трансляції своїх поглядів, цінніс-
них уявлень, прояві чуттєвих вражень і т. д., які іншим способом не виявляються і не 
передаються. це передбачає певну комунікативну поведінку, культуру спілкування і 
діалогу, а також етику комунікації. Все перераховане вище, з його точки зору, сприяє 
створенню в суспільстві обстановки терпимості до чужої думки, розуміння і враху-
вання позицій та поглядів інших учасників діалогової комунікації і суб’єкт-суб’єкт- 
ного дискурсу. Ю. Хабермас виділяє два типи владної дії: стратегічну і комуніка-
тивну. У стратегічній дії одна сторона впливає на іншу за допомогою загрози засто-
сування санкцій або промальовує перспективи матеріального винагороди для того, 
щоб примусити до взаємодії. Комунікативна дія передбачає такі інтеракції, в яких їх 
учасники можуть узгодити і координувати плани своїх дій з метою досягнення зго-
ди і визнання значущості позицій обох сторін. При цьому під комунікативним дією  
Ю. Хабермас розуміє рівноправну участь його сторін в дискурсі, заснованому на 
співпраці і узгодження інтересів. Така комунікація здійснюється в режимі перего-
ворного процесу, в основі якого лежить принцип досягнення консенсусу. 
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Сукупність умов, що забезпечують в ході переговорів комунікативний консенсус, 
позначається поняттям “етика дискурсу”. Розглядаючи етику дискурсу як інстру-
мент публічної політики, Ю. Хабермас формулює свою концепцію деліберативної 
або діалогічного політики, побудованої нема на силі примусу, що не на ринковій 
прагматиці і економічному розрахунку, а на діалозі, в основі якого лежать принципи 
взаєморозуміння і визнання політичних домагань усіх боків. Деліберативна теорія, 
що розвивається німецьким мислителем, є особливою комунікативною формацією, 
притаманною такому громадянському суспільству, де всі питання вирішуються ме-
тодом відкритої публічної дискусії, націленої на досягнення суспільної злагоди. В 
цьому нормативному політичному просторі “формування громадської думки і по-
літичної волі в публічній сфері та парламенті підпорядковується не структурі рин-
кових процесів, але самобутньої структурі публічної комунікації, орієнтованої на 
досягнення взаєморозуміння. Для політики в сенсі практики громадянського само-
визначення парадигмою є не ринок, а діалог”. 

Жоден з учасників комунікації не має монополією на її інтерпретацію. В інтер-
претації найважливіша роль належить когнітивному аспекту в тлумаченні ситуації 
діалогу та координації дій суб’єктів комунікації. Завдання інтерпретації полягає 
в тому, “щоб включити тлумачення ситуації, що належить іншому, в своє власне 
тлумачення таким чином, щоб в переглянутому варіанті “його” зовнішній світ і  
“мій” зовнішній світ виявилися б співвіднесені на тлі “нашого життєвого світу” з  
“світом”, а різняться між собою визначення ситуації — в достатній мірі суміщени-
ми”. Результати комунікативної взаємодії, по Ю. Хабермасу, можуть бути різні, і їх  
можна розглядати як “координацію цілеспрямованих дій різних учасників взаємо-
дії; як переплетення егоцентричних підрахунків власної вигоди (причому ступінь 
конфлікту і кооперації змінюється разом з наявною на даний момент сукупністю  
інтересів); як інтегрує в соціальному плані згоду щодо цінностей і норм, регульова-
не культурною традицією і процесом соціалізації; як консенсуальні відносини між 
публікою і виконавцем ролі”. Деліберативність, на думку Ю. Габермаса, є політич-
ною установкою, спрямованою на соціальне і політичне співробітництво, на від- 
критість, готовність слухати розумним доводам інших осіб так само, як своїм влас-
ним.

Простір публічної делібератівної комунікації створює сприятливі умови для сум-
лінного обміну думками. Діалог думок, винесений на суспільно-політичну арену, 
має силу легітимації, оскільки в ньому проявляється ставлення громадян до існую-
чої влади, а також політична воля громадян, вимагає свого втілення в нормах закону 
і в адміністративних практиках демократичних державних інститутів. Делібератівна 
політична практика розглядається Ю. Хабермасом з позиції легітимації демокра-
тичної дискурсивної процедури, що управляє переговорним процесом і механізмом 
прийняття рішень.

У своїх працях Ю. Хабермас доводить, що згода досягається далеко не в кожному 
акті комунікації. Термін “комунікативна дія” у Ю. Габермаса позначає такий тип со-
ціальної взаємодії, який координується за допомогою мовних дій, але, водночас, не 
збігається з ними. Дискурс передбачає, по-перше, та обставина, що всі мотиви приве-
дуть до укладення угоди; по-друге, віртуалізацію значущих вимог, тобто такий стан, 
коли висловлені думки дискутуються, обставини справи можуть бути чи не бути, а 
рекомендації будуть правильними або неправильними. Дійсно, Ю. Хабермас у своїй 
політичній філософії використовує семантично багатозначний і лінгвістично досить 
розпливчастий термін “дискурс”, який в його політичній філософії практично повні-
стю збігається з діалогом. 
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Легітимність — термін, який широко застосовується в сучасній політичній науці 
і політичній практиці разом з поняттям дискурсу, деліберативної та партисипатор-
ної демокраїі. З психологічної точки зору, легітимність влади, дійсно, означає закон-
ність, але законність суб’єктивну.

У силу тих чи інших причин люди можуть давати позитивну оцінку політичним 
інститутам, концентрує в собі владні повноваження, визнавати їх право на прийнят-
тя управлінських рішень і бути готовими добровільно їм підкорятися. “Таке взаємо-
відношення між владою і людьми прийнято називати легітимністю. Легітимна влада 
оцінюється визнають її людьми як правомірна і справедлива. Легітимність означає 
також наявність у влади авторитету, відповідність цієї влади основним ціннісним 
орієнтаціям більшості громадян” [1].

Сучасні форми двосторонньої взаємодії влади і суспільства, покликані налагоди-
ти процес демократизації в країні, в основному вони є формальними, санкціоновани-
ми владою зверху. Це викликає недовіру населення до подібних форм комунікації, 
знижує рівень легітимації прийнятих управлінських рішень. Недолік або відсутність 
легітимації є небезпечною тенденцією, здатної призвести до кризи легітимності. У 
зв’язку з цим стає актуальним моделювання соціоінформаційної взаємодії влади і 
суспільства, що розширює існуючі кордони взаємин сторін і оптимізувати сам цей 
процес. 
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ролЬ  ЄВропеЙсЬкої  ХарТії   
місцеВоГо  самоВрЯдуВаннЯ  у  сТаноВленні   
праВоВиХ  осноВ  місцеВоГо  самоВрЯдуВаннЯ   
В  україні

Рада Європи (далі — РЄ) ще в 50–60-х роках минулого сторіччя, у післявоєнний 
час, стала втілюватися в життя, регіональна політика країн Західної Європи була 
спрямована на створення нових робочих місць у регіонах, в яких є надлишок ро-
бочої сили. Особливістю сучасної регіональної політики Європи є її поступове пе-
ретворення з внутрішньо-національної на наднаціональну. Цей процес пов’язаний з 
утворенням Європейського Союзу (далі — ЄС), який і було створено з метою підви-
щення ефективності господарювання і стимулювання економічного зростання за до-
помогою інтеграції національних ринків та факторів виробництва, захисту інтересів 
територіальних громад, органів місцевого самоврядування. 
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Саме РЄ, розуміючи значення місцевих органів влади в організації управління, 
наданні соціальних послуг населенню вже тривалий час опікується проблемами 
місцевого самоврядування. У 1957 році РЄ заснувала для допомоги місцевим орга-
нам влади загальноєвропейський представницький орган, який в подальшому тран-
сформувався в постійно діючу Конференцію місцевих і регіональних влад Європи  
(далі — CLRAE) CLRAE в 1968 році ініціювала розробку декларації про принци-
пи місцевої автономії (64-та резолюція CLRAE) і запропонувала Комітету міністрів 
Ради Європи (далі — КМРЄ) прийняти її. Ця ініціатива була підтримана консуль-
тативною Асамблеєю, та в 1970 році декларацію було передано до КМРЄ розро-
блену спільно з CLRAE рекомендацію № 615, яка містила ті ж положення, що й  
64-та резолюція. В той же час декларація носила досить загальний характер і не мала 
обов’язкової сили тому не могла повністю визначати значення місцевої автономії. З 
огляду на це у 1981 році CLRAE виступила з ініціативою розробки документу, який 
би носив більш конкретний характер і мав обов’язкову силу для держав — членів РЄ. 

Результатом роботи цієї ініціативи стала резолюція № 126 CLRAE, яку було 
подано до КМРЄ в 1981 році. В ній містився проект Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яку пропонувалося прийняти зі статусом європейської конвенції. 
КМРЄ передав пропозицію CLRAE в Організаційний комітет з регіональних та му-
ніципальних питань (далі — CDRM) для її подальшого розгляду на 5-й конференції 
міністрів європейських держав. КМРЄ на конференції було дано доручення спільно 
з CLRAE внести необхідні зміни до проекту Хартії.

Комітет CDRM, врахувавши зауваження, переглянув текст проекту Хартії і подав 
його новий варіант на 6-ту конференцію міністрів, що відповідають за місцеве само-
врядування, яка відбувалася в Римі, 6–8 листопада 1984 р. Його було схвалено. Що 
стосується юридичної форми Хартії, то більшість міністрів висловились на користь 
оформлення її конвенцією.

Ратифікувавши дану хартію, Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати 
своє законодавство із законодавством ЄС, у сфері самоорганізації населення, а та-
кож формування та здійснення регіональної політики, Україна тим самим засвідчи-
ла свою прихильність до європейських цінностей і стандартів, і зобов’язалася дотри-
муватися цих стандартів та правил.

Хочеться зауважити, що Європейська хартія місцевого самоврядування [1] дає 
нам легальне визначення місцевого самоврядування як “права і спроможності орга-
нів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управлін-
ня суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтер-
есах місцевого населення”. Звідси можна зробити висновок, що дефініція місцевого 
самоуправління у законі “Про місцеве самоврядування в Україні” [2] є дуже набли-
женою до визначення наведеного у Хартії, яка була ратифікована за тиждень до при-
йняття закону. 

Тому розробка будь-якого законодавства в Україні у сфері місцевого самовряду-
вання та Концепція регіональної політики в Україні що також перебуває на стадії 
формування має здійснюватися з обов’язковим урахуванням відповідних правових 
актів РЄ, ЄС, а також законодавчого досвіду інших європейських держав з питань 
розвитку місцевого самоврядування. та реалізації задекларованих принципів роз-
витку населених пунктів у життя. До того ж, питання щодо розв’язання українських 
регіональних проблем та виконання зобов’язань по Європейській Хартії місцевого 
самоврядування постійно перебуває під увагою ЄС при обговоренні результатив-
ності стратегічного співробітництва, а формування системи місцевого самовряду-
вання є предметом прискіпливого моніторингу з боку РЄ.
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модернізаціЯ  В  україні  В  умоВаХ  пандемії  COVID-19: 
ноВі  моЖлиВосТі,  обмеЖеннЯ  і  Виклики

У березні 2020 року перед Україною постала загроза пандемії COVID-19, у зв’яз-
ку з чим були вжиті карантинні обмеження. COVID-19 торкнувся усіх сфер життя 
суспільства: економічну, соціальну, політичну та духовну.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, були встановленні нові обов’язки та обме-
ження для громадян та підприємств.

Значна частина бізнесу в 2020 р. опинилася на межі виживання, що засвідчувало 
погіршення економічної ситуації, зменшення купівельної спроможності та зміна по-
ведінки громадян, відсутність підтримки з боку держави. Це призвело до скорочення 
виробництва або навіть зупинки цілих галузей господарства. Помітна різниця між 
індексом промислового виробництва за весну 2019 та індексом за 2020 рік, що при-
падає на період введення суворих карантинних обмежень в Україні [1].

індекси промислового виробництва україни 2018–2021 р. [1]

місяці
роки

2018 2019 2020 2021

січень 92,1 90,1 91,6 83,9

лютий 97,8 97,2 100,4 100,3

березень 105,6 110 103,6 110,9

квітень 94,4 96,2 87,2 96,8

травень 101,4 100,4 104,9 96,6

червень 98,5 95,9 104,1 100

липень 101,1 102,3 103,9 103,2

серпень 98,3 97,8 96,5 96,7

вересень 104,5 103,7 104,5

жовтень 110 106,5 105,8

листопад 99,6 96,5 101,1

грудень 98,9 98,1 102,8
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В Умовах пандемії найбільше постраждали малі та середні підприємства. Задля 
уникнення подальшого завдання збитків на підприємствах були задіяні карантинні 
норми, які стали опорою для безпечної та продуктивної роботи виробництв.

Ситуація погіршувалась стрімкими темпами, а чіткої організації дій не було, тож 
країна стикнулася з багатьма проблемами, які мала вирішити за найкоротший час. 
Задля безпеки громадян вищі держані органи ввели карантин, який спричинив кри-
зові наслідки для багатьох підприємств, установ, їх працівників і залежних від них 
людей.

З часом деякі проблеми були вирішені, але залишилося ще багато таких, які слід 
вирішити у різних сферах. Розглянемо детальніше кожну із них.

Виробництво харчових продуктів та напоїв. Сектор харчових технологій не зу-
пиняв свою роботу під час карантину. Першою проблемою для компаній у цій сфе-
рі була важкодоступність доступу працівників до місця роботи. Другою проблемою 
стали нові вимоги дотримання санітарних норм МОЗ, мінімізації контакту з продук-
тами, контролю за здоров’ям працівників й проведенням ІФА та ПЛР-тестів. Збит-
ковим для бюджетів компаній було забезпечення працівників засобами індивідуаль-
ного захисту та дезінфекції, а також логістика персоналу.

Сфера ІТ. Пандемія особливо не вплинула на ІТ-компанії в Україні, у більшо-
сті випадків заснувала нові тенденції розвитку технологій та зростання попиту на 
ІТ-послуги. Однак деякі компанії зазнали скорочень бюджетів через масову діджи-
талізацію.

Бізнес-послуги, B2B, консалтинг. Карантин сильно вплинув на консалтингові 
компанії в Україні. В цей час було сильне скорочення кількості замовлень, близько 
40 %, а деякі компанії не змогли укласти жодної торгівельної угоди. З послабленням 
карантину робота компаній у сфері консалтингу відновилася.

Нафтогазова сфера. Під час пандемії підприємствам нафтогазової сфери довело-
ся переглянути та перебудувати деякі технологічні процеси виробничих потужнос-
тей компаній з видобутку нафти та газу, а також роботу паливних ретейлів України. 
Через карантин з’явилися проблеми з перевезенням людей, споживчу активність та 
потреби в енергоресурсах.

Банківська сфера. Банки перейшли в онлайн та діджитал режим, дистанційну ро-
боту. У клієнтів збільшився попит на онлайн-платежі.

Вантажоперевезення і пошта. На сферу перевезень коронокриза дала позитив-
ний результат. А саме: у населення зросла потреба в доставці багатьох видів товарів 
через закриття магазинів у період суворого карантину, запропоновано нові сервіси 
для доставки ліків та продуктів харчування (Glovo, ROCKET), зросла кількість між-
народних перевезень (АliExpress, iHerb, NP Shopping, Joom). На відміну від інших 
галузей, масових скорочень працівників не відбулося.

ТРЦ та кінотеатри. Дані сфери постраждали найбільше, бо держава повністю 
забороняла їх діяльність під час суворого карантину. Нові карантинні норми суттєво 
зменшили можливу кількість відвідувачів кінотеатрів та ТРЦ.

Рітейл (мережі магазинів). На початку пандемії мережі магазинів були змушені 
закрити частину своїх торгівельних точок та вжити карантинних заходів. Також ба-
гато магазинів перейшли в онлайн режим.

Ресторани/кафе/бари. Заклади громадського харчування сильно постраждали 
через заборону їх діяльності на початку карантину, через це перейшли до онлайн-за-
мовлень та доставок за адресами. З початком адаптивного карантину повністю від-
новили свою діяльність. Також зараз є загроза втрати багатьох клієнтів через приму-
сову вакцинацію.
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Туристичний бізнес та готельна сфера. Дані сфери зазнали великі збитки на по-
чатку карантину, згодом відновили свою діяльність. 

Зміни яких зазнали громадяни України під час та після карантину 
1. Масове розповсюдження безконтактної оплати.
2.  Збільшення кількості онлайн покупок (навіть після введення суворого каран-

тинного режиму люди стали робити більше покупок через мережу інтернет, 
ніж до цього).

3. Зростання онлайн-платежів через онлайн додатки для мобільних пристроїв 
(за комунальні послуги та інші грошові переведення) (в додатку “Privat24” за 
період карантину кількість онлайн-платежів зросла на 30 %).

4. Карантинні заходи сприяли прискоренню процесів запровадження новітніх 
технологій на підприємствах компаній-експортерів, передусім це стосується 
збільшення обсягів електронного документообігу.

5. Карантинні обмеження вплинули на різні аспекти діяльності ІТ-компаній в 
Україні: фінансові результати, прийоми роботи, засоби комунікації з клієнта-
ми тощо.

6. Наразі поштові оператори прогнозують, що обсяги доставок залишатимуться 
на плановому рівні, який був до введення карантину. Однак з огляду на тен-
денції зі зростанням ринку електронної комерції в Україні, у майбутньому пе-
редбачається розширення ринку доставки товарів. Тенденція зростання ринку 
електронної комерції в Україні

7. Проява великої кількості реклами в соціальних мережах. Особливо в таких як 
Instagram та TikTok (за 2020 рік аудиторія тіктоку збільшилася у 2 рази, що 
також пов’язано з карантином того року).

8. Перехід до онлайн зустрічей у побуті, навчанні, роботі, наукових конференці-
ях, розширення та покращення сервісів для онлайн конференсій.

Діджиталізація бізнес-процесів та впровадження елементів інтелектуальної еко-
номіки спонукають суб’єктів господарювання переходити на новий рівень функці-
ювання, де основними факторами добробуту стають інновації, а також творчі до-
сягнення людей. В умовах пандемії коронавірусу набувають особливої важливості 
безконтактні технології обслуговування споживачів. Саме тому в період поширення 
короновірусної інфекції вендинговий автомат має одну вагому перевагу — здійснен-
ня продажу товарів без участі продавця. Автоматична торгівля дозволяє робити за-
мовлення їжі, відвідувати театри і музеї, не виходячи з дому, здійснювати платежі 
безконтактно (без дотику картки, смартфона або іншого пристрою до терміналу), що 
дозволяє знизити ймовірність захворіти на COVID-19 і, як наслідок, скоротити по-
ширення захворюваності [2, с. 32].

Таким чином, COVID-19 та спричинені ним зміни проявилися неоднорідно, і 
саме тому вимагають окремих підходів для уникнення подальшого завдання збитків 
у кожній сфері людської діяльності. Зменшення покупної спроможності населення 
України спричинили зменшення доходів бізнесу у таких сферах, як рітейл, ресто-
ранний бізнес, виробництво харчових продуктів та напоїв, нафтогазова, банківська, 
готельна сфери, туризм тощо.

