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CRISIS COMMUNICATIONS AS AN ELEMENT OF CRISIS MANAGEMENT 

IN EMERGENCIES 
 

 
The risks of emergencies of natural and man-made nature are a factor 

that determines the quality of life in the regions of any country. 
Unfortunately, for Ukraine these risks are quite high, which necessitates the 

detailed elaboration of organizational and managerial approaches to solving 
this complex problem. All of the above leads to the recognition that 
traditional approaches to managing the complex consequences of 

emergencies, as evidenced by the experience of their application, often lead 
to unsatisfactory results. Another serious problem in the organization of 

effective management in an emergency is the real complication or lack of 
coordination of official governmental, departmental and non-governmental 
bodies. Traditional approaches to emergency management, as evidenced by 

the experience of their application [1], often lead to unsatisfactory results. 
Traditionally, it is believed that action in times of crisis and emergency 

is the prerogative of the executive branch. At the same time, however, 
experts have recently tended to acknowledge the fact that the task of 
ensuring preparedness for action under appropriate conditions extends to all 

public authorities without exception, including the legislature, as well as non-
governmental organizations and institutions. A condition for adequate 

perception of this provision is a clear understanding of the nature of crises 
and emergencies in terms of functions and tasks of public administration [2]. 

First, we will give clear definitions of crisis management and the 

difference between the definitions of "crisis" and "emergency" from the point 
of view of public administration. We also substantiate the need to ensure the 

constant readiness of civil servants to act in times of crisis and emergency. 
The definitions of "crisis" and "emergency" are often used 

interchangeably, but from the point of view of public administration, a 

distinction should be made between them. 
Crisis should be considered a situation that is a challenge to the public 

perception of the proper state of affairs, traditions, values, security, safety or 
integrity of the state [1, 3]. 

Crisis communications can be defined as the collection, processing and 

dissemination of information needed to resolve a crisis situation. In the pre-
crisis period, their function is to gather information about possible risks to the 
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organization, to make decisions on managing potential crises, as well as to 

train people who will participate in anti-crisis measures. The training includes 
members of the crisis group, crisis representatives and any persons who will 

help to overcome the crisis [4, 5]. 
Crisis communications involve the collection and processing of 

information for team decision-making, as well as the creation and 
dissemination of "crisis" messages to individuals outside the team [6–8]. 

Conditions for the deployment of communication in crisis situations: 

1) uncontrolled consequences of actions; 
2) a sharp reduction in controlled parameters; 

3) shift towards basic needs (on the scale by A. Maslow); 
4) increasing the importance of information and interpretation of 

events; 

5) change of information channels and growth of the role of unofficial 
channels in comparison with official ones. 

Analysis of the domestic experience of public administration of public 
protection processes in the emergency revealed that public administration 
has gradually shaped public policy in the sphere of national security, but the 

simultaneous existence at the legislative and practical level of three state 
systems production principle, have virtually single coordinating and 

permanent governing bodies, forces and means and in some way duplicate 
each other, indicates the imperfection and excessive hierarchical complexity 
of the system of public administration in the field of civil protection. 

Analysis of foreign experience has shown that in NATO member 
countries - Norway, Denmark, Italy, Poland, etc. - civil protection systems 

have long been established, operate and are coordinated by NATO in 
emergency planning. The system consists of eight committees: planning of 
human and material resources, industrial resources, supply of fuels and 

lubricants, sea transportation, etc. The most effective systems of protection 
of the population from emergencies are created in Finland, Sweden, Norway, 

Denmark, Israel. In these countries, the training of staff and the public is well 
established and significant allocations and resources are allocated to deal 
with the consequences of emergencies. The comprehensive international 

cooperation that has emerged consists in the creation of numerous 
international bodies for the interaction of the systems of protection of the 

population from the emergencies of European states to eliminate the 
consequences of global emergencies. 

Having a smooth and reliable connection is vital during a crisis. 
Planning, preparing and working out a crisis communication plan ensures the 
success of operations during the crisis. Working with internal and external 

audiences and the media is a difficult task. Lack of control and management 
of messages coming from event response leaders can resonate more than the 

crisis itself. Such dynamics can weaken public confidence enough to make it 
impossible to accomplish the task, as well as adversely affect the response 
authorities. During a crisis, the day-to-day responsibilities of the public 

information officer become an integral part of the responsibilities of every 
member of the organization. Too cautious or contemptuous attitudes towards 

informing the public during the crisis have damaged many reputations. The 
classic approach of a public relations officer or a public information officer to 
crisis communication can be the basis for a successful response. 

Having a smooth and reliable connection is vital during a crisis. 
Planning, preparation and development of a crisis communication plan 

ensures the success of operations during the crisis. Working with internal, 
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external audiences and the media is a difficult task. The lack of control and 

management of messages coming from event response leaders may resonate 
more than the crisis itself. Such dynamics can weaken public confidence to 

such an extent that it will make it impossible to accomplish the task, as well 
as negatively affect the response authorities. During a crisis, the day-to-day 

responsibilities of the public information officer become an integral part of the 
responsibilities of every member of the organization. 

Too careful or contemptuous attitudes towards informing the public 

during the crisis have damaged many reputations. The classic approach of a 
public relations officer or a public information officer to crisis communication 

can be the basis for an adequate response to a crisis. 
In summary, we note that the results of the risk analysis will be the 

basis of your crisis communication plan. Obviously, the crisis communication 

plan is not a contingency plan, but it complements operational protocols to 
overcome the crisis. The processes of liquidation of the consequences of 

emergencies (crisis) and crisis communication should take place 
simultaneously, helping and complementing each other. It should be 
understood that a crisis response plan is not only and not so much a 

document, but a process during which the organization analyzes potential 
threats, forms an anti-crisis team and prepares its staff for a possible crisis. 

Given the large number of potential crisis situations, as well as the constant 
change in the external environment, crisis response plans need to be 
constantly adapted to modern conditions and they are never finalized. In a 

modern organization, such plans are regularly reviewed and updated - from 
quarterly to biennial. 
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STATE MANAGEMENT OF LIFE SAFETY RISKS IN MODERN 
CONDITIONS 

 
 

In connection with the intensive social development of mankind, 
accompanied by the introduction of new production technologies, exploitation 
of natural resources, growth of information flows and pace of life, there are 

new threats to the population caused by natural, man-made and social 
factors. 

The risks of natural and man-made emergencies are a factor that 
determines the quality of life in the regions of any country [1]. Unfortunately, 
for Ukraine these risks are quite high, which necessitates the urgent 

development of organizational and managerial approaches to solving this 
complex problem. All of the above leads to the recognition that traditional 

approaches to managing the complex consequences of emergencies, as 
evidenced by the experience of their application, often lead to unsatisfactory 
results. Another serious problem in the organization of effective management 

in an emergency is the real complication or lack of coordination of official 
governmental, departmental and non-governmental authorities. 

Reducing the time for the development, adoption and implementation 
of management decisions, increasing uncertainty and risk, the need to attract 
additional resources from reserves, the existence of different modes of 

operation of public administration in emergencies indicate that public 
administration in this area has certain features the ability to reduce the 

likelihood of inadequate management decisions, will save resources and time 
to eliminate the consequences of emergencies and reduce losses. 

The very emergence of high-profile emergencies necessitates the 

mobilization of significant material, financial and human resources to work to 
eliminate the consequences. And the most acute issue is the optimal, efficient 
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and adequate use of resources. For the above reasons, there is no doubt 

about the importance of improving the management of the emergency 
response process, which requires the use of crisis management methodology. 

Crisis and emergency activities involve close cooperation with various 
institutions and structures that are not part of the usual circle of 

communication. There are severe time constraints that prevent you from 
finding out who is responsible for solving the problem. Therefore, the degree 
of readiness to act in such circumstances, the predetermined range of 

responsibilities and the division of responsibilities, which provides the ability 
to perceive a much wider range of challenges and potential threats compared 

to their existing experience, are crucial. 
During the years of independence, Ukraine has not created an effective 

system of public administration aimed at identifying and minimizing the risk 

of natural and man-made emergencies. The national model of the system of 
emergency risk prevention is based on a single state system of civil 

protection. Having taken over the functions of the civil defense inherited from 
the USSR, this system still remains functionally focused mainly on taking 
measures to eliminate the consequences of emergencies. There is a 

discrepancy between modern approaches to reducing the risk of natural and 
man-made disasters in Ukraine, the significance of this problem and public 

expectations [2]. 
Organization of life support in the National Assembly in accordance 

with the Civil Protection Code of Ukraine institutions and organizations, 

regardless of ownership and management guarantees for its implementation. 
The state, as the guarantor of this right, creates a system of civil defense, 

aims to protect the population from the dangerous consequences of accidents 
and disasters of man-made, environmental, natural and military nature. The 
main function of state executive bodies, administrations of enterprises, 

institutions and organizations, regardless of ownership and management, in 
the event of an emergency, is to protect the population and organize its 

livelihood. 
The right to safe living in Ukraine, in addition to the Constitution of 

Ukraine, is guaranteed by a system of national organizational engineering, 

sanitation, anti-epidemic and other measures aimed at preventing 
emergencies. At the same time, for the territory of the countries of the 

former USSR the level of risk (death from unnatural causes) is close to 102 
per year, which is 3-5 orders of magnitude higher than the normative level 

established in the EU countries [3]. The significant increase in the number 
and scale of natural and man-made disasters in recent decades is due both to 
population growth and the development of more and more of the planet, and 

to the relentless use of increasingly powerful (and not always properly 
controlled) technologies to adapt to the growing world. human needs, has led 

to a significant increase in the attention of national governments and 
international institutions to the problem of reducing natural and man-made 
risks. 

The development of no society or its segment has been and remains 
impossible without a level of security. Security as a category covers all 

spheres of life. In this context, it is especially important to study the 
interdependence of the basic functions of social life - existence and self-
preservation, development and security, which are two sides of the process 

of society. Gradually, the category of "security" developed into the scientific 
concept of "security", which began to be studied in each branch - economics, 
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sociology, political science, military affairs, ecology, and others. Over time, 

the concept of "security culture" came into circulation. 
The structure of the risk management system includes the following 

main elements: establishing levels of acceptable risk, based on economic and 
social factors, building mechanisms for state security regulation; 

environmental monitoring, risk analysis of the population and emergency 
forecasting; decision-making on the expediency of protection measures; 
rational allocation of funds for precautionary measures to reduce risk and 

measures to reduce the scale of emergencies; implementation of 
precautionary measures to reduce the risk of emergencies and reduce their 

consequences; carrying out emergency rescue and recovery work during 
emergencies. 

The introduction of European standards of safe living, as one of the 

requirements of Ukraine's Euro-Atlantic integration, is possible under the 
conditions of cardinal conceptual and methodological innovations and 

institutional transformations. Ukraine has established a strong foundation of 
state policy in the field of safe living conditions, in particular the adopted 
legal framework, which is based on the Constitution of Ukraine and includes 

laws in the field of health, labor protection, environmental protection, road 
safety, civil safety and civil protection. . 

As measures, it is recommended to implement in practice the transition 
to management methods based on the analysis of risk assessment as a 
quantitative characteristic of the danger (for the population and the 

environment) from the object of danger to emergency risk management. The 
risks should be assessed not only under normal conditions of trouble-free 

operation, but also in the event of accidents and catastrophes with the 
destruction of protective structures, release of hazardous substances into the 
environment, fires, flooding of vast areas and more. 

In Ukraine, the concept of security culture began to be systematically 
implemented mainly in sectoral programs and projects [4]. However, along 

with significant achievements, there are a number of issues that need to be 
addressed, namely: insufficient understanding at the political level of the 
need to implement a safety culture both in the field of nuclear energy and in 

other spheres of life; lack of coordination of the activities of the National 
Council for Life Safety under the Cabinet of Ministers of Ukraine, which has 

practically ceased to exist; insufficient activity of state bodies in the practical 
implementation of the concept of safety culture as an effective tool for 

creating and maintaining safe working and living conditions; inefficient use of 
world experience, opportunities for international cooperation in the 
implementation of joint projects to implement the concept of security culture; 

lack of normative documents on implementation of the concept of safety 
culture in practice; delays in the implementation of the concept of safety 

culture in the field of civil protection, as well as the lack of real steps to 
implement safety culture and other modern approaches to ensuring the 
safety of staff and patients in the medical field; Teaching the disciplines 

"Safety of life", "Fundamentals of labor protection", "Occupational safety in 
the industry", "Civil protection" does not fully meet the state requirements for 

training specialists in safety. 
In accordance with the National Security Strategy of Ukraine, approved 

by the Decree of the President of Ukraine dated 26.05.2015                             

№ 287/2015, identified one of the main directions of state policy of national 
security of Ukraine - creating an effective security and defense sector, 

including through its professionalization, professional development staff, its 
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effective motivation to properly perform the tasks assigned to it, the most 

appropriate reduction of service units of the sector. 
In conclusion, in order to ensure the sustainable development of 

society, the system of civil security education should include not only the 
system of training highly specialized specialists in fire safety, civil protection, 

law enforcement, but also all segments of the population. The mission of civil 
security education should be the formation of a person's social responsibility 
for the viability of himself and his environment on the basis of established 

security thinking. 
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Науковий напрям: Цивільна безпека 

 
ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД УКРАЇНИ 

 

 

Загальновідомий факт, що Україна конституційно визнала своєю 
метою – шлях вступу до Євросоюзу. Поступ України до стандартів 
Європейського союзу – це проведення багатогранних реформ. Наразі 

реформи децентралізації з метою формування ефективного місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 
високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 
прямого народовладдя,  узгодження інтересів держави та територіальних 

громад [1]. 
Реформа передбачає передачу ресурсів і відповідальності на рівень  

органів місцевого самоврядування. В результаті децентралізації органи 
місцевого самоврядування будуть нести відповідальність перед громадами 
– за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність. 

 Сталий соціально-економічний розвиток територіальної громади та 
зростання добробуту її населення неможливі без вирішення питань 

безпеки життєдіяльності людини, її захисту від різних надзвичайних 
ситуацій, пожеж та небезпечних подій.  

Історично так склалось, що реалізація основних заходів цивільного 

захисту переважно здійснювалась на рівні обласних та районних центрів, 
міст обласного значення. Більшість органів місцевого самоврядування 

через їх надмірну подрібненість та слабку матеріально-фінансову базу не 
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мали можливості реалізовувати повноваження з питань цивільного 

захисту. Тому важливою складовою реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні стала організація заходів 

цивільного захисту та рівні територіальної громади (далі – ТГ), яка стає 
базовим суб’єктом забезпечення захисту населення.  

Саме на рівні міських, селищних та сільських ТГ мають 
організовуватись та реалізуються основні першочергові заходи захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій. Тому кожна ТГ з перших 

днів свого існування має навчитися ґрунтовно планувати та 
організовувати свою безпеку, захист населення і територій від ймовірних 

надзвичайних ситуацій, притаманних цій території. Вирішення цього 
завдання – це і наближення публічного управління в Україні до моделі 
сервісного типу, що забезпечить сучасне, комфортне та безпечне життя 

громадян. 
Зрозуміло, що зміни в адміністративно-територіальному устрої 

України, передача повноважень на рівень ТГ, наразі в організації 
цивільного захисту, каталізують необхідність внесення змін в 
законодавче, нормативно-правове поле України з питань цивільного 

захисту, насамперед – в Кодекс цивільного захисту та низку нормативно-
правових й розпорядчих актів. Однак, організовувати цивільний захист 

населення громад – вже завдання сьогодення. Це вимагає його 
методичного супроводу, а внесення змін в законодавчі акти вимагають їх 
науково-методологічного обґрунтування. 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС 
України спільно з місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування протягом 2016-2018 років реалізовано низку 
пілотних проєктів щодо удосконалення системи цивільного захисту та 
безпеки громад на базовому рівні місцевого самоврядування.  

За результатами реалізації цих пілотних проєктів підготовлено низку 
методичних матеріалів, які містять рекомендації ТГ щодо реалізації 

повноважень у сфері цивільного захисту, аналіз реалізованих в громадах 
проєктів, орієнтованих на безпеку життєдіяльності людини [1,2]. 

Разом з тим існує нагальна потреба у розробці методичного 

порадника (рекомендацій), що містить варіанти рішень щодо 
першочергових дій посадових осіб ТГ стосовно організації цивільного 

захисту та безпеки громади, приклади типових та формалізованих 
документів з цих питань – як «настільної книги» для посадових осіб ТГ, 

діяльність яких пов’язана із організацією та здійсненням заходів 
цивільного захисту. 

В межах існуючого нормативно-правового поля методичне 

забезпечення органів місцевого самоврядування  з питань організації 
цивільного захисту покладено на навчально-методичні центри безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту областей. І кожний з них в межах 
своїх повноважень виконує цю функцію [3]. Однак, наявний кадровий 
потенціал, обмеження часу на виконання цього завдання, необхідність 

навчання багатьох нових керівників і фахівців цивільного захисту ТГ 
обмежує швидке створення ефективного продукту – серії практичних 

порадників з організації цивільного захисту територіальної громади, 
формування її сучасного кадрового потенціалу. В даному напряму 
необхідна синергія зусиль всіх існуючих суб’єктів освітньої діяльності в 

сфері цивільного захисту. 
Як показує багаторічна практика Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту, правонаступником якого є Інститут державного 
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управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – ІДУ НД 

ЦЗ) з розробки методичного забезпечення різних видів діяльності 
суб’єктів забезпечення цивільного захисту [4,5] та як свідчить 

європейський досвід (фінансування створення альянсів компетентностей 
в рамках програми «. Еrasmus+» [6]) для виконання завдання науково-

методичного забезпечення організації заходів цивільного захисту, наразі 
й на рівні територіальної громади, бажаним було б створення альянсу 
компетентностей з цивільної безпеки (консорціуму навчально-методичних 

установ цивільного захисту України – автор ідеї Литвиновський Є.Ю [7, 
c. 65]). Це б сприяло «... розробці галузевої стратегії розвитку навичок 

для підтримки цілей сформованої стратегії зростання сектора» [6] 
цивільної безпеки в цілому, й у даному випадку – організації цивільного 
захисту на рівні територіальних громад.  

Питання створення консорціуму (альянсу компетентностей), як 
інструменту виконання функції методичного забезпечення ДСНС, України, 

на теоретичному рівні підіймається не вперше. Науковцями IДУ НД ЦЗ, ще 
у 2015 році, науково обґрунтовано його створення [7]. Термінове 
завдання вивчення та впровадження кращих практик з питань організації 

цивільного захисту на рівні територіальних громад лише актуалізувало 
необхідність науково-методичного керівництва навчально-методичними 

установами цивільного захисту, у тому числі, з метою створення «творчих 
колективів фахівців для підготовки підручників, навчальних посібників та 
іншої навчально-методичної літератури» [7, с. 69]. У даному випадку, з 

метою забезпечення методичними рекомендаціями з питань цивільного 
захисту для керівних кадрів і фахівців з питань цивільного захисту 

територіальних громад.  
Створення альянсу компетентностей з цивільної безпеки – це 

перспективний напрям розвитку галузі освіти з цивільної безпеки в 

цілому, і науково-методичного забезпечення організації заходів 
цивільного захисту – зокрема. 

Що стосується тактичного завдання сьогодення – створення 
методичного забезпечення організації цивільного захисту на рівні 
територіальної громади, то ІДУ НД ЦЗ (науково-дослідний центр 

цивільного захисту - далі центр), спільно з представниками навчально-
методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

областей, на базі результатів зазначених вище проектів, проводить 
роботу щодо створення практичного порадника, який буде мати 12 серій. 

На сьогодні, підготовлено:  
Серія 1 – огляд основних актів законодавства, що регламентують 

повноваження органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) у сфері 

цивільного захисту, першочергові завдання щодо створення 
організаційної інфраструктури системи цивільного захисту (далі – ЦЗ) 

громади та варіанти організації цивільного захисту громади. 
Серія 2 – алгоритм дій щодо створення підрозділу з питань 

цивільного захисту (або призначення окремої посадової особи з питань 

цивільного захисту) у складі виконавчого органу ТГ. 
Серія 3 – алгоритм проведення аналізу стану техногенно-екологічної 

безпеки громади та запропоновані підходи щодо розроблення 
характеристик територіальних громад (напрямок цивільного захисту). 

Протягом 2021 року буде підготовлено : 

Серія 4 – алгоритм утворення в громадах комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, алгоритм прийняття 
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рішень при виникненні надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та інших 

подій, які виникають на території ТГ. 
Серія 5 – алгоритм планування основних заходів цивільного захисту 

ТГ та реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути 
(загрожувати) на території громади. 

Серія 6 – алгоритм визначення потреби, організації, створення та 
функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої (добровільної) 
пожежної охорони, комунальних аварійно-рятувальних служб, організацію 

діяльності Центрів безпеки громадян. 
Серії 7 – алгоритм організації реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідації їх наслідків (повноваження керівника ліквідації НС, алгоритм 
створення та діяльності штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, типові 
документи що проектуються в процесі їх діяльності). 

Серія 8 – відображає питання щодо створення місцевої системи 
централізованого оповіщення та інформування населення. 

Серія 9 – присвячена змісту, організації та здійсненню основних 
заходів захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

Серія 10 – алгоритм організації та здійснення евакуації населення, 
культурних та матеріальних цінностей. 

Серія 11 – алгоритм створення та використанню резервного фонду 
місцевого бюджету та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 

Серія 12 – алгоритм організації  та проведенню теоретичної і 
практичної підготовки органів управління, сил цивільного захисту ТГ,  

навчанню населення діям при загрозі та виникненні надзвичайної 
ситуації. 

Зміст та перелік серій не є остаточним та в подальшому буде 

удосконалюватися та розширятися. Тематика серій може частково 
змінюватися. Надані поради (рекомендації) розроблені з урахуванням 

досвіду діяльності ТГ регіонів України з питань організації ЦЗ, мають 
рекомендаційний характер для міських, селищних і сільських ТГ та 
розраховані на етап внесення змін до Кодексу Цивільного Захисту 

України, законодавчих та нормативно-правових актів у сфері цивільного 
захисту. 

Отже, децентралізація в Україні перейшла з усталення законодавчої 
бази в практичну площину і вимагає організації різних сфер суспільного 

життя на рівні територіальної громади, у тому числі  й організації її 
цивільного захисту. 

Науково-методичне забезпечення діяльності керівників та фахівців з 

питань цивільного захисту вимагає кропіткої роботи щодо її 
удосконалення, від розробки методичних порадників, вивчення кращих 

практик організації цивільного захисту до створення альянсу 
компетентностей з цивільної безпеки, в який ввійдуть і представники 
територіальних громад. 

ІДУ НД ЦЗ проводиться робота щодо створення настільної книги 
керівника суб’єкта забезпечення цивільного захисту на рівні 

територіальної громади.  
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до співпраці у зазначеному 

напрямі – удосконаленні науково-методичного забезпечення організації 

заходів цивільного захисту шляхом створення альянсу компетентностей з 
цивільного захисту на міжнародному та регіональному рівнях,  а також 
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вивчення та розповсюдження кращих практик організації цивільного 

захисту на рівні територіальних громад. 
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СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

 

 
Головна стратегічна мета будь-якого суб'єкта України повинна 

полягати в забезпеченні функціонування і розвитку, як самого регіону, 

так і працюючих в ньому критично важливих об’єктів (далі — КВО) на 
рівні, що гарантує економічну незалежність і національну безпеку 

України. КВО — об'єкти, порушення (припинення) функціонування яких 
призводить до втрати управління, руйнування інфраструктури, 
необоротної, негативної зміни (руйнування) економіки країни, суб'єкта 

або адміністративно-територіальної одиниці чи до істотного погіршення 
безпеки і життєдіяльності населення. 

Одним з пріоритетних завдань, зумовлених необхідністю реалізації 
даної мети, є забезпечення високого рівня протидії терористичній 
діяльності на об'єктах інфраструктури України. Тероризм — насильство 

або загроза його застосування по відношенню до фізичних осіб або 
організацій, а також знищення (пошкодження) або загроза знищення 

(пошкодження) майна та інших матеріальних об'єктів, що створюють 
небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи 
настання інших суспільно небезпечних наслідків, здійснювані з метою 

порушення громадської безпеки, залякування населення або здійснення 
впливу на прийняття органами влади рішень, вигідних терористам, або 

задоволення їх неправомірних майнових і (або) інших інтересів; 
посягання на життя державного чи громадського діяча, вчинене з метою 
припинення його державної або іншої політичної діяльності або з помсти 

за таку діяльність; напад на представника іноземної держави або 
співробітника міжнародної організації, що користуються міжнародним 

захистом, а так само на службові приміщення або транспортні засоби осіб, 
що користуються міжнародним захистом, якщо це діяння було вчинено з 
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метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин. 

Розробка і здійснення певних заходів щодо забезпечення безпеки 
КВО повинна проводитися відповідно до таких принципів: 

- пріоритетність інтересів національної безпеки, безпеки громадян 
України в процесі функціонування КВО як від загроз природного і 

техногенного характеру, так і від несанкціонованих впливів на соціально-
економічні, природні або техногенні системи, і в першу чергу від загроз 
терористичного характеру; 

- правова обумовленість забезпечення безпеки соціально-
економічних, природних і техногенних систем строгою відповідністю 

Конституції України, чинних законодавчих та правових актів, Концепції 
національної безпеки України, Державної стратегії безпеки України 
відомчими нормативними правовими актами; 

- функціональна обумовленість здійснення заходів щодо 
забезпечення безпеки соціально-економічних, природних і техногенних 

систем відповідно до розподілу повноважень між органами державної 
влади та галузевими структурами управління; поєднання централізму в 
управлінні заходами з обов'язковим активним управлінням ними в усіх 

ланках; 
- превентивність попередження загроз в поєднанні з оперативним 

нарощуванням обсягу й інтенсивності заходів щодо забезпечення безпеки 
об'єктів соціально-економічних, природних і техногенних систем; 

- диференційованість характеру, обсягу, термінів і порядку 

здійснення заходів щодо забезпечення безпеки соціально-економічних, 
природних і техногенних систем з урахуванням їх особливостей і 

пріоритетності вирішення завдань в залежності від ступеня небезпеки 
потенційних загроз. 

Виробнича діяльність КВО, пов'язана з наявністю великих обсягів 

легкозаймистих, вибухо- і пожежонебезпечних продуктів, відносить їх до 
числа уразливих в диверсійно-терористичному відношенні, становить 

серйозну загрозу екологічній безпеці регіонів. З метою, по-перше, 
підвищення рівня захисту найважливіших КВО в першу чергу, 
розташованих в так званих «гарячих точках», великих містах і в 

безпосередній близькості до них, по-друге, виявлення передумов до 
надзвичайних ситуацій та вироблення пропозицій щодо 

протитерористичного захисту КВО, по-третє, профілактики 
несанкціонованих впливів в системах автоматизованого управління КВО 

галузевим структурам управління спільно зі службами безпеки 
конкретних підприємств і СБУ належить організувати взаємне 
інформування і координацію діяльності, спрямованих на підвищення 

антитерористичної захищеності небезпечних виробничих об'єктів як 
основних елементів соціально-економічних, природних і техногенних 

систем будь-якого регіону. 
Порядок побудови системи протидії тероризму (далі — СПТ) в Україні 

визначають Конституція та закони України «Про боротьбу з тероризмом». 

Створенню державної СПТ має передувати наукове обґрунтування 
поглядів на визначення основних напрямків, умов, порядку практичного 

вирішення завдань і форми участі держави у виробленні та реалізації 
необхідних заходів щодо забезпечення антитерористичної захищеності 
об'єктів економіки і населення країни. 

Одним з найважливіших напрямків реалізації державної політики в 
галузі підвищення антитерористичної захищеності КВО є створення і 

вдосконалення єдиної державної системи, орієнтованої на вирішення 
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завдань в галузі забезпечення безпеки об'єктів і населення. 

До складу науково-методичного забезпечення державної СПТ на КВО 
входять заходи, що здійснюються з метою забезпечення належного 

державного управління антитерористичної захищеністю КВО з викладом 
мети кожного проведеного заходу. Такими заходами можуть бути 

наступні. 
1. Заходи з категорування КВО за ступенем їх потенційної небезпеки 

і уразливості. Мета таких заходів в правильному визначенні ступеня 

небезпеки кожного з цих об'єктів. Робота на кожному об'єкті повинна 
завершуватися проведенням оцінки достатності заходів щодо захищеності 

об'єкта від тієї чи іншої загрози. Це також дозволить визначити необхідну 
кількість сил і засобів, спрямованих на забезпечення захищеності 
об'єктів. 

2. Прогнозування і запобігання терористичних акцій на КВО, 
пом'якшення та ліквідація їх наслідків. Мета таких заходів буде полягати 

у виявленні ймовірності виникнення тієї чи іншої події, що створює 
можливість для спеціально уповноважених органів влади здійснити 
комплекс заходів щодо захисту КВО від названих загроз. 