Антикризові заходи у економіці мають бути спрямовані на забезпечення стійкості 
ланцюгів постачань та виробництва продукції в умовах продовження карантинних 
обмежень. Важливим для подолання пандемії і подальшого виробництва та тран-
спортування продукції є розвиток інструментів віддаленого доступу, електронна 
комерція, перенесення в онлайн бізнес-процесів. Запровадження повторних жор-
стких локдаунів в Україні матиме тривалий негативний ефект значну частину галу-
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зей людської діяльності. Натомість спланованість дій при повторному погіршенні 
епідеміологічної ситуації, узгодженість її тривалості та правил, зменшить завдання 
збитків.
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суЧасниЙ  сТан  дерЖаВноГо  упраВліннЯ  
лЮдсЬким  розВиТком:  осВіТніЙ  аспекТ

Процес творення державної освітньої політики як інструменту державного управ-
ління освітою в постмодерному суспільстві не є лінійним, передбачає залучення ши-
роких верств населення як зацікавлених осіб і все більше набуває характеру публіч-
ної політики. Це процес динамічний, змагальний, конкурентний та інноваційний, 
відкритий до змін. І тут перехресні сили змін (у вигляді їхньої локальної відцентро-
вої громадської і центральної доцентрової державної частини) потрібні одна одній. 

Постіндустріальне суспільство є дуже чутливим до нововведень, не лише через 
власну іманентну опертість на знання та інформацію, що перманентно збільшується, 
а й через суспільну активність у пошуку розв’язання проблеми соціальної справедли-
вості. У 1980-х рр. широкого поширення отримав термін — “суспільство однієї і двох 
третіх”, який почали використовувати для можливого або реального опису соціаль-
ної структури розвинених західних країн (де 2/3 населення складають благополучні 
верстви населення, інтегровані в процес виробництва і споживання, а 1/3 — прире-
чена на безробіття і бідність). У такому соціальному контексті освіта детермінується 
органами влади як інструмент зменшення соціальної нерівності.

У розвинених державах освіта виходить на перший план у планах державних ре-
форм, адже є важливою частиною соціальної стратегії. Оскільки держава виступає 
гарантом якісної освіти, вона несе відповідальність за своєчасність оновлень в освіті, 
належне управлінське та ресурсне забезпечення таких. Державна освітня політика 
покликана сприяти зростанню добробуту кожного громадянина й конкурентоспро-
можності всієї держави. До того ж, на нашу думку, саме державна освітня політика 
найбільш ефективно поєднується із державною інноваційною політикою — надваж-
ливою сферою діяльності у суспільстві швидкого розвитку, що характеризується  
взаємопов’язаними інноваціями в усіх сферах буття. 

Основним завданням державного управління є, насамперед, регулювання суспіль-
них відносин за допомогою забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та 
громадянина. Одну з найбільших груп конституційних прав становлять культурні 
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права, пріоритетне місце серед яких займає право на освіту. Адже в соціальній, пра-
вовій, демократичній державі основоположними цінностями є пріоритет прав особи 
щодо прав держави. Форма, процес і порядок та гарантії забезпечення права особи на 
освіту закріплене в Конституції України та відповідних нормативно-правових актах.  
Це зумовлене тим, що конституційне право особи на освіту є основним елементом 
формування конституційно-правового статусу людини і громадянина.

Отож, право особи на освіту для держави є соціально значущим, оскільки спрямо-
ваний на становлення індивіда у суспільстві. Якісне конституційно-правове регулю-
вання та забезпечення прав і свобод людини та громадянина, в тому числі і права на 
освіту, є гарантією реалізації кожною особою права на вільний розвиток своєї особи-
стості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та обов’язків 
перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особисто-
сті. Безпосередньо право особи на освіту закріплене і у Конституції України (стаття 
53) [24] та віднесено законодавцем до розділу 3, присвяченому правам і свободам 
людини і громадянина. З цих причин, держава, виділяючи соціально значуще право 
на освіту вказує на такі характерні його ознаки як невідчужуваність, непорушність 
(ст. 21 Конституції України), гарантованість державою (ст. 22 Конституції України),  
рівність перед законом (ст. 24 Конституції України) та ін. 
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інсТиТуціЙниЙ  меХанізм  публіЧноГо  упраВліннЯ 
сФероЮ  оХорони  здороВ’Я  В  україні

Наразі в Україні спостерігається пожвавлення інтересу до правового регулю-
вання у галузі охорони здоровТя. Цьому сприяло багато суспільних подій, зокрема: 
негативна динаміка демографічних показників в Україні; збільшення показників за-
хворюваності різних категорій населення; епідемія COVID-19 та непередбачуваність 
її наслідків; проведення медичної реформи та ідея розповсюдити її вплив на вторин-
ний та третинний рівні організації медичної підтримки. Одним із важливих елемен-
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тів організаційно-правового забезпечення охорони здоров’я людей є налагодження 
дієвої системи державного нагляду. Зазначене питання є не до кінця дослідженим у 
контексті адміністративно-правового виміру медичної функціонування, через усві-
домлення функцій, принципів та видів державного нагляду. 

Законність і дисципліна є необхідними умовами існування демократичної держа-
ви. Його послух набув особливої ролі в державному управлінні. Важливість пильної 
уваги до верховенства права та дисципліни у сфері державного управління полягає 
в наступному: необхідність забезпечення належних умов державного управління в 
економічній, соціально-культурній та політико-адміністративній сферах суспільного 
життя; правоохоронна діяльність суб’єктів державного управління має базуватися на 
дотриманні законності та дисципліни; законодавча діяльність, що підлягає держав-
ному управлінню, не може суперечити положенням Конституції України та чинного 
законодавства; необхідність сприяння реалізації та захисту прав, свобод і законних 
інтересів народу органами державного управління; використання компетентними 
державними органами легальних засобів державного примусу.

Статтею 22 Основ Закону про охорону здоров’я України “Державний нагляд і 
нагляд у сфері охорони здоров’я” передбачено, що держава через спеціально упов-
новажений орган виконавчої влади здійснює нагляд і нагляд за дотриманням вимог 
декларує норми, критерії та вимоги, спрямовані на забезпечення здорового довкілля 
та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, стандарти професійної ді-
яльності у сфері охорони здоров’я, вимоги Державної фармакопеї, стандарти медич-
ної допомоги, медичні вироби та технології.

Доцільно виділити три основні об’єкти нагляду та перевірки у сфері охорони здо-
ров’я: санітарно-епідеміологічне благополуччя населення; незаконним обігом нарко-
тиків; наркобізнес. Лікувальна діяльність виняткової соціальної категорії все більше 
трансформується в підприємницьку, господарську діяльність. Як наслідок, змінили-
ся аспекти правового забезпечення. Питання державного нагляду як однієї з функцій 
господарсько-правового регулювання є важливим елементом захисту законних прав 
та інтересів споживачів як учасників господарських відносин. Водночас у сучасній 
Україні дуже важливим є елемент дотримання прав та інтересів підконтрольних 
суб’єктів. Іншими словами, головною складовою будь-якої перевірки є ефективність 
та збалансованість між законними правами та інтересами споживача та підприємця, 
який реалізує товар. 

Як наслідок, виникають нові, менш поширені підходи до державного контролю за 
функціонуванням економіки в охороні здоров’я. Таким чином, українська система 
охорони здоров’я як об’єкт державного нагляду має певні властивості, які необхідно 
враховувати при пошуку шляхів посилення державного нагляду у цій сфері.
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дерЖаВно-приВаТні  меХанізми   
підВиЩеннЯ  конкуренції  націоналЬної  економіки  
В  україні

Постійне підвищення взаємозалежності та взаємопов’язаності національних еко-
номік у міру становлення економічної глобалізації робить все більш важливим на-
дання їх конкуренції як гарантії сталого становлення. Це вимагає ретельного аналізу 
конкуренції української економіки та розробки цілісної стратегії підвищення кон-
куренції національної економіки. У світі існує багато загальноприйнятих способів 
оцінки міжнародної конкуренції країни, але, як показав міжнародний досвід, важли-
во, щоб система національних показників конкуренції не лише дублювала закордон-
ні критерії оцінки, а й враховувала становлення національної економіки. 

Конкуренція є ключовою характеристикою національної економіки, від якої за-
лежить соціально-економічна динаміка та роль країни в сучасному міжнародному 
поділі праці. Водночас, незважаючи на досить повну теоретико-способологічну базу 
дослідження зазначених процедураів, динамічний становлення світової економіки 
викликає необхідність визначення сфер підвищення конкуренції національних еко-
номік з урахуванням сучасної глобалізації. Тому ці питання набувають особливої 
актуальності.

Надання становлення конкуренції є одним із головних завдань економічної полі-
тики держави. Проте істотний вплив на стан конкуренції має і міжнародний еконо-
мічний простір, зокрема процедура глобалізації, який зараз активно розвивається і 
виявляється в різних сферах суспільного життя. Глобалізація допомагає розподілу 
праці у світовому масштабі, що виявляється у посиленні конкуренції на товарних 
ринках шляхом стимулювання міжнародної торгівлі, шляхом лібералізації торгів-
лі. Основними перешкодами для конкуренції української економіки в глобальному 
середовищі є вузький внутрішній ринок, фіскальна позиція монетарної політики, 
поширення корупції, тінь економіки, відсутність достатніх фінансових ресурсів для 
науки, стимулювання становлення економіки, інвестиції, та новації, недостатнє га-
рантування та захист конкурентних переваг вітчизняних виробників.

Крім того, економіка України базується на традиційних видах виробництва, які 
суттєво не перемінювалися протягом багатьох років. Збереження тенденцій до зни-
ження промислового виробництва може тривалий час підтримувати технологічну та 
економічну відсталість не лише компаній, а й країн, збільшуючи відстань до розви-
нених країн. Основними ознаками глобалізації є: ринкова інтеграція; взаємозалеж-
ність і проникність; тенденція конвергенції; створення цілісної економічної системи.

Глобалізація відбувається у двох напрямках: всередині і зовні. Внутрішній ста-
новлення означає, що цей процедура здійснюється шляхом розширення застосуван-
ня іноземних товарів, капіталу та технологій. Зовнішній становлення свідчить про 
домінуючу орієнтацію держави на світовий ринок і глобальну експансію підпри-
ємств. У цьому контексті економічна глобалізація трактується як вищий і розвине-
ний рівень інтернаціоналізації національних економік та їх дезінтеграції в глобаль-
ному економічному механізмі.
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В умовах глобалізації світової економіки глобалізується також конкуренція з 
боку компаній і виробників. Практично завжди конкурує зі всесвітньо відомими 
виробниками. Сьогодні ви не можете розраховувати на пошук недоступного ринку 
для світових виробників, тому складність надання конкуренції власної продукції по-
требуватиме постійних і рішучих дій для її вирішення. Конкуренція в економічно-
му розумінні — це боротьба підприємців за економічні вигоди від продажу товарів і 
послуг, а також за ринки пропозиції та продажу робочої сили. Феномен конкуренції 
складається з таких елементів: умови конкуренції, механізм конкуренції та наслідки 
цих процедураів для компаній та всієї економіки в умовах глобалізації.

Слід зазначити, що сьогодні для України процедура глобалізації неминучий. 
Україна вступила до Світової організації торгівлі, де діють закони виживання най-
сильніших і конкурентоспроможних виробників. За цих умов вітчизняні виробни-
ки програють, оскільки іноземні компанії, які все більше виходять на український 
ринок, є технологічно сильнішими та конкурентоспроможними. Побудова ринкової 
економіки в Україні пов’язана із посиленням конкуренції вітчизняних компаній. 
В умовах глобалізації ринку складність якості стосується всіх країн і організацій, 
оскільки конкурентоспроможною може бути лише високоякісна продукція. Склад-
ність багатогранна і має політичний, соціальний, економічний, науково-технічний та 
організаційний аспекти.
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урЯдоВі  комунікації  
у  сисТемі  публіЧноГо  упраВліннЯ

Роль урядових комунікацій (GR) в демократичному суспільстві знаходиться 
в постійній залежності від активності бізнес-суб’єктів, залучення представників  
органів влади, стабільності некомерційного сектора і згуртованості громадянського 
суспільства. Успішність GR-комунікацій визначає суспільний прогрес, економіч-
не розвиток і рівень дієздатності країни в конкурентній системі міжнародних від- 
носин. Взаємозалежність інститутів один від одного і всеохопний вплив, робить 
GR-комунікації одним з невід’ємних компонентів стратегічного планування в  
економіці.
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Актуалізація GR для представників влади обумовлена не тільки позитивною ди-
намікою в законодавчій та адміністративній активності уряду, а й тенденцією істот-
ного посилення державного втручання у сфери інтересів різних громадських груп, 
бізнес-спільнот, галузевих структур і некомерційних асоціацій. Посилення впливу 
держави на бізнес відзначають не тільки українські практики: велика частина рес-
пондентів світового дослідження MGI (McKinsey Global Institute) вважають, що 
урядові структури вже є ключовими стейкхолдерами або здійснюватимуть макси-
мальний економічний ефект на бізнес протягом найближчих трьох років.

Перспективи розвитку GR, в першу чергу, пов’язані зі скороченням дистанції 
між владою, комерційним сектором і громадянським суспільством. У даний час етап 
інституціоналізації українського ринку GR-послуг збігається з відомим історичним 
максимумом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, в природу яких 
закладено скорочення просторово-часових розривів між суб’єктами комунікації. Да-
ний фактор дає підстави вважати, що за допомогою інтернет-сервісів можуть бути 
забезпечені якісно нові відносини між владою, населенням і бізнесом. Оскільки 
діалог позначених суб’єктів є важливою складовою сталого розвитку, механізмом 
узгодження громадських, державних та корпоративних цілей, необхідність осмис-
лення Інтернету як каналу комунікації бізнесу і влади становить актуальність дослі-
дження.

За відносно короткий термін можливості інформаційно-комунікаційних техно-
логій якісно змінили вигляд сучасного світу в його цілісності. Можна сказати, що 
їх роль останніми роками зросла для бізнес-суб’єктів, для громадян і для уряду в 
рівній мірі. Так, за даними дослідження компанії Odin MSB Cloud Insights, сукупний 
обсяг ринку хмарних послуг для малого і середнього бізнесу в Україні за останні два 
роки виріс в гривневому еквіваленті більш ніж в 4 рази і до 2016 р досяг 4 млрд грн. 
Флагман галузі підтверджують, що в 2015 році ринок маркетингових комунікацій 
продемонстрував очікуване загальне скорочення на 10 %. Єдиним сегментом, який 
продемонстрував позитивну динаміку (+ 15 %), стала інтернет-реклама.

Про важливість Інтернету як для бізнесу, так і для держави свідчать цифри, що 
відображають значне зростання частки даної галузі в українському ВВП. У ситуації 
стагнації вітчизняної економіки, обумовленої складною геополітичною і макроеко-
номічною обстановкою, Інтернет залишається однією з небагатьох зростаючих га-
лузей економіки: електронна торгівля, платіжні системи, хостинг-індустрія і хмарні 
послуги зростають щонайменше на 15–20 %. При цьому експерти, які взяли участь 
в дослідженні, відзначають, що “вплив кризи на інтернет-ринки на загальному тлі 
поки незначно, незважаючи на окремі ситуації скорочення бюджетів і зниження ви-
трат”. Очевидно, що так само як в ситуації стабілізації економіки, так і в період її 
кризи, істотні ресурси можуть бути вкладені в такі соціально-значущі напрямки, як 
телемедицина та дистанційна освіта, що вже грає взаємовигідну роль для бізнесу та 
суспільства.

На даний момент значній кількості як комерційних і некомерційних, так і дер-
жавних структур властива реалізація комунікативних стратегій в інтернет-просторі, 
звернення до новітніх каналів комунікації, спроба формування і використання прин-
ципово нових способів ведення моделей діалогу, інформування та презентації. Під-
твердженням цьому, з одного боку, можуть служити програми і стратегії і розроблені 
по замовленням влади ресурси (наприклад, портал державних послуг), а з іншого 
боку — увага бізнес-суб’єктів і некомерційних організацій до їх представленості в 
мережі.
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Форми  проЯВу  акТиВносТі   
ГромадЯнсЬкоГо  суспілЬсТВа  В  умоВаХ  
пандемії  COVID-19

Реалії сьогодення свідчать, що головним напрямком захисту прав та реалізації 
інтересів громадян держави є прийняття активної участі в найбільш значимих для 
них сферах життя. Через громадські об’єднання, громадсько-політичні рухи, полі-
тичні партії до активності державотворчої діяльності залучаються широкі версти на-
селення, реалізуються й захищаються політичні та економічні інтереси тієї чи іншої 
частини суспільства. Ці організаційні утворення є формою підтримки зв’язків між 
громадянським суспільством і державою. 

Однією з головних умов формування та функціонування громадянського суспіль-
ства є специфічна особистісна якість кожного громадянина щодо громадянської ак-
тивності, яка включає в себе показники громадянськості та громадянської позиції і 
виступає головним напрямком, який визначає цінність і цілісність особистості.

Широку теоретичну та методологічну базу для аналізу проблем громадсько-по-
літичної активності представляють праці закордонних дослідників: Г. Алмонда,  
С. Верби, Р. Даля, Р. Кловарда, Р. Міллса, Л. Мілбрайта, Б. Барбера, Д. Ціммермана, 
Дж. Нагеля, Н. Ная, Р. Патнама, К. Пейтмен, С. Ліпсета та ін. Щодо українських 
науковців, які вивчали громадянську активність, виокремимо праці: Е. Афоніна,  
Л. Гонюкова, Л. Абрамова, Т. Азарової, І. Скалабан, О. Куценко, Н. Паніної. Дослі-
дженням проблем формування громадської активності, займалися такі українські 
вчені, як Г. Андрєєва, О. Леонтьев, Б. Ломов, В. Мухіна, А. Петровський, Л. Рувин-
ський, Д. Фельдштейн та ін. Проте, не дивлячись на доволі високу зацікавленість до 
даного питання, глобальні проблеми, обумовлені поширенням COVID-19, актуалі-
зують питання громадської активності під час пандемії.

Враховуючи феномен діяльності людини в суспільно-політичному житті, зазна-
чимо, про те що громадянське суспільство як складне соціокультурне та соціаль-
но-політичне явище, складається із:

• соціальних інститутів (незалежні ЗМІ; громадська думка; добровільні об’єд-
нання та громадські об’єднання; структурована та інституціолізована політична опо-
зиція; зовнішня система громадський контроль над владою); 

• соціальних практик (соціальна, громадянська активність населення не обмежу-
ється участю у виборах; громадські рухи; ініціативні групи; громадянська участь у 
добровільних громадських об’єднаннях; усвідомлення державної політики життя; 
правова культура та вміння реалізовувати права людини та судову систему; діяль-
ність неурядових організацій; лобіювання суспільно значущих ініціатив); 

• соціальних цінностей та чеснот (плюралізм, толерантність, довіра до співві-
тчизників та громадськості інститутів, здатність до компромісів, впевненість у собі, 
ввічливість, громадську солідарність і взаємодопомога).

Більшість дослідників стверджують, що громадська діяльність структурна і зміс-
товна якість особистості, яка формується і розвивається на основі власних ціннісних 
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орієнтацій, з урахуванням цінностей суспільства та правових норм і вимог держави 
щодо керування діяльністю, поведінкою, спілкуванням людини, як представника со-
ціуму, для створення громадянського світу відносин і відображає характер інститу-
ційної взаємодії з владою [4, c. 184].

Головними пріоритетами в умовах пандемії дехто з дослідників у діяльності гро-
мадських організацій вважають контроль діяльності влади та захист соціально враз-
ливих соціальних груп [5]. Також, зазначимо, що громадянська діяльність тісно пе-
реплітається з громадянською позицією, про яку свідчить ступінь зрілості людини, 
ступінь її розвитку як громадянина, що усвідомлює своє місце і роль у процес дер-
жавотворення. Сферами її прояву є соціально-комунікативна, політична, культурна, 
громадська, інформаційна діяльність, тощо [7, c. 118].

До форм громадянської активності можна віднести участь у демонстраціях, мі-
тингах, акціях, написання листів, петицій, членство в різних асоціаціях, обговорення 
й розроблення політичних, соціально-економічних, культурних програм і проектів, 
висунення ініціатив на місцевому рівні, збори громадян, публічні слухання пра-
вотворча ініціатива, тощо. Ці традиційні форми участі залишаються актуальними й 
у постмодерному суспільстві, але нового вираження в епоху інформаційних і циф-
рових технологій отримали активності в соціальних мережах і мобілізаційна участь 
[1, c. 87].

Щодо громадської діяльності, то вона розглядається як одна з форм соціальної 
активності суб’єктів, що має на меті вплив на суспільно-політичні рішення та вико-
нання власних інтересів. Такі явища, як діяльність, поведінка та участь є зовнішніми 
проявами та якісними характеристиками рівня активності. Внутрішній рівень діяль-
ності складається з інтересів, мотивів, потреб, напрямків, переконання та цінностей. 
Діяльність можна обмежити простим дотриманням певних правил і вона може бути 
спрямована на мобілізацію та солідарність навколо конкретної мета або ідеї.

Основою громадянської активності є: інтерес до громадської роботи; організацій-
ні навички; ініціативність; власний пошук; відповідальність за виконання соціаль-
них завдання; готовність допомагати іншим. Щодо громадської активність, то вона 
відображає рівень громадянської культури суспільства, та певної мірою визначаєть-
ся ним. В той же час рівень індивідуальної громадської активності визначає рівень 
розвитку суспільної громадської активності. Це взаємопов’язані явища, де особи-
стість проявляючи громадську активність підвищує її суспільний рівень, що в свою 
чергу зумовлює прояви громадської активності інших людей.

Події 2020 року, які були спричинені глобальною пандемією COVID-19 змінили 
світ, охопивши всю земну кулю [6, c. 61]. Протягом 2020 р. з’явилися значні глобальні 
виклики як у сфері розвитку демократії як такої так і серед інституту громадянсько-
го суспільства зокрема. Дослідники світової громадської думки, аналізуючи глобаль-
ні наслідки пандемії та реакцію управлінських структур на ці процеси, звертають 
увагу на те, що уряди під виглядом протидії пандемії запроваджують обмеження 
усталених демократичних прав і громадянських свобод, а криза використовується 
політиками для посилення влади [3, c. 76]. Так, А. Сухарин, зазначає, що “будь-які 
карантинні обмеження — це є суттєве обмеження прав людини, а сама епідемія най-
більше стосується людей, в яких найменше матеріальних ресурсів, яким найважче 
себе захистити в безпековому плані. Це два аспекти діяльності, які мають бути прі-
оритетними – контролювати діяльність влади, щоб це обмеження прав людини не 
стало перманентним і не стало постійним, і захищати соціально вразливі групи” [2]. 

Тож, сьогодні увага громадських організацій фокусується на тому, щоб надавати 
людям юридичну та іншу допомогу щодо захисту своїх прав, проведенні незалежних 
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аналітичних досліджень та у вирішенні соціальних проблем. Також, зазначимо, що 
у більшості громадських організацій змінилася діяльність із розгортанням пандемії 
COVID-19 в Україні. Зокрема, серед ново зареєстрованих громадських організацій 
значна частина спрямована на вирішення проблем щодо загроз здоров’ю української 
нації через коронавірус. Зараження COVID-19 призвело до сильного зростання во-
лонтерського руху та активізації благодійних організацій та фондів. Основним на-
прямом їхньої діяльності стало проведення інформаційного роз’яснення стосовно 
пандемії. 

Отже, з одного боку, громадські утворення виступають певною організаційною 
формою прояву громадянської активності населення держави при вирішенні соці-
ально-політичних питань життя суспільства, а з іншого — необхідно орієнтуватися 
на інші існуючі форми такої діяльності, які також визначені у діях громадських ор-
ганізацій та нормами чинного законодавства, що регулюють діяльність громадських 
організацій в Україні.
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Трампізм  Як  ісТориЧна  суТнісТЬ  Глибинної  америки

Зважаючи на все, повторне прочитання сторінок партійно-політичної історії 
США як форми духу [Гегель], але вже іншою мірою зрілості політичного розуму 
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консервативної частини правлячого класу країни, американське суспільство прире-
чене у форматі трампізму. Новий консерватизм Д. Трампа не поєднується з погля-
дами прогресивістів, що пішли з політичної арени. Швидше він проявився як “фарс 
історії”, який втілився в особистість 45-го президента США та відбив інтереси дійс-
них творців величі Америки. Для цієї категорії істеблішменту цінними є індивідуа-
лізм, кар’єра, особистий успіх та фінансова стабільність, а не “комунізм” демократів 
стосовно частини американського суспільства, проти чого виступає і сам Д. Трамп. 
Поєднання цього політичного сюжету з новою інтерпретацією історичної провини 
білої Америки перед Чорною Америкою як фантомного болю періоду рабства з про-
блемами латентної сегрегації, виявило всі “недомовленості” ідеалів, цінностей і на-
ративів, якими так пишалися Сполучені Штати.

Розкол країни на два табори та остаточну поразку демократів у лютому 2021 
року за підсумками голосування в Сенаті з питання довічного усунення Д. Трам-
па від можливих державних постів у великій політиці переконливо показують, що 
феномен трампізму не є випадковим явищем в американському політичному жит-
ті. Коріння його ідей глибоке, а сам він, як неординарна особистість, затребуваний 
широкими верствами американського суспільства. Верхівка республіканської партії 
не помічати цього не може хоча б через те, що, з одного боку, кращого кандидата на 
пост президента країни на виборах 2024 року вони не мають, а з іншого — зречення 
від Д. Трампа загрожує республіканцям остаточною дискредитацією в очах виборців 
та доглядом з усіх гілок влади у тінь демократів. Реалії політичної боротьби такі, що 
це означає тривале забуття та статус аутсайдера з усіх питань внутрішньої та зов-
нішньої політики. Трампізм же сильний своєю онтологією та рішучою готовністю 
відобразити історичну сутність глибинної Америки, яка загубилася у великій грі 
під назвою “глобалізація”. Розуміючи всі ризики цієї гри, значна частина американ-
ського суспільства вимагає своєї частки щастя тут і зараз, а не обіцяних райдужних 
перспектив. Як наслідок онтологію трампізму становлять економічний націоналізм, 
як основа процвітання Америки, особлива американська ідентичність, як символ 
працьовитості та цілеспрямованості вільної особистості, яка створила проект Спо-
лучених Штатів, та прагматичний ізоляціонізм у міжнародній політиці як принцип 
просування інтересів Америки.

Специфіку американської моделі капіталізму відображають два характерні яви-
ща. Перше пов’язано з тим, що в американській економіці контрастно є дві сфери, які 
ніколи не перетинаються між собою. Це світ великих грошей, життя якого відобра-
жають фінансові біржі, та світ реальної економіки, де виробляються реальні товари 
та послуги. Динаміку першої сфери визначає кредитно-грошова політика. Це те, що 
роблять федеральна резервна система (ФРС) та казначейство США. Зростання та 
падіння ринків безпосередньо пов’язані з тим, скільки надрукованих федеральним 
резервом грошей надходить в економіку. Поки що ФРС викидає гроші — фондові 
індекси зростають. Якщо ФРС припиняє це робити чи підвищує ставки — гроші 
стають дорожчими, зростання зупиняється. Такий механізм працює десятиліття-
ми. Тому, як заявляють авторитетні аналітики, щоб не відбувалося, котирування 
основних біржових гравців залишаються стабільними, а фінансові ринки давно  
відірвалися від реальної економіки [у США, 2020]. Зайвий раз переконує в цьо-
му, наприклад, спокій бірж у період заворушень (травень–червень 2020 р.) більш  
ніж у 40 містах США, пов’язаних із загибеллю Дж. Флойда. Виявляється, фінансо-
ва олігархія все, що відбувається, серйозно не сприйняла. Соціальні явища давно  
вже не відносяться до негативних каталізаторів, які впливають на майбутні доходи 
великих корпорацій, чого не скажеш про специфіку функціонування другої сфе-
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ри — сфери реальної економіки, яка для свого розвитку також потребує дешевих 
грошей.

Для Америки періоду 2019–2020 років цю реальність, але в більш негативному 
світлі продемонструвала пандемія COVID-19. Вона збільшила цю давню нерівність: 
економіка зменшилася на 2 %, а рівень безробіття наблизився до 20 % [1]. Але ще 
тривожнішим є те, що тягар пандемії непропорційно ляг на забезпечених громадян 
і соціально незахищених — меншості, жінок, низькооплачуваних робітників. І якщо 
з першої складової американської економічної моделі через об’єктивні причини  
Д. Трамп зробити нічого не міг, то на другу він спробував вплинути фінансовими 
та законодавчими важелями. Економічна ідея Трамп базується на постулатах епохи 
класичного лібералізму з характерним для неї реальним виробництвом, ринком та 
виробничими відносинами між основними класами. Фінансовий капітал у такій еко-
номіці був частиною цієї системи та обслуговував усі її елементи [2]. Така постановка 
питання щодо фінансового капіталу говорить про те, що трампізм не приймає швид-
ше не так результати еволюції капіталістичної системи, в результаті якої фінансовий 
капітал отримав величезну владу (щось змінити тут не в його силах), скільки те, що 
фінансова олігархія стала відчутно впливати на інститути держави у прийнятті рі-
шень. Д. Трамп не проти її ролі “за межами”, коли треба послаблювати конкурентів і 
ворогів Америки, а також перешкоджати реалізації небезпечних для лідерства США 
проектів. Наприклад, як це відбувається з “Північним потоком-2”, довкола якого по-
літичні, економічні та фінансові інтереси всіх гравців американської великої політи-
ки збіглися. Або, наприклад, як Д. Трамп підтримав великий американський бізнес 
у торгівельній війні з Китаєм. Промовистим підтвердженням цього стало укладан-
ня у листопаді 2017 року угоди між найбільшим китайським фондом національно-
го добробуту СIC та Goldman Sachs, що дало можливість американським компані-
ям бачити повну картину справжніх розмірів фінансових рахунків ВВП Китаю та 
його торговельного балансу [3]. Трамп за бізнес, і заради величі Америки він завж-
ди підтримає бізнес. Трамп проти зрощування інтересів фінансової, економічної та 
IT олігархії до клубу “національно-глобального уряду”, який, з одного боку, бачить 
Америку глобальним економічним хаббом, який живе за принципами не володіння 
та виробництва, а імпорту та споживання, що вбиває “робочу” Америку, з другого — 
позиціонуючи себе державою державі, використовує його ресурси у інтересах. За 
Трампом таку політику інституційної підміни проводить “вашингтонське болото”, 
яке за останні п’ятдесят років стало впевнено перебирати на себе владу та вплив.

Якщо з першої складової американської економічної моделі в силу об’єктивних 
причин Д. Трамп зробити нічого не міг, то на другу він спробував вплинути фінан-
совими та законодавчими важелями. Його економічна ідея базується на постулатах 
епохи класичного лібералізму з характерним для неї реальним виробництвом, рин-
ком та виробничими відносинами між основними класами. Фінансовий капітал у 
такій економіці був частиною цієї системи та обслуговував усі її елементи [2]. Така 
постановка питання щодо фінансового капіталу говорить про те, що трампізм не при-
ймає швидше не так результати еволюції капіталістичної системи, в результаті якої 
фінансовий капітал отримав величезну владу (щось змінити тут не в його силах), 
скільки те, що фінансова олігархія стала відчутно впливати на інститути держави у 
прийнятті рішень. Д. Трамп не проти її ролі “за межами”, коли треба послаблювати 
конкурентів і ворогів Америки, а також перешкоджати реалізації небезпечних для 
лідерства США проектів. Наприклад, як це відбувається з “Північним потоком-2”, 
довкола якого політичні, економічні та фінансові інтереси всіх гравців американ-
ської великої політики збіглися. Або, наприклад, як Д. Трамп підтримав великий 
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американський бізнес у торгівельній війні з Китаєм. Промовистим підтвердженням 
цього стало укладання у листопаді 2017 року угоди між найбільшим китайським 
фондом національного добробуту СIC та Goldman Sachs, що дало можливість амери-
канським компаніям бачити повну картину справжніх розмірів фінансових рахунків 
ВВП Китаю та його торговельного балансу [3]. Д. Трамп за бізнес, і заради величі 
Америки він завжди підтримає бізнес. Д. Трамп проти зрощування інтересів фінан-
сової, економічної та IT олігархії до клубу “національно-глобального уряду”, який, з 
одного боку, бачить Америку глобальним економічним хаббом, який живе за прин-
ципами не володіння та виробництва, а імпорту та споживання, що вбиває “робочу” 
Америку, з другого — позиціонуючи себе державою державі, використовує його ре-
сурси у інтересах. За Д. Трампом, таку політику інституційної підміни проводить 
“вашингтонське болото”, яке за останні п’ятдесят років стало впевнено перебирати 
на себе владу і вплив.  
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служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

еФекТиВні  публіЧні  ВисТупи  
дерЖаВниХ  слуЖбоВціВ  Та  спілкуВаннЯ  зі  змі

У зв’язку із недостатністю досліджень в галузі публічних виступів державних 
службовців та необхідного нормативно-правового забезпечення, проблемами та не-
доліками у цій галузі, подальший розвиток риторичної та комунікативної практики 
державних службовців потребує вдосконалення згідно із сучасними науковими під-
ходами та практиками. Це і зумовило актуальність дослідження. 

Поняття “риторика в публічному управлінні” пропонуємо інтерпретувати як мис-
тецтво виголошення публічними службовцями промов, що здатні вплинути на ауди-
торію, з метою здійснення ефективної політики. 
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Результати дослідження показали, що низька ефективність публічних виступів 
та комунікації з журналістами серед державних службовців обумовлена наступними 
проблемами: недовіра населення до уряду, нерозуміння людьми складних термінів 
та процесів, що звучать у промовах посадовців, не цікавість інформації, низька охо-
пленість аудиторії, повільне реагування на інфоприводи, відсутність єдиної комуні-
кативної політики органів державної влади тощо. 

Окреслені проблеми пропонуємо вирішувати через вдосконалення мовної куль-
тури та грамотності державних службовців, навичок класичної риторики впливу, за-
стосування західних напрацювань сторітелінгу, активної популяризації публічних 
виступів та поширення текстових матеріалів в мережі “Інтернет”, вибудову позитив-
ного іміджу окремого оратора та всієї державної служби, формування стратегій для 
забезпечення єдиної комунікативної політики, підвищення кваліфікації працівників 
департаментів з комунікацій (прес-служб), забезпечення відповідного технічного 
оснащення, розвиток нормативно-правової бази.

Ефективні публічні виступи є непрямим інструментом здійснення вдалої публіч-
ної політики, адже вони здатні впливати та переконувати. Налагодження процесу 
публічної комунікації є одним з пріоритетних завдань уряду. Тому сформовані про-
позиції та рекомендації мають за кінцеву мету реформування системи публічних ко-
мунікацій в органах публічної влади.

О. О. ЛЄНь
аспірант кафедри публічного адміністрування, МАУП 

меХанізми  забезпеЧеннЯ  кадроВої  безпеки

Механізмами забезпечення кадрової безпеки повинні бути такі інструменти, які 
спрямовані на розвиток та забезпечення кадрового потенціалу системи публічного 
управління. Механізми забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управ-
ління — це сукупність методів, методик, інструментів, засобів, спрямованих на забез-
печення безпекових умов як для кадрів в системі публічного управління, так і форму-
вання системи захисту від професійно непідготовлених або потенційно небезпечних 
кадрів. 

Таким чином, необхідно розглянути два типи механізмів забезпечення кадрової 
безпеки в системі публічного управління: зовнішні (забезпечення захисту від зов-
нішніх факторів) та внутрішні (забезпечення безпеки в середині системи). Кадрову 
безпеку в системі публічного управління доцільно розглядати через такі основні ме-
ханізми: 

– внутрішні механізми забезпечення кадрової безпеки (забезпечення захисту 
службовця в системі публічного управління (охорона здоров’я, соціальний захист, 
правові гарантії), професійний розвиток фахівця (адаптація, мотивація, навчання, 
підвищення кваліфікації, оцінювання); 

– зовнішні механізми кадрової безпеки (забезпечення формування єдиної кадро-
вої політики щодо розвитку кадрів у системі публічного управління, здійснення якіс-
ного відбору кадрів з метою формування якісного кадрового складу).
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Необхідно зауважити, що до складу механізму реалізації системи управління ка-
дровою безпекою установи можна включити: 

• організаційний механізм, що передбачає прогнозування структури, визначення 
потреб, залучення, підбір та розміщення персоналу й укладання договорів та 
контрактів; 

• мотиваційний механізм, що передбачає формування банку даних з питань рів-
ня кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів оцінки праці з метою 
визначення потенціалу кожного службовця для організації навчання, підви-
щення кваліфікації і закріплення чи звільнення службовців. 

• соціальний механізм, що включає професійно-кваліфікаційне і посадове пере-
міщення службовців (управління кар’єрою), створення постійного складу пер-
соналу публічної служби та робочих місць, покращення морально-психологіч-
ного клімату в колективі. 

• економічний механізм, що передбачає управління витратами на персонал; сти-
мулювання персоналу, управління витратами на створення та/або забезпечен-
ня діяльності служби економічної безпеки [1].