3. Виявлення осіб та організацій, що мають намір здійснити 
несанкціоновані дії на КВО, своєчасне знешкодження цих осіб і 

організацій, протидія реалізації їх планів. Мета таких дій очевидна — вона 
сформульована в назві заходів. 

4. Захист КВО від несанкціонованих впливів, в тому числі 

диверсійно-терористичних проявів. Мета також очевидна: захист таких 
об'єктів дозволить знизити кількість аварій і розміри збитків на об'єктах і 

в прилеглих районах під час здійснення на них диверсійно-терористичних 
актів. 

5. Облік ролі людського фактора під час попередження 

терористичних актів, під час НС, викликаної терористичним актом, під час 
ліквідації її наслідків та ін. Мета визначення впливу людського фактора в 

системі захисту об'єктів полягає у визначенні слабких місць системи та 
посилення її. 

Науково-методичне забезпечення функціонування цієї системи 

повинно також містити порядок проведення кожного з планованих 
заходів, детальний склад завдання на виконання заходу, приклад 

реалізації запланованого заходу, порядок і критерії контролю виконання 
заходів, підготовку персоналу до виконання завдань, що вирішуються 

Системою тошо. Науково-методичне забезпечення СПТ повинно 
базуватися на системах стандартизації, в тому числі стандартизованої 
системи категорування критично важливих для національної безпеки 

об'єктів; ліцензування діяльності відповідно до чинної нормативно-
правової бази; сертифікації, в тому числі технічних засобів і засобів 

захисту та інформаційно-довідкової, що містить накопичену сукупність 
відомостей або базу даних і машинних програм для вирішення певного 
набору завдань щодо зниження рівня уразливості. 

Під час формування та функціонування СПТ повинні дотримуватися 
таких основних принципів: 

- захист від несанкціонованих впливів на КВО; 
- підготовка і реалізація заходів щодо захисту від тероризму повинні 

здійснюватися з урахуванням поділу сфер ведення і повноважень між 

державними і регіональними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування; 

- під час здійснення терористичної акції забезпечується 
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пріоритетність завдань з порятунку життя і збереження здоров'я людей; 

- основний обсяг заходів, спрямованих на зниження уразливості 
територій, КВО і населення для уражаючих факторів терористичних акцій, 

а також на максимально можливе зниження розмірів збитку і втрат у разі 
їх виникнення, повинен проводитися завчасно; 

- планування і здійснення заходів щодо захисту населення, КВО і 
територій від тероризму, зниження їх уразливості, повинні проводитися з 
урахуванням економічних та інших характеристик, особливостей 

територій і ступеня реальної небезпеки здійснення терористичної акції; 
- обсяг і зміст заходів щодо захисту населення, КВО і територій, 

спрямованих на зниження їх уразливості від тероризму, визначаються з 
принципу необхідної достатності і максимально можливого використання 
наявних сил і засобів. 

Силами протидії тероризму є, в першу чергу, спеціально 
уповноважені Урядом України органи виконавчої влади та органи 

виконавчої влади суб'єктів в питаннях протидії тероризму і захисту 
населення, КВО і територій від загроз терористичного характеру: СБУ, 
МВС, ДСНС. 

В рамках СПТ, створюваної в державі, протидія тероризму на КВО 
полягає у виконанні наступних організаційно-правових та методичних 

заходів, розроблених і запропонованих до реалізації МВС в рамках своєї 
компетенції та рішень антитерористичної комісії: 

- проведення комплексних перевірок антитерористичної захищеності 

(аналіз ступеня уразливості) особливо небезпечних КВО та їх 
категорування з використанням методичних рекомендацій з 

категорування об'єктів, промисловості, енергетики і життєзабезпечення за 
ступенем їх потенційної небезпеки і диверсійно-терористичної уразливості 
та методичних рекомендацій щодо оцінки достатності заходів з фізичного 

захисту і охорони від існуючих і прогнозованих диверсійних і 
терористичних загроз внутрішнього і зовнішнього характеру; 

- участь в роботі з обов'язкової антитерористичної паспортизації 
небезпечних КВО в терористичному відношенні КВО; 

- підготовка переліку особливо небезпечних і уразливих в 

терористичному плані КВО; 
- розробка та подання на затвердження антитерористичної комісії 

методичних рекомендацій по реагуванню на кризові ситуації, що 
виникають в результаті диверсійно-терористичних акцій на КВО; 

- участь в розробці державних стандартів, нормативів та інших 
обов'язкових вимог щодо антитерористичної захищеності КВО; 

- коригування організаційних, режимних та оперативних заходів по 

організації антитерористичної захищеності КВО на підставі розробки 
моделі загроз безпеки зазначених об'єктів; 

- організація систематичного проведення з персоналом і 
співробітниками охорони КВО занять з порядку дій у разі виникнення 
загрози терористичних акцій і в умовах їх здійснення. 

Виконання всього комплексу перерахованих заходів дозволить 
виявити недоліки в системах захисту КВО від загроз терористичного 

характеру і знизити рівень їх уразливості. Уразливість — властивість 
будь-якого матеріального об'єкта природи, техніки або соціуму втрачати 
здатність до виконання природних або заданих функцій в результаті 

негативних впливів небезпек певного походження й інтенсивності. Однак 
після виявлення недоліків в названих системах держава не зможе змусити 

підприємства виправляти їх своїми силами. Це пов'язано з недоліками 
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чинного законодавства та відсутністю можливості фінансування в повному 

обсязі у підприємств як приватної, так і державної форм власності. 
Рішення можна знайти в зміні державної політики ціноутворення – 

дозволити витрати на зниження уразливості КВО і на підвищення їх 
антитерористичної захищеності включати в собівартість продукції (робіт, 

послуг) цих підприємств. 
Для зниження уразливості КВО від загроз терористичного характеру 

потрібна загальнодержавна комплексна СПТ, оформлена у вигляді 

програми з наступними основними положеннями: 
- з'ясування змісту і причин збройного екстремізму і тероризму; 

- визначення основних і супутніх чинників, що сприяють зростанню 
числа їх проявів; 

- виявлення системи ознак підготовки та проведення терористичних 

актів; 
- формування потужних антитерористичних центрів; 

- використання вітчизняного і зарубіжного досвіду боротьби з 
озброєними терористичними формуваннями; 

- оздоровлення соціально-економічної обстановки в країні і регіонах, 

що є основним джерелом збройних конфліктів і тероризму; 
- створення більш досконалої національної нормативно-правової 

бази, націленої на комплексне рішення перерахованих завдань. 
Головну увагу у всіх організаціях і відомствах має бути приділено 

розробці та здійсненню превентивних антикризових заходів, оцінки 

ступеня ймовірності вчинення терористичних акцій, проведення 
інформаційно-аналітичного та технічного пошуку загроз, вироблення і 

впровадження заходів з мінімізації завданих збитків, формування 
антиекстремістської і антитерористичної свідомості населення. 
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НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЙОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПРОТОТИПУ 

 

 

Процес наближення України до європейських стандартів та структур 
підтримується європейською політикою сусідства. Україна конституційно 

підтвердила свій шлях зближення з Європейським союзом (далі – ЄС), 
включно до вступу в нього у майбутньому. Багатьма спільнотами в 
Україні, і в ЄС розробляються і втілюються спільні плани дій, що сприяють 

поглибленню співпраці України і ЄС.  
Неодноразова організація проведення міжнародної конференції 

«НАУКА ТА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ» тому 
яскравий приклад. Зусилля, насамперед, Європейського інституту 

безперервної освіти (Словаччина), його партнерів наближають день 
створення єдиного європейського освітнього та дослідницького простору, 
об’єднуючи активних науковців і освітян, громадян різних країн Європи 

задля єдиної мети – стійкого, справедливого і процвітаючого майбутнього 
для людей і планети на основі Європейських цінностей.  

Однак, окрім комунікаційних заходів, що безперечно зближають 
парадигму мислення різних науковців і освітян, необхідно визначитися і з 
практичними діями, що при активності всіх партнерів можуть привести к 

практичним результатам реалізації зазначеної вище мети. 
Безперечно, освіта і наука – стовбур суспільства і від його розвитку 

залежить майбутнє його розвитку. Відповідно у представників цієї сфери, 
наразі йі присутніх, є «надгенераційна» місія – творення безпечного 
соціального середовища продукування знань, проектування технологій їх 

передачі наступним поколінням. 
Взагалі, «Безпечне суспільство, захист свободи та безпека Європи та 

її жителів» – пріоритет політики ЄС. І ми, як представники сектора 
цивільної безпеки і громадського порядку, зупинимось на безпекових і 
практичних питаннях щодо створення альянсу компетентностей в сфері 

цивільної безпеки. Саме об’єднання носіїв знань з цивільної безпеки 
різних країн в єдиний альянс компетентностей дозволить стати стовбуром 

сектора цивільної безпеки об’єднаної Європи. І це нам разом під силу, тим 
більше використовуючи фінансові інструменти, що надають різні 
інвестори, у тому числі і ЄС, виділяючи кошти на створення єдиного 

дослідницького простору. 
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Рисунок 1. – Пріоритетні напрями Програми Європейського союзу 

«Горизонт 2020» [1] . 
 

Вже 7 років поспіль в рамках створення єдиного європейського 
дослідницького простору функціонує програма «Горизонт 2020». В цій 
програмі у напрямі «Суспільні виклики» визначений кластер «Безпека» 

(рис. 1). У зазначеному кластері програма спрямована, у тому числі, і на 
підтримку підвищення стійкості європейського суспільства до природних 

та антропогенних катастроф [2]. Це, в наш час, актуалізувалось у зв’язку 
із пандемією, що викликана розповсюдженням COVID-19. Як раз 
реагування систем кризового менеджменту різних країн світу може стати 

предметом вивчення науковцями різних країн. А результатами цих 
досліджень ми можемо поділитися на міжнародній конференції, яку 

сьогодні анонсує Інститут державного управління та наукових досліджень 
з цивільного захисту і пропонує провести в квітні-травні 2022 року, а за її 
результатами - видати колективну монографію «Компаративний аналіз 

реагування на пандемію систем кризового менеджменту країн Європи» Це 
перший практичний захід на шляху створення альянсу компетентностей з 

цивільної безпеки. Крім того, враховуючи те, що завдання («Цивільна 
безпека для суспільства») знайшло своє місце і в наступній програмі «ЄС 
НАСТУПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ ЄС. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА 

(2021 - 2027)» (рис. 2), Зазначені заходи можна реалізувати через 
написання сумісних проектів за її вимогами. 
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Рисунок 2. – Кластер 2. Глобальні виклики. НАСТУПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА ІННОВАЦІЇ ЄС. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА (2021 – 2027) [3]  

 
Крім того, наступним інструментом, щодо підтримки створення альянсу 

компетентностей з цивільної безпеки може бути програма «Еразмус +» 
[4]. Ця програма в прямій постановці має «КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 2 – 
СПІВПРАЦЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ТА ОБМІНУ УСПІШНИМИ 

ПРАКТИКАМИ». За цим напрямом підтримується створення Альянсів знань 
між закладами вищої освіти; Альянсів галузевих компетентностей, що 

підтримують розробку і популяризацію освітніх програм спільної 
професійної підготовки, навчальних планів, методик викладання та 
методів навчання, спираючись на фактичні дані про тенденції в 

конкретних економічних секторах та компетентності, необхідні для того, 
щоб займатись в одній або декількох галузях професійної діяльності; 

Згідно вимог Програми [4] Альянси галузевих компетентностей 
повинні встановити стійку співпрацю в галузі розвитку навичок між 
ключовими зацікавленими сторонами галузі у певному секторі, 

постачальниками освітніх послуг та державними органами влади; сприяти 
розробці галузевої стратегії навичок для підтримки цілей сформованої 

стратегії зростання сектора.  
Аналіз вимог до створення альянсу [4] дозволяє визначити низку 

першочергових практичних дій : проведення аналізу політик та ініціатив 

на національному та регіональному рівні, спрямованих на виявлення, 
усунення недоліків та невідповідностей сектора цивільної безпеки;  

здійснення заходів щодо зміцнення партнерських стосунків між 
багатьма зацікавленими сторонами сектора цивільної безпеки;  

визначення професійних профілів, які потребують перегляду чи 

створення; 
розроблення (удосконалення) галузевих рамок кваліфікацій тощо. 

Однією із пріоритетних вимог є визначення впливу цифрових та 
ключових сприяючих технологій на розвиток як альянсу, так і сектора 
цивільної безпеки в цілому. 
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Щодо реалізації перших двох практичних дій, то заходи (проведення 

досліджень, проведення конференції, видання монографії) зазначені 
вище. Саме на цифровій технології підтримки створення альянсу 

компетентностей з цивільної безпеки, без якої неможливе його 
функціонування в інформаційному глобалізованому суспільстві, ми 

зупинимось детальніше. 
Згідно з футурологічною концепцією А. Тоффлера, ми живемо в епоху 

інформаційної революції («третьої хвилі» технологічних інновацій, яку 

неможливо зупинити). Наслідком засвоєння результатів цієї хвилі стане  
формування нового образу життя [цит. за 5]. Нове суспільство, згідно з 

таким підходом, формується внаслідок розповсюдження «…комп’ютерних 
технологій, що створюють нові соціальні простори – «інформаційні 
супермагістралі», взаємодію в яких людство ще буде засвоювати. 

Поширення технологій внутрішньодержавного, міжнародного та 
глобального обміну інформацією між банками, корпораціями, державними 

та недержавними організаціями та окремими особами призводить загалом 
до того, що «прогрес у телекомунікаціях ... нав’язує світу, який нічого не 
підозрює, новий порядок ... і той, кого ці магістралі обійдуть стороною, 

потерпить повний крах» [цит. 5]. 
Отже, проектування єдиного європейського освітнього, 

дослідницького простору, альянсу галузевих компетентностей як його 
кластерів неможливо без створення їх віртуальних (електронних) 
прототипів.  

Нагальним завданням на шляху забезпечення «цивільної безпеки для 
суспільства» є створення інформаційної електронної платформи обміну 

науковою, навчально-методичною інформацією, координації методичного 
забезпечення освітньої (наукової) діяльності всіх суб’єктів альянсу (на 
сьогодні різних суб’єктів освітніх (наукових) організацій, що займаються 

питаннями цивільної безпеки). Забезпечення галузевого альянсу єдиною 
інформаційно-комунікаційною платформою дозволить забезпечити обмін, 

в першу чергу, електронними освітніми ресурсами; створити можливості 
інтегрованого пошуку та доступу до знань, що накопичуються в 
різноманітних акаунтах різних суб’єктів альянсу; об’єднати зусилля щодо 

спільної розробки і впровадження кінцевих додатків (електронних освітніх 
ресурсів); проводити спільні науково-методичні заходи у вигляді 

вебінарів тощо. 
Реалізація проекту із створення такої платформи актуалізується ще і 

тим, що багатьма країнами ЄС прикладаються зусилля щодо створення 
відкритої бази (платформи) вільного доступу до результатів наукової 
діяльності, що була організована за бюджетні кошти їх країн. В принципі,  

Державною службою України з надзвичайних ситуацій створена така база 
науково-дослідних робіт (Борисов А.В.), що має вільний доступ [6]. Ця 

база, як і акаунти інших організацій може ввійти на електронну 
платформу альянсу компетентностей як її кластер. 

Щодо місця розміщення електронної платформи, то найбільш 

розповсюдженою системою є система DSpace [7]. Основними перевагами 
автоматизованої системи DSpace є її безкоштовність, відкритість (Open 

Source), орієнтованість на самостійну публікацію матеріалів силами 
структурних підрозділів та авторами, сучасність дизайну та інтерфейсу 
(пристосованість до перегляду на мобільних пристроях та ін.). В останніх 

версіях DSpace також посилено інтеграцію з такими важливими у 
освітньому співтоваристві сервісами, як Google Scholar. 
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Ми володіємо досвідом проведення пілотного проекту щодо створення 

віртуального навчально-методичного об’єднання «Освітній простір 
безпеки життєдіяльності» навчально-методичних установ цивільного 

захисту України. Нажаль, у зв’язку з організаційними та нормативно-
правовими змінами пілотний проект не був доведений до кінця. Однак, на 

сьогодні реалізований його перший етап – етап медіатизації – етап 
вдосконалення засобів збору, зберігання і поширення інформації. Всі 
освітні установи цивільного захисту мають свої веб-сайти, деякі з них 

мають свої електронні бібліотеки. Посилання на них закумулювані на 
сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у розділі «освіта 

і наука» [6]. Однак перманентні зміни не зменшують актуальності 
створення альянсів компетентностей ані на регіональному, ні на 
національному, ані міжнародному рівні. 

Можна стверджувати, що ЄС приділяється велика увага стимулюванню 
досліджень з питань забезпечення цивільної безпеки. Наше завдання 

об’єднати зусилля, проаналізувати наші здобутки, якими ми вже можеме 
поділитися з партнерами, а також визначитись з проектами, які можуть 
використати наявний фінансовий інструмент у найближчі 7 років. Це 

дозволить, на наше глибоке переконання, створити альянс 
компетентностей з цивільної безпеки. Першочерговими заходами щодо 

створення його можуть бути заключення двосторонніх угод між срізними 
зацікавленими сторонами, об’єднання зацікавлених сторін в альянс 
(меморандум); проведення конференції; написання проекту щодо 

проектування інформаційно-комунікаційної платформи взаємодії суб’єктів 
альянсу.  

Перспективним напрямом, що фінансується в рамках [4], вважаємо 
створення Європейського університету цивільної безпеки як консорціуму 
(реального і віртуального) освітніх, наукових установ різних країн, у тому 

числі партнерів Європейського інституту безперервної освіти. 
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ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 
 

В працях вітчизняних і зарубіжних вчених досліджуються функції 

менеджменту в діяльності Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій (ДСНС) - центрального органу виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної 

безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 
гідрометеорологічної діяльності. Зокрема, дослідженням у цій сфері 

присвячено роботи О.В. Альбощого, В.Д. Бакуменка, М.М. Кулєшова, 
С.О. Калашнікова, С.А. Рашкевича, О.О. Труша, І.М. Шпильового та ін. 
Але всі вони здебільш носять фрагментарний характер і не комплексно 

освітлюють функції менеджменту в діяльності Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, носять фрагментарний характер [1,2]. 

Дослідити місце та роль функцій менеджменту у різних режимах 
діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка 
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здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Єдиної державної системи 

цивільного захисту. 
"Менеджмент" - це надзвичайно широке та багатомірне поняття. 

Для того, аби краще усвідомити його сутність, на нього слід подивитись з 
різних боків. Етимологічно менеджмент походить від латинського слова 

"manus" - рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести 
домашнє господарство, майстерно володіти засобами праці, вправно 
працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації 

виникла потреба в діяльності, яка пов'язувала в єдине ціле роботу 
багатьох окремих виконавців. Відповідно до цього трансформувався і 

зміст поняття "менеджмент". Це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги 
до управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи. 

Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить 

поняття «менеджмент» не однозначно, а саме: 
менеджмент - це спосіб, манера спілкування з людьми; 

менеджмент - це вміння та адміністративні навички організовувати 
ефективну роботу апарату організації; 

менеджмент - це влада та мистецтво керування; 

менеджмент - це органи управління, адміністративні одиниці, 
підрозділи. 

Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності 
поглядів щодо сутності менеджменту: перші вважають, що менеджмент - 
це професія орієнтована на практичне використання. Головне тут - 

реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом 
менеджера; другі вважають, що менеджмент - це процес досягнення мети 

організації за допомогою інших людей. Тому, головне для менеджера - це 
мистецтво спілкування з людьми та керування ними; треті вважають, що 
менеджмент - процес прийняття раціональних рішень. Тому, головне 

завдання менеджера - це пошук оптимальних управлінських рішень за 
допомогою математичних моделей та на основі використання системи 

наукових знань. 
В останні роки спостерігається певна конвергенція поглядів на те, 

що ж таке менеджмент. У широкому розумінні менеджмент - це 

одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у 
діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації 

шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей 
[3]. 

В нашій статті ми розглянемо функції менеджменту в діяльності 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

У разі ліквідації наслідків стихійних лих, технологічних аварій та 

катастроф мова безумовно не йде про ведення господарства, мова тоді 
іде – про методи управління та необхідність, насамперед, рятувати людей, 

їх майно, мінімізувати матеріальні та соціальні збитки. Для виконання цих 
завдань потрібно швидко та вміло організовувати роботу з превентивних 
заходів, а також з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надати 

відповідну допомогу постраждалим. Ефективність та результативність всіх 
заходів здебільшого визначається тим, наскільки продумано та 

кваліфіковано проведена попередня оцінка характеру й можливих 
масштабів небезпечних природних явищ і техногенних катастроф, аналіз 
можливих прямих і непрямих збитків, а також потрібних для оперативних 

дій матеріальних та фінансових ресурсів. Така попередня діяльність 
отримала назву управління ризиком, або ризик-менеджмент, а 

управління цією діяльністю з оптимізації сил і засобів Єдиної державної 
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системи цивільного захисту населення і територій в режимі надзвичайної 

ситуації необхідно визначити, як менеджмент в надзвичайних ситуаціях 
[3,4]. 

Управління ризиками стало однією з головних технологій 
забезпечення техногенної та природної безпеки в економічно розвинених 

країнах. Сучасна наука розглядає управління ризиками як спосіб 
досягнення балансу між інноваціями з одного боку та негативними 
явищами з іншого боку. Управління ризиками - це необхідна умова 

ефективного управління сучасними складними системами типу "людина - 
технічна система - середовище". Одним з основних принципів у сфері 

захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру в Україні проголошено принцип безумовного 
надання переваги раціональній та превентивній безпеці. Посилення 

превентивного характеру управління техногенною та природною 
безпекою України шляхом запровадження управління ризиками 

розглядається як розширення та активізація сфери «випередження» 
загальнодержавного управління й перехід його на якісно вищий рівень. 

Процес управління ризиком може ґрунтуватися на виборі рівня 

ризику в межах від мінімального (який вважається досить малим) до 
максимально припустимого, який повинен бути економічно 

обґрунтованим, виходячи з існуючих обмежень на ресурси та час. 
Головними елементами цієї діяльності є визначення достатності 
превентивних заходів для забезпечення стійкості небезпечного об`єкта 

до зовнішніх впливів та оптимальний розподіл обмежених матеріальних і 
фінансових ресурсів. 

Визначення оцінок ризиків має ґрунтуватися на результатах 
контролю технічного стану небезпечних техногенних об`єктів, даних 
моніторингу небезпечних геологічних і гідрометеорологічних процесів, 

стану природних комплексів тощо, статистичних даних про відмови, 
інциденти, аварії та надзвичайні ситуації техногенного характеру, стихійні 

природні явища, а також на результатах моделювання відповідних 
небезпечних подій та ситуацій. Запровадження у державі розвинутого 
Інституту держави з кількісної оцінки техногенних і природних ризиків 

створює сприятливе й необхідне підґрунтя для класифікації всіх 
господарських об`єктів і зонування територій за ступенем небезпеки та 

дає можливість застосовувати до них правові норми та державні 
механізми адміністративного та економічного впливу пропорційно 

створюваної ними чи на них небезпеки з метою забезпечення 
прийнятного рівня ризику для життєдіяльності українського суспільства. 
Наявність державного інструментарію для кількісного оцінювання рівня 

безпеки дає можливість забезпечувати нормування ризиків, визначати 
рівні прийнятних ризиків для населення, навколишнього природного 

середовища та об`єктів економіки, визначати ступінь наближення України 
до європейських стандартів безпечної життєдіяльності. 

Таким чином, управління ризиками надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру передбачає організацію постійного 
спостереження за рівнем небезпеки техногенних об`єктів й природних 

процесів та регулюючий вплив на параметри устаткування і технологічних 
процесів, природних комплексів, екзогенних геологічних процесів тощо в 
напрямі зниження їх небезпечності. Регулярний моніторинг ризиків дає 

можливість відстежувати зміни рівня безпеки небезпечних об`єктів 
упродовж їх життєвих циклів та отримувати реальні оцінки їх залишкового 

ресурсу, що в умовах обмежених фінансових ресурсів та значної 
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зношеності основних виробничих фондів у державі дозволяє оптимізувати 

витрати на ремонтні роботи і оновлення устаткування на всіх рівнях: 
об`єктовому, галузевому, регіональному та загальнодержавному. 

В свою чергу, необхідно відмітити, що залежно від масштабу та 
особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в 

Україні або в межах конкретної її території встановлюється один із таких 
режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту 
[5]: 

1) повсякденного функціонування; 
2) підвищеної готовності; 

3) надзвичайної ситуації; 
4) надзвичайного стану. 
При цьому цілі та задачі конкретних режимів повинні визначати 

роль і домінуюче значення тих чи інших функцій менеджменту. 
В режимі повсякденної діяльності ДСНС обов'язково повинна бути 

та виконувати важливу роль функція прогнозування [6]. З метою 
забезпечення здійснення заходів в єдиній державній системі цивільного 
захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

проводяться постійний моніторинг та прогнозування таких ситуацій. Для 
проведення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій 

створюється та функціонує система моніторингу та прогнозування 
надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

Цілковито інша ситуація виникає в режимі надзвичайної ситуації, 
коли необхідно приймати управлінські рішення та домагатися їх реалізації 

в умовах практично нульових ресурсів часу. Основними вимогами в 
системі управління в такому режимі являються оперативність, здатність 
забезпечувати постійну готовність до дій, гнучкість управління [7]. Його 

ефективність, на наш погляд, досягається найбільше, коли визначеною 
функцією є керівництво. Керівництво забезпечує чітку та злагоджену 

роботу органів управління ДСНС та її структурних підрозділів, прийняття 
своєчасних і обґрунтованих рішень, визначає основні функціональні 
обов’язки органів управління ДСНС в надзвичайних ситуаціях. Роль 

керівництва, як функції менеджменту, значна й при введенні режиму 
підвищеної готовності, коли органи та підрозділи ДСНС частково або 

повністю приводяться до готовності та виконують заходи передбачені 
Планом дій для даного режиму функціонування ДСНС. 

Аналізуючи наведене вище, можна зробити висновки щодо 
виділення основних функцій менеджменту в різних режимах діяльності 
ДСНС України: 

при повсякденному режимі функціонування – прогнозування, 
планування, організація, мотивація, координація, контроль; 

у режимі підвищеної готовності – керівництво, планування, 
організація, мотивація, координація, контроль; 

у режимі надзвичайної ситуації – організація, керівництво, 

координація, контроль; 
у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до 

Закону України ―Про правовий режим надзвичайного стану‖. 
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політики національної безпеки. Інтеграція України до європейського 

безпекового простору передбачає актуалізацію для країни питання 
удосконалення механізмів забезпечення національної безпеки, зокрема 

захищеності життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і 
свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним 

завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які 
здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних 

інтересів від впливу загроз [2].  
Держава як ключовий суб'єкт гарантування та підтримки цивільної 

безпеки, за умов надзвичайних ситуацій здійснює свої функції через 
систему органів, які відносяться до законодавчої, виконавчої та судової 
гілки влади, а також через громадські та інші об'єднання й організації, які 

виконують контрольно-наглядові функції.  
Забезпечення безпеки є одним з провідних напрямів діяльності 

будь-якої держави та суспільства. Сучасний світ характеризується 
наявністю значної кількості загроз антропогенного, технологічного та 
природнього характеру, що суттєво впливає на можливість існування 

держави та суспільства. Державна політика як один з напрямів створення 
системи безпеки ґрунтується на комплексі засадничих елементів, що 

впливає на її існування розвиток та можливість реального забезпечення 
безпечного існування суспільства, а у випадку міжнародного характеру і 
всього людства загалом. Відповідно до здобутків представників 

теоретичного правознавства, систематизація теоретико-правових засад 
державної політики безпекового напряму дає змогу не тільки з’ясувати 

реальну ефективність існування такої політики, але і дає можливість для її 
вдосконалення та приведення до демократичних стандартів та 
підвищення ступеня безпеки суспільства.  

Формування, реалізація та забезпечення державної політики у 
сфері безпеки спрямовані на: 

‒ забезпечення нормального сталого існування певних сфер 
суспільного життя, його суб’єктів чи регіонів, а забезпечення безпеки 
розглядається як створення умов, що унеможливлюють загрози, тому 

питання безпеки тут є складовим елементом цієї державної політики 
(продовольчої, енергетичної, соціальної, правової та інших); 

‒ протидію виникненню та розвитку загроз, відповідних умов, 
ліквідацію наслідків загроз, а державну політику безпеки переважно як 

спрямовану на власне безпекову діяльність спеціальних державних 
органів, тоді як діяльність інших суб’єктів орієнтується як на забезпечення 
їх діяльності, так і відновлення нормального існування соціальних явищ та 

ліквідацію небезпечних наслідків. 
Державна політика у сфері цивільного захисту є видом (напрямом) 

безпекової державної політики або державної політики безпеки. 
Забезпечення цивільної безпеки не зводиться тільки до цивільного 
захисту в умовах надзвичайних ситуацій, а передбачає такий захист і в 

звичайних ситуаціях, де населення власними силами забезпечує свою 
безпеку, а поліція та інші органи держави та місцевого самоврядування 

надають безпекові послуги у випадках, коли суб’єкти цих ситуацій 
потребують допомоги. 