Необхідно також наголосити, що для ефективної роботи щодо попередження, за-
побігання економічних збитків необхідно виділяти внутрішні та зовнішні загрози.  
Зовнішні негативні загрози — це дії, процеси, явища, що залежать не від працівників 
установи, а від зовнішньої сторони, що призводять до збитків, запобігти якому служ-
бовці не можуть. До них відносяться: 

• вигідніші умови мотивації конкурентів; 
• встановлення конкурентів на переманювання, залучення спеціалістів; 
• тиск на службовців ззовні; 
• влучення службовців у різні життєві ситуації;
• інфляційні процеси.
До внутрішніх загроз ж належать умисні чи безвідповідальні виконані дії, процеси 

публічних службовців, що також тягнуть за собою нанесення шкоди та здоров’я. 
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COVID-19:  ВплиВ  Та  наслідки  
длЯ  дерЖаВноГо  секТору

Пандемія, що була викликана SARS-CoV-2 (COVID-19), швидко змінила жит-
тя та світогляд людей та стала світовою причиною, наслідки якої вплинули на сус-
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пільство. COVID-19 спричиняє серйозні проблеми для будь якої держави, до яких 
потрібно адаптуватися у всіх сферах: медична, економічна, соціальна, освітня, тощо. 
Наслідки вимагають нового рівня співпраці та взаємодопомоги між державами для 
подолання проблеми. Напрямки, яким можливо приділяли недостатньо уваги, а 
саме до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), наукового прогресу, роз-
витку міжнародних відносин. Це один із найбільших світових випадків коли люд-
ство зіштовхнувшись з глобальною проблемою, не було готове до її вирішення. 

Урядам світу знадобилось багато зусиль для подолання труднощів, щоб зберегти 
комунікацію громадян з державними органами та соціальні зв’язки. Однією з таких 
успішних перемог є стрімке наближення державного сектору до застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій в управлінні. Це вимога часу, яку неможливо 
обійти. Численні приклади з практики інших держав це підтверджують [1]. Отрима-
ний досвід може змінити відношення до (ІКТ) та надати можливість вчасно реагува-
ти на економічні, соціальні та екологічні проблеми сучасного суспільства. 

Після спалаху COVID-19, суспільство отримало пришвидшення цифровізації, 
яке адаптувало зв’язок між суспільством та урядом зробивши його практично вір-
туальним [6, 7]. Зміна відношення урядовців до цифрової трансформації, можуть 
призвести до пришвидшення цифровізації країн в майбутньому. Нові погляди уря-
довців на ІКТ мають теоретичне та управлінське значення. На теоретичному рівні 
вони вносять свій вклад в літературу надаючи практичні дані про вплив пандемії на 
відношення уряду до розвитку ІКТ.

На управлінському рівні ми можемо побачити чи готовий уряд адаптуватися щоб 
підтримувати та посилювати цифрові впровадження в майбутньому, які мають зна-
чення для цифрової трансформації країн. Частина дослідників стверджують, що ІКТ 
має вирішальне значення для подолання деяких згубних наслідків пандемії та по-
винно створити більш сприятливі умови ставлення до ІКТ [3, 4].

Темпи цифровізації в період пандемії COVID-19 дають нам можливість спосте-
рігати за змінами мислення урядовців в короткий період часу, і припустити як цей 
досвід може вплинути на майбутню їх політику. Який вплив мала натуралістична 
подія (пандемія COVID-19) на ставлення урядовців до ІКТ та їх роль під час панде-
мії. Стрімке зростання ІКТ та їх проникнення в усі сфери життя частково негатив-
но впливає на стан та поведінку людини, є синдромом інформаційної втоми, який 
є наслідком її об’єктивної неспроможності осягнути та опрацювати великі обсяги 
інформації, що безперервно збільшується та примножується [2, с. 39]. Урядовцям 
необхідно враховувати ці негативні наслідки та сприяти їх зменшенню.

Вирішення великих проблем вимагає активізації приватних і державних інвес-
тицій, інновації та співпраці. Пандемія та її наслідки дають можливість переосмис-
лити основи державної політики та узгодити їх з потребами ХХІ століття. Криза 
COVID-19 підкреслила важливість потенціалу та можливостей державного сектору 
для врегулювання надзвичайних ситуацій, і зокрема спроможності для вирішення 
суспільних проблем — найбільш наочний захист громадського здоров’я. Саме дер-
жавний сектор несе відповідальність за довгострокову стійкість і стабільність гро-
мадян, а також за отримання суспільних результатів через формування політики та 
державних інституцій. Спроможність державного сектору зазвичай визначається як 
набір навичок, здібностей і ресурсів, необхідних для виконання політики, здатності 
до адаптації та навчання, здатності узгоджувати державні послуги з потребами гро-
мадян, здатності керувати даними та цифровими платформами. 

Контрастні траєкторії реагування на COVID-19 у всьому світі вказують на важ-
ливі уроки для майбутнього. Уряди повинні інвестувати в нарощування своїх м’язів 
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у критичних сферах, створювати ефективніші інтерфейси з інноваторами в усьому 
суспільстві, покращувати координаційні механізми, які прискорюють взаємне нав-
чання та передачу здібностей, посилювати ІКТ та їх роль, стимулювати нові інвес-
тиції в ефективні механізми багатонаціонального управління. Пандемія COVID-19 
висвітлює десятиліття невірної уваги до статичної ефективності, яка залишає багато 
урядів із обмеженими можливостями перед обличчям кризи.

Досвіди від успішних заходів по відношенню до COVID-19 показують, що краще 
відновлюватися та готуватися до майбутніх криз, створювати обставини які дозво-
ляють реагувати швидко та компетентно, інвестувати в основні потенціали та мож-
ливості державного сектору, включаючи здатність до взаємодії з іншими творцями 
цінностей в суспільстві. Як кажуть, досвід не повинен пропадати даремно: будемо 
сподіватися, що він принесе нове розуміння того, як розвивати можливості уряду та 
чому це дуже важливо.
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конФлікТолоГіЯ  ВідпоВідалЬносТі

Явище відповідальності вбирає в себе коло найрізноманітніших деталей: стан 
суб’єкта і об’єкта відповідальності, мета, засоби досягнення мети, конкретні дії. 
Відповідальність максимально пов’язана, з одного боку, з “вільної” волею суб’єкта, 
з іншого — мають різну природу імперативами, детермінують прийняття соціаль-
но-політичних рішень. Будучи за своєю природою елементом життя соціальних 
суб’єктів, відповідальність, природно, була і залишається об’єктом дослідження ба-
гатьох суспільних наук. При цьому аналіз природи відповідальності за допомогою 
конфліктного підходу до сих пір не мав значною традиції у вітчизняній і зарубіжній 
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конфліктології. стверджуючи, що конфліктологічна парадигма є концепція пізнання 
людини, суспільства і держави через їх участь у соціальному конфлікті, ми не стави-
мо завдання переосмислення відповідальності як такої за допомогою методологіч-
ного апарату конфліктології. Швидше, ставиться питання про введення в науковий 
обіг категорії специфічного типу відповідальності — конфліктної відповідальності.

Поняття відповідальності навіть у своєму семантичному значенні передбачає 
наявність відповіді, який тримає один учасник соціальних відносин перед іншим,-
виступаючи як суб’єкт відповідальності. Того, перед ким тримають відповідь, в нау-
ковій літературі іноді визначають як інстант відповідальності, в якості якого можуть 
виступати окрема людина, колектив, соціальна спільність, суспільство в цілому, зне-
особлене громадську думку, совість суб’єкта та ін. [2, с. 7–10].

Причини виникнення таких специфічних відносин між суб’єктом і інстантом 
відповідальності можуть бути різними: залежність суб’єкта відповідальності від ін-
стант, делегування йому певних повноважень для досягнення цілей інстанту. При 
цьому “процедура покладання такого обов’язку може бути автономної, коли агент 
дії сам вважає себе зобов’язаним, або гетерономной, коли хтось інший накладає 
на нього дане зобов’язання” [1, с. 64]. Виходячи з визнання сучасною наукою того  
факту, що конфлікт є одним із способів відстоювання інтересів та задоволення 
потреб соціальних суб’єктів, можна припустити, серед іншого, і передачу інстант 
суб’єкту відповідальності власних конфліктних взаємодій.

Очевидними прикладами такого інстант і суб’єкта відповідальності є відповідно 
суспільство (народ) і держава. В цьому випадку конфліктну відповідальність дореч-
но аналізувати в зв’язку з соціальним конфліктом як способом досягнення суспіль-
ного блага. Як ми з’ясували, відповідальність в контексті відносин між її суб’єктом 
і об’єктом відтворює себе в формі обов’язки одних по відношенню до інших, а кон-
фліктна відповідальність — у вигляді обов’язку відповідального суб’єкта вступити в 
конфлікт. За такою логікою, зворотна відповідальної поведінки ситуація виникає в 
разі, коли держава або інший великий суб’єкт соціальної дії не вступає в конфлікт, 
хоча обставини, норми, звичаї, його борг перед іншими соціальними суб’єктами на-
казують йому вступити в конфліктні відносини для досягнення значущих і суспіль-
но поділюваних цілей. Необхідною умовою є і те, що при іншому способі взаємодії, 
найчастіше з суспільно девіантною акторами, дані цілі принципово не можуть бути 
досягнуті. Конфліктну безвідповідальність демонструє і суб’єкт, маніфестуючий в 
своїх деклараціях наявність несумісних цілей і свій обов’язок вступити в конфлікт, 
але не втілює це в реальній соціальній практиці.

Резюмуючи сказане, можна зафіксувати, що держава має справу з трьома інстант 
конфліктної відповідальності: капіталом, народом і самим собою, і кожен з них деле-
гує йому свій інтерес, або дійсно є загальним, або маскується під такою. Держава ча-
сто вимушений, реалізуючи інтереси інстанту, вступати в конфлікт з ними ж, топто 
вони — одночасно і інстант, і уособлення тих сил, з якими держава взяла зобов’я-
зання боротися. Все це породжує вкрай заплутані стосунки. Г. Зіммель, описуючи 
Європу XIII століття, говорить про знаті, котра становила рада за князя і жила при 
його резиденції в якості гостей. У цій знати гармонійно уживалися інтереси монарха, 
якому вона служила і якому допомагала керувати державою, і опозиційні монарху 
власні станові інтереси. В ті часи, пише він, позиція цих людей сприймалася єди-
ної, хоча зараз складові її компоненти здаються нам антагоністичними. Г. Зіммель 
зазначає, що соціально-політичні відносини в своєму розвитку все більше диферен-
ціюють позиції учасників, викристалізовуючи їх інтереси, на відміну від суб’єктив-
но-особистих відносин, які з роками все більше заплутуються [3, S. 210–213]. В силу 
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зазначених А. І. Стребкової обставин можна зробити висновок, що держава євельми 
специфічним агентом відповідальності, бо більшу частину часу перебуває, як серед-
ньовічні барони, в стані зіммелевской невизначеності, приречене брати на себе інте-
реси всіх названих вище інстант.
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соціалЬні  послуГи  на  ГлобалЬному  
Та  націоналЬному  ріВнЯХ  
В  конТексТі  ГлобалЬної  економіки

Процеси соціалізації глобальної та національних економік несуть у собі, як пози-
тивні, так і негативні аспекти. Процеси глобалізації стимулювали переважно екстен-
сивне зростання розвитку кількості та обсягів соціальних послуг, де ключове зна-
чення мали охоплення переважної кількості сфер соціального захисту державним 
фінансуванням.

Економічно розвинуті країни знаходять у пошуку балансу між державними та 
недержавними, комерційними та некомерційними інститутами, що виступають, 
або замовниками, або надавачами соціальних послуг, де проблемою є забезпечен-
ня ефективності, результативності, інклюзивності надання таких послуг. Окремою 
проблемою виступає недопущення понесення необґрунтованих фінансових витрат 
та зростання навантаження на соціальні служби і соціальних працівників

Соціальна політика та системи надання соціальних послуг у економічно розвину-
тих країнах направлені на досягнення соціального балансу, тобто гармонії та рівно-
ваги у суспільстві, що досягається за рахунок зменшення соціальних відмінностей.

Соціальні послуги призводять до збільшення людського капіталу на глобаль-
ному та національному рівнях. Це пов’язано з покращенням харчування, здоров’я 
та освіти осіб (домашніх господарств, груп населення), що потребують соціального 
захисту. ВООЗ вказує на наявність кореляції між здоров’ям та освітою людей і їх 
продуктивністю, а також зростанням достатку. З іншої сторони погане здоров’я, що 
пов’язане з недоїданням, анемією, хворобами у дитинстві має безпосередній вплив 
на заробіток та майбутні доходи, як окремої особи, так і населення країни в цілому. 
Окремо необхідно відмітити, що скорочення смертності та продовження життя лю-
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дей дозволяє більше економити на пенсії, збільшуючи таким чином капітали доступ-
ні для інвестування [1].

Румунія запровадила спеціальні стандарти оцінки соціальних послуг. Для нада-
вачів соціальних послуг діє стандарт оцінки таких послуг (EQRM) та обов’язковою є 
процедура акредитації. Оцінюються наступні параметри: доступність послуги; умо-
ви для персоналу (соціальних працівників); кваліфікація та рівень освіти персоналу. 
В удосконаленні методик оцінювання соціальних послуг беруть участь державні та 
недержавні інститути, а також користувачі таких послуг (соціальні робітники не за-
лучені до цього процесу). Надавачі соціальних послуг за власним бажанням можуть 
проводити внутрішню оцінку, але інформацію, яку вони отримують за результатами 
оцінювання вони мають право не оприлюднювати [2, с. 219].

В Іспанії на законодавчому рівні визначені критерії та процедури оцінки соці-
альних послуг. Оцінювання переважно здійснюється органами центральної влади 
та місцевого самоврядування. Інформація за результатами оцінювання є доступною 
для громадськості та отримувачів послуг і може слугувати причиною відмови від 
залучення надалі відповідних організацій до надання соціальних послуг. Параметри 
оцінки соціальних послуг переважно встановлюються місцевими органами само-
врядування і є досить різними, де наголошується на важливості оцінки умов праці 
персоналу та кваліфікації соціальних робітників. У процесах удосконалення мето-
дик оцінки соціальних послуг беруть участь: органи центральної влади та місцевого 
самоврядування; недержавні інститути, у тому числі надавачі соціальних послуг; ко-
ристувачі послуг та їх родичі; соціальні працівники [2, с. 228].

Вплив соціальних послуг на світову (регіональні) і національні економічні систе-
ми постійно зростає, що призводить до збільшення ролі таких послуг у забезпеченні 
довгострокового стабільного зростання глобальної (регіональної) та національних 
економік. Соціальні послуги дозволяють отримати допомогу при наявності соціаль-
них проблем населенню та домогосподарствам. При цьому, такі послуги переважно 
дозволяють збільшувати добробут населення, особливо його найбідніших верств, що 
позитивно впливає на зростання платоспроможності і попиту та виступає суттєвим 
стимулом зростання економічної системи.
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суперницТВо  кнр  Та  сШа   
В  ТиХоокеансЬкому  реГіоні

У сенаті США представлено “акт про стратегічну конкуренції” з Китаєм. Керів-
ники комітету сенату США з міжнародних справ схвалили законопроект, спрямо-
ваний на протидію розширенню глобальному впливу Китаю. Одночасно документ 
закликає до розширення партнерства з Тайванем. У тексті цей регіон фігурує як 
“самоврядний” острів, який є “життєво важливою частиною індо-тихоокеанської 
стратегії Сполучених Штатів”. За думкою Байдена, зараз вирішуєьбся питання, яка 
система виявиться більш ефективною — демократія чи автократія.

“Ризик конфлікту” США та Китай ділять союзників. Тактика Китаю. Особливий 
упор КНР робить на членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), до 
яких Вашингтон проявляє великий інтерес. В першу чергу мова йде про В'єтнамі, 
Сінгапурі, Таїланді та Філіппінах, так як саме з ними США активізували співпра-
цю останнім часом. Бангкок і Маніла є давніми союзниками Вашингтона в регіоні, 
Сінгапур входить до числа надійних партнерів США в сфері безпеки, а Ханой як 
конкурент Пекіна в Південно-Китайському морі підтримує критику американської 
сторони щодо КНР.

Відповідь США. У свою чергу США спробували натиснути на Пекін через ситуа-
цію в Південно-Китайському морі, де в територіальній суперечці з КНР задіяні Бру-
ней, В’єтнам, Малайзія і Філіппіни. Вашингтон звинуватив Китай в систематичному 
порушення міжнародного правопорядку, привівши в приклад створення штучних 
островів на спірних архіпелагах для мілітаризації території і отримання контролю 
над Південно-Китайським морем.

Вперше за шість років задіявши в маневрах відразу два авіаносці Nimitz і Ronald 
Reagan разом зі стратегічним бомбардувальником B-52 Stratofortress. Американські 
навчання пройшли практично одночасно з китайськими маневрами, що викликало 
рішучий протест з боку КНР і в цілому підвищило напруженість у регіоні.

“Між двох вогнів”. Ситуація фактично змушує  держави Азіатсько-Тихоокеан-
ського регіону вибрати сторону напередодні можливого конфлікту США і КНР, 
що дещо суперечить їх минулого збалансованої політики. Якщо ж розглядати ре-
акцію представників Асоціації держав Південно-Східної Азії на подібний пресинг, 
то поки будь-які висновки можна зробити лише щодо В'єтнаму та Філіппін. У разі 
можливого запуску конфлікту між Китаєм і США ці країни можуть зайняти сторону 
Вашингтона, заради досягнення своїх цілей в територіальній суперечці з Південно- 
Китайського моря.

Австралія та її роль. В кінці липня столицю США відвідали міністри закордонних 
справ і оборони Австралії. В ході переговорів сторони домовилися утворити єдиний 
фронт на тлі посилення напруженості з Китаєм. Вашингтон і Пекін вступили в фазу 
тривалого і виснажливого протистояння. США вже оголосили, що епоха залучення 
Китаю закінчена — тепер починається епоха стримування. Вона буде проходити по 
всіх мислимих кордонах.
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Створення образу ворога. “Ми переживаємо найгірший напад на нашу країну. Це 
найбільша атака, яка з нами траплялася. Це гірше, ніж Перл-Харбор, гірше, ніж Сві-
товий торговий центр (атака 11 вересня 2001 року на башти-близнюки. — Ред.)”, — 
заявив Дональд Трамп 6 травня. За його словами, цього могло б не бути, якби коро-
навірус зупинили в Китаї.

“Фінансова атомна бомба”. За даними Washington Post, в Білому домі начебто об-
говорювали можливість того, що США відмовляться виплачувати борги Китаю, щоб 
покарати Пекін. Згідно з даними держказначейства США, Китай разом з Гонконгом 
станом на лютий 2020 року володіють 19 % зовнішнього боргу США — цінними па-
перами вартістю 1,342 трлн дол. “Це “атомна бомба”. Якщо одного дня викинути ці 
боргові зобов’язання на ринок, це може обвалити американську економіку, але ще 
більше це обвалить світову економіку”, — зазначає Віктор Константинов.

Мир? Буде дуже важко. Китай зазнає збитків, його економіка гальмує. Однак, 
поки він не зробив жодної серйозної поступки і демонстрував готовність терпіти. 
Мало хто вірить, що на тлі можливої зміни влади в США Пекін почне масштабні 
зміни, щоб догодити Трампу. Білий дім визнає, що шлях від перемир’я до миру буде 
важким.

Нові виклики для України. Нова реальність стає викликом для регіону Цен-
тральної та Східної Європи, включаючи й Україну. Країни цього регіону, які, очі-
куючи китайських кредитів та інвестицій, традиційно більше, ніж їхні західноєвро-
пейські сусіди, схильні до розвитку відносин з Китаєм, будуть змушені до прямої 
відповіді на пряме запитання. На шальках терезів, з одного боку, китайська вакцина, 
незбалансована торгівля та кредити, з іншого — євроатлантичний та європейський 
розвиток, партнерство з США. Події, які надають сумніви для довіри. За підсумка-
ми 2020 року Китай став найбільшим торговельним партнером України (торговель-
ний оборот $15,4 млрд), щоправда, залишаючись дуже скромним інвестором. Проте 
наполегливі намагання китайської сторони заволодіти українським підприємством 
“Мотор Січ” змусили Київ застосувати власний санкційний пакет. Даний досвід є 
унікальним ще тому, що Китай, залишаючись одночасно формальним стратегіч-
ним партнером України, одночасно зміг створити низку загроз для нашої держави. 
Оскільки масштаб економічних, безпекових та міжнародних ризиків у разі втрати 
Україною “Мотор Січі” складно переоцінити. Тож у новій реальності Україні не 
вдасться стояти осторонь. 

Висновки: Протистояння за стратегічну територію має дуже важливе значення, 
де кожна зі сторін готова піти на все. Америка має перевагу у протистоянні за раху-
нок підтримуючої кількості країн. Китай швидко розвивається і є кредитором для 
США (країни, яка зарекомендувала себе як всесвітнього кредитора зі стабільною 
економікою). Майже всі країни світу не зможуть “відсидітись на трибунах”. Воєнний 
конфлікт, враховуючи маштабність країн практично не можливий”.
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ЯдерниЙ  поТенціал  кнр

Ядерна енергетика в Китаї. Станом на сьогодні, Китай є одним з провідних ви-
робників ядерної енергії у світі. Країна займає почесне третє місце, як по загальній 
потужності встановленої ядерної енергетики, так і по виробленій електроенергії. 
Якщо говорити більш конкретно, то це приблизно десята частина всієї світової ви-
робленої ядерної енергії. У 2019 році Китай спромігся видати 4,9 % саме ядерної 
електроенергії від загального виробництва електроенергії в країні, а це дорівнює  
348,1 TWh. 

Варто відзначити, що це був прогрес аж на 18,1 % порівняно з попереднім роком. 
Причиною цього є введення в експлуатацію двох нових реакторів.

За інформацією на 2019 рік в Китаї налічується 48 ядерні реактори в експлуатації 
із загальною потужністю в 45,3 ГВт та 11 в стадії будівництва потужністю 10,8 ГВт. 
Крім цього є ще додаткові реактори, число яких налічує 36 одиниць, заплановані на 
38 ГВт.

Заглиблюючись у причину такого збільшення кількості реакторів ми бачимо ціл-
ком очевидні речі. Такий тип енергії розглядають як альтернативу вугіллю, через те, 
що почали зростати занепокоєння щодо якості повітря, зміни клімату та нестачі ви-
копного палива. В свою чергу, у 2009 році Китайська Національна комісія з розвитку 
та реформ висловила намір збільшити відсоток виробленої Китаєм атомної енергії 
до 6 %, в часових рамках до 2020 року. Якщо говорити про найближче майбутнє, то 
їх ціллю є потужність у 120–150 ГВт до 2030 року.

За цим прогресом стоять 2 провідні компанії. Перша — Китайська національна 
ядерна корпорація, яка розгортає свою діяльність в основному в північно-східному 
Китаї, друга — Китайська генеральна ядерна енергетична група (раніше відома як 
Група з ядерної енергетики Китаю Гуандун), що діє переважно на південному сході 
Китаю.

На сьогоднішній день метою Китаю є максимізація незалежності від виробництва 
та проектування технологій ядерних реакторів, тобто повна незалежність у виготов-
ленні, хоча вона і не відмовлюється від партнерства, а навпаки заохочує міжнарод-
не співробітництво та передачу технологій. Розширені водяні реактори під тиском 
такі як Hualong One є основною технологією найближчим часом, і Hualong One та-
кож планується експортувати. До середини століття реактори швидких нейтронів  
розглядаються як основна технологія із запланованою потужністю 1400 ГВт до  
2100 року. Китай також бере участь у розвитку реакторів ядерного синтезу завдяки 
їх участі в ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) проекті, побуду-
вавши експериментальний реактор ядерного синтезу, відомий як СХІД розташова-
ний у Хефей, а також дослідження та розробки в паливного циклу торію, як потен-
ційний альтернативний засіб ділення ядер.

Ядерна зброя КНР. За оновленим звітом Пентагону, щодо арсеналу балістичних 
ракет на озброєнні Китаю ми можемо бачити, що КНР продовжує успішну діяль-
ність у розвитку важливих та передових технологій — таких як гіперзвукова зброя, 
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штучний інтелект, кібервійна, протикосмічні системи, ППО тощо. Але найцікавіше 
це дані про кількість балістичних ракет та ядерних можливостей цієї країни.

Ракетні сили Народно-визвольної армії Китаю розробляють й використовують 
широкий спектр мобільних балістичних ракет наземного базування й крилатих ра-
кет. КНР створює нові міжконтинентальні балістичні ракети, які значно покращать 
її ядерний потенціал

Китай знаходиться в середині значної модернізації свого ядерного арсеналу. Зо-
крема, він вперше розробляє так звану ядерну тріаду, що складається з нових ракет 
наземного та морського базування та літаків, здатних до ядерної експлуатації.

НР має намір до 2030 року вдвічі збільшити кількість ядерних боєголовок, 
що перебувають у нього на озброєнні, яких нині у Китаю налічується приблизно  
200 одиниць.

Варто зважити на те, що раніше Китай заявляв, що ядерна зброя країні потрібна 
лише для удару у відповідь, а ядерний арсенал зберігається з метою “мінімального 
стримування”. Однак наразі ситуація змінюється, йдеться у звіті — Китай поступово 
відходить від “історичної позиції стримування” та починає нарощувати свій ядерний 
потенціал.

Посилаючись на слова дослідників, Китайська ракетна шахтна програма являє 
собою наймасштабніше будівництво шахт із часів будівництва ракетних шахт США 
й СРСР під час холодної війни.

Кількість нових китайських шахт у стадії спорудження перевищує кількість 
шахтних міжконтинентальних балістичних ракет, які експлуатуються РФ, і стано-
вить більше половини чисельності всіх американських ядерних ракет.
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Сполучені Штати Америки є глобальним донором в медичній, гуманітарній та 
економічній сфері діяльності, що надає допомогу державам по всьому світу в умо-
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вах надзвичайних ситуацій. З моменту появи вірусу Covid-19, США виділили бага-
то ресусів, задля допомоги більш ніж 120 державам [1], міжнародним і неурядовим 
організаціям для боротьби з поширенням коронавірусу. Проте, важливо зазначити, 
що сама країна також понесла велику кількість як людських, так і фінансових втрат.

Теоретично, США мають незрівнянні переваги серед інших країн світу у фар-
мацевтичній галузі. Проте, країна займає перше місце в світовій статистиці по за-
хворюваності, будучи найбільшою за кількістю найкращих в світі фармацевтичних 
компаній, лабораторій, лікувальних закладів, науково-технічних апаратів та Центрів 
з контролю та профілактики захворювань. 

Станом на 22 липня 2021 року число нових випадків зараження коронавірусом 
в США підскочило до 70 % серед тих, хто здавав ПЦР-тест. За даними Центру з 
контролю і профілактиці захворювань США (далі — CDC), спалахи COVID-19 спо-
стерігаються в тих частинах країни, де низький рівень вакцинації, наприклад штат 
Місісіпі. Зростання кількості тих, що заразилися в CDC пояснюють поширенням 
більш заразного індійського штаму коронавируса “дельта”. За даними відомства, на 
нього припадає більше половини нових випадків інфікування COVID-19. В CDC 
стверджують, що в США повністю вакциновані 48,3 % населення [1]. Однак, якщо в 
середині квітня за добу прищеплювалися 3,4 млн осіб, то до початку липня цей по-
казник опустився до 421 тис. чоловік що пояснює зріст захворювання [1].

Як вже згадувалось раніше, США є світовим донором допомоги у різних сфе-
рах, що особливо визначилось під час пандемії. Майже 250 мільйонів було виділе-
но Агентством міжнародного розвитку США (далі — USAID) з коштів Глобального 
фонду надзвичайних резервів охорони здоров’я за рахунок програм по боротьбі зі 
спалахами інфекційних захворювань і глобальних програм охорони здоров’я [2]. 
Крім того, американські приватні компанії, некомерційні та благодійні організації 
зібрали майже 6,5 мільярда доларів у вигляді пожертвувань на боротьбу з пандемі-
єю COVID-19 по всьому світу. Завдяки зусиллям Держдепартаменту і USAID най-
більшу допомогу на боротьбу з пандемією отримали країни Африки, Вірменія, Азер-
байджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Афганістан і Сирія та ін. [2].

Протягом літа було запущено процес розподілу 80 мільйонів доз препаратів серед 
49 африканських країн, яких пообіцяв надати Президент США для держав по всьо-
му світу. Американський лідер розраховував, що це станеться до кінця червня, проте 
поставки сповільнилися через процес узгодження логістичних проблем.

Раніше компанії Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson в ході саміту G20 з охоро-
ни здоров’я озвучили плани поставити за 2021–2022 роки 3,5 млрд доз вакцин від 
COVID-19 в країни з низьким рівнем доходів.

Сполучені Штати підтримують Україну, і вже виділили державі приблизно  
55 мільйонів доларів та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти корона-
вірусу [3]. Підтримка США надходить не тільки у формі допомоги медикам, але й 
у вигляді гуманітарної допомоги. Президент США Джо Байден пообіцяв подвоїти 
зусилля, щоб відповісти на кризу в Україні, викликану пандемією.

На підтвердження обіцянок щодо гуманітарної допомоги, 1 вересня під час візи-
ту Володимира Зеленського до США, було виділено інноваційні ліки COVID-19, 
вартість яких оцінюється в 20 мільйонів доларів, а також додаткових 12,8 мільйонів 
додарів на подолання поширення вірусної інфекції [4].

Важливо зазначити, що за ініціативи Джо Байдена було проведено саміт під  
час 76 сесії Генаральної Асамблеї ООН, де було винесено питання щодо взаємодії 
між світовими лідерами з метою спільного подолання кризи в галузі охорони здо-
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ров’я, а також забезпечення справедливого розподілу ліків серед країн, що розвива-
ються.

Отже, можемо спостерігати, що після приходу нової адміністрації, США прагнуть 
відновити авторитет глобального лідера, на відмінну від попереднього президенту 
США, який не відповів на найбільший глобальний виклик — пандемію COVID-19, 
не зробивши жодних зусиль для створення міжнародної коаліції з протидії коронаві-
русу. Саме тому, основним питанням на порядку денному адміністрація президента 
ставить допомогу та співпрацю з іншими країнами задля подолання пандемії. 

Враховуючи все вище зазначене, ми можемо пояснити, чим викликане бажання 
до надання такої потужної допомоги іншим країним: США завжди працювали на 
підвищення своєї репутації та захоплення світового лідерства. Відповідно до цього, 
країна реалізовує покращення відносин з іншими країнами світу.
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Вспышка коронавируса COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, развивалась 
настолько быстро и в глобальном масштабе, что Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) квалифицировала ее как пандемию.

Правоохранительные органы играют решающую роль в содействии усилиям по 
борьбе с болезнью, борьбе с преступностью, которые пользуются вспышкой, а также 
поддержанию общественного порядка.

Учитывая, что COVID-19 передается от человека к человеку воздушно- капель-
ным путем, сотрудники правоохранительных органов также подвержены повышен-
ному риску заражения из-за их тесного контакта с представителями общественно-
сти.

Чтобы защитить сотрудников полиции, центры по контролю и профилактике 
заболеваний и другие агентства по всему миру дали правоохранительным органам 
множество рекомендаций по защите полицейских и населения.

во-первых, разделение сотрудников.
Для снижения вероятности распространения вируса и того, что все офицеры од-

ного отдела будут инфицированы или отправлены в карантин, полицейское управ-
ление Темпе в штате Аризона США ввело план работы 50/50, разделив сотрудников 
отдела на две группы и сохранив группы полностью отделенными друг от друга.

Так же было предложено, разделить отделение полиции на две зоны физической 
работы, патрульная служба остается в одной зоне, а следственно-оперативная служ-
ба в другой, таким образом сводятся к минимуму контакты между сотрудниками 
различных служб и снижение распространения вируса между ними [1].

Такое разделение отделов на две, а также и три отдельные группы в дальнейшем 
позволяет сохранить и поддерживать порядок работы данных отделов, даже если в 
одной из группы обнаруживался инфицированный сотрудник. 

во-вторых, обучение сотрудников.
Многие агентства и полицейские подразделения приостанавливают обучение 

своих сотрудников во избежание скопления офицеров в замкнутом пространстве.
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Агентство Европейского Союза по обучению сотрудников правоохранительных 
органов опубликовало отчет о влиянии COVID-19 на потребности правоохрани-
тельных органов в обучении. Данный анализ помог сформировать портфель меро-
приятий по онлайн-обучению сотрудников, включая продукты электронного обуче-
ния, такие как, серия веб-семинаров, направленных на повышение знаний, навыков 
и компетенций сотрудников правоохранительных органов по всей Европе в ответ на 
пандемию.

В отчете, рекомендован не только переход на онлайн-обучение, но и в краткос-
рочной перспективе обратиться к измененным в условиях пандемии моделям пре-
ступности и методам действий во всех криминальных сферах. В среднесрочной 
перспективе анализ указывает на то, что обучение должно повысить уровень зна-
ний должностных лиц в области кибер-расследований, использования разведыва-
тельных данных из открытых источников и электронных доказательств на общем 
уровне и в отношении конкретных преступлений. В более долгосрочном плане в от-
чете предлагается, что обучение должно было делиться передовым опытом о том, как 
реорганизовать работу на оперативном уровне, чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту и высокий уровень защиты сотрудников [2].

в-третьих, ограничения общественного доступа к полицейским объектам.
Многие полицейские управления ограничили общественный доступ к полицей-

ским участкам и другим полицейским объектам, чтобы снизить к минимуму личное 
общение полицейских с населением и не допускать потенциальных носителей виру-
са в полицейские отделения, так как в большинстве случаев они являются закрытым 
и мало проветриваемым пространством.

Департамент полиции Нэшвилла в штате Теннесси, США, разработал программу 
обработки вызовов, не связанных с экстренными и ненасильственными действиями. 
Мелкие вызовы такие как, автомобильные аварии, утерянное или украденное иму-
щество, кража в магазинах, вандализм, можно полностью заполнить полицейский 
отчет по телефону, чтобы оценить ущерб и не требуя присутствия гражданина в по-
лицейском участке или вызова патрульной машины [3].

Израильское управление национальной полиции разработало систему, позволя-
ющую в онлайн-режиме по интернету подать жалобу в полицию всем, кто по какой-то 
причине не может выйти из дома. Жалоба или сообщение, к примеру, о квартирной 
краже будет зафиксировано в установленном порядке и заявителю будет выслано 
соответствующие письмо из полиции, а если возникнут вопросы следователь вер-
нётся к заявителю по телефону [4].

Использование современных технологий, также помогло снизить вербальное 
общение сотрудников полиции с гражданами, тем самым снизить распространение 
вируса.

в-четвертых, психическое здоровье и благополучие полицейского. 
Есть много оснований полагать, что легитимность в работе сотрудников полиции 

и их само идентификация как полицейских могут оказывать важное влияние на их 
способность выполнять свою работу социально-нормативными методами, и соот-
ветственно, может также способствовать улучшению их здоровья и благополучия. 
Позитивное социальное отношению к профессиональной группе может выполнять 
несколько важных психологических функций для человека, таких как повышение 
самооценки, помощь в осмыслении людей и ситуаций, удовлетворение потребности 
в принадлежности и содействие благополучию. 

В исследовании, проведенном в полицейских подразделениях Англии и Уэльса, 
были сделаны выводы, подчеркивающие важность позитивного организационного 
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климата во время чрезвычайных ситуаций. Выявлены положительные эффекты для 
защиты здоровья и благополучия полицейских, в частности при демократическом 
режиме работы полиции в форме отказа от чрезмерного применения силы, если это 
не является абсолютно необходимым, и поддержки законной полицейской деятель-
ности для укрепления доверия населения к их власти. Тем не менее, усиление под-
держки более широкого применения силы полицией, приводило к ухудшению са-
мочувствия среди полицейских. Таким образом, полицейские организации, которые 
преуспевают в создании позитивного организационного климата для своих сотруд-
ников, будут в значительно лучшем положении, чтобы справиться с кризисом, когда 
он наступит [5].

Примером отказа от применения административно-правовых мер без крайней 
необходимости, может служить заявления заместителя Председателя Националь-
ной полиции Украины А. Ю. Фацевича, правоохранительные органы нацелены на 
профилактическую работу при проведении эпидемиологических мероприятий и 
обеспечении правопорядка. “Мы надеемся на понимание граждан о необходимо-
сти соблюдения ограничительных условий карантина. Если лицо впервые наруша-
ет противоэпидемические меры и сразу же устраняет недостатки, то полицейские 
проводят профилактическую беседу и не составляют административные протоколы. 
Однако у нас есть много фактов систематического нарушения субъектами хозяйст-
вования и руководителями коммунальных предприятий. В таких случаях полицей-
ские реагируют соответственно — составляют административные протоколы” [6].

Во время пандемий, таких как COVID-19, правоохранительные органы по всему 
миру несут ответственность за продолжение нормальной работы государственной 
системы и должностных лиц, системы здравоохранения в целях сдерживания рас-
пространения пандемии, а также выполнения своих непосредственных обязаннос-
тей, таких как борьба с преступностью и поддержания общественного порядка. 

Таким образом, пандемия COVID-19, безусловно, застала многих руководителей 
и сотрудников правоохранительных органов неподготовленными на ее начальном 
этапе, но своевременная реакция правоохранительных органов на пандемию и раз-
витие мер по противодействию распространению вируса среди сотрудников дает по-
ложительные результаты.
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ВплиВ  ГлобалісТиЧної  сВідомосТі  
на  моралЬно-праВоВе  реГулЮВаннЯ  
діЯлЬносТі  і  поВедінки  ВіЙсЬкоВослуЖбоВціВ  
В  умоВаХ  суЧасної  україни

Актуальним питанням сучасної України, яка знаходиться в стані ведення гі-
бридної війни, в нових умовах соціальної реальності, спричинених глобальною про-
блемою, пов’язаною з пандемією COVID-19, є дослідження впливу глобалістичної 
свідомості на морально-правове регулювання діяльності та поведінки військовос-
лужбовців Збройних Сил України.