В період проведення державних реформ, утворення нових систем 

управління, що стосуються багатьох сторін життя суспільства, доцільним 
вбачається звернутися до досвіду, що мав місце у порівняно недалекому 

минулому. Історичний підхід в дослідженні проблеми публічного 
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адміністрування став ключем до розв’язання завдань, поставлених у 

дослідженні, щодо визначення шляхів реформи як у суспільстві загалом, 
так і в окремій структурі. З цією метою необхідно враховувати правові та 

організаційні аспекти охорони громадської безпеки та цивільного захисту 
на межі ХІХ‒ХХ століть, беручи до уваги, що історія дореволюційної 

України була тісно переплетена з історією Імперій Австро-Угорської, 
Російської, і те, що поліцейська справа була схожа з аналогічними 
системами таких країн, як Німеччина й Франція. Крім того, цей період 

характеризується бурхливим розвитком промисловості й капіталістичних 
відносин, що також, як і сьогодні, висували вимоги до реформування 

публічного адміністрування в багатьох галузях життєдіяльності 
суспільства.  

Науковці стверджують, що сучасні механізми державного 

управління цивільним захистом мають бути орієнтовані на стимулювання 
антикризового розвитку з метою забезпечення суспільних потреб, 

посилення ділової активності населення, забезпечення необхідного рівня 
соціального захисту та рівня життя населення, збереження культурної й 
природної спадщини [3]. 

Публічне адміністрування у сфері цивільної безпеки здійснюється з 
метою об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого 

самоврядування, правоохоронних органів, профільних суб’єктів 
господарської діяльності різних форм власності, громадських організацій 
та громадськості для забезпечення додержання конституційних прав і 

свобод громадян, їх особистої безпеки, громадської безпеки та цивільного 
захисту. 

Діяльність суб’єктів, які задіяні у забезпеченні громадської безпеки 
та цивільного захисту, передбачає заходи щодо підвищення загального 
рівня правопорядку, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, 

цілодобову охорону громадського порядку, профілактичну роботу по 
попередженню злочинності та забезпеченню комплексного підходу до 

розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями громадської безпеки та 
цивільного захисту на ввірених їм територіях. 

Публічне адміністрування у сфері цивільної безпеки спрямовується 

на охорону прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави, поліпшення профілактичної роботи, активізацію роботи 

громадських формувань, надання допомоги у фінансовому і матеріально-
технічному забезпеченні юридичним особам, які здійснюють 

повноваження у сфері забезпечення громадської безпеки та цивільного 
захисту. 

Варто зауважити, що до загроз громадській безпеці науковці 

відносять не лише протиправні посягання, але й інші загрози, зокрема, 
природні, техногенні, соціокультурні тощо. Такий підхід дозволяє 

розглядати громадську безпеку як наявний в державі рівень протидії 
загрозам різноманітного характеру нормальному стану життєдіяльності 
останньої, а також ступінь захищеності людини й суспільства» [4]. Тобто 

спостерігається комплексне бачення громадської безпеки в її «широкому» 
розумінні, яке охоплює як «вузьке» її розуміння, так і громадський 

порядок й не тільки, що може розглядатися як варіант інтерпретації 
цивільної безпеки. 

Проаналізувавши на замовлення Міжнародної мережі сприяння 

верховенству права (INPROL) наукові підходи та практику різних держав і 
міжнародних організацій щодо забезпечення цивільної безпеки, 

Т. Стівенсон та інші дослідники дійшли висновків, що:  
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‒ термін «цивільна безпека» не має загальноприйнятого 

визначення, а спроби його інтерпретації мають неоднозначні результати, 
йому надається різне значення в практиці національних урядів і у 

випадках його використання міжнародними організаціями [5, с. 4]; 
‒ за відсутності чіткого консенсусу щодо інтерпретації терміна 

«цивільна безпека» можливе лише окреслення параметрів його змісту, 
аспектів розуміння в певних контекстах наукового осмислення та 
практичної діяльності як у часи війни, так і миру [5, с. 22]. 

Про доцільність, наукову і практичну значущість подібного підходу 
свідчать й інші факти. Наприклад, ФРН та Ізраїль з 2008 року розпочали 

науково-технічне співробітництво у сфері цивільної (невійськової) 
безпеки для захисту своєї критичної інфраструктури, такої як енергетика і 
водопостачання, транспортування товарів, а також забезпечення 

максимальної безпеки громадян [6]. Рамкова програма «Дослідження з 
питань цивільної безпеки на 2018–2023 роки» федерального уряду 

Німеччини орієнтована на здійснення досліджень щодо: безпеки як 
передумова свободи, якості життя та процвітання; перспектив та 
співробітництва у сфері цивільної безпеки в мінливому світі; захисту та 

порятунку людей; захисту критичної інфраструктури; захисту від 
злочинності та тероризму; технологій у галузі цивільної безпеки тощо [7]. 

Така тенденція розуміння цивільної безпеки, яке виходить за межі 
громадської безпеки, але охоплює її, наближає цивільну безпеку до рівня 
національної безпеки, проявляється у наукових дослідженнях інших 

зарубіжних учених, які пов’язують цивільну безпеку з антикризовим 
управлінням, трансформацією цивільного захисту як сфери військової 

відповідальності [8], до демілітаризованої системи забезпечення цивільної 
безпеки, хоча військові потужності, неоднаково використовуються в 
антикризовому управлінні у різних країнах, підкреслюють національні 

особливості, різноманітність термінологічного опису управління кризовими 
ситуаціями, реагування на надзвичайні ситуації [9], відмічають 

необхідність посилення взаємодії між цивільною безпекою та військовою 
сферою [10] тощо.   

Крім того, участь громадськості у правоохоронній та правозахисній 

діяльності сприяє підвищенню ефективності забезпечення цивільної 
безпеки. Зміст цього поняття охоплює категорії «громадська безпека» та 

«цивільний захист», поряд з охороною громадського порядку і 
державного кордону, запобіганням правопорушенням. Організація участі 

громадян у забезпеченні цивільної безпеки, розробка та впровадження 
нових форм такої діяльності передбачають вирішення багатьох завдань, 
що постають перед суспільством і державою, із забезпечення стійкого 

розвитку суспільства, виступають важливими чинниками реалізації 
закріпленого Основним Законом України права участі громадян в 

управлінні державними справами.  
Важливим вбачається детальний розгляд компетенції органів 

публічного адміністрування у сфері забезпечення громадської безпеки та 

цивільного захисту. За основу необхідно взяти тезу, що, покладаючи 
обов’язки на органи виконавчої, судової та законодавчої влади, а також 

органи місцевого самоврядування, держава таким чином забезпечує 
встановлений громадський порядок. В Україні, як і в кожній державі світу, 
є спеціальний апарат, покликаний забезпечувати цивільну безпеку. 

Ґрунтуючись на результатах аналізу практики діяльності суб’єктів 
Єдиної державної системи цивільного захисту України (ЄДСЦЗ) [11], 

можна довести, що для успішної діяльності їм не вистачає підтримки 
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суспільства. Це обумовило потребу у дослідженні організаційних форм 

участі громадян у цій страві. 
Зміст організаційно-правового механізму взаємодії суб’єктів 

цивільної безпеки має розкриватися через призму пошуку оптимальних 
форм підвищення ефективності її забезпечення, особливостей 

інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів ЄДСЦЗ України. 
Особливу увагу необхідно приділяти вирішенню проблеми 

досягнення комплексного використання сил і засобів для забезпечення 

цивільної безпеки загалом. 
Враховуючи потенціал держави як потужного суб’єкта забезпечення 

безпеки у будь-якій сфері соціального життя, її можливості встановлювати 
правила для учасників безпекових правовідносин та вимагати їх 
реалізації, формувати державну політику, спрямовану на упередження, 

припинення та подолання різного роду ризиків і загроз суспільному 
розвитку, можна визнати, що категорії «державна діяльність», «державне 

управління», «державна політика» є належним пізнавальним 
інструментарієм для дослідження різних аспектів такого багатогранно 
явища, як безпека. 
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Значну частку від загального числа пожеж на об'єктах енергетики 
становлять пожежі на трансформаторних підстанціях. Пожежа на 
підстанції завдає не лише економічних збитків компанії-оператору мереж, 

але і шкодить її репутації. 
Одним з найбільш важливих елементів обладнання на будь-який 

підстанції є трансформатор. Трансформатори, що використовуються на 
підстанціях, можуть містити значний обсяг мінерального масла, яка 
служить для ізоляції і охолодження, запобігання іскріння та інших 

небажаних явищ. Оскільки масло є горючою рідиною, при виникненні 
несправностей воно може стати причиною пожежі і забезпечити паливо 

для його розвитку. Така пожежа триває до тих пір, поки не витратиться 
саме масло або кисень.  

Основною причиною пожеж на трансформаторних підстанціях є 

коротке замикання. Виникнення електричної дуги при короткому 
замиканні призводить до неприпустимого підвищення тиску в масляному 

баку. В результаті цього відбувається закипання трансформаторного 

https://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-%D0%BF
mailto:nignyk@idundcz.dsns.gov.ua
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масла і розкладання його на горючі гази, що призводить до вибуху та 

руйнування трансформатора, масляних вимикачів та розтікання 
палаючого масла. 

Аналіз матеріалів розслідувань пожеж, що трапились в паливно-
енергетичному комплексі України в 2014 році свідчать, що 52% пожеж 

сталися, переважно на трансформаторному і компресорному обладнанні, 
30% - у адміністративних будівлях, 18% - на автомобільному транспорті 
[1].  

Аналіз матеріалів розслідувань пожеж, що трапились в паливно-
енергетичному комплексі України в 2017 році свідчать, що 47% пожеж 

сталося переважно на трансформаторному і компресорному обладнанні, 
35,3% - спеціальних об’єктах та спорудах, 11,8% - у адміністративних 
будівлях, 5,9% - на автомобільному транспорті. Найбільша кількість 

пожеж, як і у попередні роки 8, виникла на підприємствах електричних 
мереж і становить 47,7% від загальної кількості пожеж [2].  

Аналіз матеріалів розслідувань пожеж, що трапились в паливно-
енергетичному комплексі України в 2018 році свідчить, що 44% пожеж 
сталося переважно на трансформаторному і компресорному обладнанні, 

44% - на спеціальних об’єктах та спорудах та 12% - на автомобільному 
транспорті [3]. 

За періодами року ситуація характеризується наступним чином: 
- за осінньо-зимовий період 2017/2018 років сталося 13 пожеж, 

2016/2017 – 9 пожеж, 2015/2016 – 3, 2014/2015 – 8, 2013/2014 – 12. 

- за весняно-літній період 2018 року на підприємствах ПЕК виникло 11 
пожеж, (у 2017 році – 10 пожеж, у 2016 році – 4, у 2015 році – 5, у 2014 

році - 9, у 2013 року - 8).  
За 2019 рік на підприємствах паливно-енергетичного комплексу 

України сталося 28 пожеж, що на 3 випадки або на 12% більше ніж за 

аналогічний період 2018 року.  
Згідно з аналізом [4] встановлено загальний розподіл кількості пожеж 

в Україні за 2009 – 2012 роки за виробами, на яких (або від яких) вони 
виникли, зокрема на електричних машинах та перетворювачах, який 
наведено в таблиці 1. В таблиці 2 наведено основні показники статистики 

пожеж в Україні за 2009 – 2012 роки, що виникли поза будівлями проте 
стосуються трансформаторного обладнання. 

 
Таблиця 1  

Розподіл кількості пожеж в Україні за 2009 – 2012 роки за 
виробами, на яких (або від яких) вони виникли 

 

Вироби 2009 2010 2011 2012 

Електричні машини та перетворювачі: 

Трансформатор 32 55 33 33 

Стабілізатор 13 15 17 25 

Електродвигун 10 13 12 18 

Генератор 6 7 9 12 

Інші електричні машини та 

перетворювачі 
14 15 17 16 
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Таблиця 2  

Основні показники статистики пожеж в Україні за 2009 – 
2012 роки, що виникли поза будівлями 

 

Назва об’єкту пожежі  

Кількість пожеж та загорянь, од. 

Прямий матеріальний збиток, тис. грн 
Загинуло, людей 

Травмовано, людей 

 

2009 2010 2011 2012  

Електро-трансформаторна 
підстанція, будка, 
трансформатор 

58 134 107 112 

215,7 798,1 960,7 816,8 

0 0 1 0 

0 0 1 0 

 
Згідно з аналізом [5] встановлено загальний розподіл кількості 

пожеж в Україні за 2013 – 2016 роки за виробами, на яких (або від яких) 
вони виникли, зокрема на електричних машинах та перетворювачах, який 

наведено в таблиці 3. В таблиці 4 наведено основні показники статистики 
пожеж в Україні за 2013 – 2016 роки, що виникли поза будівлями проте 
стосуються трансформаторного обладнання. 

 
Таблиця 3  

Розподіл кількості пожеж в Україні за 2013 – 2016 роки за 
виробами, на яких (або від яких) вони виникли 

 

Вироби 2013 2014 2015 2016 

Електричні машини та перетворювачі: 

Трансформатор 42 30 42 47 

Електродвигун 4 6 6 18 

Інші електричні машини та 

перетворювачі 
12 9 19 13 

Генератор 9 11 11 12 

Стабілізатор 12 11 6 9 

Інші електричні прилади та 

обладнання 
25 13 15 18 

Сушильна шафа 4 5 8 14 

Інше електротермічне обладнання 4 4 5 6 

Термічна піч 4 1 2 4 

Саморобні електричні прилади та 
обладнання 

8 8 8 4 

Автоклав 0 0 0 0 
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Таблиця 4 

Основні показники статистики пожеж в Україні за 2013 – 
2016 роки, що виникли поза будівлями 

 

Назва об’єкту пожежі 

Кількість пожеж та загорянь, од. 

Прямий матеріальний збиток, тис. грн 
Загинуло, людей 

Травмовано, людей 

2013 2014 2015 2016 

Електро-трансформаторна 
підстанція, будка, трансформатор 

120 113 113 98 

321,6 13086,1 6692,4 1029,2 

1 0 1 0 

0 0 1 0 

 
На основі аналізу статистичних даних про пожежі в Україні 

встановлено, що щороку в середньому виникає близько 50 пожеж на 
силових трансформаторах зокрема на маслонавнених трансформаторах з 

виливом та подальшим горінням трансформаторного масла, що несе за 
собою досить високі матеріальні збитки, а в деяких випадках і загибель 
людей. 

Вивчення вітчизняної нормативної бази показало, що єдиним 
нормативним документом, який встановлює вимоги до електроустановок 

загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та 
постійного струму напругою до 1,5 кВ, зокрема вимоги до запобігання 
розтіканню масла і поширенню пожежі під час пошкодження 

маслонаповнених силових трансформаторів є ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК [6]. Проведений аналіз іноземного досвіду щодо 

запобіганню поширення пожежі під час аварій на маслонаповнених 
трансформаторних підстанціях, показав, що зарубіжні підходи аналогічні 
вітчизняним. 

Визначені конструктивні та геометричні параметри теплообмінників 
маслонаповнених трансформаторних підстанцій у вітчизняній нормативній 

базі можуть бути предметом для вдосконалення, зокрема щодо 
конструктивної схеми вогнезагороджувача, ухилу дна маслоприймача, 
запобігання теплового впливу між трансформаторами, суміжними 

об’єктами тощо.  
Основою проведення теоретичних досліджень тепловіддачі 

вогнезагороджувача повинно бути вирішення оберненої задачі передачі 
тепла через багатошарову плоску поверхню чистого гравію або промитого 
гранітного щебеню або непористого щебеню іншої породи з частинками 

розміром від 30 мм до 70 мм, враховуючи те, що температура 
самозаймання трансформаторного масла становить 350оС. 

Викладений вище матеріал, створив передумови для визначення мети 
подальших досліджень, яка повинна ґрунтуватися на удосконаленні 

наявних інженерних рішень по облаштуванню теплообмінника, 
спрямованого на запобігання поширення пожежі під час пошкодження 
маслонаповнених силових трансформаторів. 

Мета подальших досліджень – встановлення закономірності зміни 
температури трансформаторного масла від параметрів та характеристик 

теплообмінника, як підґрунтя для удосконалення заходів щодо обмеження 
поширення пожеж під час виникнення аварій на маслонаповнених 
трансформаторних підстанціях. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно буде вирішити наступні 

задачі: 
1. Провести аналіз сучасного стану заходів та технічних рішень щодо 

обмеження поширення пожежі під час аварій на маслонаповнених 
трансформаторних підстанціях. 

2. Розробити математичні моделі дослідження процесів теплообміну  
трансформаторного масла в теплообміннику. 

3. За допомогою розроблених математичних моделей встановити 

залежність температури трансформаторного масла від геометричних 
параметрів гравійного настилу. 

4. Розробити програму та методику експериментальних досліджень 
процесу теплообміну трансформаторного масла в теплообміннику. 

5. Розробити пропозиції щодо удосконалення заходів та технічних 

рішень щодо обмеження поширення пожежі під час аварій на 
маслонаповнених трансформаторних підстанціях. 
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The study of foreign experience in the sphere of civil protection in 
emergencies and the analysis of ways of its adaptation to domestic conditions 

is of particular importance, in particular in the context of administrative 
reform in Ukraine, one of the main tasks is to increase the effectiveness of 

their activities. Achieving this purpose requires the optimization of a unified 
state system of civil protection. 

It should be noted that the study and reference to the experience of 

organizing the management mechanism in the respective sphere of different 
countries does not mean that it can be used without adaptation to reform the 

domestic civil protection system. However, given the considerable number of 
similar problems and challenges in the sphere of civil protection, an analysis 
of the experience of developed countries will allow us to choose the most 

effective model of civil protection in the context of the emergency. It should 
be borne in mind that in recent years, understanding of the purposes, 

objectives and organization of ensuring the safety of the population in the 
context of the emergency in European countries has undergone significant 
changes.  

Considering the models of foreign experience in Ukraine, we should take 
into account the diversity of approaches to the organization of civil protection 

in the context of the emergency. In some countries, these issues fall 
exclusively within the competence of the Ministry of Internal Affairs, in others 
they are implemented by specially authorized bodies in the sphere of civil 

protection in cooperation with the Ministry of Internal Affairs and the Ministry 
of Defense. In several countries, there is a Ministry of Public Security, which 

combines public order and sіауty, civil protection and intelligence and 
counterintelligence activities. 
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However, in the context of reforming the Unified State System of Civil 

Protection, it is valuable to study the specifics of crisis management systems 
in the European Union. Today we present the results of our study which are 

published in [1] Ukrainian language. Today we distribute them to the English-
speaking environment. 

Experience in organizing public safety in the emergency in Belgium. In 
this country, the main executive authority responsible for managing crisis 
situations that threaten the vital interests of the country or pose a significant 

threat to the population, require immediate decisions, or require coordination 
in the work of various departments and bodies is the Coordination and Crisis 

Government Center, which was established at State Federal Internal Affairs 
Service of Belgium. The functions of the Center are to ensure the continuous 
collection and analysis of relevant information, as well as its dissemination to 

the authorities involved, to plan, coordinate and ensure safety during large-
scale events, the organization of which requires coordination between 

different services, safety for persons and institutions located at the territory 
of Belgium, the organization of logistical support in overcoming crisis 
phenomena due to the immediate provision of personnel and necessary 

infrastructure. 
In France, the national gendarmerie remains the leading force in the 

sphere of law enforcement. Unlike civilian police agencies, the gendarmerie 
has the same organization, form, rank and discipline as the French army. The 
diversity of tasks assigned to the gendarmerie determines its dual 

subordination, on the one hand to the Ministry of Internal Affairs and, on the 
other, to the Ministry of Justice. According to the Gendarmerie Regulations, it 

aims to ensure public safety, maintain order and ensure the unimpeded 
implementation of laws. The Gendarmerie of France, which serves more than 
90% of the territory of the country where 60% of the population resides, is 

subordinate to the Ministry of Defense and complies with its directives. Police 
serve 10% of the territory and 40% of the population and are subordinate to 

the Ministry of Justice.  
Thus, in France, the organization of civil protection services is 

characterized by the presence of units designed to enhance these functions to 

ensure civil protection. 
It is noteworthy that about 0.15% of France's national budget is 

allocated annually to provide civil protection in case of emergency. At the 
same time, a large amount of work in the sphere of civil protection is done by 

volunteers, funded through local budgets and private funds. According to the 
authors, the French model of civil protection, based on the subordination of 
civil protection forces of the Ministry of Internal Affairs , meets the Ukrainian 

conditions and can be implemented in our country. 
Civil protection in Germany. The legal basis for the preparatory actions 

and their implementation in emergency conditions is the Bundestag's 
appropriate amendments to the constitution of Germany, as well as a number 
of so-called "simple extraordinary laws". It is interesting that Regulations 

drafted by law by relevant ministries in peacetime are automatically enforced 
when a Bundestag, ―extraordinary parliament‖ or president (in agreement 

with the federal chancellor) declares a state of emergency. 
In the system of national safety in Germany in 2004 a centralized body 

was created within the structure of the Federal Ministry of Internal Affairs, 

which provides coordination of actions of executive authorities, communal 
self-government, institutions and organizations on protection of the 
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population and territories in the conditions of emergencies – Federal Office 

for Population Protection and disaster relief (Federal Office). 
This body consists of four departments. Their heads are at the same 

time deputy heads of the department, appointed by the Minister of the 
Interior and approved by the Government. Management staff - 1500 people. 

In peacetime it is completed by two thirds. In lands, the responsibility for the 
state of the civil defense systems rests with the governments under which 
the land departments of the civil defense are created. The government of 

each land, at its discretion, determines their organizational structure and 
staffing. In military or training periods, they are completed by specialists and 

staff of various services and transformed into district headquarters 
(headquarters of lands) that manage all civil defense activities within the 
area of responsibility. Protected command posts are equipped in all 15 lands 

of Germany. In districts, cities, and communities, there are pre-appointed 
chiefs of civil defense, headquarters are created only in emergencies. 

The main functions and tasks of departments are carried out depending 
on their purpose. Thus, department of crisis management, which performs 
risk analysis, planning and response to emergencies and crisis situations at 

the state and federal levels, ensures the work of the Joint Center of 
Operational Response of the Federation and Lands, which is part of the 

organizational structure of the Federal Office, provides prompt information to 
the population about potential crisis situations and threats and manages the 
psychological support service for the population. The department of 

emergency prevention is responsible for the implementation of a wide range 
of emergency prevention issues, legal support of the civil protection area and 

prevention of emergencies, monitoring compliance with the civil protection 
legislation, ensuring the functioning of the German emergency prevention 
system, which is also part of the organizational structure of the Federal 

Office, providing the infrastructure facilities necessary to accomplish key 
tasks related to crisis situations prevention. 

The central executive authority in the Republic of Austria (a similar 
system of German and French), which is responsible within the state for 
organizational issues of planning, preventing and responding to emergencies 

and crisis situations in the country, is the Federal Ministry of Internal Affairs 
(FMIA). Directly organizing activities in the sphere of civil protection of the 

population, overcoming crisis situations, as well as prevention, localization 
and response of the consequences of the emergencies is handled by the FMIA 

department, which is structurally subordinated to the General Directorate of 
Public Safety of the FMIA. 

This department has two divisions, one responsible for organizing work 

on the problems of civil protection of the population, overcoming crisis 
situations and response the consequences of the emergencies in the country, 

and the other for solving these issues internationally. 
Pan-European Service of Emergency Aid "112" is funded in Austria at 

the expense of territorial and communal communities. Basically, when dialing 

"112", a connection is made with the PBX of the regional or territorial 
structural unit of the Austrian police, which receives and processes the 

primary information. At the same time, depending on the region of residence, 
the connection to the fire department or ambulance may occur when dialing 
the specified number. 

Consider another country whose policing of public order and civil 
protection may be of interest to Ukraine, the Republic of Poland. It is 

significant that the civil defense of Poland remains one of the main elements 
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of the state's defense structure. At the same time, in 2000, the unification of 

fire, civil and rescue services was carried out in Poland.  
Since 2002, the Polish Fire and Rescue Service has been provided with 

additional functions: rescue on the water, куізщтіу of chemical pollution on 
the ground and water. The control of the activities of fire and rescue systems 

and coordination of their work is conducted by the Rescue Management 
Center under the provinces fire departments. The fire departments also set 
up headquarters to response to major accidents. 

In addition to the State Fire Service of the Republic of Poland, measures 
in the sphere of civil protection are provided by the National Risk 

Coordination and Civil Protection Center of Poland, which has a unified 
communication and alert system. In Poland, there are 335 paramilitary fire 
units and 499 occupational in the territory of 16 regions. Floods and fires are 

the main danger for the territories. 
Thus, the crisis management systems of countries EU have their own 

institutional and functional specifics. However, as experience shows, their 
operation allows you to effectively perform the task as intended - to protect 
the population. 

Ways to implement the EU experience require further scientific substantiation 
and amendments to Ukrainian legislation. 
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Провідним трендом, що характеризує сучасний світ, вважається 

четверта індустріальна революція, яка багатопредметно охопила всі 

галузі промисловості та сфери життєдіяльності людини. Термін «Індустрія 
4.0»  використовується в якості синоніму четвертої промислової 

революції, суть якої полягає в з’єднанні матеріального світу з 
віртуальним, у результаті чого народжуються нові кіберфізичні 
комплекси, об’єднані в одну цифрову екосистему. 

Індустрія 4.0 стала основоположним «каменем» для створення 
потужного науково-технічного та виробничого ландшафту для розробки і 

створення різних за призначенням роботів, здатних у перспективі 
повністю замінити людину в багатьох видах її діяльності: виробничій, 

транспортній, рятувальній, медичній тощо. 
Роботизовані системи мають низку незаперечних і властивих 

переваг. Вони не потребують фінансового і продовольчого забезпечення, 

як це необхідно людям. Вони не хворіють як люди, не страждають від 
посттравматичних синдромів, здатні якісно та цілодобово працювати. 

Вони мають надлюдські рефлекси, швидкість і точність. Вони бездоганно 
виконають будь-яке надане їм завдання.  

Безпілотна авіація, що являє собою авіаційні роботизовані системи, 

безапеляційно опанував воєнною сферою, активно потрапляє до 
цивільних сфер життєдіяльності людини. Треба підкреслити, що створення 

і використання сучасних безпілотних літальних апаратів (далі – БпЛА) 
стало важливим світовим проривом у сфері інтелектуальних досягнень 
людини. Інновації використані практично у всіх елементах БпЛА: від 

сучасних композитних матеріалів до новітньої авіоніки. 
Однією з пріоритетних сфер широкого застосування безпілотної 

авіації виявилася сфера цивільного захисту. У зв’язку з відсутністю 
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нормативного визначення терміну «сфера цивільного захисту» і частим 

його використанням, під сферою цивільного захисту, враховуючи зміст 
терміну «цивільний захист», розуміється утворене державою середовище 

з внутрішньою єдністю та межами, що охоплює населення, територію, 
навколишнє природне середовище та майно і в якому створюються 

необхідні умови для  забезпечення потрібного рівня цивільного захисту в 
мирний час та особливий період. 

Переважними рисами БпЛА, що вже багатократно підтверджено 

світовим досвідом, вважаються [1]: висока економічна ефективність з 
урахуванням цінової політики; маловисотність; точковість (можливість 

досить детального аерознімання невеликих за розміром об’єктів і ділянок 
у місцях, де отримати зображення іншими способами не є рентабельним 
або технічно неможливим; мобільність; висока оперативність надання 

інформації; екологічна чистота; ефективність дій (рятувальники, 
використовуючи БпЛА, здатні, наприклад, швидко зорієнтуватися в 

умовах надзвичайної ситуації (далі – НС) і обрати ефективну стратегію дій 
для її ліквідації). 

Як показує аналіз світового досвіду, безпілотники активно 

застосовуються під час ліквідації НС. Результати їх моніторингу 
використовуються при оцінюванні збитків від аварій на промислових 

підприємствах, залізничних катастроф з небезпечними вантажами, 
терористичних актів; для визначення ступеня забруднення великих 
територій хімічними або ядерними відходами; для надання допомоги 

постраждалим: медикаменти, речи, продукти харчування, засоби зв’язку 
тощо.  