Особливої уваги потребує і дослідження розвитку воєнно-політичної складової 
глобалістичної свідомості в українському суспільстві. За даними соціологічного до-
слідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва з 11 
по 16 травня 2016 р. в усіх регіонах України за винятком окупованих територій, на 
“мир за всяку ціну і компроміси з ким завгодно і про що завгодно” заради подолання 
збройного конфлікту на Донбасі згодні 22 % респондентів, погляди яких за озна-
кою справедливості воєн із застосуванням звичайної зброї, відповідно мають риси 
пацифістського типу глобалістичної свідомості [1]. Схильність до пацифізму більш 
як 1/5 опитаних є виявом нерозуміння значною частиною українського суспільства 
можливих наслідків розширення меж окупованої території, суспільної втоми від 
руйнівних бойових дій, майже постійних інформаційних повідомлень про людські і 
матеріальні втрати, тривалим перебуванням у стані воєнної напруженості, небезпе-
ки, падінням якості життя населення. 

При цьому пацифістські настрої є більш поширеними у південних і східних об-
ластях України, ніж у Західних і центральних регіонах, що може бути зумовлено 
регіональними відмінностями. З аналізу наведених соціологічних даних випливає 
очевидність потреби відходу від пацифізму, формування підтримуючого ставлення 
до активних дій української армії. 

Згідно з результатами загальнонаціонального опитування організованого соціо-
логічною службою Центру Розумкова з 6 по 12 листопада 2015р., на запитання “Чи 
готові Ви захищати свою країну?” відповіді респондентів розподілилися наступ-
ним чином: “ Так, зі зброєю в руках” — 24 %, “Так, участю у волонтерському русі” —  
28 %, “Ні” — 30 %; 18 % опитаних не змогли надати відповідь [3]. Зазначені соціоло-
гічні дані доводять, що носіями оборонної глобалістичної свідомості є 52 % опита-
них, які в тому чи іншому вигляді підтримують оборону стратегію держави. Готов-
ність незначної більшості населення до захисту країни є результатом зростаючого 
бажання бачити Україну незалежною європейською державою. Існуючий рівень 
усвідомлення більшістю громадян потреби воєнного захисту від іноземної інтервен-
ції є цілком достатнім для здійснення результативної воєнної політики, реалізації 
принципів національної воєнної доктрини. Однак погляди щодо оборони держави 
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інших 48 % опитаних підтверджують актуальність сприяння подальшому розвитку 
глобалістичної свідомості оборонного типу в українському суспільстві, яка не втра-
тила своєї значущості і в наш час. 

Особливої актуальності це набуває в нових реаліях ведення сучасних війн. Їх осо-
бливістю, у тому числі й гібридної, є те, що поряд з суто військово-організаційними 
аспектами вони актуалізують і широкий спектр військово-гуманітарних проблем. Це 
пов’язано з тим, що гібридна війна проводиться в умовах застосування агресором 
підривних соціальних технологій (ПСТ). Вони використовуються безпосередньо на 
театрі воєнних дій та в тилу противника і передбачають маніпулювання свідомістю 
та поведінкою маси людей для досягнення певних цілей, що забезпечують загальний 
успіх у війні. З цього приводу професор І. Рущенко слушно зазначає: “Соціальна 
технологія — це попереднє конструювання, планування та організація акцій, в яких 
приймає участь місцеве населення і яке фактично перетворюється на знаряддя або 
“м’яку зброю в руках агресора” [2, с. 30]. Підривні соціальні технології проводяться 
практично у всіх сферах суспільного життя ( економічній, політичній, соціальній, 
духовній, військовій). Військово-гуманітарна складова гібридної війни в повній мірі 
була випробувана в подіях на Сході України 2014–2021 роках.

Потрібно визнати, що в умовах ведення Україною гібридної війни суб’єкти вій-
ськово-політичного управління знаходяться в найбільш складній морально-право-
вій і психологічній ситуації пов’язаної з особливостями військової діяльності в кон-
тексті обмеження прав людини. Її характер, природа іманентно припускають більш 
жорстоку регламентацію, особливий тип єдиноначальства (навіть з урахуванням ви-
соко розвинутих демократичних засад), вищі форми дисципліни, правопорядку, ор-
ганізованості, згуртованості дій членів військового колективу. Сьогодні від суб’єк-
тів, військово-політичного управління, з урахуванням вимог сучасних об’єктивних 
умов, вимагається радикальна переорієнтація у самій методології навчання та мо-
рально-правового регулювання поведінки і діяльності особового складу Збройних 
Сил України (ЗСУ), яка відповідає стандартам НАТО. Мова йде про створення сут-
тєво нової системи обґрунтування, аргументації, стимулювання діяльності різних 
категорій військовослужбовців по забезпеченню високого рівня бойової готовності і 
боєздатності ЗСУ в сучасних умовах євроінтеграції і співпраці з НАТО. 

Саме такий підхід потребує дослідження впливу глобалістичної свідомості на 
ефективність морально-правового регулювання діяльності і поведінки особового 
складу ЗСУ. Світоглядне мотиваційне значення глобалістичної свідомості її воєн-
но-політичної складової для військовослужбовця, як збройного захисника Батьків-
щини, полягає в усвідомленні внутрішніх проблем сьогодення в зв’язку з зовнішньо-
політичними умовами розвитку та ролі призначення ЗСУ. Феномен глобалістичної 
свідомості, як особливої форми суспільної свідомості, що відображає суспільні оцін-
ки й ставлення щодо значення, особливостей, шляхів вирішення глобальних потреб 
у тому числі і воєнно-політичних виступає вагомим чинником впливу на мораль-
но-правове регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців. 

Глобалістична ідеологія, глобалістична психологія виступають суттєвими де-
термінантами ідеологічного і суспільно-психологічного рівнів моральної і правової 
свідомості у їх діалектичному взаємозв’язку, у пізнавальній, оцінюючий, емоційній, 
мотиваційно-вольових сферах, а відповідно детермінантами ефективності мораль-
но-правового регулюючого впливу на військовослужбовців ЗСУ. Особливий вплив 
на ефективність морально-правового регулювання діяльності і поведінки військо-
вослужбовців має воєнно-політична складова глобалістичної свідомості, яка суттєво 
впливає на моральну і правову свідомість військовослужбвців. 
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Закономірне збільшення ролі воєнно-політичної складової обумовлено рядом 
факторів, а також її особливостями. Воєнно-політична складова займає централь-
не місце серед інших елементів змісту суспільної свідомості в поясненні проблем 
миру, війни і армії, сприяє розвитку довіри і співробітництва між народами. Най-
більш активна в воєнно-політичній свідомості воєнно-політична ідеологія. Вона іс-
нує в формі системи теоретичних ідей, які виражають інтереси певних соціальних 
груп відносно економічної і державної влади, війни і миру, виробляється ідеологами 
і вноситься у свідомість людей. Воєнно-політична психологія відображає інтереси 
соціальних груп не так чітко і глибоко, вона повніше охоплює зовнішню сторону 
воєнно-політичних та інших відносин. На основі воєнно-політичних ідей і поглядів 
в світогляді громадянина України воїна формуються особисті знання, ідеали, нор-
ми, принципи, ціннісні орієнтації, які розкривають його роль і місце в соціальній 
структурі суспільства, характеризують як суб’єкта і об’єкта морально-правового ре-
гулювання діяльності і поведінки, визначають соціальну направленість світогляду 
особистості, її воєнно-політичну зрілість. Даний аспект важливий перш за все тим, 
що дозволяє детально розглядати морально-правовий вплив на особовий склад 
ЗСУ в умовах сучасних проблем, пов’язаних з національно-державним самовизна-
ченням України, євроатлантичним курсом, співробітництвом української держави 
з НАТО, імплементацією європейських норм права у вітчизняне законодавче поле, 
впровадженням політико-правових, соціально-економічних, військових стандартів 
в суспільне життя країни на основі проєвропейських суспільно-політичних і мораль-
но-правових цінностей. 

Таким чином глобалістична свідомість та її воєнно-політична складова сучасного 
українського суспільства є суттєвими детермінантами ефективності морально-пра-
вового регулювання діяльності і поведінки особового складу ЗСУ в умовах ведення 
гібридної війни. Філософсько-правове розуміння характеру і особливостей впливу 
глобалістичної свідомості на світогляд і дисциплінованість військовослужбовців 
дозволяє суб’єктам військово-політичного управління значно підвищити якість ви-
рішення завдань, які стоять перед державою і Збройними Силами України. 
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ВплиВ  пандемії,   
Викликаної  коронаВірусом сOVID-19,  
на  процеси  зоВніШнЬої  ТрудоВої  міГрації

Масова зовнішня трудова міграція стала одним з характерних явищ життя гло-
балізованого світу в ХХІ столітті. За відкритими даними, за кордоном на даний мо-
мент перебувають від трьох до п’яти мільйонів українських мігрантів. Аналіз свід-
чить, що зовнішня трудова міграція в Україні збільшується. Це зумовлено такими 
чинниками: низький рівень заробітної плати; високий рівень безробіття; недостатня 
кількість місць для працевлаштування; низький рівень умов життя. Наразі Україна 
є країною-донором трудових мігрантів і в найближчій перспективі потік еміграції 
буде збільшуватись, основними країнами для трудових мігрантів з України є Польща  
(39 % мігрантів), Росія (26 %), Італія (11 %) та Чехія (9 %). Доволі багато україн-
ців працюють у США, Білорусі, Португалії, Угорщині, Німеччині та інших країнах  
[1, с. 26].

Але 2020–2021 роки внаслідок пандемії через коронавірус СOVID-19 змусили 
світову спільноту по-новому поглянути на міграцію. Вимушене закриття кордонів 
держав примусило заробітчан, які періодично довгий час їздили за кордон і повер-
талися додому, а також тих, хто лише планував стати трудовим мігрантом, залиши-
тися вдома. Введення карантину спричинило обмеження мобільності населення, 
призупинення або скорочення діяльності багатьма підприємствами і навіть цілими 
секторами економіки, де працювали мігранти з України. Загалом трудові мігран-
ти, включно із українськими, є однією із тих груп, які під час стрімкого поширення 
COVID-19 найбільше постраждали через втрату роботи, заробітків, неможливість 
отримання належного соціального захисту у країнах перебування. За результатами 
дослідження, проведеного в Польщі, після введення карантину майже третина укра-
їнських мігрантів повністю або частково втратили роботу і заробітки.

Сьогодні трудові мігранти становлять 4,7 % світової робочої сили — це 164 млн 
працівників, майже половина з яких — жінки. Тому в 2018 р. ООН прийняла Гло-
бальний договір про безпечну, впорядковану та законну міграцію [2], але Україна до 
нього не приєдналася, пославшись на значну кількість внутрішніх вимушених пере-
селенців внаслідок агресії РФ, проте цей привід є дискусійним.

Міжнародна організація праці (МОП) назвала вплив пандемії COVID-19 на мі-
грантів “кризою в кризі”. МОП стурбована долями мільйонів трудових мігрантів, 
які під час локдаунів у їхніх країнах призначення втратили роботу й змушені були 
повернутися до своїх країн походження, де також економічний спад та зростає без-
робіття. Міжнародна організація з міграції (МОМ) підкреслює: пандемія COVID-19 
нагадала, наскільки наше здоров’я, харчування та добробут залежать від безпечного, 
впорядкованого та врегульованого переміщення людей. Коли країни закривалися на 
локдауни, працівники-мігранти продовжували дбати про людей похилого віку і хво-
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рих, забезпечувати роботу продуктових крамниць, перевозити вантажі. У Євросоюзі 
підрахували, що іммігранти в середньому становлять 13 % працівників ключових сек-
торів, а в деяких галузях, таких як гірнича справа, будівництво, прибирання і домаш-
ній догляд, — до третини працівників народилися поза межами країн-членів ЄС [3].

Актуалізувалися питання, прописані в законодавстві, бо створення умов для ре-
інтеграції українських мігрантів було записано в Стратегії державної міграційної 
політики України. Після оголошення карантину та локдаунів і обмежень 2020 і 2021 
років та очікування нового локдауну наприкінці 2021 року через штам Дельта, до 
України з-за кордону повернулися, за різними оцінками, до 500 тисяч громадян, пе-
реважно тих, хто мав короткострокові контракти. Значна частина з них не змогла 
знайти роботу вдома, а деякі мігранти постраждали від проявів радикальних дій з 
боку співвітчизників, як це було в Нових Санжарах. 

Хоча в умовах пандемії COVID-19 інтенсивність зовнішньої трудової міграції 
українців різко знизилась, причини, що породили заробітчанство та обумовили його 
значні масштаби, збереглись. Майбутнє зовнішньої трудової міграції залежатиме 
від темпів відновлення економіки в Європі та світі і попиту на робочу силу з інших 
країн, але масове прагнення відновити свою міграційну активність з боку українців 
залишилося. Крім того, європейці не хочуть працювати на “мігрантських” посадах. 
Європейська комісія рекомендувала урядам країн ЄС спрощення процедури перети-
ну кордонів для сезонних працівників найпотрібніших спеціальностей (наприклад, 
обмеження тестовими перевірками стану здоров’я). Від квітня 2020 р. уряд України 
отримує запити від Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн щодо можли-
вості використання українських працівників на сезонних роботах. Великі польські 
рекрутингові агентства пропонували мігрантам, у яких спливає строк чинності доку-
ментів, безкоштовно оформити дозволи на перебування в Польщі на термін до трьох 
років. Про масову легалізацію нелегальних мігрантів, зайнятих у сільському госпо-
дарстві та сфері домашніх послуг, оголосив уряд Італії.

Повертати додому людей, які працюють за кордоном, досить важко. Досвід наших 
східноєвропейських сусідів, а до цього країн Південної Європи, свідчить, що трудові 
мігранти повертаються лише за поєднання стабільного економічного зростання на 
Батьківщині із цілеспрямованою державною політикою щодо заохочення повернен-
ня. Повернення ж у зв’язку з пандемією COVID-19 є форс-мажором. 

Низкою країн світу накопичено позитивний досвід залучення капіталу мігрантів 
в економіку, зокрема сумісного фінансування соціально значущих для громад біз-
неспроєктів. Щодо тих мігрантів, які не зацікавляться відкриттям бізнесу в Україні, 
потрібна інша стратегія, щоб не втратити цих людей для України і для отримання 
максимальних вигод від співпраці з діаспорою. 

Назріла потреба розробки та впровадження програм циркулярної міграції суміс-
но з урядами країн призначення наших мігрантів. Це вигідно обом сторонам, тому 
Україна має реальні можливості домовитись про залучення країн ЄС до фінансуван-
ня таких програм. Дуже важливим є подолання в українському суспільстві негатив-
них стереотипів щодо міграції.

Під час локдаунів Україна, як і інші держави, намагалася вжити заходів, щоб під-
тримати підприємців і працівників ТРЦ, які втратили за час локдауну всі доходи. 
Двічі їм виплатили в Україні по 8000 гривень. В інших країнах, з кращими економіч-
ними потужностями, підтримка була більшою, проте все одно нема країн, де панде-
мія не викликала б економічний спад. Тому країни сьогодні роблять пільги вакцино-
ваним громадянам, вакцинують і трудових мігрантів, а населення часто виходить на 
протести проти обмежувальних заходів.
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Під час кризи 2020–2021 років ми стали свідками того, як в Україні одночасно 
зберігаються тренди повернення додому та виїзду на роботу за кордон. Дехто був 
змушений повернутися із заробітків у Польщі, Чехії, дехто “застряг” у транзитній 
державі; студенти-іноземці не змогли поїхати на канікули додому й стали вимуше-
ними трудовими мігрантами: працюють тимчасово в Україні кур’єром, у колцентрі з 
іноземною мовою, водієм. Переходи країн у так звану “зелену зону” дозволили трудо-
вим мігрантам повернутися до роботи за кордоном, проте світ переживає нову хвилю 
пандемії коронавірусу, і це знов принесе нестабільність у трудову міграцію. Скільки 
триватимуть ці хвилі пандемії, ані ВООЗ, ані інші фахівці сказати точно не можуть.

Висновки. “Коронакриза” похитнула впевненість людей у їх життєвих планах: 
багато хто сьогодні не знає, коли повернеться додому, чи навпаки, виникне потреба 
шукати заробітку й самореалізації в іншому регіоні власної країни чи за кордоном. 
Задля пом’якшення довгострокового впливу пандемії COVID-19, окрім активізації 
вакцинації українців, важливо розробити ефективну національну політику та систе-
му координації, які сприятимуть врегульованій циркулярній міграції, забезпечувати-
муть максимальну вигоду від добре організованої трудової міграції, посилюватимуть 
заходи захисту громадян України за кордоном та іноземних мігрантів в Україні. 

Ця криза, викликана пандемією коронавірусу, довела, що у глобальному і тур-
булентному світі ми захищені лише разом. Кожна країна залежить від ситуації у сві-
товій спільноті під час глобалізації, яка розвинула явище трудової міграції та міжна-
родно-правові вимоги до неї. Саме тому Україні доцільно негайно приєднатися до 
Глобального договору про безпечну, впорядковану та законну міграцію.
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ГлобалЬна  пандеміЯ   
Як  релЯТиВісТсЬко-кВанТоВиЙ меТод   
упоВілЬненнЯ  Часу  В  елекТронному  капіТалі: 
диФеренціаціЯ  адмінісТраТиВно-праВоВиХ  процесіВ 
В  оХороні  здороВ’Я 

За сучасних умов розповсюдження глобальної пандемії коронавірусу законодав-
ство України, метафорично перебуваючи на “безлюдному острові”, в розгубленому 
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стані не здатне оперативно реагувати на відповідні загрози, при цьому ефективно за-
хищати соціально-правові інтереси людини та громадянина. Адже під час такої епі-
демії реальний час у життєвому світі загальмований на невизначений термін. Тому 
надзвичайно актуальною постає проблема розповсюдження коронавірусу як реля-
тивістсько-квантового підходу щодо уповільнення часу адміністративно-правових 
процесів. На наш погляд, варто зважати на те, що поширення епідемії через ентро-
пійні процеси суспільно-правової невизначеності аж ніяк не залежить від стану за-
хищеності людини та громадянина. З огляду на це кожна особа, держава та суспіль-
ство ментально відчули на собі феноменально-екзистенційні виміри страху.

Окремі аспекти адміністративно-правового захисту особи, держави та суспільства 
у кіберсфері досліджували такі науковці, як: М. Курко, В. Литвиненко, А. Марущак, 
К. Муравйов, М. Недюха, А. Подоляка, С. Подоляка, О. Юлдашев та інші. Проте, 
системний характер щодо стану та правової поведінки людини та громадянина під 
час глобальної пандемії, а також розбудови правової держави як кіберінфраструктур-
ного захисту інформаційного капіталу є ще малодосліджуваним. Особливо це стосу-
ється явища глобальної пандемії коронавірусу в контексті релятивістсько-кванто-
вого принципу як сповільнення плину часу для динамічно рухомих тіл (суб’єктів). 
Такий релятивістсько-квантовий підхід в методологічній основі є незалежним від 
ширини спектральної лінії випромінюваного світла по непередбаченим законам на 
рівні масової свідомості людини та громадянина. Саме такі однофотонні та бага-
тофотонні квантові переходи в кіберсучасності завдяки корпускулярно-хвильовій 
структурі та її функціональним можливостям (латентній надвисокочастотній пере-
орієнтації в цифрову епоху; модуляції електронного випромінювання за важливим 
критерієм нелінійної швидкості) створюють нові та несподівані методи інверсної 
густоти населеності серед держав світу.

Критичне переосмислення коронавірусної ситуації в Україні та світі дозволяє 
розробити концептуальні дії щодо превентивних заходів в адміністративно-правовій 
системі ризикових процесів. Це системно аналізувати, виявляючи несподівані події і 
використовувати дисперсійні та ентропійні методи квантово-електронного моделю-
вання в теорії часових функцій, а також надавати критеріальну оцінку ефективності 
в неімовірнісних діях, формувати феномен імперативу модернізації страху.

Під час поширення глобальної пандемії необхідно вчитись навчатись в межах 
чинного законодавства визначати робочий (ефективно діючий) режим діяльності 
людського інтелекту, що працює за фазовим методом в його базовій ядерно-таламу-
сній реалізації мозку як відновлення часу за допомогою інноваційних засобів циф-
рової комунікації. Все це значною мірою сприяє якісній диференціації адміністра-
тивно-правових процесів як контррозвідувального контролю та координації сектору 
безпеки та оборони України.

Саме квантовий радіодальномір у сучасну цифрову епоху як телекомунікаційний 
засіб у контррозвідці базується на використанні імпульсної модуляції. Це дозволяє 
розрізнити крім бінарного коду інформації у вигляді “0” (помилка) та “1” (істина) й 
інші різновиди кодово-пізнавальної діяльності в системі квантового радіодальномі-
ра, що мають неймовірну оперативність реагування на будь-які загрози як багато-
точкової, густової дієздатності. Тому, під час глобальної пандемії при використанні 
імпульсної модуляції в квантовому радіодальномірі повинно здійснюватись вимі-
рювання приросту частоти передавача як суб’єкта цифрової інформації, діючого за 
законом імунно-модуляторної системи на рівні особи, держави та суспільства.

При цьому, саме зондуючий сигнал квантового радіодальноміра у разі симетрич-
ного пилкоподібного закону модуляції описується як антикорупційна інфраструк-
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тура держав світу (спектроаналізатор), що виробляє креативні державні документи. 
Такі стандартні державні документи є фундаментальною основою закладання між-
народних угод, декларацій, конвенцій, меморандумів та інших нормативно-правових 
актів щодо вияву та нерозповсюдження бактерологічної зброї з боку іноземних дер-
жав на території України. Саме в цьому особливому значенні і підлягають якісному 
обмеженню та диференціюванню адміністративно-правові процеси, що впроваджу-
ють реалізацію спеціально-правових стандартів у кіберсфері, а саме: безпекової та 
оборонно-технічної термінології як науково-методичних методів, засобів, матеріалів 
тощо.

Таким чином, з огляду на вищеозначене, у контррозвідувальній діяльності саме 
юридичною службою (особливим сектором, відділом, підрозділом) необхідно роз-
кривати основні шляхи формування та розвитку технічної термінології щодо різно-
видності телекомунікаційних систем світового порядку. При цьому, слід виявляти 
структурні і лексико-семантичні особливості абревіації з метою правових інтересів 
держави [1, с. 109]. Реалізувати все це можна квантовим радіодальномірним засто-
суванням відповідного часового інтервалу у кіберпросторі, що можна назвати часом 
відновлення, кореляції та примноження креативних імунно-модуляторних сил на 
рівні особи, держави та суспільства в координатах людиноцентризму та людиноко-
смізму.

Наостанок, варто зазначити, що стрімкий ріст інфекційних захворювань на ко-
ронавірус свідчить про те, що в сучасних умовах глобальної пандемії людство ще не 
готове захистити себе, державу та суспільство від потенційно небезпечних вірусів 
у біогенному середовищі. Це обумовлює широку потребу та інтерес наукової спіль-
ноти до вивчення цього надзвичайно актуального питання. Саме фахівцями у сфері 
адміністрування та міжнародного права і мають досліджуватися окремі різноманітні 
варіації правового регулювання державної протидії вищевказаним небезпекам.
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доГоВірні  праВоВідносини  у  циВілЬному  праВі  
Та  ВплиВ  на  ниХ  пандемії  COVID-19

Пандемія COVID-19 спричинила безпрецедентні заходи з боку багатьох держав. 
Вона стала одним з найбільших викликів нашого часу, торкнувшись усіх аспектів 
людства. Були значно обмежені як міжнародні, так і внутрішні переміщення грома-
дян, накладені обмеження на здійснення підприємницької діяльності в ряді різних 
сфер, багато компаній та фізичних осіб-підприємців стикаються зі складнощами при 
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виконанні своїх зобов’язань — будь то по договорам оренди, поставки, підряду, кре-
дитним або лізинговим зобов’язанням.

На сьогодні Україні, як і у багатьох країнах світу, склалася ситуація, яка унемож-
ливлює виконання договірних зобов’язань, пов’язаних із запровадженням загально-
національних карантинів у зв’язку із пандемією (COVID-19). Уряд нашої держави 
також вдався до врегулювання ситуації, яка склалася із запровадженням карантину 
на території України. Це стосується регулювання як економічної, так і соціальної 
сфери.

Договори цивільно-правового характеру спрямовуються на їх належне виконан-
ня. Зміст ст. 526 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК України) зводиться до 
того, що договірні зобов’язання між контрагентами повинні виконуватися належним 
чином. Інакше винна сторона у невиконанні зобов’язання повинна понести відпо-
відальність. ЦК України передбачає випадки звільнення винної у невиконання зо-
бов’язання сторони від цивільно-правової відповідальності. Мова йде про звільнен-
ня від відповідальності у разі факту форс-мажору (непереборної сили) [1, ст. 617].

ЦК України передбачає можливість укладання як письмового, так і усного дого-
ворів. Разом з тим, як показує практика, усний договір не дає жодних гарантій його 
виконання тим паче коли йде мова про такі непередбачувані обставини. Якщо не-
має письмового договору з роботодавцем, то немає гарантії щодо додержання з ним 
домовленостей відносно заробітної плати, а також немає гарантії щодо збереження 
місця роботи, відпустки, лікарняного, пенсійних відрахувань та ін.

Пандемія та заходи з боку держави в принципі можуть бути класифіковані як 
обставини непереборної сили. Це також підтверджується Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавіру-
сної хвороби (COVID-19)” [2]. Разом з тим, необхідно враховувати наступне:

• самі по собі пандемія і заходи з боку держави ще не означають, що виникли 
підстави для звільнення від відповідальності за статтею 617 ЦК України — в 
кожному конкретному випадку необхідно аналізувати, чи призвів “форс-ма-
жор” до неможливості виконання зобов’язання, а також те, яким чином з боку 
договору розподілили ризики виникнення “форс-мажору”;

• обставина непереборної сили саме по собі лише звільняє від відповідальності 
за невиконання зобов’язання, але не звільняє від його виконання. Разом з тим, 
в договорах іноді зустрічаються положення про те, що якщо обставина непе-
реборної сили триває певний період часу, то сторони мають право припинити 
такий договір;

• у разі виникнення обставин непереборної сили боржник повинен, за загальним 
правилом, негайно повідомити кредитора про їх виникнення. При порушенні 
цього обов’язку боржник може, крім іншого, бути зобов’язаний відшкодувати 
збитки, що виникли у кредитора внаслідок відсутності у нього відомостей про 
обставини непереборної сили. Разом з тим, оскільки пандемія і заходи з боку 
держави є загальновідомими обставинами, висновки судів щодо наслідків 
невиконання обов’язку щодо інформування можуть відрізнятися в кожному 
конкретному випадку.

• норми про обставини непереборної сили носять диспозитивний характер, та 
відповідно, певні обставини можуть бути виключені угодою сторін (або на-
впаки включені в цю угоду). У зв’язку з цим, в кожному конкретному випад-
ку необхідно аналізувати положення угоди між кредитором і боржником [3,  
с. 33–34].
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Для того, щоб зацікавлена особа могла посилатися на форс-мажор, така особа по-
винна довести, що корона вірус чи заходи по боротьбі із його поширенням є непе-
редбачуваними обставинами, які дійсно унеможливлюють виконання зобов’язань у 
даному конкретному випадку за відповідним договором.

Відповідно до практики українських судів, для звільнення від відповідальності 
особа, яка порушила зобов’язання, повинна довести:

1) наявність обставин непереборної сили;
2) їх надзвичайний характер (носять винятковий характер і знаходяться за межа-

ми впливу сторін);
3) неможливість попередити за даних умов завдання шкоди; 
4) причинний зв’язок між цими обставинами і понесеними збитками.
Відтак, у підтвердженні форс-мажорних обставин ключовим є доведення при-

чинно-наслідкового зв’язку між обставиною та неможливістю виконання [4]. При 
неможливості виконання зобов’язання через форс-мажор слід повідомити свого кон-
трагента про це. Таке повідомлення може надсилатись способом, який передбачений 
у договорі, а якщо це питання не врегульовано, то можна надіслати поштою. У тако-
му випадку слід якомога скоріше повідомити сторону про форс-мажорні обставини.

Роблячи висновок до вищесказаного слід зазначити, що необхідно заздалегідь 
збирати докази неможливості виконання зобов’язання, а також завчасно повідомити 
свого контрагента про існуючі проблеми та намагатися домовитися. Укладення від-
повідних додаткових угод до договорів забезпечить від можливих претензій з боку 
іншої сторони контракту, в тому числі від відповідальності, що може застосовуватись 
за порушення зобов’язань, а також звільнить сторону від необхідності засвідчення 
форс-мажорних обставин. Як у процесі переговорів, так і випадку неможливості до-
сягнення згоди, слід звернутися до вищенаведених норм, а також до інших положень 
законодавства. В умовах пандемії, має значення не тільки її наслідки стосовно вико-
нання вже укладених договорів, але і правильне визначення умов знову укладених 
договорів. Наскільки довго триватиме кризова ситуація з COVID-19 поки не ясно, 
ситуація постійно змінюється, державами вводяться нові обмежувальні заходи, ор-
ганізації та підприємці також змушені враховувати нові реалії економічної діяльно-
сті, в тому числі і невизначеність ситуації.
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особлиВосТі  меХанізму  заХисТу  праВ  
іноземниХ  інВесТоріВ  у  міЖнародниХ  
інВесТиціЙниХ  арбіТраЖаХ

Вашингтонська Конвенція 1965 року, про порядок вирішення інвестиційних спо-
рів міждержавними та іноземними особами, поклала початок врегулюванню інвес-
тиційних спорів у Міжнародному центрі (ICSID).

Україна стала учасником Вашингтонської конвенції у 2000 році. Нині цю Кон-
венцію ратифікували 154 держави.

Норми Закону України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР від 
19.03.1996 та Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із 
значними інвестиціями в Україні” №1116-ІХ від 17.12.2020 передбачають, що Укра-
їна гарантує захист іноземних інвестицій. При цьому, згідно з даними Конференції 
ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), Україна знаходиться в числі лідерів-відпо-
відачів в міжнародних інвестиційних арбітражах. Правове регулювання іноземних 
інвестицій на національному рівні здійснюється двосторонніми угодами (BIT — 
bilateral investment treaty) на підставі спеціальних нормативних актів. Ці акти міс-
тять положення про права та обов’язки іноземних інвесторів, форми здійснення ін-
вестиційної діяльності, умови повернення іноземного капіталу тощо [2, c. 21].

Більшість іноземних інвесторів інвестують у галузі переробної промисловості, а 
також у сферу оптової та роздрібної торгівлі, тобто туди, де швидко змінюється асор-
тимент, окупаються витрати та невисокі комерційні ризики. Також однією з потен-
ційних галузей інвестування є фінансовий сектор та сектор нерухомості [1].

Відповідно до інформації Європейської Бізнес Асоціації щодо Індексу інвес-
тиційної діяльності, а саме його низький показник що дорівнює 2,51 за 5-бальною 
шкалою. Такий показник є найгіршим з 2015 року. Одним із головних факторів, що 
впливають на негативний показник є слабка судова система [3].

У разі порушення державою прав інвестора, він має право звернутися до міжна-
родного арбітражу для вирішення спірної ситуації. Інвестиційна претензія — це, ча-
стіше за все, обов’язкова умова для ініціювання арбітражного розгляду, та становить 
3–6 місяців. Арбітражний розгляд інвестиційного спору — процедура дорога. Не у 
всіх інвесторів є достатньо коштів на фінансування такого процесу.

Міжнародний комерційний арбітраж є ефективним та надійним засобом вирі-
шення спорів, важливе значення цього інституту в міжнародних відносинах вже дав-
но визнано. У міжнародному праві є наступні види міжнародного арбітражу: ізольо-
ваний арбітраж (ad hoc) та інституціональний (постійний) арбітраж.

Механізми захисту прав іноземних інвесторів в Україні відповідають міжнарод-
ній практиці. Вибір конкретного механізму захисту своїх прав залежить від обставин 
спору та фінансових можливостей іноземного інвестора, він має право звернутися до 
українських судів з позовом як до держави, так і до осіб приватного права.
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Держава може собі дозволити не погодитися з вимогами, викладеними в інвес-
тиційній претензії. Найчастіше інвестори оскаржують втручання держави в процес 
здійснення інвестиційної діяльності: припинення дій контрактів, відмова видачі лі-
цензій, реформування законодавства.

Висновки: вирішення спорів щодо іноземного інвестування зарекомендував себе 
як ефективний, що підтверджується кількістю міжнародних двосторонніх і багато-
сторонніх угод. Недоліки — тривалість розгляду та виконання рішення в разі відмо-
ви держави-відповідача. Міжнародна спільнота зацікавлена в тому, аби цей механізм 
був максимально дієвим та доступним, тому іноземні інвестори мають беззаперечну 
гарантію того, що в будь-якому випадку їх майновим правам та інтересам нічого не 
загрожує. Це те, чого потрібно прагнути.
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заХисТ  ТрудоВиХ  праВ  праціВникіВ   
В  умоВаХ  каранТину

Тема захисту трудових прав у період світової пандемії є надзвичайно актуальною 
бо під час запровадження карантинних умов, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню хвороби (COVID-19), коли через обмеження руху транспорту, 
міжміського сполучення, тощо працівники не мають можливості прибути до місця 
роботи чи у зв’язку з падінням доходів підприємства простоюють або закриваються, 
у суспільстві виникло питання щодо забезпечення трудових прав в Україні.

Беручи до уваги погіршення епідеміологічного стану та жорстокий тиск унаслі-
док поширення COVID-19, Україна стикається з низкою проблем у сфері працев-
лаштування та зайнятості, зокрема: масове скорочення робочих місць; безробіт-
тя; дефіцит гідної оплати праці; зменшення стабільної зайнятості та можливостей 
кар’єрного зростання тощо. 

Право на працю кожної особи захищається відповідними нормативно правови-
ми актами: Конституція України (кожен громадянин має право на працю, що вклю-
чає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується); Кодексом України про адміністративні правопорушення (на-
приклад, стаття 41 передбачає порушення встановлених термінів виплати заробіт-
ної плати, виплата їх не в повному обсязі, що тягне за собою накладення штрафу); 
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кодексом законів про працю (за порушення встановлених строків виплати зарплати 
працівникам більш як за один місяць та виплату її не в повному обсязі відповідно до 
ст. 265, тягне за собою фінансову відповідальність); Кримінального кодексу України 
(наприклад, безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один 
місяць, тягне за собою відповідальність (ст. 175).

В умовах карантину, коли через проблеми в економіці на підприємствах зменшу-
ються обсяги виробництва, затримується виплата заробітної плати, працівники пе-
ребувають під загрозою звільнення з роботи. Саме тому були внесені зміни до статті 
47 Закону України “Про зайнятість населення” [1] щодо допомоги у зв’язку з частко-
вим безробіттям. З’явилася нова підстава для звернення за допомогою — скорочення 
виробництва та тривалості робочого часу у зв’язку з тим, що роботодавцем вжива-
ються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання 
відповідного рішення місцевої державної адміністрації. З метою недопущення масо-
вих скорочень робочих місць, збереження кваліфікованих кадрів доцільно викори-
стати механізм надання допомоги з часткового безробіття, яка надається державною 
службою зайнятості підприємствам для виплати працівникам, у разі втрати ними 
частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законо-
давством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробни-
цтва продукції без припинення трудових відносин

На нашу думку, така схема компенсацій роботодавцям є частиною стимулюючих 
заходів для внутрішнього ринку. Роботодавці повинні взяти на себе зобов’язання, 
що вони не будуть звільняти працівників з фінансових причин впродовж періоду 
компенсаційних виплат; 2) працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу;  
3) Оплачувати час простою в період оголошення карантину.

Верховною Радою України ухвалено Закон України “Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та еко-
номічних гарантій через поширення коронавірусної хвороби (COVID-2019)”. Цим 
Законом до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про зайнятість” 
внесено зміни, відповідно до яких працівники під час карантину мають право: 1) пра-
цювати на умовах дистанційної (надомної) роботи (стаття 60 Кодексу законів про 
працю(далі КЗпП) України). 

Особисто ми можемо рекомендувати використати в період карантину такі права:  
1) право на оплачувані щорічні основну та додаткову відпустки, порядок надання 
яких визначено у статті 10 Закону України “Про відпустки”; 2) право на соціальну 
додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу 
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи(стаття 19 Закону України “Про від-
пустки”). Але все ж таки при можливості перейти на дистанційну форму праці. 

Нажаль, під час карантину існують випадки, коли роботодавці змушують праців-
ників писати заяви на звільнення за власним бажанням. Такі дії роботодавця є неза-
конними, та несуть за собою відповідні наслідки.

Законодавством про працю не передбачено підстав для звільнення працівника 
у період карантину або обмежувальних заходів. Тому, якщо у працівника не має 
бажання звільнитись з роботи, йому слід відмовитись від написання такої заяви. 
У протилежному випадку, коли працівник буде вважати звільнення незаконним і 
звернеться до суду з позовом про поновлення на роботі, йому буде вкрай важко до-
вести факт примушування з боку роботодавця до написання заяви про звільнення за 
власним бажанням. 

Якщо все ж таки вас звільнили, пам’ятайте, кожен громадянин має право на соці-
альний захист, у випадку безробіття.
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Якщо ж ви вважаєте, звільнення незаконним, то в такому випадку ви маєте право 
звернутися до суду за захистом порушених трудових прав (із позовом про понов-
лення на роботі, стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу). 
При цьому важливо пам’ятати про строки звернення до суду в зв’язку з незаконним 
звільненням — місячний термін з дня, коли працівник отримав копію наказу про 
звільнення, або з дня видачі йому трудової книжки. Якщо порушили ваші будь-які 
трудові права, то слід спочатку писати скарги на роботодавця до управління дер-
жпраці, далі — звертатися до суду.