Застосування БпЛА дозволяє дистанційно, без безпосередньої участі 
людини і без ризику наразити її на небезпеку, проводити моніторинг НС 
на досить великих за площею територіях у важкодоступних районах при 

відносній дешевизні в порівнянні з пілотованою авіацією. 
Так, наприклад, у 2011 р. під час цунамі в Японії було пошкоджено 

будівлю атомної станції Фукусіма. Для оцінювання ситуації та ступеню 
руйнування станції  силами самооборони, які беруть безпосередню участь 
у ліквідації НС в Японії, були масово використані безпілотники коптерного 

типу, які брали участь у моніторингу радіаційної загрози, стежили за 
поширенням опромінення на інші території [1].  

Іншим прикладом є використання співробітниками міністерства 
надзвичайних ситуацій Росії у 2013 р. безпілотної авіації для моніторингу 

складної паводкової обстановки в Хабаровському краї. За допомогою 
оперативних даних, що передавалися в масштабі реального часу, 
здійснювався контроль за станом захисних споруд для запобігання 

проривів дамб, а також пошук людей у затоплених районах з подальшим 
коректуванням дій рятувальників [1]. 

У жовтні 2014 р. після великої повені на Балканах у наслідок зсувів 
відбулось зміщення мін, що залишилися після війни. Низка мін змістилися 
на відстань, що перевищувала 20 км. Це створило велику небезпеку 

місцевим мешканцям. За допомогою дронів була зроблена зйомка з 
повітря, яка допомогла ідентифікувати міни і проаналізувати, як зсуви 

вплинули на їх розташування в ґрунті [1]. 
У провінції Юньнань (Китай) у серпні 2014 р. стався землетрус 

магнітудою 6,5. Для проведення пошуково-рятувальних робіт були 

використані дрони. Кам’янистий ґрунт і рослинність у районі Лудяня, де 
стався землетрус, значно ускладнили наземні рятувальні операції. 

Завдяки безпілотникам, які безперешкодно пролітали над районами, 
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постраждалими в наслідку цього землетрусу, стало можливим оперативно 

визначити пріоритетність пошуково-рятувальних робіт у різних районах 
[1]. 

У Південній Африці безпілотники використовуються для вирішення 
низки завдань, пов’язаних з виявленням пожеж. Враховуючи великі 

просторові межі місцевості, на огляд яких мають здійснювати рейнджери, 
для виявлення джерела диму може знадобитися навіть кілька годин. 
Застосування безпілотного літака дозволяє значно скоротити час 

вирішення цього завдання до десятків хвилин [1]. 
І таких прикладів із світової практики можна навести досить багато, 

особливо сьогодні, коли безпілотна індустрія активно розвивається у 
багатьох країнах світу.  

Безпілотники також успішно застосовують для оперативної доставки 

в медицині, коли доставка або технічно складна, або потрібна 
максимальна швидкість. Наприклад, коли населені пункти можуть бути 

тимчасово «відрізані від цивілізації» через повені, землетруси і т. п. 
На підставі світового досвіду застосування безпілотної авіації в сфері 

цивільного захисту (цивільної оборони) можна визначити її основні 

функції: ведення повітряного спостереження (повітряної розвідки); 
цілевказівка; ретрансляція зв’язку; радіаційна, хімічна та біологічна 

розвідка; виявлення мін; пошук і рятування; гасіння пожеж; 
транспортування вантажів (табл.) [2]. 

У зв’язку з наведеною сукупністю функцій спектр завдань, що 

вирішуються із застосуванням БпЛА, є досить широким. Під час ведення 
повітряного спостереження (повітряної розвідки) за допомогою БпЛА 

вирішують такі завдання (див. табл.): збір інформації в інтересах 
попередження, прогнозування і виявлення НС; інформаційна підтримка 
під час ліквідації НС; контроль результатів ліквідації НС; збір інформації 

для оцінки збитків від НС тощо. 
Для виконання завдань повітряного спостереження (повітряної 

розвідки) використовуються різноманітні технічні засоби в складі 
корисного навантаження БпЛА: видова апаратура (прим. з формуванням 
зображення об’єктів) видимого діапазону (RGB-камери); видова 

апаратура інфрачервоного діапазону; радіолокаційні станції із 
синтезованою апертурою; багатоспектральна апаратура; газодатчики, 

радіаційна апаратура тощо, а також їх комбінації. 
Реалізація функції цілевказівки здійснюється шляхом передавання з 

борта БпЛА даних у масштабі реального часу про об’єкти, на яких 
необхідно ліквідувати НС (на яких ліквідується НС), а також шляхом 
локального підсвічування прожектором вночі місця, де відбувається НС. 

Вирішення зазначених завдань здійснюється за допомогою видової та 
світлотехнічної апаратури, що встановлюється на борту БпЛА.  

 
Таблиця 1. 

Функції та завдання БпЛА 

 
№ Функції Завдання 

1 2 3 

1.  Повітряне 

спостереження 

(повітряна 

розвідка) 

Збір інформації в інтересах попередження НС; збір 

інформації в інтересах прогнозування НС; збір 

інформації в інтересах виявлення НС; 

інформаційна підтримка під час ліквідації НС; 
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контроль результатів ліквідації НС; 

збір інформації для оцінки збитків від НС 

 2. Цілевказівка  Передавання з борта БпЛА даних у масштабі 

реального часу про об’єкти, на яких необхідно 

ліквідувати НС (на яких ліквідується НС); локальне 

підсвічування вночі місця, де відбувається НС  

3. Ретрансляція 

зв’язку 

Збільшення дальності дії управління БпЛА в умовах 

відсутності прямого зв’язку; ретрансляція даних з 

борта БпЛА в умовах відсутності прямого зв’язку 

4. Радіаційна, хімічна 

та біологічна 

розвідка 

Моніторинг потенційно небезпечних зон; 

оцінка рівня радіації; 

виявлення загрози;  

ідентифікація отруйних речовин;  

ідентифікація біологічних засобів; 

попередження та визначення місця розташування 

загрози 

5. Виявлення мін 

(вибухонебез-

печних об’єктів)  

Виявлення й установлення місця розташування 

мінних полів і окремих мін з повітря; 

виявлення й установлення місця розташування 

вибухонебезпечних об’єктів 

6. Пошук і рятування 

 

Виявлення місця знаходження людей (тварин), які 

підлягають рятуванню в умовах надзвичайних 

ситуацій і передача інформації про них на 

встановлені пункти її приймання; оперативна 

доставка засобів рятування до осіб, які підлягають 

рятуванню 

7. Гасіння пожеж Виявлення людей у приміщеннях будівлі під час 

ліквідації пожеж; 

застосування для гасіння локальної пожежі у 

важко доступних місцях; 

гасіння пожеж в умовах висотних будівель; 

доставка необхідних засобів (канати, захисні речі, 

засоби зв’язку тощо) для рятування людей під час 

пожеж 

8. Транспорту-вання 

вантажів у зону НС 

Доставка медичних препаратів у важкодоступні 

місця для надання оперативної медичної допомоги; 

доставка продуктів харчування у важкодоступні 

місця під час надзвичайної ситуації; 

доставка рятувального обладнання 

 
Функція ретрансляції зв’язку виконується шляхом вирішення завдань 

збільшення дальності дії управління БпЛА та ретрансляції даних з борта 
безпілотника в умовах відсутності прямого зв’язку з використанням 
спеціальної апаратури зв’язку, що встановлюється на БпЛА.  

Можливість хімічного та біологічного зараження місцевості під час НС 
визначає необхідність ведення хімічної та біологічної розвідки. Для 

виконання завдань моніторингу потенційно небезпечних зон, виявлення 
хімічної небезпеки чи загрози, ідентифікації отруйних речовин, виявлення 
біологічної небезпеки чи загрози, ідентифікації біологічних засобів, 

попередження та визначення місця розташування небезпек і загроз на 
борту БпЛА встановлюється апаратура хімічної та біологічної розвідки або 

використовуються одноразові безпілотні апарати. В умовах можливого 
радіаційного зараження використовуються спеціальні датчики для 

ведення радіаційної розвідки. 
Проведення протимінних заходів спрямовано на збереження 

особового складу рятувальних команд, населення і техніки. При цьому на 
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БпЛА покладаються такі завдання: виявлення й установлення місця 

розташування мінних полів і окремих мін з повітря; виявлення й 
установлення місця розташування вибухонебезпечних об’єктів. 

Ще одним важливим моментом у використанні БпЛА є їх залучення 
для пошуку і рятування з метою виявлення місць знаходження людей 

(тварин), які підлягають рятуванню в умовах НС,  інформація про які 
передається на встановлені пункти її приймання, а також оперативної 
доставки засобів рятування до осіб, які підлягають рятуванню. 

Безпілотники особливо активно застосовуються при гасінні пожеж. 
За їх допомогою здійснюється виявлення людей у приміщеннях будівлі під 

час ліквідації пожеж; вони застосовуються для гасіння локальної пожежі у 
важко доступних місцях, а також для гасіння пожеж в умовах висотних 
будівель. Також за їх допомогою забезпечується доставка необхідних 

засобів (канати, захисні речі, засоби зв’язку тощо) для рятування людей 
під час пожеж. 

Важливою функцією БпЛА вважається транспортування вантажів у 
зону НС: доставка медичних препаратів у важкодоступні місця для 
надання оперативної медичної допомоги; доставка продуктів харчування 

у важкодоступні місця під час надзвичайної ситуації, доставка засобів 
зв’язку  тощо. 

Аналіз організаційних структур державного сегменту з питань 
цивільного захисту (цивільної оборони) провідних країн світу (США, 
Велика Британія, Росія, країни ЄС, Японія, Китай та ін.), на оснащені яких 

знаходяться безпілотні авіаційні комплекси, дозволяє зробити висновок о 
наявності у них систем безпілотної авіації, функціонування яких всебічно 

забезпечується з боку держав.  
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обладнання може утворюватися вибухонебезпечна суміш газів, рідин та 

пилу з повітрям [1].  
Через руйнування конструкцій, пошкодження обладнання та, 

насамперед, травмування людей у наслідок вибуху відбувається повне або 
часткове зупинення роботи об’єкту, що має значні соціально-економічні 

наслідки. 
На сьогодні основним засобом зменшення сили вибуху через 

відведення енергії у процесі горіння є застосування легкоскидних 

конструкцій (далі – ЛСК). ЛСК це пристрої або огороджувальні будівельна 
конструкції, які внаслідок свого розкриття для сполучення об’єму 

приміщення з зовнішнім простором забезпечують допустимий тиск вибуху. 
Допустимим тиском вибуху вважається значення тиску, за якого 

унеможливлюються травмування людей та зберігається цілісність несучих 

будівельних конструкцій вибухопожежонебезпечних приміщень або 
будинків.  

За результатами аналізу вітчизняних та закордонних нормативних 
документів щодо проектування та монтажу віконних отворів у будівлях 
різного призначення встановлено, що оцінювання параметрів ЛСК 

ґрунтується на таких критеріях [2-4], як площа ЛСК та надлишковий тиск 
вибуху. Наразі визначальною характеристикою ЛСК, що забезпечує 

стійкість об’єкту до надлишкового тиску вибуху, є її площа. 
Тому, оцінювання параметрів ЛСК, що забезпечує стійкість об’єктів 

до надлишкового тиску вибуху в умовах експериментальних досліджень, є 

надзвичайно актуальним. Вже існуючі прототипи експериментальних 
установок [5, 6] мають істотні недоліки. По-перше, вони потребують для 

експериментального дослідження значної кількості газу, що обмежує за 
економічними показниками повторюваність їх проведення. По-друге, 
відсутня можливість зміни об’ємів вибухової камери та камери 

розширення, що не дозволяє без заміни вибухопожежонебеспечної суміші 
проводити експериментальні дослідження за різних величин 

надлишкового тиску вибуху. 
   
За результатами проведених досліджень було розроблено нові 

методи визначення параметрів ЛСК. До цих методів відноситься 
розрахунковий та експериментальний. Параметри ЛСК мають бути 

підтверджені розрахунком або випробуванням. 

Необхідна площа ЛСК    визначається шляхом розрахунку за 

формулою [4,7]:  
 

   
                       √  

  
√  

√    
                                    (1) 

де 𝑣н.р. - нормальна швидкість поширення полум’я; 

  - показник інтенсифікації вибухового горіння;  

   - розрахункова ступінь стиснення продуктів горіння під час вибуху в 

замкнутому просторі;  
   - коефіцієнт, що враховує ступінь заповнення об'єму приміщення 

вибухопожежонебезпечною сумішшю;  
   - коефіцієнт, що враховує вплив форми приміщення та ефект витікання 

продуктів горіння вибухопожежонебезпечної суміші;  

Vв - вільний об'єм приміщення м3;  
   - розрахункова щільність газу у приміщенні перед займанням,кг/м3; 

     - допустимий надлишковий тиск у приміщенні, кПа. 
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Тиск спрацювання ЛСК відповідного типу встановлюють за 

результатами випробувань згідно із експериментальним методом.  
Експериментальний метод дозволяє визначити граничний тиск 

спрацювання ЛСК. Перевагами даної установки є наявність руйнівної 
мембрани та можливість зміни об’ємів вибухової камери та камери 

розширення незалежно одна від одної. Разом з тим, експериментальна 
установка дозволяє монтувати дослідний зразок ЛСК різного розміру в 
діапазоні від 0.5 до 1 м2. Це найпоширеніші розміри ЛСК, що 

використовуються у практиці. 
Розроблено принципово нову установку експериментального 

оцінювання параметрів ЛСК, програму та методику експериментальних 
досліджень. 

Сутність запропонованого методу досліджень полягає у створені 

надлишкового тиску від вибуху суміші пропан-бутану з повітрям у 
робочому об’ємі 3 м3 та дослідження впливу даного надлишкового тиску 

вибуху на дослідний зразок ЛСК. 
Схема експериментальної установки зображено на рисунку 1. 

 
Умовні познаки: 1 – газовий балон; 2 – вентиль; 3 – редуктор з 

манометрами; 4 – газопровід; 5 – лічильник витрати газу; 6 – колектор 

подачі вибухонебезпечної газоповітряної суміші; 7 – вибухова камера; 8 – 
руйнівна мембрана; 9 – камера розширення; 10 – рамна перегородка; 11 – 

датчик тиску; 12 – осцилограф; 13 – верхня панель; 14 – зразок ЛСК; 15 
– система підпалювання вибухонебезпечної газоповітряної суміші; 16 – 
механізм компенсації ваги ЛСК; 17 – конструктивний елемент незалежної 

зміни об’єму камери розширення; 18 – конструктивний елемент зміни 
об’єму вибухової камери; 19 – бетонний бункер. 

Рисунок 1 – Схема експериментальної установки 
 

Експериментальна установка для дослідження процесів впливу 
величини надлишкового тиску вибуху в замкнутому просторі на 

конструктивні параметри ЛСК є простим за своєю конструкцією і 
забезпечує імітування частини фрагменту будинку (споруди) та дозволяє 

проводити дослідження щодо можливості використання тих чи інших 
будівельних матеріалів з різними геометричними параметрами в якості 
ЛСК, що дозволяє досліднику отримувати більш достовірні дані для 

аналізу.  
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Таким чином, завдяки проведеному аналізу літературних джерел та 

нормативних документів було враховано недоліки попередніх досліджень. 
Розроблено принципово нові розрахунковий та експериментальний 

методи визначення параметрів ЛСК та перевірено їх на практиці. Надалі 
запропоновані методи будуть впроваджуватися у практику шляхом 

стандартизації в Україні. Це дозволить вивести вубохозахист приміщень та 
будинків на новий рівень. 
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На сьогоднішній день у світі гостро постала проблема з лісовими 

пожежами. Сполучені штати Америки, Канада, Австралія та інші країни 
світу щороку втрачають значні території від лісових пожеж. На жаль, 
Україна не є виключенням в цьому питанні. Так, протягом останніх років 

від лісових пожеж в Україні було знищено десятка тисяч гектарів лісів, що 
у свою чергу призводить до погіршення екологічної ситуації в країні та до 
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значних економічних втрат.  

Результати щорічного моніторингу стану лісових пожеж свідчить, 
що ситуація із забезпеченням пожежної безпеки залишається складною.  

В середньому щороку від лісових пожеж Україна втрачає біля трьох 
тисяч гектарів лісових насаджень (дані наведено у таблиці). 

 
Таблиця 

Загибель лісових насаджень від лісових пожеж (2010-2019) 

 
Загибель 

лісових 

насаджень 

(роки) 

2010 2011 2012 2013 
2014

1
 2015

1
 2016

1
 2017

1
 2018

1
 2019

1
 

від 

лісових 

пожеж 

(га) 3127 909 2915 285 2290 8564 1591 8763 1085 395 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. За даними 
Держстату України, 1998-2020 Дата останньої модифікації: 15.04.2020 

 
Результати 2020 року на жаль також є невтішними. Оскільки площа  

пожеж, що відбулись в Україні перевищила 10 тис. гектарів.  
Сили цивільного захисту та засоби ДСНС не завжди забезпечують 

своєчасне реагування на пожежі та інші небезпечні події через 

віддаленість їх від місць виникнення таких подій, а також мають обмежені 
можливості щодо створення ефективного та дієвого угруповання сил для 

подолання негативних наслідків зокрема масштабних лісових пожеж. 
Віддаленість державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС від 

окремих населених пунктів у сільській місцевості, призводить до 

несвоєчасного надання ними допомоги населенню під час виникнення 
надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій. 

Пожежі, що виникають в лісових масивах у разі несвоєчасного їх 
виявлення мають змогу швидко розповсюджуються та збільшуватись у 

масштабах тим самим завдаючи значних збитків економіці держави та 
погіршуючи екологічну ситуацію в цілому.   

Також значної шкоди піддаються населені пункти, що підпадають у 

зону дії лісової пожежі. Втрати населення при цьому важко оцінити, 
оскільки здебільшого втрачається житло та відповідно майно людей.  

Для покращення ситуації із ліквідацією лісових пожеж необхідно 
значну увагу приділити: 

оснащенню пожежно-рятувальною технікою та спеціальним 

обладнанням існуючих пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних 
частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в об’єднаних 

територіальних громадах; 
забезпеченню нарощування матеріально-технічної бази державних 

пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та їх технічне переоснащення 

сучасною технікою, аварійно-рятувальними засобами та спеціальним 
обладнанням; 

здійсненню своєчасного виявлення лісових пожеж сучасними 
технічними засобами, зокрема із застосування квадрокоптерів  або 
мультикоптерів.   
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Розвиток цивілізації породжує збільшення кризових явищ в усіх 
сферах діяльності держави, суспільства, людини. Технологічний прогрес, 

зростання населення, збройні конфлікти, кліматичні зміни, пандемії 
демонструють непередбачуваність виникнення та вплив криз на сучасний 
світ.  

Головним чинником, який враховується при формуванні державної 
політики, є безпека. Критерії безпеки визначають основи соціального 

існування та можливості держави підтримувати захист від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. Неможливість своєчасного реагування на кризові 

явища природного, техногенного та суспільного характеру породжує 
наслідки, які можуть вплинути на подальше існування населення країни, 
інфраструктуру та привести до втрати державності. Держава, в міру своєї 

спроможності, здійснює управління кризами: частково запобігає появі 
окремих видів, мінімізує частину проявів, усуває наслідки. Сучасна 

система державного управління орієнтується на розуміння безпеки в 
контексті складних викликів міжнародної агресії, тероризму, кліматичних 
змін, економічних криз та нестабільності. В основі філософії безпеки 

знаходяться базові потреби суспільства та людські фактори. Гарантування 
безпеки визначається заходами, які протидіють загрозам, виявляють їх 

джерела у політичній, соціально-економічній, екологічній, технологічній 
та духовній сферах розвитку країни, що має за мету захист людей від дії 
постійних (голод, хвороби) та раптових (катастрофи) чинників. 

Трансформовані традиційні національні системи, які використовують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80#Text
https://cutt.ly/Pzbg5PY
mailto:Оleg.ded@ukr.net


57 
 

власні можливості, вже не виявляють ефективності в сучасних умовах, 

адже світ постійно піддається впливу нових форм кризових явищ. Сучасні 
суспільства стають все більш уразливими і чутливими до критичних змін. 

Держава не в змозі самостійно долати кризи, оскільки традиційні 
інституційні альянси недостатньо ефективні в боротьбі з 

транснаціональними загрозами, які перевищують національні можливості. 
Окремі функції держави в сучасних економіках поступово почали 
передаватися до приватного бізнесу. Можливості приватного суб'єкта 

дозволяють вирішувати традиційні завдання держави більш ефективно та 
з використанням власних коштів. Зазначені підходи до партнерських 

відносин державного та приватного секторів отримали назву державно-
приватне партнерство (ДПП). Сфера безпеки ще достатньо нова для 
використання у моделях державно-приватного партнерства, але має 

значний потенціал та можливості для вирішення завдань забезпечення 
безпеки.  

У сучасному світі безпека охоплює як людську, так і національну 
безпеку, де державна безпека є засобом досягнення людської безпеки. 
Ґрунтуючись на концепції секторального аналізу безпеки і концепції 

сек'юритизації, Копенгагенська школа визначила п'ять зон безпеки: 
військову, політичну, соціальну, економічну та екологічну. Поле безпеки 

належить природі та існуванню самої держави (захист території і 
громадянства, питання ідентичності і кордонів, що мають рівну важливість 
і інтерес для всіх) та не може бути передане експертам або 

деполітизованним директивним органам. Наявні функції держави щодо 
безпеки стикаються з сучасними не прогнозованими (за часом 

виникнення і за наслідками) викликами природних, геополітичних, 
економічних, соціальних факторів. Розуміння того, що безпека є 
результатом колективних дій, все більше зумовлює шукати підходи до 

нової парадигми реалізації безпекових чинників. З моменту свого 
створення держава несе відповідальність за забезпечення національної 

безпеки щодо захисту кордонів і підтримання внутрішнього порядку. 
Однак, оскільки загрози і ризики, в тому числі тероризм, кіберзлочинність 
та зміни клімату втрачають передбачуваність, приватний сектор став 

відповідальним партнером у вирішенні цих різноманітних завдань Таким 
чином, проблематика неспроможності держави повною мірою забезпечити 

захист від виникаючих загроз, змушує шукати шляхи альтернативних 
методів посилення безпеки в межах власних територій. інших сферах. 

Попри те, що в Україні з кожним новим роком проблематику державно-
приватного партнерства все активніше обговорюють у різних колах, 
рівень розвитку такого партнерства не слід вважати високим. Навіть 

навпаки, доцільно сформувати висновок про те, що державно-приватне 
партнерство в нашій державі перебуває лише на стадії становлення.  

Однією з ключових причин цього є низький рівень обізнаності щодо 
можливостей такої форми співробітництва, а також її переваг для сторін 
угоди. Моделі співпраці в боротьбі з сучасними загрозами безпеки між 

державою і приватним сектором можуть бути розроблені в формі 
державно-приватного партнерства, яке починає кількісно збільшуватися. 

Для розробки ефективних інструментів боротьби з сучасними загрозами 
безпеці необхідна участь і спільні дії всіх учасників — уряду, приватного 
сектора і громадян. Державний і приватний сектори спільно працюють 

над підготовкою оцінки ризиків, державний сектор розповсюджує 
передову практику для подальших дій. Приватний сектор може допомогти 

державному в боротьбі з тероризмом за допомогою створення експертних 
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напрацювань для ефективного розподілу ресурсів. Європейський союз 

(ЄС) закликає до більш активної участі приватного сектора в боротьбі з 
різними сучасними загрозами безпеки. Крім того, було запропоновано, що 

приватний сектор може виграти від співпраці з органами державної 
безпеки, оскільки вони можуть заздалегідь координувати свої плани щодо 

евакуації, транспортування та інших питань; отримувати інформацію від 
правоохоронних органів щодо загроз і тенденцій у сфері боротьби зі 
злочинністю, розвивати відносини щодо звернення за допомогою або 

повідомлення інформації; формувати розуміння правоохоронними 
органами корпоративних потреб, таких як конфіденційність; підвищити 

повагу правоохоронних органів в сфері безпеки. З метою покращення 
обороноздатності України, залучення інвестицій та розвитку оборонно-
промислового комплексу у 2015 р. було розроблено проект закону «Про 

державно-приватне партнерство в сфері національної безпеки та оборони 
України». У 2018 р. було прийнято Закон «Про національну безпеку 

України», в якому передбачено використання механізмів державно-
приватного партнерства у забезпеченні інформаційної безпеки, зокрема, 
реалізації Стратегії кібербезпеки. Також, у Стратегії національної безпеки 

України «Безпека людини – безпека країни» затвердженої указом 
Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, одним з 

пріоритетних цілей та основних напрямків державної політики у сфері 
національної безпеки є державно-приватне партнерство. Співпраця 
держави та приватного бізнесу використовується у різних галузях 

економіки, що активізує інвестиційно-інноваційну діяльність і створює 
передумови економічного зростання. Поняття «безпека» тісно пов’язана із 

категоріями «стійкість» і «стабільність» і передбачає здатність 
протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. Розвиток державно-
приватного партнерства стимулює внутрішній попит, що створює 

додаткові робочі місця, зростання зарплат і рівня життя населення, а 
отже, умови макроекономічної стабільності та безпеки, що особливо 

актуалізується в умовах перманентності кризових явищ і зростання загроз 
державності.  

В умовах введення воєнного стану в окремих прикордонних областях 

України, зростання загроз територіальній цілісності ще більше 
підсилюється необхідність об’єднання зусиль органів державної та 

місцевої влади, приватних підприємств і громадян щодо реалізації 
економічних, соціальних, оборонних та інших функцій держави.  

Вчасне реагування держави на загрози і виклики сьогодення дасть 
змогу забезпечити макроекономічну стійкість і стабільність, зберегти 
територіальну цілісність і державність. Водночас задля розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні необхідно удосконалити 
нормативно-правове забезпечення в частині встановлення меж взаємодії 

та розподілу ризиків (у т.ч. інфляційних, курсових) між державою і 
приватними підприємствами, термінів повернення інвестицій, 
забезпечення захисту приватної інформації, транспарентності відносин. 

Отже, сьогодні перед компетентними державними органами постає 
важливе й актуальне завдання, що полягає в активному поширенні 

різноманітної інформації щодо державно-приватного партнерства, його 
інструментарію, стандартів, правового забезпечення, успішного 
вітчизняного та іноземного досвіду тощо. Реалізація завдань держави у 

сфері безпеки є базовою функцією, що містить елементи високої 
складності та має характер динамічності та невизначеності. Сучасні 

загрози набувають глобальних масштабів, а наслідки криз можуть 
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привести до критичних наслідків. Можливості держави знаходяться в 

реаліях обмежених ресурсів та механізмів впливу на кризові ситуації. 
Поєднання ресурсів державного та приватного сектору надає нових 

можливостей щодо забезпечення важливих чинників безпеки. Позиція 
сучасних інституціональних суб'єктів визначає ДПП як сучасний механізм 

співпраці у сфері безпеки. Враховуючи управлінську оперативність, 
технічний та фаховий потенціал, залучення власних інвестицій, 
приватний власник може вирішувати делеговані державою завдання щодо 

боротьби з тероризмом, кіберзлочинністю, захист критичної 
інфраструктури, усунення наслідків надзвичайних ситуацій та екологічних 

катастроф та ін. У подальшому, при використанні механізмів державно-
приватного партнерства, необхідно визначитися щодо меж взаємодії 
держави та приватних суб'єктів, захисту та використання приватної 

інформації, правильного розподілу ризиків, мінімізації витрат кожного з 
учасників, ринкових підходів до питань безпеки. 
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У Стратегії національної безпеки України 2020 року [1] зазначено, 
що забезпечення екологічної безпеки є одним із пріоритетів національних 

інтересів України та забезпечення національної безпеки. При цьому серед 
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поточних та прогнозованих загроз національній безпеці та національним 

інтересам України вказано й наслідки зміни клімату та зростання 
техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. 

Сучасний стан виробництва електричної енергії та газу [2] з 
родовищ викопного палива [3] характеризується їхнім виснаженням та 

безпрецедентним забрудненням усіх геосфер разом з надмірними 
викидами метану, діоксиду вуглецю, сірководню, кисню в повітря, а 
також теплової енергії крізь огороджувальні конструкції будівель та 

об’єктів інфраструктури та інших чинників забруднення ґрунтів, ґрунтових 
вод, водоймищ, річок та інших об’єктів. Це все впливає на руйнування 

озонового шару та посилення парникового ефекту, внаслідок чого 
відбувається зміна клімату [4]. 

Найпоширенішими джерелами викидів метану, в атмосферне 

повітря є звалища твердих побутових відходів [5] та очисні споруди, що 
наведено на рисунку 1 (місто Лозова Харківської області, Україна). 

Якщо їхній вплив на екологічну безпеку розглядати одночасно із 
впливом джерел незворотного підняття температури газів навколишнього 
середовища, що поглинають інфрачервоне випромінювання, то це 

загрожує екологічній безпеці [6; 7] й змінам клімату [4] з поступовим 
підняттям зовнішньої температури на декілька градусів по Цельсію. 

Проблема полягає в тому, що при опаленні будівлі, крізь 
огороджувальні конструкції викидається теплова енергія в навколишнє 
середовище, що призводить до підняття шару зовнішнього повітря на 

відстані не менше одного метра від зовнішньої поверхні огороджувальних 
конструкцій. Дослідження проведено на прикладі Харківського учбово-

виробничого підприємства Українського товариства сліпих [8]. Так, 
вертикальні огороджувальні конструкції були запроектовані наприкінці 
минулого століття. За температури навколишнього повітря 0 Сº та нижче, 

для досягнення внутрішньої температури приміщень 20 Сº потрібно 
здійснювати опалення цієї будівлі [9, 10], в ході якого через 

огороджувальні конструкції площею 1 м2 (квадратний метр) викидається в 
навколишнє середовище 29 Вт*год (Ватт за годину), що призводить до 
незворотного підняття температури газів навколишнього середовища та 

поглинання інфрачервоного випромінювання (двоокис вуглецю (СО2), 
метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці 

(ПФВ), гексафторид сірки (SF6)). Нині наукові підрахунки прогнозують 
світове потепління на 3,3 Сº (градусів за Цельсієм). 

 

 
Рисунок 1 – Точки відбору ґрунтових проб на територіях, прилеглих 

до полігону твердих побутових відходів у м. Лозова: 1 – ділянка №1, 10 м 
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від полігону ТПВ; 2 – ділянка №2, 20 м від полігону ТПВ; 3 – ділянка №3, 

50 м від полігону ТПВ. 
 

Зовнішня температура tз шару атмосферного повітря з тепловим 
включенням на відстані 1 метра від зовнішньої поверхні огороджувальної 

конструкції визначається за формулою: 

, 

де  – внутрішня температура в приміщенні, Сº; 

 – сума фрагментів полів конструкції; 

 – загальні втрати теплової енергії, Вт*год; 

 – площа j- фрагмента основного поля конструкції, м2; 

 - опір теплопередачі j- фрагмента конструкції, м2К/Вт. 

Тому метою дослідження у науковій роботі є аналіз та 
систематизація екологічних, економічних, соціальних чинників, 

пов’язаних з одночасним використанням біогазу: полігону твердих 
побутових відходів; органічних відходів, в тому числі тваринницьких і 
пташиних ферм, а також очисних споруд, та вирівняння температурної 

різниці між шарами повітря на відстані до 1 м та більшій за 1 м від 
будівель і споруд. 

Таким чином, для запобігання ускладнення екологічної ситуації й 
зниження інтенсивності змін клімату пропонується зменшити площі 
полігонів із захоронення органічної сировини, що завозиться до полігонів 

твердих побутових відходів у вигляді побутових відходів та відходів 
виробництва. 

Так, органічна сировина забиратиметься в населення, на 
сільськогосподарських підприємствах, комунальному господарстві й 
вивозитиметься на біоелектростанції вторинної органічної сировини [11 - 

14] для отримання біогазу як альтернативного виду палива [15; 16], з 
якого вироблятиметься електрична енергія. У той же час органічна 

сировина після отримання з неї біогазу перетворюється в органічні 
біологічні добрива, що можуть бути альтернативою неорганічним 
добривам. У цілому біологічні добрива можуть здійснити витіснення 

використання пестицидів та агрохімікатів в агропромисловому комплексі, 
що є неорганічними добривами та належать до класу неорганічної хімії. У 

результаті цього, отримані біологічні добрива знизять площі полігонів 
твердих побутових відходів та призведуть до ліквідації стихійних звалищ, 
оскільки органічна сировина не буде вважатися побутовими відходами. 

Замість того побутові та виробничі відходи, окрім неорганічних, є 
органічною сировиною, що повинна оцінюватися за категорією, відмінною 

від побутових та органічних відходів. 
Отже, можна стверджувати, що отримання органічних добрив на 

біологічній електричній станції вторинної органічної сировини з органічної 

сировини забезпечить можливість не тільки покращити екологічну 
ситуацію та знизити наслідки зміни клімату, але й забезпечить 

раціональне використання земель, а також забезпечить агропромисловий 
комплекс необхідними біологічними добривами. У той же час отриманими 
рідкими біологічними добривами з рідкої органічної сировини можливе 
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проведення одночасної гідротехнічної меліорації земель [17] та внесення 

органічних добрив, що забезпечить як відтворення та раціональне 
використання земель, так й гідротехнічну меліорацію земель шляхом 

підкореневого удобрення рослин. Це, в свою чергу, забезпечить 
відтворення поверхневих водних ресурсів та призведе до збереження, 

відтворення та невиснажливого використання біологічного різноманіття, 
забезпечивши зниження ймовірності потрапляння неорганічної хімії до 
грунту та водойм. 

Тільки раціональне використання органічної сировини дозволить 
створити з неї високоякісні органічні біологічні добрива, внесення яких в 

грунт як в рідкому, так і в твердому або зволоженому стані дозволить 
забезпечити зростання врожайності та забезпечити охорону й відтворення 
біоресурсів, а також екологічну мережу шляхом зниження викидів метану 

в атмосферне повітря, що дозволить забезпечити охорону навколишнього 
природного середовища та атмосферного повітря, а також екологічну і 

національну безпеку країни. 
Глобальне потепління спричиняє посухи, танення льодовиків, 

затоплення прибережних територій, зникнення окремих видів тварин і 

рослин. Тому комплексний підхід до вирішення та розв’язання 
поставлених задач збереження екологічної мережі дозволить здійснити 

заходи із пом’якшення наслідків зміни клімату, в результаті чого значні 
площі полігонів твердих побутових відходів будуть скорочені, а в деяких 
регіонах зовсім зникнуть. Місце вивільнених ділянок, що зараз 

перебувають під полігонами твердих побутових відходів поступово 
займуть рекультивовані землі, в той же час відбудеться ліквідація 

стихійних звалищ та розвиток агропромислового комплексу. Органічна 
сировина при комплексному підході буде органічною сировиною, з якої на 
біологічних електростанціях вироблятиметься в процесі ферментації 

біогаз, частина якого генеруватиметься в електричну енергію, що 
подаватиметься в електричні мережі, а інша частина 

використовуватиметься для потреб забезпечення газового господарства. 
Після ферментації залишки органічної сировини без газового конденсату є 
високоякісними органічними добривами, які можуть у цілому замістити 

неорганічні добрива. 
Зниження кліматичної загрози, пов’язаної зі штучним нагріванням 

атмосферних газів, які поглинають інфрачервоне випромінювання, 
досягається збільшенням опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій, за якого в навколишнє середовище втрачається набагато 
менше теплової енергії, ніж допустимі за нормами таблиці 1. 

 

Таблиця 1.  
Допустимі та пропоновані норми опору теплової передачі 

огороджувальних конструкцій. 
 

Вид огороджувальної конструкції 

Значення Rqmin, м
2К/Вт, для 

температурної зони України 

допустимі пропоновані 

I II I II 

Вертикальні огороджувальні конструкції 3,3 2,8 3,7 3,1 

Горизонтальні огороджувальні 

конструкції 
6,0 5,5 6,5 5,9 

Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0,75 0,6 0,95 0,8 
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Так, при екстремальних кліматичних умовах із зовнішніми 

температурами -35 Сº, що можуть траплятися хоча б один раз за 60 років 
з комфортними внутрішніми амплітудами температур всередині приміщень 

+24 Сº, при збільшенні опору теплової передачі огороджувальних 
конструкцій на дві десяті м2К/Вт (метрів квадратних Кельвіна на Ватт) 

відбувається скорочення генерації теплової енергії крізь огороджувальні 
конструкції будівель в навколишнє середовище. 

Висновки: У результаті даного дослідження отримуємо зниження 

ризиків кліматичної загрози та техногенного навантаження, а також 
запобігання ускладнення екологічної ситуації та, відповідно, забезпечення 

національної безпеки країни. Зокрема, отримуємо наступні результати: 
- розвиток біоенергетики в усіх населених пунктах, де є органічна 

сировина, каналізаційні стоки, агропромисловий комплекс. 

- збільшення виробництва електричної енергії на біологічних 
станціях, що працюватимуть на органічній сировині й одночасно 

вироблятимуть органічні добрива; 
- застосування масового органічного землеробства; 
- зниження кількості викидів метану в навколишнє середовище, що 

надходить в атмосферу з полігонів твердих побутових відходів та місць 
стихійних звалищ; 

- ліквідацію стихійних звалищ; 
- скорочення генерації теплової енергії в навколишнє середовище 

крізь огороджувальні конструкції будівель і споруд. Застосування 

запропонованих опорів теплової передачі огороджувальних конструкцій із 
збільшенням на 0,2…0,5 м2К/ВТ (метрів квадратних Кельвіна на Ватт), що 

наведені в таблиці 1, забезпечать вирівнювання температури шару 
повітря на відстані до 1 м від об’єктів з температурою атмосферного 
повітря на відстані більше 1 м від об’єктів.  
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Сучасний світ характеризується нестабільністю умов 

господарювання та загостренням ризиків і загроз економічної безпеки 
окремих держав, регіонів, підприємств і громадян. Яскравий приклад 
такого впливу – світова економічна криза, спричинена пандемією 

коронавірусної хвороби COVID-2019.  
Як влучно наголосив Нобелівський лауреат, американський 

економіст-кейнсіанець із Колумбійського університету Джозеф Стігліц, 
COVID-19 – найбільший шок, який вразив світову економіку за всю 
історію, з часів Великої депресії 1930-х рр. Це складний шок, що вплинув 

на попит і пропозицію. Він вплинув на сектори і сфери життя, технології 
та людей по-різному. Він прийшов раптово, але з деякими 

попередженнями, пов’язаними з наближенням кризи [1]. 
 Розвиток суспільства у ХХІ ст. ознаменовано вирішальним 
значенням досягнутого економічного рівня  кожної країни та рівня 

задоволення економічних потреб населення. Нині сучасна економічна 
думка перебуває в процесі постійного переосмислення класичних 

економічних теорій та зміни ідеології управління економічними системами. 
Чільне місце серед завдань економічної науки займає забезпечення 

належного рівня економічної безпеки держави, галузі, суб`єкта 
господарювання, громадянина. У цих умовах постало питання щодо 
рятування національних економік, зміцнення економічної безпеки на 

макро-, мезо- та мікрорівнях і збільшення ролі економічних наукових 
досліджень, покликаних урятувати світ від економічного, соціального та 

інформаційного хаосу. 
За даними Світового банку, світова пандемія COVID-2019 призвела 

до рецесії світового масштабу, зокрема обсяги реального ВВП у світі у 

2020 р. знизилися на 4,3 порівняно з 2019 р. [2]. За оцінками фахівців, 
зростання ВВП у 2021 р. очікують на рівні 4,0 % лише за умови 

стримування пандемії та виходу з економічної кризи.  
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Рівень зниження ВВП у 2020 р. становив 3,6 % у США, 7,4 % у ЄС, 

4,0 % у Російській Федерації, 5,5 % в Україні, 4,5 % у Бразилії, 9,6 % в 
Індії (рисунок). Винятком є Китай, який, не зважаючи на пандемію, 

утримав зростання реального ВВП на рівні 2,0 %. 
 

 
Рисунок. Динаміка реального ВВП окремих країн світу  
у 2018–2021 рр. (за даними Світового банку [2]), % 

 

Особливо негативний вплив пандемії простежується  в галузях 
туристичної індустрії, промисловості, сфери послуг і транспорту. За 

оцінками експертів, в окремих галузях економіки стабільними після 
світових локдаунів залишиться тільки 1/3 наявних робочих місць, а 
частина працівників буде працювати віддалено. 

Швидкість відновлення економіки після подолання пандемії 
коронавірусу буде залежати від виважених урядових рішень уже сьогодні. 

Зокрема, як заявила головний економічний радник МВФ, дуже важливо, 
аби і домогосподарства, і бізнес отримали достатню підтримку. Тоді після 
завершення пандемії економіка зможе швидше «залікувати рани», бізнес 

швидко відновить виробництво, а люди – споживання [3]. 
Україна робить спроби вживати заходів щодо підтримки 

вітчизняного малого бізнесу, сфери охорони здоров`я, зміни підходів до 
ключових сфер життєдіяльності, збільшуючи обсяги фінансування 
критичної інфраструктури. Проте через стрімке зростання кількості 

хворих на COVID-19, початок процесу вакцинації, що потребує 
додаткових витрат, значних економічних ресурсів на подолання наслідків 

пандемічної кризи Україна не має. 
Водночас одним із визначальних деструктивних факторів 

економічної рецесії і, як наслідок, послаблення економічної безпеки є 

боргова залежність України від іноземних донорів. Оскільки більшу 
частину зобов`язань за позиками слід буде погасити протягом 

найближчих років, і без того кризова українська економіка зазнаватиме 
суттєвих фінансових втрат. 

Вихід із рецесії, що дозволить зміцнити економічну безпеку як 

держави, так і окремих підприємств, можливий лише за умови зміни курсу 
внутрішньої політики, налагодження системного діалогу між центральними 
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органами влади та місцевим самоврядуванням, завершення 

основоположних реформ, залучення ключових стейкхолдерів розвитку 
громадянського суспільства тощо. 

Світова криза, викликана пандемією коронавірусної хвороби 
COVID-2019, не є останньою причиною, яка може впливати на економічну 

безпеку підприємств у всьому світі. Подальші загрози будуть пов`язані з 
посиленням процесів діджиталізації, кліматичними змінами та 
загостренням політичних конфліктів.  

Стратегія зміцнення національної безпеки, зокрема її економічної 
складової, має включати заходи з попередження впливу ризиків та 

загроз, пошук і формування основ для використання резервів 
економічного зростання, вирішення кліматичних проблем, формування 
економічного курсу держав з огляду на геополітичні ризики, зміну 

парадигми управління соціальними сферами держави, у тому числі 
системою охорони здоров`я, освіти тощо.  

Безсумнівним ефектом пандемії буде швидка і прогресивна 
віртуалізація економічного та соціального життя. Після закінчення 
пандемії 

передача в мережу «Інтернет» цілих секторів економіки та управління 
може сповільнюватися, але зміна звичок, зниження експлуатаційних 

витрат і створена інфраструктура тільки посилять віртуалізацію [4]. У 
таких умовах особливого значення набуває забезпечення інформаційної 
складової економічної безпеки (кібербезпеки). Досягнення оптимального 

стану захищеності інформаційних платформ і баз даних, попередження їх 
несанкціонованого розповсюдження та захист в інтересах держави 

можливі за умови застосування системно-наукового підходу до 
формування стратегій і тактик кіберзахисту в діджиталізованому світі як 
складової економічної безпеки. 

Важливими стають проблеми раціонального використання наявного 
ресурсного потенціалу та досягнення «розумної» економії ресурсів. 

Водночас пандемічна криза є серйозним поштовхом для перегляду форм 
зайнятості та подолання безробіття. Також актуальним є переосмислення 
фінансової політики, яка зазнає впливу віртуальних валют і ризиків 

ринків капіталу. 
Отже, лише врахування характеру впливу ризиків у глобальному 

контексті в межах «розумної» економічної політики на засадах сталого 
розвитку дозволить долати такі глобальні, як пандемічна, кризи та 

зміцнювати економічну безпеку держав, регіонів, підприємств і окремих 
громадян. 
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В умовах цифрової економіки інструментом сталого розвитку 
транспортної системи України стають інновації з метою забезпечення 
потреб економіки та населення через доступ до безпечних, якісних, 

екологічних транспортних послуг, створення правового підґрунтя для 
збалансованого розвитку транспортної інфраструктури, інтеграції до 

міжнародного простору.  
У новій Національній економічній стратегії України окреслено 

вектори економічного розвитку до 2030 року, зокрема, зазначено, що 

Україна є логістичним та виробничим хабом, що забезпечує потреби 
економіки та дозволяє реалізувати експортний і транзитний потенціал.  

Пріоритетними напрямами чинної Національної транспортної стратегії 
України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р, є: забезпечення 

формування конкурентної та ефективної транспортної системи; 
інноваційний розвиток транспортного сектору та стратегічні інвестиційні 

проекти; забезпечення безпечного для суспільства, екологічно чистого та 
енергоефективного транспорту; та досягнення безперешкодної 
мобільності та міжрегіональної інтеграції. Зазначені пріоритети знаходять 

розвиток у проекті Стратегії забезпечення стабільного функціонування 
логістичної системи України, розробленої за підтримки Світового банку 

[1]. 
Реалізація цих заходів можлива за допомогою створення 

інноваційної транспортної моделі України, яка забезпечить сталий 
розвиток економіки України.  

Основними факторами, що покликані забезпечити інноваційний 

розвиток транспортної системи України, є інноваційна транспортна 
політика держави, правове забезпечення такої політики держави, 

створення стимулів для інвесторів, які вкладатимуть кошти в транспортну 
сферу на засадах державно-приватного партнерства. 

Розташування України створює величезний транзитний потенціал, 

який так і не вдалося реалізувати в повній мірі за останні 30 років. За 
оцінками Міжнародної торгової адміністрації, наразі використовується 

лише 25-30% транзитного потенціалу країни. Україна недостатньо 
використовує потенціал проєкту, насамперед через проблеми з 
транзитом, які пов'язані з забороною на транзитні перевезення з РФ та 

обмеження в дозволах на автоперевезення з Польщі та інших країн 
Європи. Тому значні вигоди може принести не лише приєднання до 

mailto:derkacella@gmail.com
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існуючих шляхів Балтійсько-Чорноморського коридору, але й створення 

нових, зокрема проєкту E-40, що передбачає створення річкового шляху 
від Чорного до Балтійського моря. У сфері авіаційного транспорту, 

приєднання до угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС сприятиме для 
розвитку міжнародного авіаційного сполучення, також проведенням 

двосторонніх переговорів щодо лібералізації авіаційних перевезень, 
підписання Угоди про входження до «формату 16+1», підписання Угоди 
про приєднання України до міжнародного морського «Блакитного поясу» 

навколо Європи. Україна бере участь у проєктах в рамках 
Транс’європейської транспортної мережі ЄС (TEN-T), Організації 

співробітництва залізниць (ОСЗ), Коридору Європа - Кавказ - Азія 
(TRACECA) та, можливо, ініціативи «Новий шовковий шлях» між Європою 
та Китаєм, в якій на Україну припадає ділянка Транскаспійського 

міжнародного транспортного маршруту (TITR). Україна придналася до 
Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TPACEКA відповідно до 

Закону України від 2 грудня 2020 року (міжнародної транспортної 
програми за участі Європейського Союзу та 14 держав-членів 
Східноєвропейського, Кавказького та Центральноазіатського регіонів). 

 Наразі відвідно до Національної транспортної стратегії України 
розроблена експертами франзузької компанії Egis та німецької компанії 

AplusS (проєкту технічної допомоги ЄС) «Національна транспортна модель 
та Майстер-план» з метою створення сучасного транспортного сектору в 
Україні, створення національної моделі мультимодального транспорту, що 

охопить всі види транспорту та зосередження на таких цілях: сприяти 
оперативній гармонізації та модальності між різними видами транспорту; 

сприяти здійсненню транспортної діяльності відповідно до екологічних 
вимог та зміни клімату; сприяти реорганізації інституцій, що беруть участь 
у національному плануванні транспорту та покращенню координації між 

ними тощо. Цей інструмент спрямований на посилення можливостей 
транспортної політики щодо розвитку стійкого, безпечного, доступного, 

інклюзивного, швидкого та технологічно інноваційного транспортного 
сектору та транспортної інфраструктури.  

Важливим кроком для розвитку транспортної системи стало прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про внутрішній водний 
транспорт» від 3 грудня 2020 р., прийняття Закону України «Про 

державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» від 
17 грудня 2020 р. (інвестиційний проект зі значними інвестиціями може 

реалізуватися на території України, серед іншого, у сфері транспорту та 
логістики), оновлення Стратегії розвитку морських портів до 2038 року, 
Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року з метою 

забезпечення стабільного розвитку української авіації.  
У сфері залізничного транспорту започатковано експериментальний 

проєкт із допуску приватних локомотивів на залізничні колії загального 
користування, спрямованого на створення конкурентного ринку 
залізничних перевезень, забезпеченню рівноправного доступу до 

залізничної інфраструктури відповідно до зобов'язань України в рамках 
Угоди про асоціацію з ЄС.  

Гостра потреба у залученні інвестиційних ресурсів залишається 
актуальною проблемою вітчизняної транспортної галузі сучасного періоду, 
тому важливим напрямком розвитку транспортної системи стала 

реалізація проєктів державно-приватного партнерства. Так, у 2020 році 
укладено перші концесійні договори (зокрема, ДП «Херсонський морський 

торговий порт» та ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»), прийнято Закон 
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України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними 

інвестиціями» від 17 грудня 2020 р. (інвестиційний проект зі значними 
інвестиціями може реалізуватися на території України, серед іншого, у 

сфері транспорту та логістики). Відповідно до затвердженого Урядом 
України переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 

2020-2023 роки, і 40% цього списку складають масштабні проєкти у 
галузі інфраструктури та транспорту. Пріоритетні інвестиційні проєкти 
охоплюють практично всі галузі транспорту (у залізничній галузі - 

концесія вокзалів і станцій; у морських портах - концесії залізнично-
поромного комплексу, термінала у ДП «Морський торговий порт 

«Чорноморськ», пасажирського комплексу в ДП «Одеський морський 
торговельний порт», концесія причалів ДП «Бердянський морський 
торговельний порт» тощо). 

Підписання найбільшої у світі угоди про вільну торгівлю 
«Регіональне, всебічне економічне партнерство" (RCEP) Китаєм та 14 

азіатсько- тихоокеанськими державами (Китай, В'єтнам, Сінґапур, 
Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, 
Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія) 15 листопада 2020 

року під час віртуального саміту країн Південно-Східної Азії (Asean) у 
столиці В'єтнаму Ханої [2], лібералізація торгівлі та усунення бар’єрів у 

торгівлі зв’язку з набуттям чинності угодами про зону вільної торгівлі 
Україною з Великою Британією та Ізраїлем з 1 січня 2021 року та іншими 
країнами, переговори про оновлення торговельних угод з ЄС (країни ЄС 

залишаються найбільшим торговельним партнером України) мають 
безумовний вплив на розвиток та функціонування транспортної системи 

України. 
Серед невирішених питань залишаються прийняття законопроєктів 

«Про залізничний транспорт», «Про мультимодальні перевезення», 

впровадження корпоративного управління Адміністрації морських портів 
України з застосуванням моделі «порт-ледлорд» адміністрації 

(адміністрація морського порту здійснює контроль за користуванням 
портовими територіями, відповідає за розвиток та планування портів, а 
портові оператори здійснюють стивідорну діяльність), корпоратизацію 

аеропортів, що перебувають в державній власності, реструктуризація 
Української залізниці (анбандлінг), демонополізація ринку лоцманських 

послуг, створення незалежного регулятора у сфері транспорту 
(Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

транспорту) з метою прозорого формування та регулювання тарифів на 
послуги монополій у сфері транспорту. 

Таким чином, забезпечення інноваційної транспортної моделі 

потребує правового забезпечення партнерства учасників транспортних 
відносин, збалансованого поєднання приватних та публічних інтересів, 

формування транспортної політики держави з метою сталого розвитку в 
умовах пандемії.  

 

Використані джерела: 
1. Стратегія сталої логістики та План дій для України (проект для 

розгляду). Міністерство інфраструктури України, World Bank Group. 
Офіційний веб-портал Міністерства інфраструктури України. URL: 
https://mtu.gov.ua/news/29401.html. 

2. Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю. URL: 
https://www.dw.com/uk/ukladena-naibilsha-u-sviti-uhoda-pro-vilnu-

torhivliu/a-55605437?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml. 
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Належне виконання кредитних зобов’язань має вагоме значення не 
тільки для встановлення відповідного товарно-грошового обігу між 

суб’єктами договірних зобов’язань та забезпечення їх майнових прав під 
час здійснення ними своєї діяльності, але й для ефективного 
функціонування кредитно-фінансової системи України. Проте, враховуючі 

низьку дисципліну виконання договірних зобов’язань, особливої 
актуальності набувають питання застосування до правопорушників 

заходів відповідальності за неналежне виконання грошових зобов’язань, 
які виникають на практиці [1, с. 257], зокрема проблема застосування 

положень про проценти в кредитних зобов’язаннях. 
Судова практика доволі тривалий час була усталеною щодо 

стягнення кредитором з боржника відсотків та пені у межах строку 

позовної давності1; вказувала на те, що наявність судового рішення про 
задоволення вимог кредитора, яке боржник не виконав, не припиняє 

правовідносини сторін кредитного договору, не звільняє боржника та 
поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання й 
не позбавляє права на отримання штрафних санкцій, передбачених 

умовами договору та Цивільним кодексом України [2] (далі-ЦКУ)2. 

                                                           
1 Постанова Верховного Суду України від 02.12.2015 по справі №6-249цс15. 
2 Постанова Верховного Суду України від 23 вересня 2015 року у справі №6-

1206цс15, постанови ВСУ №6-1252цс16 від 21 вересня 2016 року, №6-1047цс16 

від 06 липня 2016 року, №6-1412цс16 від 07 вересня 2016 року, №6-2096цс16 

від 27 вересня 2016 року. 
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Втім, у 2018 році Велика Палата Верховного Суду (далі – ВП ВС) 

створила справжню революцію у практиці правозастосування щодо 
нарахування кредитором відсотків за кредитним договором відступивши 

одразу від декількох правових позицій Верховного Суду України. 
Так, в своїй Постанові від 28.03.2018 по справі №444/9519/12 ВП 

ВС, витлумачивши у сукупності норми ст.ст. 526, 530, 610, 1048 та 1054 
ЦКУ, прийшла до висновку, що: «Після спливу визначеного договором 
строку кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги 

згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦКУ право кредитодавця нараховувати передбачені 
договором проценти за кредитом припиняється. Права та інтереси 

кредитодавця в охоронних правовідносинах забезпечуються ч. 2 ст. 625 
ЦКУ, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового 
зобов’язання». 

В іншій Постанові від 04.07.2018 по справі №310/11534/13-ц ВП ВС 
додатково зазначила наступне: «Право кредитора нараховувати 

передбачені договором проценти за кредитом припиняється у разі 
пред’явлення до позичальника вимог згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦКУ. Якщо за 
рішенням про звернення стягнення на предмет застави заборгованість за 

кредитним договором указана в такому рішенні у повному обсязі, 
кредитор має право на отримання гарантій належного виконання 

зобов’язання відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ, а не у вигляді стягнення 
процентів». 

Далі ВП ВС в своїй Постанові від 23.05.2018 по справі 910/1238/17 в 

п. 6.20. роз’яснила, що термін «користування чужими коштами» 
використовується у двох значеннях, які є різними за своїми правовими 

наслідками: (1) правомірне користування чужими коштами – одержання 
боржником (як правило, за плату) можливості правомірно не сплачувати 
кредитору борг протягом певного часу (застосуванню підлягає ч. 1 ст. 

1048 ЦКУ), та (2) неправомірне користування чужими коштами – 
прострочення виконання грошового зобов’язання, коли боржник повинен 

сплатити гроші, але неправомірно не сплачує їх (застосуванню підлягає ч. 
2 ст. 625 ЦКУ). 

Втім попри масове застосування судами всіх інстанцій висновків ВП 

ВС щодо нарахування відсотків кредитором після настання терміну 
повернення кредиту, у випадку пред’явлення позову або у разі 

дострокового припинення повернення кредиту деякі колегії суддів 
Верховного Суду у своїх справах вказані висновки цілеспрямовано не 

застосували [3], аргументуючи свою позицію договірним регулюванням 
кредитних відносин між сторонами договору («…нарахування процентів 
повністю і остаточно припиняється в день фактичного повернення 

кредиту в повному обсязі»3, «…передбачено іншу домовленість, яка, на 
відміну від загального правила щомісячної виплати процентів лише у 

межах погодженого сторонами строку кредитування, встановленого абз. 2 
ч. 1 ст. 1048 ЦКУ, допускає нарахування банком процентів за 
користування кредитом по день повного погашення заборгованості»4). 

                                                           
3 Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 10.10.2018. 

Справа №910/750/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/review/77258136; 

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 14.04.2019. 

Справа №910/22858/17. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/review/81971813. 
4
 Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 13.12.2018. 

Справа №913/11/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/review/78554227 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77258136
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78554227
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В решті-решт колегією суддів ВП ВС у Постанові від 04.02.2020 р. у 

справі №912/1120/16 було ще раз зазначено, що: відносини щодо сплати 
процентів за одержання боржником можливості правомірно не сплачувати 

кредитору борг протягом певного часу врегульовані ч. 1 ст. 1048 ЦКУ 
України, такі проценти є звичайною платою боржника за право тимчасово 

користуватися наданими йому коштами на визначених договором та 
законодавством умовах, тобто у межах належного та добросовісного 
виконання сторонами договірних зобов’язань, а не у випадку їх 

порушення (п. 6.23. постанови); у випадках, коли боржник порушив 
умови договору, прострочивши виконання грошового зобов’язання, за ч. 