Вважаємо, що державна політика в умовах поширення COVID-19 має бути на-
правлена, в першу чергу, на підтримку роботодавців. “Карантинне законодавство” 
України щодо соціально-трудових відносин, зайнятості населення потребує удоско-
налення, воно має бути послідовним і виваженим з точки зору дотримання балансу 
інтересів роботодавця і працівника.

Доцільно знизити податкове навантаження на бізнес, запровадити пільгові став-
ки податку на прибуток та додану вартість, диференціювавши їх розмір залежно від 
активності роботодавців.

Право на компенсацію також мають роботодавці, які є суб’єктами малого підпри-
ємництва та які працевлаштували безробітних на нові робочі місця в пріоритетних 
видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням 
служби зайнятості; компенсація виплачується протягом одного року з дня працев-
лаштування особи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок безробіття [2].

У період карантину та в звичайний час, з питань щодо захисту порушених трудо-
вих прав працівники можуть звертатися до юристів профспілок, членами яких вони 
є, а також на телефони “профспілкової гарячої лінії”, які оприлюднені на офіційному 
сайті Федерації профспілок України.

Враховуючи досвід країн світу, дослідники пропонують створити Фонд еконо-
мічної стабілізації; спрямовувати відповідні кошти на надання одноразових грантів, 
повернення яких не передбачено; надавати кредити, доступні за допомогою різних 
програм позики; забезпечити підтримку суб’єктів обіговими коштами для покрит-
тя витрат протягом карантину; відтермінувати виплати платниками податків; за-
морозити виплати за кредитами та позиками; відкласти виплати податку на майно 
для компаній, які зазнають збитки; знизити ставки та відтермінувати сплати ПДВ  
тощо [5].

В умовах карантину більшість країн світу переводять бізнес на дистанційну ро-
боту, запроваджують тривалі оплачувані та неоплачувані відпустки для працівників, 
різноманітні програми державної допомоги роботодавцям з метою збереження робо-
чих місць [6].

Висновок: таким чином ми можемо зробити висновок, що по-перше, право кож-
ного працівника захищається законом. Його порушенні несе за собою можливе  
звернення до суду, та поновлення порушених прав працівника. По-друге, держава 
повинна здійснювати допомогу підприємцям, для вирішення проблеми масових ско-
рочень робочих місць на період карантину, а отже зменшити процент безробіття в 
Україні.
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Ситуація з COVID-19 зачіпає життя кожної людини, прийняті безпрецедентні 
заходи попередження поширення, включають в себе — примусовий карантин, забо-
рону на вихід з дому, обмеження по пересуванню, економічної діяльності та суспіль-
ного життя. Дані заходи можуть захистити суспільство від поширення злочинності, 
але також можуть загнати її ще глибше в підпілля. Пандемія загострила і висунула 
на перший план економічну і соціальну нерівність, яке є однією з корінних причин в 
торгівлі людьми. Водночас, у ситуації з торгівлею людьми злочинці пристосовують 
свої бізнес-моделі до нової норми, створеної пандемією 

За даними МВС з початку цього року Національною поліцією України: виявлено 
710 кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми; повідомлено про 
підозру 228 торговцям людьми за результатами розслідувань; направлено до суду 
895 кримінальних проваджень з обвинувальним актом щодо зазначеної категорії 
осіб [1]. Звісно, що вищевказані дані не відображають всього масштабу проблеми, 
що пов’язано з високою латентністю даного злочину, але й на їх підставі можна зро-
бити висновок про те, що торгівля людьми сьогодні займає одне з лідируючих місць 
в рейтингу латентної злочинності в Україні.

Слід зазначити, що пандемія зробила завдання виявлення жертв торгівлі людьми 
ще більш важкою. Жертви більш схильні до зараження вірусом, менш підготовлені 
і мають обмежений доступ до медичного обслуговування. Найважливіші практичні 
дії з підтримки жертв торгівлі людьми стали проблемою з огляду на перегляд країна-
ми своїх пріоритетів у час пандемії, різке зростання безробіття і скорочення доходів 
означає, що значна кількість людей, які вже були уразливі, виявляються в ще більш 
небезпечних умовах. Окрім того заходи пов’язані з COVID-19 можуть непропорцій-
но сильно зачіпати деякі категорії людей, що піддаються ризику експлуатації. Так, 
наприклад, нелегальні мігранти та сезонні робочі стикаються з більш небезпечни-
ми умовами праці та життя, що призводить до більшої уразливості. Жертви торгів-
лі людьми в секторі домашнього господарства і секс індустрії піддаються підвище-
ному ризику експлуатації, оскільки небезпека для здоров’я і схильність до впливу 
COVID-19 зросла.

У зв’язку із карантинними обмеженнями, став уповільненим механізми перена-
правлення жертв торгівлі людьми, який має суттєве значення для виявлення жертв 
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торгівлі людьми та забезпечення їм доступу до їх прав, що привело до ускладнень 
ідентифікації жертв і подальшого їх захисту.

Слід зауважити, що до ризиків та викликів, які зафіксовані і можуть зростати й 
після завершення карантинних заходів відносять: 

• Посилення вразливості громадян до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми 
та експлуатацію у зв’язку з погіршенням економічного стану; 

•  Підвищення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації 
в Україні; 

• Збільшення випадків торгівлі людьми та експлуатації в сферах, які наразі є 
менш видимими та дослідженими: торгівля людьми та сексуальна експлуа-
тація он-лайн, зокрема сексуальне насильство щодо дітей он-лайн, торгівля 
людьми, в тому числі дітьми, шляхом використання допоміжної репродуктив-
ної технологій технології сурогатне материнство тощо;

• Незвернення (ймовірно) постраждалих від торгівлі людьми до визначених 
суб’єктів або інших інституцій по допомогу через відсутність можливостей, 
побоювання;

• Посилення вразливості через іншу низку факторів, у першу чергу – домашнє 
насильство;

• Ускладнення діяльності організацій, які надають допомогу постраждалим від 
торгівлі людьми, та механізму перенаправлення в цілому;

• Готовність пристати на будь-яку, навіть сумнівну та ризиковану, пропозицію 
щодо роботи за кордоном по завершенні карантинних заходів та відкритті кор-
донів [2].

Зазначене свідчить про актуальність проблеми торгівлі людьми та необхідності 
удосконалення засобів її попередження та протидії з урахуванням впливу пандемії.

джерела

1. Национальная полиция за 6 месяцев нынешнего года выявила 130 фактов торговли 
людьми, причем только 20–25% — благодаря обращению граждан // Украинформ. URL: 
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3289642-nacpolicia-v-etom-godu-soobsila-228-
podozrenij-torgovcam-ludmi.html

2. Дайджест 3. Пандемія covid-19 та проблема торгівлі людьми: вплив, ризики, виклики. 
URL: https://la-strada.org.ua/download/dajdzhest-3-pandemiya-covid-19-ta-problema-
torgivli-lyudmy-vplyv-ryzyky-vyklyky
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проблеми  проТидії   
незаконної  ТранспланТації  орГаніВ   
або  Тканин  лЮдини  В  період  пандемії

В українському суспільстві, зростає розуміння значення цінності людини та її здо-
ров’я. Право людини на життя і здоров’я є головним серед прав, що захищає держава, 
оскільки при втраті життя або здоров’я утрачають значення інші цінності. Одним з 
засобів їх охорони є трансплантація органів та тканин людини. Водночас, вченими 
на міжнаціональному рівні було оцінено глобальні наслідки пандемії COVID-19 по 
відношенню до трансплантації органів — зниження на 31% кількості трансплантацій, 
виконаних під час першої хвилі пандемії коронавіруса, в порівнянні з попереднім, 
2019 роком [1].

 Незважаючи на це, як свідчать матеріали практики в Україні, можливості тран-
сплантації породжують зловживання нею, торгівлю органами або тканинами, їх при-
мусове вилучення, насильницьке донорство крові і навіть вбивство з метою тран-
сплантації органів або тканин людини, експлуатацію людини з метою вилучення 
органів чи тканин. Так, В Україні нещодавно силами правоохоронних органів було 
заарештовано жінку, яка через канали мережі Інтернет намагалася продати нирку 
свого чотирирічного сина. Також силами правоохоронних органів України було за-
тримано лікаря, який на території України нелегально підшукував донорів для тран-
сплантації нирок [2].

У доповіді Генерального секретаря на тему попередження незаконного обороту 
органів людини, боротьби з ним і покарання за нього, підготовленому для Комісії 
з попередження злочинності та кримінального правосуддя (Е / СN.15 / 2006/10), 
зазначається, що на ймовірність стати жертвою торгівлі впливають такі фактори, як 
безробіття, низький рівень освіти і злидні, і те, що хоча торгівля людьми з метою ви-
лучення органів являє собою досить рідкісне явище, інформація по окремих фактах 
такої торгівлі все ж є. У доповіді далі відзначається, що незважаючи на відсутність 
переконливих доказів існування практики торгівлі дітьми з метою вилучення орга-
нів, відомо чимало випадків викрадення або пропажі дітей, яких згодом знаходили 
мертвими, понівеченими і з видаленими органами. В Україні також мають місце  
вказані незаконні дії. Так, наприклад, у 2018 році поліція передала до суду 5 кри-
мінальних проваджень щодо продажу неповнолітніх для вилучення органів [3].  
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на чорному ринку щорічно 
відбувається понад 10 тис продажів людських органів. Близько 5–10 % транспланта-
цій нирок у світі відбувається завдяки торгівлі людьми і транскордонній контрабан-
ді. Щорічно це приносить до 1,2 млрд дол прибутку. За іншими оцінками, щорічна 
вигода сягає 8 млрд доларів [4]. Причиною розвитку “чорного ринку людських орга-
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нів”, який має місце й в Україні є дефіцит донорських органів в розвинених країнах 
[5].

Вважаємо доцільним виокремити такі умови, що сприяють виникненню проти-
правної торгівлі людьми, органами та тканинами людини: низький економічний до-
бробут населення пов’язаний із пандемією; низький розвиток програм в сфері тран-
сплантології, а також здійснення фінансової підтримки з боку держави; наявність 
прогалин в законодавстві, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконну 
трансплантацію органів і тканин людини, а також придбання, зберігання, перевезен-
ня органів і тканин людини, походження яких невідоме; розвиток “транспланта-
ційного туризму” як для лікування, так і для донорства з метою отримання матері-
альних благ при успішному результаті даної поїздки; наявність осіб з матеріальної 
можливістю здійснення покупки необхідних для них органів і проведення пересад-
ки за межами України; виникнення способу незаконного сурогатного материнства в 
кустарних умовах з метою плекання майбутнього трансплантата; існування широ-
кого кола осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя; учaсть організованих зло-
чинних груп у сфері нeзaконнoї трaнсплaнтoлoгіі; відсутність єдинoгo oргaну, який 
координує працю з підбору донорів. 

Неможливо виявити точно на скільки масштабна дана проблема за причини 
складності застосування статистики через неможливість її виявлення.

Отже, можна зробити висновки, що для попередження незаконної трансплантації 
органів або тканин людини необхідні наступні впровадження та зміни:

1) Удосконалити національне законодавства на основі законодавства ЄС шля-
хом його інтеграції, 

2) створення Єдинoгo oргaну, який координує працю з підбору донорів та Єди-
ного Банку анатомічних матеріалів людини та визначення спільної процедури 
не тільки для громадян, а й інших осіб, які проявили волевиявлення стати до-
норами на території іншої держави.

3) розробити механізм прийняття рішень для зменшення корупційної складової 
й упередженості лікарів та посадових осіб відповідних медичних установ.

4) забезпечити рівність прав людей на отримання допомоги та здійснення іншої 
державної політики у сфері трансплантології;

5) удосконалити Кримінальний кодекс України — передбачити відповідальність 
за торгівлю неповнолітніми з метою вилучення органів у ст. 149-1 КК та до-
повнити ч. 2 ст. 115 пунктом п’ятнадцятим, в якому визначити кваліфікуючу 
ознаку — “з метою вилучення органів”.
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розВиТок  ВиконаВЧоГо  проВадЖеннЯ  В  україні

Інститут примусового виконання рішень суду та рішень інших органів існує 
стільки, скільки існує інститут держави. Але тільки в сучасний історичний період 
правова практика ступає шляхом становлення в нашій державі спеціальної системи, 
яка реалізує лише  виконавче провадження. 

Виконавче провадження як кінцева стадія судового провадження і примусове 
виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) — це сукуп-
ність дій визначених у Законі України “Про виконавче провадження” органів і осіб, 
які спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, Законом України 
“Про виконавче провадження”, іншими законами та нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, а також 
рішеннями, які відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” підля-
гають примусовому виконанню. Судові рішення є обов’язковими до виконання на 
всій території України (відповідно до ст. 124 Конституції України). Згідно положень 
даного Закону, державний виконавець розпочинає примусове виконання рішення на 
підставі виконавчого документа, зазначеного у ст. 3 Закону [1].

В системі Міністерства юстиції України ще з 1999 року діє державна виконав-
ча служба, завдання якої є: своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання 
рішень судів та інших органів. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і 
боржник. 

За роки незалежності держави, головним гострим питанням для населення та 
юристів було забезпечення державою швидкого і повного виконання рішень судових 
та інших органів. Не новина, що Україна посідає чи не перше за зверненнями до Єв-
ропейського суду з прав людини через порушенням прав людини саме на стадії вико-
нання судових рішень. І на таку ситуацію звичайно впливають різноманітні аспекти. 
Сюди входить і значна завантаженість державних виконавців, і недосконале законо-
давство, і корупційні основи, та багато іншого. І беручи до уваги массу негативних 
наслідків, в 2016 році було проведено значне реформування системи примусового 
виконання рішень в Україні. За наслідками реформи в Україні з’явився інститут 
приватних виконавців, тобто примусове виконання рішень покладається на держав-
них і приватних виконавців; запроваджений Єдиний реєстр боржників та Єдиний 
реєстр приватних виконавців; при відкритті виконавчого провадження строк для 
самостійного (добровільного) виконання рішення боржнику не надається; викона-
вець при відкритті виконавчого провадження зобов’язаний одразу накласти арешт 
на майно (кошти) боржника; після відкриття виконавчого провадження виконавець 
зобов’язує боржника подати декларацію про доходи та майно та багато іншого. 

Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів”, на відміну від раніше діючого Закону України 
“Про державну виконавчу службу”, не містить цілий ряд норм, якими визначається 
структура органів державної виконавчої служби (далі — ДВС), компетенція органів 
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ДВС з організації її діяльності, вимоги до керівників структурних органів ДВС, а 
порядок призначення на посаду та звільнення з посади працівників органів ДВС.

Варто зазначити, що система примусового виконання рішень є обов’язковою 
частиною публічної влади на всіх етапах її створення та реалізації. Аналізуючи істо-
ричний розвиток інституту примусового виконання рішень, варто сказати, що судові 
рішення, котрі потребували примусового виконання, найчастіше стосувалися здійс-
нення стягнень та виконання кредитних зобов’язань. Взагалі у процесі розвитку та 
зародження даного інституту відповідно до рівня регламентації діяльності судових 
виконавців та узаконення норм права можемо виділити такі стадії: ябедняківський 
(Х–ХІ ст.), мечниківський (ХІІ ст.), приставський (ХІІІ–ХV ст.), магдебурзький 
(XV – поч. XVIII ст.), капітано-ісправський (XVIII – поч. ХІХ ст.), судово-пристав-
ський (др. пол. ХІХ ст. – 1917 року) та радянський (1917–1991).

Поглиблюючись у процес зародження та розвитку інституту примусового вико-
нання рішень на території сучасної України, слід розпочати з аналізу “Руської прав-
ди”, що стала найвизначнішім збірником руського права. “Руська Правда” була вида-
на у ХІ–ХІІ ст. і основа її була на нормах звичаєвого права, яке панувало на той час. 
Ця культурна пам’ятка дійшла до нас у трьох редакціях. Кожна з редакцій втілює не 
лише певний період української історії, але й пануючі принципи здійснення право-
суддя. Порівнюючи Руську правду з аналогічними західноєвропейськими збірками 
правових норм (Lex Salica, Lex Ripuaria), варто підкреслити, що в Руській Правді та-
кож над судовими вироками конкретного змісту переважають суто формалістичні та 
символічні процесуальні правила. Проаналізувавши Руську Правду можна вказати 
на наступне. Період чинності Короткої Правди пов’язують з періодом діяльності та 
реформ княгині Ольги. Визначальним вкладом цієї редакції був поступовий перехід 
від інституту кровної помсти до грошових стягнень та введення інституту держав-
них представників — обетників або ябедників. Руська Правда свідчить про поступо-
вий руху у напрямі до феодального права, зокрема було введено захист судових ви-
конавців — ябедників та інших князівських дружинників, як представників сторони 
стягувача, від посягання на їх життя під час виконання рішень суду чи князя. Досить 
часто стягувач змушував боржника відпрацьовувати свій борг, свідчення чого стала 
поява “холопства”, тобто закріпачення, що передбачалося у ст. 68–69 Руської Прав-
ди. До того ж стягувач мав право забрати до себе в холопство не тільки боржника, 
але і всю його сім’ю, якщо борг був значним. Цікавим єте, що від закріпачення звіль-
нялися лише купці, якщо борг був зумовлений “нещасними” обставинами. В такому 
випадку купці отримували право на відстрочку. Загалом найчастіше стягувачами ви-
ступали багатії, феодали, а боржниками збіднілі міщани та селяни. Якможна поба-
чити, стягувач мав набагато більші права, порівняно з боржником за часів Київської 
Русі, що на той час, як й інші країни Європи, була феодальною державою з класовим 
суспільством. Варто наголосити, що за часів дії Руської Правди, стягувач частіше 
сам й здійснював стягнення, що передбачалося у ст. 34 Руської Правди. Ябедники і 
мечники здійснювали стягнення на користь держави, тобто князя. Згодом, поширена 
редакція Правди, джерелом якої стали Коротка Правда і “Устав Володимира Моно-
маха” (про стягнення процентів і про закупи), ввела новий тип виконавця — “тивун 
бояреск”, окрім ябедника і мечника, а також завершила зміну статусу судового вико-
навця від військового до державного чиновника. Таким чином і зароджувався такий 
правовий інститут як виконавче провадження [2, с. 53].

Таким чином, виходячи з викладеного, можна зазначити, що досвід минулого  
дає змогу на оновлення положень закону, що і відбувається в нашій державі, за-
проваджено позитивні зміни у процедурі виконавчого провадження, оскільки ці  
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зміни покликані забезпечити дієвий механізм швидкого та повного виконання  
рішень.
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длЯ  ноТаТок



У пропонованому збірнику подано тези доповідей учасників науково-практичної 
конференції МАУП з проблематики широкого кола аспектів процесу системної мо-
дернізації України.

Для науковців, громадсько-політичних діячів, студентів, а також усіх, хто ціка-
виться розвитком Української держави і світовим досвідом проведення модерніза-
ційних процесів.
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