1 ст. 1050 ЦКУ України застосуванню у таких правовідносинах підлягає 
положення ст. 625 ЦКУ (п. 6.24. постанови). Також у п. 6.28 
підкреслюється, що поведінка боржника не може бути одночасно 

правомірною і неправомірною, а тому, відповідно, й не може одночасно 
застосовуватись ч. 1 ст. 1048 ЦКУ та ч. 2 ст. 625 ЦКУ. 

В цьому останньому спорі ВП ВС відступила від висновку Верховного 
Суду викладеного в постанові від 13.12.2018 року у справі №913/11/18 
щодо можливості нарахування банком відсотків за користування кредитом 

на день повного погашення заборгованості, якщо це передбачено 
відповідним договором. Не погодившись із такою позицією, АТ 

«Ощадбанк» звернувся з конституційною скаргою до Конституційного 
Суду України, в якій просив перевірити на відповідність Конституції 
України речення 1 ч. 1 ст. 1050 ЦКУ [4]. 

Отже, чи відповідає Конституції України речення 1 ч. 1 ст. 1050 ЦКУ, 
чи це не порушує відповідної норми ст. 41 Конституції України, в якій 

гарантується право кожного щодо своєї власності? 
Із суті правовідносин, які складаються між кредитодавцем та 

позичальником (ч. 1 ст. 1054 ЦКУ), випливає, що у кредитодавця, окрім 

права на повернення кредиту, ще й є право на одержання від 
позичальника процентів. Проценти за кредитним договором 

нараховуються за користування наданими та такими, що підлягають 
поверненню грошовими коштами, тобто боржник користується грошима і 
сплачує кредитору за надану можливість отримання з них корисних 

властивостей, а процентний приріст є результатом природного розвитку 
договірного зобов’язання [5, c. 133]; це реальний прибуток, який 

кредитор очікує отримати у майбутньому у разі належного виконання 
кредитного договору. 

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦКУ у разі відсутності іншої 
домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення 
позики. У розумінні даної статті проценти є платою (відповідною 

винагородою) за користування чужими коштами, на яку розраховує 
кредитодавець на момент укладення договору. Відповідно до цієї норми, 

нараховані кредитодавцем проценти за період після настання строку 
повернення кредиту і до моменту його фактичного повернення – також 
треба вважати відповідною платою за користування чужими коштами, 

оскільки, якщо б кредит було повернуто вчасно, то повернуті грошові 
кошти кредитодавець використовував би й надалі в своїх економічних 

інтересах, надаючи кредит іншим суб’єктам (позичальникам). 
У Рішенні Конституційного Суду України від 22.07.2020 р. № 8-

р(I)/2020 Конституційний Суд України враховує, що положення ст. 41 

Конституції України кореспондуються з відповідними положеннями ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, за якими кожна фізична або 



74 
 

юридична особа має право мирно володіти своїм майном; ніхто не може 

бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 
умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного 

права, а також бере до уваги прецеденту практику тлумачення 
Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) названих положень 

Першого протоколу (абзац другий підпункт 3.3. мотивувальної частини 
Рішення). 

Банк, укладаючи кредитний договір з позичальником, розраховує на 

отримання процентів до моменту зарахування грошової суми, що 
позичалася, на банківський рахунок, а в разі прострочення - на 

отримання процентів за кредитом та грошових сум, передбачених ч. 2 ст. 
625 ЦКУ. Банк сподівається на те, що матиме можливість реалізовувати 
передбачене договором право на отримання процентів від користування 

кредитом, тому в цілях ст. 1 Першого протоколу – таке законне 
сподівання можна вважати додатковою частиною майнових прав. 

У досліджуваному випадку наявні всі підстави вважати, що проценти, 
які є відповідною платою (винагородою) за користування чужими 
коштами, можна віднести до категорії активів, включаючи вимоги, щодо 

яких заявник може стверджувати про наявність у нього щонайменше 
«правомірного очікування» ефективного отримання майнового права (в 

межах ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод). Правомірність такого очікування 
ґрунтується на правовій нормі абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦКУ, якою 

передбачено, що у разі відсутності іншої домовленості сторін проценти 
виплачуються щомісяця до дня повернення позики. 

Проценти, які кредитодавець (банк) очікує отримувати як плату за 
користування кредитом до моменту фактичного повернення кредиту, є 
прибутком, активом, який розраховує отримати кредитодавець (банк) на 

момент укладення договору. Такий актив характеризується економічною 
цінністю (здатність бути оціненим у грошовому еквівалентні), має цільове 

призначення (спрямований на отримання економічних вигод). 
Щоб скористатися захистом ст. 1 Першого протоколу, особа повинна 

мати хоч якесь право, передбачене національним законодавством, яке 

може вважатися правом власності з точку зору Конвенції [6, c. 686]. 
Концепція «майна» [7, c. 128] в розумінні ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції має автономне значення, тобто не обмежується власністю на 
матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у 

внутрішньому праві: певні інші права та інтереси, що становлять активи, 
також можуть вважатися «правом власності», а відтак і «майном» [8]. 

Відповідно до позиції ЄСПЛ Конвенцією захищається не тільки право 

власності на наявне майно, а й легітимні очікування щодо набуття 
певного майна чи майнового права, зокрема право вимоги до якого особа 

може стверджувати, що має принаймні легітимні очікування щодо 
ефективного здійснення права власності (§ 83 рішення у справі «Князь 
Ліхтенштейну Ганс Адамс II проти Німеччини» (Prince Hans-Adams of 

Lichtenstein II v. Germany) від 12 липня 2001 р.). Саме тому більшість 
вітчизняних та зарубіжних дослідників стверджують, що легітимні 

очікування становлять актив, економічний ресурс, тобто здатні 
оцінюватися у грошах [9, c. 176-177]. 

Проценти – це і є ті самі законі очікування, а економічна цінність 

такого активу (процентів) дозволяє віднести їх до категорії «майно» в 
розумінні ст. 1 Першого протоколу, враховуючи що, по-перше, економічна 

цінність процентів може бути виражена в грошовому еквіваленті (це є 
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реальна грошова сума, яка вже на момент укладення договору прописана 

в якості істотної умови), по-друге, проценти наявні (вони становлять не 
майбутній об’єкт, а наявний (існуючий на момент укладення договору, на 

які особа законно сподівається, тобто такі законні очікування можуть бути 
визначені як «наявне майно, пов’язане з майбутнім майном»)5. 

Крім того, слід зазначити, що практика ЄСПЛ звертає увагу на те, що 
законні очікування мають бути не надуманими, а підтверджуватися 
національним законодавством або усталеною практикою, або умовами 

укладеного договору, на що неодноразово зверталася увага науковцями 
[10, c. 220], так і ЄСПЛ (Broniowski v. Poland, рішення від 22.06.2004 р.; 

Maurice v. France, рішення від 06.10.2005 р.; Belane Nagy v. Hungary, 
рішення від 13.12.2016 р.). Власне це і відрізняє правомірні очікування 
від звичайних очікувань, у зазначенні надій, бажань, прагнень 

психологічного чи етичного характеру [11; 12, c. 117]. 
ЄСПЛ застосовує у своїй практиці для вирішення питання щодо 

легітимності (виправданості) очікувань наступні критерії: (1) наявність 
існування самого суб’єктивного майнового права (суть якого полягає в 
можливості вимагати від іншої особи сплати грошової суми – нараховані 

проценти за користування кредитом); (2) підтвердження існування 
законних очікувань національним законодавством або усталеною 

практикою, або умовами укладеного договору; (3) підтвердження 
рішенням національного суду (не є обов’язковим, як стверджується в 
юридичній літературі [13, c. 377-470]), оскільки у практиці ЄСПЛ є ціла 

категорія справ, в яких правова вимога боргу розглядається як законні 
очікування і без їх визнання рішеннями національних судів [12, c. 123]. 

Отже, по-перше, проценти, які кредитодавець (банк) очікує 
отримувати як плату за користування кредитом до моменту фактичного 
повернення кредиту, слід вважати «майном» у розумінні припису статті 1 

Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року згідно з практикою ЄСПЛ. По-друге, 

проценти слід вважати майном в широкому розумінні (коли під терміном 
«майно» розуміється не тільки конкретна річ, а і майнові права та 
обов’язки), а саме право вимоги на отримання процентів за користування 

грошовими коштами, є активом, який у майбутньому отримує 
кредитодавець, і який можна вважати відповідним об’єктом права 

власності, набутого у відповідності до закону та захист якого гарантується 
статтею 41 Конституції України. 

Положення ч. 1 ст. 1050 ЦКУ, у разі їх буквального тлумачення, 
створюють нерівні умови для позичальників в залежності від предмету 
договору позики. Оскільки, якщо предметом договору позики виступають 

грошові кошти, то в якості правових наслідків порушення договору 
застосовуються тільки вимоги за ст. 625 ЦКУ, а у разі, якщо предметом 

договору позики виступають речі, визначені родовими ознаками, то 
застосуванню підлягають статті 549-552, незалежно від сплати процентів, 
належних позикодавцеві відповідно до ст. 1048 цього Кодексу. 

                                                           
5
 Науковці зазвичай виділяють дві найважливіші та неодмінні ознаки майна у 

розумінні ст. 1 Першого Протоколу – це: 1) економічна цінність (вираження в 

грошовому еквіваленті) та 2) наявність (Карнаух Б.П. Поняття майна в контексті 

статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 205-214; 

Сліпченко А.С. Визначення поняття «майно» у праві ЄС та вітчизняному праві. 

Форум права. 2020. 61 92). С. 122-130). 
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Представляється, що такі нерівні умови для позичальників в залежності 

від предмету позики, умов повернення позики створюють певний 
дисбаланс в умовах захисту інтересів слабкої сторони в даних відносинах, 

якою виступає позикодавець (банк). 
Таким чином, на підставі викладеного слід дійти висновку, що 

тлумачення припису першого речення ч. 1 ст. 1050 ЦКУ як такого, що 
передбачає у разі несвоєчасного виконання зобов’язання (повернення 
суми позики) застосування тільки ст. 625 ЦК, - не відповідає змісту 

правових гарантій, які закладені в ст. 41 Конституції України щодо права 
кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також, що ніхто 
не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної 
власності є непорушним. 
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У сфері господарювання ефективне відшкодування збитків залежить 

від багатьох чинників, серед яких важливими є принципи, на основі яких 
здійснюється таке відшкодування. Аналіз положень нормативно-правових 
актів свідчить про наявність певних принципів, притаманних саме такій 

формі господарсько-правової відповідальності, як відшкодування збитків, 
які у законодавстві не систематизовані. На практиці не всі принципи 

відшкодування збитків у сфері господарювання реалізуються повною 
мірою. В науці окремі принципи відшкодування збитків у сфері 
господарювання неодноразово були предметом розгляду науковців, однак 

окремого комплексного дослідження не проводилося. Зазначене свідчить 
про актуальність обраної теми дослідження, метою якого є узагальнення, 

конкретизація та розробка пропозицій щодо принципів відшкодування 
збитків у сфері господарювання в Україні.  

Принцип - це основне вихідне положення якої-небудь наукової 
системи, теорії; переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь 
у житті, поведінці; особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось [1]. 
С. В. Прийма зазначає, що при характеристиці принципу зазвичай 

звертається увага на те, що він, по-перше, становить ідею, положення, 
вимогу, цінність, стандарт, і, по-друге, він є не простим положенням, 
ідеєю, вимогою, цінністю, стандартом, а основним основоположним, 

засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, керівним, 
відправним, провідним [2, с. 49].  

Принципи відшкодування збитків ґрунтуються на загальних засадах 
щодо правових принципів чи принципів юридичної відповідальності в 
цілому. При цьому, як зазначає В. К. Грищук, до загальноправових 

принципів відносять принципи: законності; справедливості; гуманізму; 
верховенства права; юридичної рівності; гарантованість державою прав і 

свобод людини і громадянина; відшкодування державою шкоди, 

http://www.ijtr.nic.in/article/art13.pdf
mailto:novoshitska@donnu.edu.ua
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спричиненої особі незаконними діями державних органів і посадових осіб 

[3, с. 276], які цілком є прийнятними і для відносин, що розглядаються. 
Визначення принципам юридичної відповідальності дає 

Н. Г. Пархоменко і зазначає, що це положення та ідеї, що мають 
законодавче закріплення які визначають самостійний та реальний 

характер відповідальності як засобу гарантування і охорони суб’єктивного 
права та суспільного порядку [4, с. 55]. Принципи юридичної 
відповідальності формуються на основі принципів права [4, с. 57]. 

Найважливішими принципами юридичної відповідальності на думку 
Н. М. Оніщенко є принципи: законності; вини; невідворотності покарання; 

гуманності; справедливості; презумпції невинуватості [5, с. 40].  
На загальноправових принципах та принципах юридичної 

відповідальності базуються принципи господарсько-правової 

відповідальності, перелік яких визначено ст. 216 Господарського кодексу 
країни (далі – ГКУ) [6]. Принципам господарсько-правової 

відповідальності приділялася увага в науці господарського права, 
зокрема, на думку О. П. Подцерковного, принципи господарсько-правової 
відповідальності можуть розумітися в широкому (основоположні засади, 

закріплені в главі 24 ГКУ та інших статтях ГКУ) і вузькому значеннях (ст. 
216 ГКУ) [7, с. 320]. Відшкодування збитків є формою господарсько-

правової відповідальності, а отже зазначені принципи є прийнятні для 
застосування цієї господарської санкції і можуть бути конкретизовані 
щодо неї. 

Конкретизуючи принципи відшкодування збитків у сфері 
господарювання слід почати з принципу обов’язкового відшкодування 

збитків, який випливає з ч. 3 ст. 216 ГКУ, відповідно до якого потерпіла 
сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є 
застереження про це в договорі. На наявність зазначеного принципу 

звертає увагу, зокрема, Л. Гаркуша [8]. Такий принцип відповідає і 
Принципам УНІДРУА, які в ст. 7.4.1. встановлюють, що будь-яке 

невиконання надає потерпілій стороні право на відшкодування збитків 
або виключно, або у відповідності з будь-якими іншими засобами 
правового захисту, окрім випадків, коли у відповідності до цих правил 

відповідальність за невиконання не настає [9]. 
Наступним принципом є принцип повного відшкодування збитків 

expressis verbis (реальна шкода та упущена вигода), який випливає з ч. 1 
ст. 225 ГКУ. Принцип повного відшкодування збитків було досліджено у 

роботі О. В. Фомічевої [10, c. 14]. Серед вітчизняних науковців багато 
уваги принципу повного відшкодування збитків приділено у роботах 
І. В. Подколзіна [11]. Принцип повного відшкодування збитків не слід 

розуміти як обов’язок компенсувати абсолютно всі втрати потерпілого. 
Виходячи з того що господарсько-правова відповідальність виконує перш 

за все компенсаційну функцію, обсяг прав, що підлягають відновленню, 
повинен бути співрозмірним основній меті відповідальності. Принцип 
повного відшкодування повинен застосовуватися в той мірі, в який він не 

призводить до приведення боржника до стану неплатоспроможності. 
Закон повинен враховувати відповідність майнових можливостей 

правопорушника розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, тому у 
деяких випадках законом встановлено стягнення збитків у обмеженому 
розмірі, як наприклад ст. 900 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) 

[12], яка застосовується у господарських відносинах, що обумовлено 
специфікою певних видів діяльності, що характеризуються підвищеним 

підприємницьким ризиком. Обмеження розміру збитків в таких випадках 
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необхідно також для того, щоб втрати боржника не створювали перепони 

розвитку відповідних сфер виробництва. З цього приводу О. С. Комаров 
відзначає, що законом або правозастосовчою практикою встановлюються 

- при формальному збереженні принципу повного відшкодування 
завданих порушенням договору збитків - правила, що дозволяють 

обмежити суму відшкодування збитків, що присуджується потерпілій 
стороні. В якості головного інструменту при цьому використовується 
замість принципу «причинності» у встановленні меж відшкодовується 

збитків критерій «передбачуваності» шкоди [13]. 
При цьому, аналіз норм ГКУ щодо відшкодування збитків свідчить, 

що така форма відповідальності зазвичай встановлюється без спеціальних 
застережень, як наприклад у ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 178, ч. 1 ст. 255, ч. 3 
ст. 274, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 320, ч. 4 ст. 324, ч. 7 ст. 397 та ін., а тому 

збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі. 
Концепція повного відшкодування збитків підтримана і принципами 

УНІДРУА, які відповідно до ст. 7.4.2. визначають, що потерпіла сторона 
має право на повну компенсацію шкоди, що виникла внаслідок 
невиконання.  

Конкретизуючи принципи господарсько-правової відповідальності 
можна констатувати, що відшкодуванню збитки прийнятний і принцип 

неприпустимості застереження в господарському договорі щодо 
виключення або обмеження (у порівнянні із законом) відповідальності у 
формі відшкодування збитків виробника (продавця) продукції, який 

випливає з ч. 3 ст. 216 ГКУ. 
Наступним принципом можна назвати презумпцію вини особи, що 

заподіяла збитки, який хоча прямо і не випливає із положень ГКУ, проте 
передбачений нормами ЦКУ (ст. 614), відповідно до якої особа, яка 
порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу 

або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом, а 
особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї 

заходів щодо належного виконання зобов'язання. 
Принцип обов’язковості застосування своєчасних заходів щодо 

зменшення розміру збитків випливає з норми ст. 226 ГКУ і його дія 

поширюється як на кредитора, так і на боржника. Так, учасник 
господарських відносин, який вчинив господарське правопорушення, 

зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо запобігання збиткам у 
господарській сфері інших учасників господарських відносин або щодо 

зменшення їх розміру (ч. 1 ст. 226 ГКУ). В свою чергу сторона 
господарського зобов'язання позбавляється права на відшкодування 
збитків у разі якщо вона була своєчасно попереджена другою стороною 

про можливе невиконання нею зобов'язання і могла запобігти 
виникненню збитків своїми діями, але не зробила цього, крім випадків, 

якщо законом або договором не передбачено інше (ч. 3 ст. 226 ГКУ). 
Таким чином, сьогодні відшкодування збитків у сфері 

господарювання здійснюється за такими базовими принципами, як: 

обов’язкового відшкодування (наділення потерпілої сторони правом на 
відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в 

договорі); повного відшкодування збитків (обов’язок зобов’язаної сторони 
відшкодувати збитки у в повному обсязі, якщо законом або договором 
сторін не передбачено відшкодування збитків в іншому обсязі); 

неприпустимість застереження в господарському договорі щодо 
виключення або обмеження (у порівнянні із законом) відповідальності у 

формі відшкодування збитків виробника (продавця) продукції; презумпція 
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вини особи, що заподіяла збитки; обов’язковість застосування своєчасних 

заходів щодо зменшення розміру збитків. 
Для доопрацювання положень національного законодавства щодо 

принципів відшкодування збитків, доцільно розглянути зарубіжний досвід, 
зокрема інтерес з цього приводу представляє досвід Великобританії. Так, 

А. В. Падіряков досліджує основні принципи стягнення збитків у праві 
Англії та зазначає, що вони носять обмежувальний характер, оскільки 
виокремлюють з усього гіпотетичного обсягу спричиненої зобов’язанням 

шкоди той, що підлягає відшкодуванню. Він виокремлює базові принципи 
відшкодування та визначення збитків у праві Англії [14], частина яких 

відома і праву України. Разом з тим законодавство Англії базується і на 
такому принципі, як дисконтування і присудження упущеного шансу (lost 
chance), що представляє інтерес.  

Принцип дисконтування певною мірою відомий і українському праву 
про що свідчить положення Методики оцінки майна, затвердженої 

Постановою КМУ від 10 грудня 2003 р. № 1891, відповідно до якого 
оцінка упущеної вигоди проводиться, в тому числі, шляхом застосування 
оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого 

грошового потоку, прибутку), що не отримає особа, якій завдано збитків, 
від дати ймовірного відшкодування збитків у розмірі вартості майна, 

визначеній з урахуванням стану майна до розкрадання, нестачі, 
знищення, псування, або від дати, з якої таке використання буде 
можливим, до дати оцінки відповідно до абзацу другого частини третьої 

статті 22 ЦКУ (у разі припущення про неможливість використання майна 
особою, якій завдано збитків, після дати оцінки) (п. 87) [15]. Однак 

зазначене положення встановлює відповідне правило розрахунку тільки 
для визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової 
шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з 

державною часткою (часткою комунального майна) в статутному 
(складеному) капіталі, у результаті порушення їх прав, або 

неправомірного використання їх майна, що унеможливило самостійне 
використання майна такою особою або отримання доходу від його 
використання іншою особою, і не може бути застосовано у інших 

відносинах. 
Що ж до принципу присудження втраченого шансу («lost chance» або 

«loss of chance»), він невідомий вітчизняному законодавству. Проте його 
дослідження представляє інтерес з огляду на складність доведення і 

стягнення такої складової збитків у сфері господарювання, як упущена 
вигода, внаслідок чого суб’єкти господарювання опиняються в такому 
стані, коли ними дійсно понесено відповідні збитки, проте довести це в 

суді вони не можуть. 
З метою конкретизації зазначеного принципу, перш за все, доцільно 

звернутися до англо-українського словника, де під терміном «loss» 
розуміється втрата чогось. Термін «chance» означає випадок, шанс, 
ймовірність, нагода, можливість та ін. Для уточнення принципів 

відшкодування збитків у сфері господарювання доцільно використовувати 
термін «можливість», який відомий вітчизняному законодавству, зокрема 

він зустрічається в окремих положеннях ГКУ (ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 27, ч. 2 
ст. 39, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 163), зазначений термін використано і в 
ст. 7.4.3 Принципів УНІДРУА. 

Зміст досліджуваного принципу полягає в тому, що суд може 
присудити позивачу збитки, навіть якщо він мав лише вірогідність 

отримати прибуток від договору. Зазначений принцип полягає в стягненні 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran136#n136
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збитків при порушенні договору у тих випадках, коли прямого доказу 

втраченої вигоди немає, але предмет договору очевидно має потенційну 
комерційну цінність або пов’язана з предметом договору потенційна 

комерційна можливість має розумно високі шанси бути реалізованою [14]. 
При застосуванні зазначеного принципу суди оцінюють імовірність 

настання події якби не необачність відповідача, що зазвичай тісно 
пов'язано із сумою відшкодування. Тим не менш, судові органи 
демонструють суттєву різницю у застосуванні зазначеного принципу: в 

одних випадках для позитивного вирішення справи достатнім є сама 
наявність імовірності настання сприятливої можливості, в інших 

доведенню підлягає також і ступінь імовірності настання такої можливості 
[16, с. 6]. 

Очевидно, що для даної категорії принциповим є визначення розміру 

заподіяного збитку. Практика віддає це питання на вирішення суду, 
виводячи в якості загального правила такі критерії: 1) як багато факторів 

впливають на реалізацію можливості: більше факторів - нижче цінність 
можливості; 2) ймовірність спрацьовування цих факторів на користь 
заявника: чим вище ймовірність, тим вище цінність можливості [14]. 

В. Байдак з цього приводу відзначає, що сприятлива можливість в 
бізнесі сама по собі є майнової цінністю і багато комерційних відносин 

орієнтовані навіть не на безпосереднє отримання вигоди, а на створення 
сприятливих можливостей для її отримання. З метою створення таких 
можливостей часто інвестуються значні кошти. Як тільки можливість 

створена, вона може служити економічною підставою для отримання 
фінансування, укладення забезпечувальних угод і т.п. Нарешті, вона за 

певних умов може брати участь в цивільному обороті поряд зі звичними 
економічними благами [17]. 

Викладений підхід з певними варіаціями зустрічається і в інших 

правових джерелах. Компенсація за втрату слушної нагоди допускається 
в цілому ряді прецедентних справ в США. Слід зазначити, що зазначений 

принцип відображено і в ст.7.4.3 Принципів УНІДРУА, згідно з якою 
компенсації може підлягати втрата сприятливої можливості пропорційно 
ймовірності її виникнення (п.2), яку може бути взято за основу для 

доопрацювання питання щодо принципів відшкодування збитків у сфері 
господарювання в Україні. 

Таким чином, перелік вище зазначених принципів щодо 
відшкодування збитків пропонується доповнити принципом компенсації 

втрати сприятливої можливості пропорційно ймовірності її виникнення, 
який полягає у стягненні збитків при порушенні договору у тих випадках, 
коли прямого доказу втраченої вигоди немає, але управнена сторона 

мала вірогідність отримати прибуток від договору, а подальші 
дослідження з цього приводу присвятити умовам та порядку такого 

присудження. 
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Анотація. У статті досліджено актуальні проблеми формування 

діалогічного мислення дітей підліткового віку. Розкрито погляди 
вітчизняних та зарубіжних вчених на проблему навчальної взаємодії 
учителів та учнів. Проаналізовано психологічні чинники розвитку 

суб’єктності особистості в сучасних умовах гуманізації середньої освіти. 
Визначено основні критерії та прийоми педагогічного спілкування, що 

сприяють максимальній пізнавальній активності дітей. Обгрунтовано 
умови максимальної включеності підлітка в мислиннєвий процес. Розкрито 
сутність основних психологічних особливостей діалогічної взаємодії у 

навчальному процесі як необхідної складової розвитку суб’єктності 
підлітків у пізнавальній діяльності.  

Ключові слова: суб’єктність особистості, пізнавальна діяльність, 
діалогічна взаємодія, педагогічне  спілкування, пізнавальна  активність,  

інтеракція,  діалогічність мислення. 

 
THE INFLUENCE OF DIALOGUE ON THE ORGANIZATION OF THE 

TEENS 'THINKING PROCESS AS CIVIL ENTITIES 
 
Abstract. Introduction. In the context of the humanization of modern 

society, it is of great importance that the educational process be 
characterized by the active interaction of the teacher and the students, which 

would result in a complete system of scientific knowledge, skills and skills 
being effectively formed for students. Due to the fact that at the present 

stage the content of education is changing dramatically, the forms of 
educational interaction, including the essence of pedagogical communication, 
are being modified. Particularly acute is the issue of teacher interaction with 

adolescent students, as this age causes many contradictions that affect 
learning activities. 

Purpose. The purpose of the article is to characterize the personal 
aspect of the dialogue in terms of its influence on the organization of the 
thinking process of adolescents as subjects of cognitive activity and to 

analyze ways of understanding by adolescents of the artistic image. 
Methods. In psychology, both general scientific and specific methods 

are used. The specificity of mental activity requires the development and 
application of special methods of cognition and formation. The main methods 
of psychology are observation, questioning, testing, experiment. Together 

with the mathematization and technology of research in psychology, 
traditional methods of gathering scientific information, including such as 
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observation, self-observation and questioning, have not lost their 

significance. 
Results. Pupils in class solve problems that involve analyzing and 

evaluating them. Valuation can be expressed in finding a mistake, or 
establishing a positive, valuable in objects and phenomena, a true fact, the 

ideas being discussed. 
1. Dialogical thinking is related and to a certain extent determined by 

the person's attention, memory, will and feelings, characteristics of 

character, temperament. In particular, the successful course of internal 
dialogue in the process of cognitive activity is influenced by the development 

of mental abilities that provide the opportunity for expression of opinion, the 
execution of a number of logical operations: comparison of perceived with 
certain criteria, norms, patterns; separating the common and the different in 

the objects under study. In this way, organized learning will, to some extent, 
promote students' awareness of themselves as a subject of activity and 

dialogic engagement. 
2. Interpersonal interaction of adolescents with educators is ambiguous, 

but it is of great importance to them because teachers are carriers of social 

norms, and they help adolescents to enter the society. The interaction of 
adolescents with teachers is of great importance for forming a harmonious 

personality. Despite the external and internal contradictions that exist in it, 
adolescents feel the need to communicate with educators. 

3. The specificity of imaginative thinking as a psychological process can 

be understood through the establishment and interaction of different 
structural levels (meaningful, intellectual, personal, dialogical) of a fully 

functioning system of thinking, which provides a degree of penetration into 
the imaginative structure of a work of art, the practical effectiveness of 
contact with adolescent text. 

4. Thus, in the figurative thinking of particular importance is the study 
of the dialogical level of the personality-communicative component of 

thinking. Therefore, the allocation of semantic levels of the functioning of the 
thinking system is also necessary to study the ability of students to gain 
experience of "own productive activity", which is an indicator of the 

development of adolescents' subjectivity. 
Originaliti. The relevance of the study of teacher interaction with 

adolescents in the pedagogical process is the importance of this issue for the 
content of education and upbringing. Interpersonal interaction of adolescents 

with educators is ambiguous, but it is of great importance to them because 
teachers are carriers of social norms, and they help adolescents to enter the 
society. The interaction of adolescents with teachers is of great importance 

for forming a harmonious personality. Despite the external and internal 
contradictions that exist in it, adolescents feel the need to communicate with 

educators. 
Conclusion. The specificity of imaginative thinking as a psychological 

process can be understood through the establishment and interaction of 

different structural levels (meaningful, intellectual, personal, dialogical) of a 
fully functioning system of thinking, which provides a degree of penetration 

into the imaginative structure of a work of art, the practical effectiveness of 
contact with adolescent text. Thus, in the figurative thinking of particular 
importance is the study of the dialogical level of the personality-

communicative component of thinking. Therefore, the allocation of semantic 
levels of functioning of the thinking system is also necessary to study the 
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ability of students to accumulate experience of "own productive activity", 

which is an indicator of the development of adolescents' subjectivity. 
Key words: personality, cognitive activity, dialogic interaction, 

pedagogical communication, cognitive activity, interaction, dialogical 
thinking. 

 
В умовах гуманізації сучасного суспільства великого значення 

набуває надання навчальному процесу ознак активної взаємодії педагога 

та учнів, у результаті якої у школярів ефективно формувалася б цілісна 
система наукових знань, вмінь та навичок. Зважаючи на те, що на 

сучасному етапі зміст освіти кардинально змінюється, модифікуються і 
форми навчальної взаємодії, зокрема й суть педагогічного спілкування. 
Особливо гостро стоїть питання взаємодії учителів з учнями підліткового 

віку, адже цей вік зумовлює багато протиріч, що позначаються і на 
навчальній діяльності. 

Актуальність дослідження взаємодії вчителя з підлітками у 
педагогічному процесі полягає у важливості даного питання для змісту 
освіти та виховання. Міжособистісна взаємодія підлітків з педагогами має 

неоднозначний характер, проте вона набуває великого значення для них, 
оскільки вчителі є носіями соціальних норм, саме вони допомагають 

підліткам входити до соціуму. Велике значення для формування 
гармонійної особистості відіграє взаємодія підлітків з вчителями. 
Незважаючи на зовнішні і внутрішні протиріччя, які в ній існують, підлітки 

відчувають потребу в спілкуванні з педагогами.  
Аналіз стану наукової розробки проблеми педагогічної взаємодії в 

психологічній літературі свідчить про те, що для того щоб педагогічна 
взаємодія набула ознак активної взаємодії педагогів з учнями, необхідно 
перебороти деяку інертність мислення та діяльності педагогів традиційної 

школи, застосувати такі засоби і прийоми педагогічного спілкування, що 
сприяли б максимальній пізнавальній активності дітей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема навчальної 
взаємодії учителів і учнів завжди цікавила дослідників. Серед класиків 
слід згадати фундаментальні дослідження Б. Ф.Ломова, О. М. Леонтьєва 

та В. А. Кан-Каліка, Є. І. Рогова. На необхідність розв’язання 
різноманітних проблеми, пов’язаних із розвитком ідеї педагогічної 

взаємодії, вказують сучасні українські вчені – педагоги О. В. Глузман, Т. 
В. Друганова, С. Т. Золотухіна, М. Б. Євтух, В. С. Курило, О. М. Микитюк, 

В. К. Майбородова, Н. С. Побірченко, Н. В. Пузиркова, О. А. Рацул та ін. 
Низка дослідників (Н. В. Єлізарова, М. И. Фрумін, Г. А. Цукерман, Е. В. 
Чудінова й ін.) звертається до особливостей навчальної взаємодії. Роботи 

закордонних авторів (Р. Селман, О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) 
розглядають взаємодію, або інтеракцію, у навчанні, виходячи з положень 

гуманістичної й когнітивної психології. Емоційно-комунікативну сторону 
навчальної взаємодії аналізують у своїх працях Е. И. Бєленкіна, Л. В. 
Жарова, В. В. Котов, М. М. Рибакова, М. В. Сєдова, Р. Х. Шакуров та ін. Як 

соціально-психологічний процес розглядають співробітництво з дітьми М. 
А. Вейт, Б. Г. Огаянц, О. В. Суботський. Позиція дорослого у 

співробітництві з підлітками представлена як прояв педагогічної творчості 
в роботах А. С. Белкіна, І. Д. Демакової, В. А. Кан-Калика, М. Д. 
Никандрова. 

Так, учні на заняттях розв’язують проблеми, що передбачає їх 
аналізування та оцінювання. Оцінка може виражатися в знаходженні 

помилки, чи встановленні позитивного, цінного в предметах та явищах, 



86 
 

істинного факту, ідеї, які обговорюються. Діалогічність мислення 

пов’язана і в певній мірі визначається увагою, пам’яттю людини, її волею 
та почуттями, особливостями характеру, темпераменту. Зокрема, на 

успішний перебіг внутрішнього діалогу в процесі пізнавальної діяльності 
впливає розвиток розумових здібностей, які забезпечують можливість 

вираження думки, виконання цілого ряду логічних операцій: зіставлення 
сприйнятого  з певними критеріями, нормами, закономірностями; 
відокремлення спільного та відмінного у об’єктах, що вивчаються. Таким 

чином, організоване навчання в певній мірі сприятиме усвідомленню 
учнем себе як суб’єкта діяльності та діалогічної взаємодії. 

Метою статті є: охарактеризувати особистісний аспект діалогу в 
плані його впливу на організацію мисленнєвого процесу підлітків як 
суб’єктів пізнавальної діяльності та проаналізувати шляхи розуміння 

підлітками художнього образу. 
Виходячи з теоретичного аналізу проблем діалогу та розвитку 

суб'єктності особистості у пізнавальній діяльності в психолого-
педагогічній літературі, а також спираючись на дослідження Г. О. Балла 
щодо визначення діалогічних універсалій сучасного гуманізму [1], нами 

були виділені діалогічні аспекти пізнавальної діяльності: 
1) толерантність по відношенню до інших, навіть протилежних 

точок зору та засобів розв’язання творчих завдань і, разом з тим, 
відстоювання власних позицій; 

2) вміння обґрунтовувати свою позицію, аналізувати особисті 

судження, порівнювати їх з точкою зору партнера по спілкуванню; 
3) здатність до співпраці з партнерами по спілкуванню в процесі 

розв’язання завдань. 
Перш, ніж підійти до розгляду проблеми розвитку суб’єктності 

особистості  у пізнавальній діяльності, необхідно розглянути термін 

«образність мислення». 
Термін «образне мислення» вводить в естетику В. Г. Белінський, 

який характеризує мистецтво як «безпосереднє споглядання істини чи 
мислення в образах» . Практичне значення вживання терміну «образне 
мислення» як естетичної категорії в тому, що воно, концентруючи увагу 

на продуктивній стороні художнього відображення дійсності, дозволяє 
досліднику, орієнтуючись на специфічних рисах художнього образу, мати 

критерії адекватності сприйняття твору мистецтва [2]. 
Генезис наукового та художнього мислення виявляє спільність для 

них наочно-образних уявлень, що лежать в основі пізнання. В процесі 
розвитку психіки відбувається їх диференціація на образи, що «фіксують 
тип, загальну ознаку» та «індивідуальні образи» [3], які відтворювали 

предмет, ситуацію. Прикладом теоретичного осмислення даного факту є 
характеристика Геґелем створюваних мистецтвом образів: «дані чуттєві 

образи виступають в мистецтві не тільки заради самих себе та свого 
безпосереднього прояву, а заради того, щоб задовольнити вищі духовні 
інтереси, тобто вони мають здібність пробудити  глибинну свідомість та її 

відгук в душі» [2]. Художній образ являє собою єдність конкретного та 
загального, що проявляються як єдність конкретно-чуттєвої форми 

процесу та утіленого в ній багаторівневого розуміння світу, в тому числі у 
вигляді понять, ідей. 

Важливу роль у формуванні образного мислення вчителі приділяють 

читацькому сприйманню, проблемним та ігровим ситуаціям. Встановлено, 
що завдяки створенню проблемних ситуацій спостерігається активізація 

творчої думки учнів. В основі літературної творчості лежить гра уяви та 
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фантазії, тому використання гри в процесі формування образного 

мислення сприяє накопиченню творчого досвіду учнів. Особлива роль у 
процесі формування образного мислення відводиться учителеві, оскільки 

він, маючи власний досвід та творчі ідеї, може давати певні настанови, від 
яких залежить хід думок учнів.  

Важливим компонентом навчально-виховного процесу у школі під 
час формування образного мислення є організована методична система 
роботи вчителя літератури відповідно до певних структурних елементів: 

на уроках розвитку образного мислення та зв’язного мовлення, у роботі 
літературно-творчих студій, під час проведення вечорів, читань тощо. 

Така структура допоможе забезпечити засвоєння учнями механізмів 
розуміння художнього образу як мистецького явища, вироблення 
практичних навичок учнів у створенні власних оригінальних образів.  

У процесі формування образного мислення необхідними є 
індивідуальний підхід та розгалужена система індивідуальних завдань з 

урахуванням особливостей учнів. Розвиток творчого мислення потребує 
системи методів, прийомів, видів діяльності учнів, що відповідають 
природі літератури як виду мистецтва. Специфіка художньої літератури як 

виду мистецтва визначає методи і прийоми викладання шкільного курсу 
літератури. Тому методи викладання літератури тісно пов’язані з методами 

аналізу художнього твору: евристичним, дослідницьким та 
репродуктивним.  

Згідно з деякими концепціями психології творчості [4], поняття 

«образного  мислення» має реальний психологічний смисл тільки як 
уявлення певних об’єктів чи явищ в свідомості реципієнта в формі  

інтуїтивного образу. Його особливістю є те, що воно формується без 
аналізу та встановлення зв’язків, співвіднесення смислових одиниць, на 
основі безпосереднього знаходження в чуттєво представленому матеріалі 

певних типових ознак [4]. 
Так, розуміння художнього твору починається з певного контакту з 

ним як з явищем, що має чуттєві характеристики. На даному етапі чи фазі 
(за Б.С.Мейлахом) особливе значення має сенсорна чутливість 
реципієнта, що визначає зміст первинного образу, який виникає в його 

свідомості.  Первинний образ обмежений чуттєвими даними. Він являє 
собою синкретичну цілісність, яка в свідомості суб’єкта виконує функцію  

«генералізованого пізнання елементів ситуації», які необхідно 
проаналізувати та зрозуміти. Ступінь адекватності та глибини розуміння 

образного змісту базується на даному етапі на здібності реципієнта до 
образного узагальнення, що в свою чергу спирається на досвід художньої 
діяльності людини, її контактів з художніми творами. Даний досвід має 

велике значення у визначенні змісту мислення,   що впливає на прояв 
такої якості діалогічного мислення, як асоціативність. Значення асоціацій 

з точки зору розвитку діалогічності мислення  в педагогічній психології 
визначається тим, що через них проявляються ціннісні орієнтації, смисли, 
установки особистості. Асоціації опосередковують зв’язок художнього 

образу з об’єктивною дійсністю, встановлюючи його співвіднесення з 
різними явищами. Вони спрямовують подальший пошук, наближуючи 

реципієнта до образного змісту літературного твору чи, навпаки 
відштовхуючи від нього. Характер асоціацій, що виникають в процесі 
сприйняття художнього твору, може свідчити про ступінь адекватності 

суб’єктивного образу художньому образу  твору, тобто про сам хід 
мисленнєвого процесу, так як рух асоціативних образів спрямовується 

зв’язками, що встановлюються суб’єктом в процесі пізнання. 
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Так, в процесі діалогічного мислення асоціації виконують роль 

зв’язуючого компоненту між первинним образом (образом сприйняття) та 
наступними етапами його осмислення, будучи ніби перехідною ланкою від 

чуттєвого ступеня осмислення образного змісту твору до раціонального. 
Необхідно відмітити, що вже первинний образ, хоча він і звернений до 

чуттєвої ступені пізнання, але формується завдяки контролюючої 
діяльності інтелекту, а його зміст включає не тільки перцептивні дані. 
Вторинний образ, що формується на наступному етапі осмислення 

образного змісту художнього твору, є результатом аналізу початкових 
образних уявлень. Він формується вже завдяки провідній ролі 

мисленнєвих програм. В зв’язку з різними шляхами розуміння художнього 
образу можна говорити про дві стадії даного етапу. Перша пов’язана з 
виявленням в образному змісті процесу «близьких значень». В даному 

випадку мислення спирається на уявлення, що виникають як 
відображення найбільш чуттєвої сторони літературного твору, і 

спрямовані на встановлення значення окремих його елементів. Чуттєві 
елементи виступають в даному випадку як необхідні компоненти 
мисленнєвого процесу. Тому даний аспект раціонально-логічного 

усвідомлення образного змісту твору можна назвати рецептивним, який 
спирається на чуттєву сторону літературного твору.  

Другий рівень функціонування раціонально-логічного мислення 
(друга стадія) пов’язаний з виявленням в змісті літературного твору 
«подальших значень», що представлені широким культурно-історичним 

контекстом. Даний етап є процесом багатостороннього аналізу, 
поглибленого розуміння образного змісту твору, рухом його у бік все 

більшої узагальненості, більшої діалогічності, в сторону інтеграції 
особистого досвіду не тільки чуттєвої, але й інтелектуальної діяльності. 

Дані стадії функціонування мислення на другому етапі сприйняття 

літературного твору можна вважати взаємопроникаючими, взаємодіючими 
одна з одною. Вторинний образ, що формується, репрезентує новий 

рівень цілісності, усвідомленості  відображення художньо-образного 
змісту твору. Виходячи із філософського розуміння єдності процесу 
пізнання (з точки зору якого першочергову значущість має питання про 

те, яке місце займає той чи інший вид мислення в діяльності і яку функцію 
щодо неї він виконує; специфіки літературних творів та урахування того, 

що усвідомлення змісту неможливе без особистісного до них ставлення), 
неможливо не поставити проблему впливу образу на особистість. Це 

узгоджується із підходом до проблеми образу в психології, суть якого в 
тому, що «один образ (предмета чи явища) сам по собі не може 
орієнтувати руху чи дії. Орієнтує не образ, а внесок даного образу в 

картину світу» [5]. 
Так, можна говорити про наступний – третій етап в осмисленні 

художнього твору, який характеризується включенням образу в контекст 
життя суб’єкта сприйняття, наявну в його свідомості особистісну картину 
світу. На даному етапі в повній мірі функціонують саме діалогічні якості 

пізнавальної діяльності.  
Смисл художнього твору, який необхідно зрозуміти, трактують по-

різному. І. М. Хладеніус вважає розуміння процесом відродження 
відображеної в тексті реальності. Б.Ф.Асмус та Ф.Шлейермахер аналізують 
розуміння як реконструкцію духовного світу автора. В.Дільтей вважає, що 

розуміння є психологічною реконструкцією духовного світу особистості, а 
предметом розуміння може бути і сама мова твору. 
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Суттєвою рисою розуміння є його активно-діалогічний характер (за 

М.М.Бахтіним). Побудова контакту з літературним твором у вигляді 
діалогу автора і реципієнта є засобом до більш  глибокого розкриття 

образного змісту твору. Здібність людини до комунікації як в ситуації 
художнього спілкування, так і реального, є особливо важливим моментом 

при сприйнятті літературного твору. Це обумовлено тим, що образна 
виразність літературного мовлення бере свій початок від мовленнєвої 
інтонації, а виразні засоби літературного мовлення відображають 

характерні особливості комунікаційної ситуації: число учасників 
комунікації та характер їх спілкування, просторові та контекстуальні 

(соціально-історичні) умови комунікації. 
Проаналізуємо, як розглядається поняття «діалог» в психологічній 

літературі. Г. М. Кучинський визначає діалог «не просто як взаємодію 

суб’єктів за допомогою мовлення, а взаємодію різних смислових позицій, 
що вони розвивають». Це передбачає різницю між зовнішнім діалогом 

(різні думки висловлюються двома суб’єктами) та внутрішнім (різні точки 
зору належать одній особі).  

Вивчення Діалогу як взаємодії різних смислових позицій пов’язане з 

філософськими та культурологічними ідеями. Новий «образ» діалогу 
з’являється в роботах Мартіна Бубера, М. М. Бахтіна, Ганса Ґадамера, В. 

С. Біблера та інших. 
В основу своєї концепції «логіки діалогу» В.С. Біблер поклав, 

зокрема, такі вислови: І. Канта – «Мислити – це означає говорити з самим 

собою... тобто внутрішньо (через репродуктивну уяву) чути самого себе», 
– та Л.С.Виготського. – «Справжнє своє буття мова знаходить лише в 

діалозі... Слово вмирає у внутрішньому мовленні, породжуючи думку.» У 
внутрішньому діалозі, за В.С.Біблером, здійснюється кругообіг текстів, їх 
поліфонія, контрапункт, а не просто існування. Цей постійний розвиток 

перебудовує всю «діалогіку» в цілому, де формується новий діалог, нові 
«діючі обличчя» внутрішньої суперечки. Кожна людина тією мірою, якою 

вона творчо мислить, здійснює своє мислення у внутрішньому, 
мисленному діалозі з самим собою, причому цей діалог може являти 
собою зіткнення радикально різних логік мислення [6]. 

В. С. Біблер, враховуючи досвід філософів ХІХ століття, підходить до 
вивчення діалогу у дещо по-новому, за першооснову взявши саме «дію на 

самого себе», яку проігнорувала філософія XIX століття. Для доказу, 
вважає В. С. Біблер, необхідні дві особи. Тому мислитель уявляє собі 

свого Двійника: він сам собі висловлює протиріччя, сам їх усуває – і 
тільки тоді думка вважається доведеною. Тому там, де є тільки 
монологіка, там немає можливостей для логіки взагалі та для логіки 

творчості зокрема. Тому для того, щоб зрозуміти логіку реального, 
«живого» мислення (діалогіку, творчу логіку), необхідно відповісти на два 

запитання: 
1. Що необхідно зробити для того, щоб логічно відтворити «Ти» в 

«іншому Я» мого власного мислення (але відтворити не в якості Двійника, 

а як Співрозмовника)? 
2. Як можна відтворити «досвід», «буття» в умогляді? 

Відповідаючи на ці два запитання, В. С. Біблер підійшов до ідеї 
«багатомісного» суб’єкта творчого мислення, до необхідності логічно 
показати структуру та форму руху теоретичної думки, логіку «замикання 

на собі» творця цієї думки, логіку спілкування з самим собою, «логіку» 
його підготовленості до творчості. 
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Дуже давно існувала традиція розуміти творчий інтелект людини, 

якщо говорити мовою Кантора, як «логічну множинність» здібностей. Вже 
в елліністичній, а потім і в середньовічній філософії розглядалися, 

зокрема, такі пізнавальні здібності, як  «розсудок» – здібність послідовно 
вести дедуктивну та індуктивну лінію роздумів, «інтуїція» – як здібність 

внутрішнього синтезу, бачення «очами розуму». Тому в діалогах Миколая 
Кузанського монологічність та контроль за думкою свідомо віддаються в 
руки розсудку [7]. 

Якщо в діалогах Миколая Кузанського глибоко аналізується Розум 
людини, а філософські роздуми B. C. Біблера дозволяють зрозуміти ло-

гіку реального, «живого» мислення, то ієрусалимський філософ Мартін 
Бубер розробляв уявлення про «зустріч», «діалог», «Я» і «Ти» як аб-
солютно рівноцінних суб’єктів. Центральна ідея філософії М.Бубера – 

буття як діалог між Богом та людиною, людиною та світом. Філософ ро-
бить висновок, спираючись на існуючу біблійну традицію: життя лю-дини 

проходить в діалозі з іншими людьми, подібними йому. Цей діалог – 
творчий, «рятівний», якщо він здійснюється згідно із заповідями про 
мораль та любов. Саме в такому діалозі виявляється і життєвість самого 

Бога. 
Діалог, як вважає М.М.Бахтін, передбачає наявність в людині, в 

культурі ціннісно-смислового архітектонічного центру, навколо якого 
розташовано багато мовленнєвих і не висловлених в слові, емоційно 
звучних чи «підтекстово» виникаючих інтонаційних тональностей; їх 

взаємодія відбувається при зустрічі різних свідомостей та цінніс¬них 
структур людини і культури. Діалог – це завжди погодження-не-

погодження, розуміння-нерозуміння, «говоріння»-«не говоріння». Діалог 
передбачає повернення на своє місце, в свою ціннісну систему, яка має 
здатність збагачувати іншу систему (пізнання), допомогти їй (етичний 

вчинок), побачити цілісно, завершено, з позиції ззовні (естетичне 
від¬ношення)[5]. 

Проаналізуємо особистісний аспект діалогу в плані його впливу на 
організацію мислиннєвого процесу. В даному випадку особистісний аспект 
виступає як обумовленість пізнавальної мотивації суб’єкта мислення 

особливостями емоційної сфери, індивідуальним стилем поведінки, 
наявністю досвіду розв’язання творчих проблем (А.В.Брушлинський, 

О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, І.М.Семенов, О.К.Тихомиров). Все це 
проявляється в особистісній позиції, яку займає суб’єкт по відношенню до 

певного мислиннєвого акту, що обумовлює ступінь інтелектуальної 
напруги, широту спектра змістів твору, які необхідно осмислити. Важливе 
значення має кінцевий ефект впливу літературного твору на людину. 

Учені стверджують, що реалізація творчих здібностей особистості 
безпосередньо пов’язана зі сприйманням та творенням мистецтва слова, 

яке, будучи засобом збереження і передачі раціонального та емоційного 
досвіду людства, вимагає від індивіда високого рівня сформованості 
образного мислення. Учні середніх класів ще не готові самостійно 

аналізувати твори літератури, тому на цьому етапі починається 
формування образного мислення. У старшій школі під час вивчення 

монографічних тем формування образного мислення тісно пов’язане з 
творчою діяльністю. 

Специфіка образного мислення як психологічного процесу може бути 

зрозумілою через встановлення і взаємодію різних структурних рівнів 
(змістового, інтелектуального, особистісного, діалогічного) цілісно 

функціонуючої системи мислення, яка забезпечує той чи  інший ступінь 
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проникнення в образну будову художнього твору, практичну ефективність 

контакту підлітка з текстом. Так, в образному мисленні особливого 
значення набуває вивчення діалогічного рівня особистісно-

комунікативного компоненту мислення. Тому, виділення смислових 
рівнів функціонування системи мислення необхідне і для вивчення 

здібностей школярів до накопичення досвіду «власної продуктивної 
діяльності», що є показником розвитку суб’єктності підлітків. 

Отже, прояв діалогічності пізнавальної діяльності – цілісний процес, 

система взаємозв’язаних рівнів, що забезпечує отримання результату 
(глибокого та багатостороннього проникнення в образний зміст 

художнього твору). Результат може бути досягнутий за умови 
максимальної включеності підлітка в мислиннєвий процес, що, в свою 
чергу, є можливим в ситуації творчої роботи з текстом. 
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Introduction. In general, quality management is characterized as a 

set of subjective and objective characteristics, resources, responsibilities and 
organizational measures that are necessary to ensure the optimal flow of all 

processes and to carry out all the necessary activities. Resources, 
measures and all processes must not only ensure maximum effect but 

also comply with the requirements. (Kapsdorfer, 2010) 
The integration of business, economic as well as information, 

personnel, social and technical tools to ensure the quality of products 
is ensured by quality management. Quality management is 

increasingly used as a tool to show competence in the market. It is 
important to gain this advantage, especially if it is a way to achieve 

compliance of products with technical standards and market 
requirements. (Lacková, Jurkovičová, 2011) 

Quality management functions 
High product quality and customer satisfaction can be achieved if 

quality goals follow the vision, policy and goals of the entire 

organization. The conversion of goals into results, thus achieving 
quality, is carried out through management processes that produce the 

desired result. Quality management means the extensive use of three 
management processes: quality planning, quality management and 

quality improvement. 
Quality planning 

Quality planning is a systematic process that determines the 
sequence of steps that are necessary to achieve the required quality 

for the customer. Basic quality planning processes: project creation, 
customer identification, customer needs assessment, product 

development, process development, development of control 
methodology and transfer to production instructions. All quality 

planning processes have the task to ensure that the final product not 
only meets the best technical parameters but also meets customer 

requirements. By planning quality, we prevent discrepancies and 

quality problems. 
Quality management 

The development and management of documentation, which 
determines the roles of top management and individual departments of 

the company in relation to quality management, as well as setting 
quality objectives, policy strategy and vision, is a quality management 

process. At the same time, quality management includes regular 
evaluation of achieved results according to set plans as well as 

selection of adequate methods and tools for quality management. 



93 
 

Quality management is a universal management process for 

performing operations so as to ensure stability and prevent unwanted 

changes. The quality management process evaluates the current state, 
compares the current state with the set goals and takes action in case 

of deviation. 
 Improving quality 

All activities aimed at improving the satisfaction of customer 
requirements and reducing waste costs include quality improvement 

activities. Wastage refers to all activities that do not add value to the 
product: overproduction, over-handling, poor quality, high storage, 

unnecessary transportation, improper execution of work processes, 
making unnecessary movements and not using the creativity and ideas 

of employees. Approaches to quality improvement can be divided into 
gradual and radical. (Koubek, 2004) 

Improving quality brings increased customer satisfaction, product 
marketability, increased market share, competitiveness and provides it 

with sales revenue. Improving quality results in reducing errors, 

reducing failures, reducing customer dissatisfaction, reducing tests and 
inspections, shortening the time to launch a new product, increasing 

revenue, improving supplier relationships and reducing costs. 
Customers' expectations are that companies will produce and 

supply quality products. If not, they will immediately start looking for 
alternatives. Quality is a crucial aspect in satisfying our customers, 

while maintaining their loyalty, so that they continue to shop in the 
same company. The quality of products and services can mean long-

term income and profitability. This can allow the company to 
strengthen in the market and maintain higher prices 

The quality of products and services is also directly related to the 
creation and maintenance of a good company name. The growing 

importance of social media means that existing and potential 
customers can very easily share not only recommendations but also 

criticism of products or services in individual forums, make various 

reviews or focus directly on social networks. A strong reputation for 
quality can be an important difference in a highly competitive market. 

Poor quality or failure can lead to negative publicity and damage a 
company's reputation. 

Quality management concepts 
The best known and most widely used concepts of quality 

management include: the concept of standards issued by the 
International Organization for Standardization (ISO), the concept of 

comprehensive quality management (TQM) and the concept of 
corporate standards. 

The concept of the quality management system according to the 
ISO 9000 series standards 

ISO 9000 standards are a set of international technical standards 
that are recognized worldwide and are currently the most widely used 

in the implementation of quality management. International technical 

standards are issued by the ISO (International Organization for 
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Standardization), an international standards agency based in Geneva. 

The original standards are in English and have the abbreviation ISO in 

front of the number, e.g. ISO 9001: 2008. The adopted standards for 
European countries are marked EN, e.g. EN ISO 9001: 2008. The 

standards adopted by the Slovak Republic are marked STN EN ISO 
9001: 2001. 

TQM –quality management system model 
Comprehensive quality management (hereinafter "TQM") 

includes quality improvement through all departments and employees 
of the company. The TQM concept does not adhere to strict standards 

and procedures such as ISO standards, preferring informal approaches 
in the form of building an atmosphere of responsibility, self-

monitoring, improvement and innovation. TQM is defined as a quality-
oriented, customer-oriented, fact-based process led by the company's 

top management to achieve the company's strategic goals through 
continuous improvement of the process. (STN EN ISO 9000: 2001) 

In order to gain a competitive advantage and success, it is 

essential that TQM be implemented throughout the organization, but 
first and foremost in top management. The management of the 

organization must not only understand the idea of TQM but also must 
explain this idea to his subordinates. 

According to Oakland, the new TQM framework is the so-called 
"4P" - Performance, Process, Planning, People. These interdependent 

variables are referred to as "hard" management tools. TQM can only 
work effectively if it includes "soft" management tools. These are 

referred to as "3C" - Culture, Communication, Commitment. (STN EN 
ISO 9001: 2008) 

Conclusion. The management of the company has at its 
disposal a whole network of innovations for approaches and 

streamlining of its activities. Higher efficiency is a continuous process 
that takes place, for example, in improving the satisfaction of 

customers, but also employees and their loyalty, reducing product 

errors, variability and costs. There are still many options, it depends 
on the managers and their ideas and willingness. If a company wants 

to improve something, it must first clarify the main question and what 
it wants to achieve and how to get there. Improving quality depends 

on the fact that only the management that satisfies the needs and 
wishes of customers is successful. 

The quality management system is not just about implementing 
a quality manual and setting quality objectives. The quality 

management system expresses the organizational structure, 
procedures, processes and resources needed to perform quality 

management. It is important to realize that it means a systematic and 
objective evaluation of the processes that contribute to the final quality 

of products. The quality management system enables the organization 
to increase the quality of products and services and thus the overall 

performance of the organization through continuous process 

improvement. 
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У системі вищої освіти дистанційне навчання стає найбільш 
актуальною та затребуваною формою організації освітнього 

процесу.  Однак, воно має низку переваг та недоліків. Основною 
проблемою неефективності дистанційного навчання є те, що 

дистанційні курси зазвичай побудовані за аналогією до 
традиційного навчання в аудиторії та не орієнтовані на оволодіння 

практичними навичками; розробники курсів не враховують 
специфіку майбутньої професійної діяльності та особливості 

сприйняття навчального матеріалу дистанційно.  
У зв’язку з наукового-технічним прогресом, переорієнтацією 

гуманістичних цінностей відбувається зміна освітніх тенденцій щодо 
організації та доступності освіти різних форм та рівнів. Мережа 

Інтернет відкрила нові можливості, форми та засоби навчання, 

зокрема з’явилось нове поняття «дистанційна освіта». Дистанційна 
освіта або дистанційне навчання – це сфера освіти, яка 

зосереджена на педагогіці, технологіях та навчальних системах, 
спрямованих на здобуття освіти студентами, які фізично не 

знаходяться на місці [7]. Нині з’являються нові терміни: онлайн 
навчання, цифрове навчання, електронне навчання та віртуальне 

навчання, які є синонімічними та взаємозамінними поняттями, і є 
лише визначають механізм передачі дистанційного навчання [6]. 

Усі ці визначення, що стосуються дистанційного навчання, мають 
три спільні риси: гнучкість, економічність та особистісно 

орієнтованість [3].   
Незважаючи на те, що дистанційне навчання активно 

використовується у різних країнах, серед педагогів-практиків та 
науковців і надалі існує два протилежні погляди щодо його 

впровадження. Проблемним залишається питання якості 

дистанційного навчання. Дослідники [5] визначили, що студенти в 
цілому позитивно оцінюють свій досвід дистанційного навчання, 

однак відсутність зворотного зв’язку чи контакту з викладачем 
погіршують ефективність навчання. Результати досліджень 

показують, що студенти, які навчаються дистанційно, мають гірші 
результати, ніж студенти денної форми навчання [2]. Значно 
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нижчий рівень успішності мають студенти-першокурсники у 

порівнянні з студентами денної форми навчання [0]. 

Дослідження присвячені проблемам використання 
дистанційних технологій у Китаї під час запобігання та контролю 

епідемії COVID-19 [8]. дали змоги зробити висновки, що звичайні 
дистанційні курси, які побудовані за аналогією до традиційного 

навчання в аудиторії, не є ефективними, оскільки студенти 
недостатньо усвідомлюють отримані знання, та нездатні застосувати 

їх на практиці. Не сприйняття інформації безпосередньо від 
викладача, збільшення самостійності у процесі опрацювання 

дисципліни, знижують результативність навчального процесу [4]. 
Вивчений досвід удосконалення дистанційної освіти висунув 

ідею використання активних методів навчання у процесі  
розроблення дистанційних курсів. Тому, на переконання автора, 

розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів у процесі 
дистанційного навчання буде ефективнішим, якщо дистанційні 

курси будуть розроблені з використанням  активних методів 

навчання. 
Для того, щоб визначити, які методи є найбільш ефективними, 

і які можна адаптувати до дистанційного освітнього середовища, ми 
на основі науково-методичної літератури, виокремили потенціал  

активних методів навчання (табл. 1). 
Таблиця 1. 

Дидактичний потенціал активних методів навчання  
майбутніх вихователів у системі  дистанційної освіти 

 

Назва 
методу 

Переваги застосування у 
дистанційній роботі 

Можливості 
впровадження у 

дистанційний курс 

Кейс-

метод 
(case-

study) 

Допомагає поєднати 

теоретичний матеріал 
дисципліни безпосередньо з  

практичними завданнями  та 
опанувати засновування 

отриманих знань на практиці. 
Сприяє активній взаємодії між 

усіма  учасникам навчального 

процесу (тьютор, розробник 
курсу, слухач). Допомагає 

зробити навчання професійно 
спрямованим, практикуватися 

на майбутніх професійних 
проблемах та можливих 

задачах.  

Адаптація кейсів у 

вигляді проблемних 
форумів; подання 

кейсу як «задачі 
тижня» з 

обговоренням. 
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Проблемна 
лекція  

Сприяє зацікавленості до 
проблем, явищ, протиріч. 

Посилює бажання знаходити 
істину, тому активізує 

мотиваційну та творчу 
складову навчання. Готує 

майбутніх педагогів 
отримувати знання самостійно. 

Позитивно впливає на 
розвиток навичок глибокого 

аналізу, виокремлення ядра 

інформації, бачити проблему та 
знаходити правильні рішення 

(креативність)ю 

Можливість 
проведення лекції в 

режимі 
телеконференції, 

вебінара з 
обговореннями у чаті 

(або відеозапис лекції 
з обговореннями на 

форумі). 

Метод 

проєктів 

Проєктна технологія 

удосконалює навички 
індивідуальної або групової 

роботи, вміння працювати над 
собою, раціонально 

використовувати час, 
планувати свою діяльність. 

Допомагає дослідити задану 

тему чи проблему глибоко, 
застосувати свої творчі 

здібності.  

Можливість створення 

в електронному 
режимі проекту чи 

портфоліо із 
застосуванням різних 

онлайн-сервісів. 
Студенти можуть 

надсилати завдання  

викладачеві на 
електронну пошту, 

електронні диски, 
університетські 

репозитарії, 
навчальні сервіси 

тощо. 

Портфоліо Передбачає накопичення 

комплексу робіт 
в рамках навчального курсу. 

Допомагає відстежити  
професійне зростання 

студента, відслідкувати 

результати навчання. Для 
майбутніх вихователів цей 

метод можна використовувати 
як «методичну скарбничку». 

Дискусія Дозволяє у процесі 
спілкування взаємодіяти з 

усіма учасниками дискусії, 
сприяє умінням висловлювати 

думку та аргументувати її, 
дискутувати на професійні 

теми, опановувати професійну 

культуру та комунікацію. 
Дискусія дозволяє приймати 

продуктивні рішення групового 
завдання.   

Може транслюватись 
в режимі реального 

часу в чаті, інтернет-
телеконференції, 

інтернет-
телефоноконференції. 
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Таким чином, найбільш ефективними у контексті загальної 

професійної підготовки вихователів і адаптації до особливостей 

дистанційного навчання є такі методи: кейс-метод (case-study), 
проблемна лекція, метод проєктів, портфоліо та дискусія.  

Дистанційні освітні технології, засоби віртуальної візуалізації та 
інтерактивний контент допомагають розширити дидактичний 

потенціал активних методів педагогічної взаємодії, урізноманітнити 
подачу навчального матеріалу, допомагають студентам 

ефективніше оволодіти знаннями з дисципліни, збільшити 
мотивацію опанування знань, удосконалити методичне 

забезпечення навчальних дисциплін та розвинути творчі здібності. 
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Нова політична та соціально-економічна реальність в країнах 

Східної і Центральної Європи та процеси інтеграції, що охопили країни 
Західної Європи, і зумовили появу нових концепцій в дидактиці і 

методиці, а саме концепцій міжкультурної комунікації і міжкультурного 
навчання. Дослідження методики викладання іноземної мови, що 
спрямована на формування багатомовної особистості, знайшло своє 

відображення не тільки в нових акцентах мовної та культурної політики 
Ради Європи, але і в розвитку дидактичних і методичних концепцій 

міжкультурного навчання іноземним мовам (М. Brandt, L. Bredella, 
R. Brislin, D. Buttijes, M. Byram, P. Casse, P. Funke, J. Gumperz, D. Hack, 
D. Landis, E. Murphy, R. Picht і багато інших). Якщо в 70-ті і, особливо, в 

80-ті роки багато напрямків в методиці навчання іноземним мовам 
ставили собі за мету формування комунікативної компетенції, то в наш 

час в якості мети іноземним мовам висувається розвиток міжкультурної 
компетенції студентів  і формування цілісної культурно-мовної 
особистості. Навчання міжкультурного спілкування на заняттях іноземної 

мови є сьогодні завданням часу, для вирішення якої потрібні нові шляхи, 
сучасні засоби і методи. В таких умовах, процес навчання повинен бути 

спрямований на пошук нових, інтерактивних прийомів, стимулюючих 
студентів до породження грамотного усного та писемного висловлювання. 

Мета доповіді – довести доцільність та важливість використання 

інноваційних тенденцій у процесі вивчення іноземної мови для ефективної 
організації навчального процесу. 

Бурхливий розвиток мультимедійних технологій, викликаний 
інформатизацією всіх видів діяльності людини, вимагає  змін в 

професійній діяльності викладача іноземних мов  і пред’являє певні 
вимоги до його  знань, умінь і навичок. Використання сучасних тенденцій 
т  інформаційних  технологій в процесі інформатизації вищої освіти, по 

суті, є процесом використання інформаційно-комунікаційного потенціалу 
Інтернет-технологій в ході навчального процесу.  На заняттях з іноземної  

мови  з використанням сучасних інтерактивних програм застосовуються 
різноманітні види групової, парної, індивідуальної, самостійної роботи, 
тестування, також широкого поширення отримають новітні кейсові 

технології та метод проектів.  
Парна та індивідуальна форми роботи проводяться на основі 

інтерактивних програм, призначених для роботи з використанням 
персональних комп’ютерів. На етапах формування і розвитку умінь і 
навичок доцільно використовувати парну форму роботи (по 2 студенти за 

комп’ютером), а на етапах вдосконалення і контролю - індивідуальну. Для 
індивідуальної роботи викладач може планувати однакові завдання для 

всіх студентів або диференційовані для кожного студента з урахуванням 

https://orcid.org/0000-0002-6210-4054
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їх індивідуальних здібностей та особливостей, а також рівня засвоєння 

навчального матеріалу [1, с. 32].  
Самостійна робота майбутніх фахівців на основі мультимедійних 

програм включає завдання різних видів і різного рівня складності, які 
спрямовані не тільки на формування, розвиток і вдосконалення різних 

видів мовленнєвої діяльності, а й на контроль сформованості основних 
умінь і навичок. У багатьох програмах закладені контрольні завдання, 
виконавши які неможливо переглянути правильні відповіді і повернутися 

до виконання завдань, при цьому виконується автоматична перевірка 
введених відповідей [2, с. 39]. Форми тестових завдань: відкрите тестове 

завдання (вільна відповідь), закрите тестове завдання (одна відповідь з 
безлічі, кілька з безлічі), встановлення відповідності, встановлення 
правильної послідовності.  

У практиці викладання іноземної мови можна виділити ще кілька 
видів тестових завдань: використання інтерактивних програм; 

використання ресурсів Інтернету; тестування он-лайн;тести, розроблені 
педагогом [5, с. 40]. Сучасний викладач іноземної мови повинен володіти  
практикою складання тестів.  Найефективнішими тестами є тести, 

розроблені викладачем з певною метою, які спрямовані на контроль або 
навчання конкретним аспектам навчального матеріалу. Інтерактивні тести 

доцільно  створювати в різних програмах і додатках Microsoft Office. 
Ефективність використання інтерактивних програм і тестів в самостійній 
роботі студентів на заняттях англійської мови полягає в наступному: 

швидкість виконання; чіткість і стислість завдань; автоматична перевірка; 
фронтальна, групова, парна та індивідуальна форми 

роботи;диференційованість завдань; можливість роботи у власному темпі; 
різноманітність видів завдань; відпрацювання різних видів мовленнєвої 
діяльності; можливість тестування; підвищення мотивації до вивчення 

предмета [5, с. 46]. 
Одним із перспективних напрямків у вивченні іноземної мови в 

цілому або окремих її тем, на наш погляд, є використання різного роду 
Інтернет-спільнот (електронна пошта, відео конференції, форуми, чати). 
Роль викладача в таких умовах змінюється. Педагог виявляється вільним 

від рутинних функцій підготовки та проведення пояснювально-
ілюстративного процесу, його функції зводяться до постановки задачі, 

визначення напрямку пошуку необхідної інформації, консультування 
студентів.  

В ході навчального процесу доцільно використовувати метод 
проектів та новітні кейсові технології.  

Метод проектів − один з інтерактивних методів сучасного 

навчання. Він є складовою частиною навчального процесу [4, с. 41]. 
Проектний метод − це  сучасна ефективна технологія в навчанні, в тому 

числі іноземної мови, заснована на моделюванні соціальної взаємодії в 
малій групі в ході навчального процесу.  По суті проектна технологія − це 
взаємодія в ході навчання і навчання в системі соціальної взаємодії, при 

якому студенти беруть і виконують різні соціальні ролі (організатора, 
лідера, виконавця і ін.) і привчаються, готуються до їх виконання в 

процесі вирішення проблемних завдань у ситуаціях реальної взаємодії [4, 
с. 42]. Проектна технологія набула широкого поширення в  області 
вивчення іноземної мови. Популярність проектної технології, як серед 

студентів, так і серед викладачів іноземної мови та її перспективність 
пояснюється тим, що проектне завдання пов'язує процес оволодіння 

певним предметним знанням з реальним використанням цього знання. 
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Комплексний, інтегративний характер проектної роботи дозволяє 

майбутньому фахівцю  вибудовувати єдину картину світу, збираючи для 
цього свої знання з різних джерел. Це означає, що в навчальному процесі 

знання, навички та вміння  органічно присвоюються студентами. При 
цьому орієнтація на створення проекту як особистісного освітнього 

продукту робить процес оволодіння предметним знанням особистісне 
мотивованим. Практика використання методу проектів показує, як 
зазначає Є. Полат, що «разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але і 

значно ефективніше» [Цит. за 1, с. 16]. Метод проектів дозволяє 
здійснювати диференційований підхід в навчанні.  Як форма навчального 

заняття проектне навчання орієнтоване на самостійну діяльність студентів 
- індивідуальну, парну, групову − протягом певного відрізка часу. 
Існують різні класифікації проектів. Так, Е. Полат пропонує п’ять головних 

умов, за якими розрізняють типи проектів: дослідні, творчі, рольово-
ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані (прикладні); за ознакою 

предметно-змістовної галузі : моно та  між предметні проекти; за 
характером контактів: внутрішні або регіональні та міжнародні; за 
кількістю учасників проекту: індивідуальні, парні, групові; за тривалістю 

проекту: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові; за 
результатами: доповідь, альбом, збірка, каталог, альманах; макет, схема, 

план-карта; відеофільм; виставка [1, с. 17]. 
Також на заняттях з іноземної варто використовувати і кейсові 

технології. Метод кейсів (case study) - це вивчення проблемної ситуації на 

ґрунті фактів реального життя або відомої ситуації. Схему кейсу можна 
звести до тренінгу по закріпленню знань, умінь та навичок поведінки в 

певних ситуаціях. Такі ситуації повинні бути наочними та детальними. 
Відмінними рисами кейс-методу є: опис реальної проблемної ситуації; 
альтернативність вирішення проблемної ситуації; єдина мета і колективна 

робота з вироблення рішення; функціонування системи групового 
оцінювання прийнятих рішень; емоційне напруження студентів – 

майбутніх фахівців. За допомогою кейс методу студенти готуються до 
реального життя фахівця та непередбачуваних професійних ситуацій.  

Висновки. Отже, сучасні викладачі іноземної мови у своїй 

педагогічній діяльності повинні використовувати мультимедійні технології 
для розвитку міжкультурної компетенції студентів немовних вищих 

навчальних закладів. При використанні мультимедійних засобів повинні 
враховувати три можливих напрями впровадження засобів інформатизації 

освіти в навчальний процес. 
По-перше, використання засобів інформаційних комунікаційних 

технологій в якості «допоміжних (підтримуючих)» засобів в рамках 

існуючих традиційних форм та методів навчання, що історично склалися в 
системі вищої освіти. Застосування мультимедійних засобів в даній якості 

дозволить використовувати їх для інтенсифікації навчального процесу, 
індивідуалізації навчання та автоматизації рутинної роботи викладача 
(контроль над засвоєнням знань, виставляння і облік оцінок, 

використання оболонок різних тестуючих програм і т.д.). 
По-друге, використання мультимедійних засобів необхідне для 

підвищення якості та ефективності навчання. Використання 
інформаційних та комунікаційних технологій для організації 
міжкультурного обміну навчальної інформацією не тільки зі студентами 

одного регіону, а й іншої країни в рамках телеконференцій, спільних 
семінарах, навчальних проектів і т.д. Цей напрямок призведе до істотної 
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зміни якості вивчення іноземних мов при організації діалогу зі студентами 

цих країн. 
По-третє, використання мультимедійних засобів як глобального 

ресурсу зберігання навчального, методичного, довідкового матеріалу для 
ефективної організації навчального процесу. Іноземна мова займає 

особливе місце в ряду загальноосвітніх дисциплін. Саме вона дозволяє 
долучитися до іншої культури, познайомитися з історією, традиціями 
мовленнєвими особливостями людей, що говорять на цій мові.  
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В даний час суспільству потрібні фахівці конкурентоспроможні на 
ринку праці, компетентні, відповідальні, які вільно володіють своєю 
професією і здатні до ефективної роботи за фахом на рівні світових 

стандартів, готові до постійного професійного зростання. 
Випускники морських вищих навчальних закладів  денного та 

заочного відділення працюють в суднових компаніях, галузевих 
підприємствах і співпрацюють з судноплавними і крюїнговими компаніями 
різних країн. Навчальні заняття  курсантів тісно пов'язані з реальними 

умовами роботи майбутніх фахівців, комп'ютери, що моделює обладнання 
та тренажери дозволяють розвивати практичні навички експлуатації 

морехідної техніки, тим самим значно підвищують ефективність і якість 
навчального процесу. 

Курсанти та студенти морських навчальних закладів спеціалізації 

яких, пов'язаних з морем, дуже часто вже під час навчання отримують 
перший досвід роботи, проходячи стажування, за  кадетськими 

програмами, а це є довгостроковий рейс. За цей період їм потрібно якісно 
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підготуватися та скласти іспити з фахових предметів. Основною формою 

роботи над засвоєнням навчального матеріалу є виконання курсантами та 
студентами курсових проектів, контрольних, розрахункових робіт та 

індивідуальних завдань, це передбачає спілкування курсантів та студентів  
з викладачами для отримання якісної консультації на відстані та в 

зручний час.  
Основою нової освітньої парадигми стала дистанційна освіта – 

якісно прогресивний вид навчання, що базується на активному 

використанні у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій 
та засобів комунікації, а, отже, дозволяє викладачеві та курсанту , 

студенту, роз’єднаним у просторі, інтерактивно взаємодіяти на всіх етапах 
навчального процесу. 

Характерні риси дистанційної освіти: 

- курсанти та студенти, що здобувають дистанційну освіту, в 
основному не відвідують регулярних занять , а навчаються у зручний для 

себе час. 
- навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю, 

тобто проходження довгострокового стажування. 

- в основу програми дистанційної освіти покладається 
модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про 

окрему предметну сферу, що дозволяє з набору незалежних курсів-
модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним 
чи груповим потребам. 

- одночасне звернення до багатьох джерел навчальної 
інформації великої кількості курсантів та студентів, спілкування за 

допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з 
викладачами. 

- використання в навчальному процесі нових досягнень 

інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий 
інформаційний простір. 

- дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, 
робить його наставником-консультантом, який повинен координувати 
пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, 

підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень 
та інновацій. 

- підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, 
що здобуває дистанційну освіту завдяки самоорганізації, прагненню до 

знань, використанню сучасних інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, вмінню самостійно приймати відповідальні рішення. 

- якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми 

навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається 
найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються 

найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення 
спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її 
освітнім стандартам ( Осадчий, 2009) 

Дистанційне навчання може бути настільки ж ефективним, як і 
аудиторне навчання, якщо методи і технології відповідають завданням, є 

взаємодія між курсантами та є вчасний зворотний зв’язок між викладачем 
та курсантами. Успішні програми дистанційного навчання базуються на 
послідовних і комплексних зусиллях студентів, викладачів й адміністрації. 

Досить часто дистанційне навчання плутають із заочною освітою, 
але це не одне і  постійно і спілкуються за допомогою передових 

технологій. 
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Незважаючи на досить об’ємний перелік позитивних якостей 

дистанційної освіти, як і в будь – якій іншій формі навчання, в ній можна 
виділити кілька недоліків: 

- ускладнена ідентифікація дистанційних курсантів та студентів 
під час складання екзаменів. 

- низька пропускна спроможність електронної мережі під час 
навчальних занять та екзаменів. 

- недостатній безпосередній контакт між викладачем та 

курсантом, оскільки бракує кількість досвідчених викладачів, знайомих з 
новітніми технологіями дистанційного спілкування. 

Дистанційна освіта в Україні найбільш актуальна в даний час – це 
пов’язано з тим, що світ охоплений пандемією коронавірусу , COVID-19 і 
це приводить до продовження карантину та переведення всіх навчальних 

закладів на онлайн навчання . Тому в Україні переймається досвіт 
дистанційної освіти європейських країн для швидкого його розвитку та 

реформування. Головною метою створення системи дистанційної освіти є 
забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних 

мереж і створення умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту. 
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У світі сформована фундаментальна залежність державних 

інституцій – економіки, політики, культури, науки, безпекових галузей 
тощо – від інформаційних технологій. Однак, беручи до уваги особливості 

сучасного інформаційного суспільства, можемо робити припущення, що 
саме комунікативна компетентність, стає важливим ланцюжком для 
забезпечення взаємодії між різними гілками суспільства в умовах змін. 

Вона входить до комплексу загальних – надпредметних – 
компетентностей, оскільки оволодіння нею зчаста визначає вміння 

людини шукати, оцінювати й використовувати інформацію, створювати 
індивідуальну систему знань, умінь і навичок, необхідних для успішного 
розв’язання життєво важливих завдань. 

Виникнення на початку 1970-х років ХХ століття в теорії й методиці 
вивчення мов комунікативно-прагматичного підходу дало можливість 

ученим розглядати мовну систему в тісному взаємозв’язку з умовами її 
використання, функціонування, засвоєння й тими змінами, що 

відбуваються в процесі спілкування. Як зазначає Л. Масенко, один з 
перших дослідників цього питання Н. Хомський (Chomsky, 1967), відмітив, 
що мовна компетентність не може бути пояснена тільки як лінгвістичне, 

чи тільки як психологічне явище [1, 6, 16, 25]. Це певним чином пояснює, 
чому поняття стало предметом досліджень різних наук, які трактують 

його, виходячи з власних завдань. Його складність та багатогранність 
потребує певного заглиблення в суть. Для цього скористаємося 
лінгвістичною концепцією Ф. Бацевича. Цікаво, що науковець розділяє й 

окремо пояснює мовну та комунікативну компетентності. Він вважає, що 
мовна компетентність передбачає володіння засобами мови, тобто 

одиницями й категоріями всіх її рівнів, стилістичними засобами, законами 
їх використання; а комунікативна – це  наявність навичок використання 
мови в конкретному контексті й ситуації спілкування, уміння відчути 

співрозмовника та знайти ефективні засоби впливу на нього [2, 123–124]. 
Такий підхід, на нашу думку, дозволяє більш чітко й глибоко зрозуміти 

суть означеного поняття, а цитовані тези орієнтують на те, що 
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комунікативна компетентність неможлива без достатнього рівня мовних 

знань, бо саме комунікативно-вербальна компетентність допомагає 
людині передати її власне сприйняття й розуміння світу, враховувати 

особливості виявів мовленнєвої поведінки, знайти та використати потрібні 
формули для спілкування в різних ситуаціях. 

З іншого боку, оскільки дослідження спрямоване на використання 
його результатів на практиці, ми проаналізували комунікативну 
компетентність через призму компетентнісного підходу в навчанні. Цей 

підхід передбачає розвиток особистості в трьох вимірах: знання (що треба 
знати), уміння (що треба вміти) та цінності особистості, що проявляються 

в її ставленні до навколишнього світу та в застосовуванні знань й умінь 
відповідно до цінностей суспільства. Провівши певні паралелі та 
відмітивши  спільні риси, поняття «комунікативна компетентність» ми 

характеризуємо, передусім, як: 1) предметні знання з української мови: 
фонетичні, граматичні, стилістичні, синтаксичні, лексичні тощо; 

2) індивідуальні вміння опрацьовувати, аналізувати, синтезувати великі 
обсяги інформації засобами мови та обирати найважливіше й необхідне 
для певної ситуації; 3) практичні навички використання мовних одиниць 

відповідно до контексту та створення з їхньою допомогою комунікативно 
ефективних тактик під час спілкування.  

Під цим кутом нами було проведено спостереження за навчальним 
процесом під час проведення занять для слухачів курсів планової 
перепідготовки, спрямованої на підвищення кваліфікації працівників 

сфери ДСНС України. Дослідження засвідчило, що у програмах з 
професійній підготовці питання мовної компетентності не є поки що 

пріоритетним. З іншого боку, провівши аналіз сучасних наукових 
досліджень на цю тему, ми поділяємо думку Ненько Ю.П., що на 
сучасному етапі спостерігається «недостатній рівень розробленості 

концептуального й прикладного аспектів професійно орієнтованої 
комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту. 

Поза увагою вчених залишаються питання сутнісних характеристик 
готовності офіцера до професійно орієнтованої комунікативної діяльності в 
типових та екстремальних ситуаціях, критерії виявлення рівня її 

сформованості й умови становлення» [3]. У той же час, слід відмітити, що 
однією з кваліфікаційних вимог, наприклад, до спеціалістів-рятувальників 

міжнародного класу у змісті сучасної системи підвищення кваліфікації та 
перепідготовки слухачів у закладах післядипломної освіти ДСНС України є 

володіння комунікативною компетенцією. У цьому контексті важливим 
аспектом є те, що  серед  працівників цієї структури є багато тих, хто 
отримував освіту, коли поняття комунікація розглядалося однобоко, лише 

як протиставлення «начальник — підлеглий», де у підлеглого  вибору не 
було, він мусів проявляти повну толерантність і слухняність [4, с. 33]. 

Тож, у цій ситуації  завдання щодо формування знань, умінь та навичок з 
ділової та міжкультурної комунікації працівників сфери ДСНС, виглядає як 
важлива і перспективна справа. Запровадження структурно-змістової 

моделі для діагностики, формування та розвитку мовної компетентності у 
працівників сфери ДСНС України під час проходження ними навчання з 

підвищення кваліфікації стає ще більш актуальним в  умовах, коли мовне 
навчання спеціалістів екстремального профілю поступово перетворюється 
з традиційної на соціокультурну підготовку. Ці кроки безпосередньо 

пов’язані з підвищенням рівня мовної компетентності працівників ДСНС, 
основою якої є, насамперед, вільне володіння державною (українською) 

мовою.  
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Важливість окреслених компетентностей підтверджують світові 

напрацювання. Наприклад, у проєкті звіту «Cоціальні навички у 
попередженні та ліквідації наcлідків катастроф» (Soft skills in disaster 

preparedness and relief) зазначено, що рятувальникам (відмітимо, що в 
Україні вони входять до структури ДСНС) для ефективного використання 

технічних умінь необхідні такі риси, як здатність до ефективної 
комунікації, лідерство, уміння працювати в команді, навички адекватного 
розуміння ситуацій та відповідного швидкого прийняття рішень щодо них. 

Також у цьому документі наголошується, що «Комунікація – це обмін 
інформацією, наявність зворотного зв'язку або відповіді, думки та 

почуття. Комунікація дає знання, встановлює стосунки, допомагає 
передбачити моделі поведінки, підтримує увагу на виконанні завдань та є 
інструментом управління» [5, 28–29]. Як бачимо, це визначення акцентує 

на тих сторонах комунікації, які є важливими саме в професійній сфері, 
зокрема в екстремальних умовах. Це, насамперед, уміння встановлювати 

зворотний зв’язок, підтримувати увагу та управляти ситуацією. До 
керівників рятувальних груп висувається вимога усвідомлювати 
небезпеку, що може бути викликана некомпетентним спілкуванням, та 

вміти мінімізувати можливість створення такої ситуації. Для цього 
керівники рятувальних груп зобов’язані: 1) надавати гарантії, що 

рятувальна група розуміє методи та типи комунікації, а також слабкі та 
сильні сторони різних методів спілкування; 2) тренувати персонал для 
набуття необхідних навичок та компетентностей з ефективного 

спілкування; 3) надавати оцінку комунікативної компетентності свого 
персоналу та забезпечувати додаткове навчання за необхідності [5, 29]. 

Для глибшого проникнення в суть питання в перспективі важливо більш 
детально проаналізувати та зупинитися на труднощах комунікації, 
насамперед, у екстремальних ситуаціях, знайти та запропонувати 

ефективні стратегії та тактики.  
З вищесказаного випливає, що ефективні засоби для спілкування 

надає мова, а знання і вміле її використання напряму залежать від мовної 
та комунікативної компетентності фахівця. Для прикладу згадаємо 
особливості мовного повідомлення в екстремальних умовах. Основні його 

ознаки – це точність, чіткість, своєчасність, послідовність і специфічність, 
спрямованість на нагальні потреби. Усе перераховане вказує на неабиякі 

вимоги до комунікативної компетентності загалом та мовної, зокрема, 
осіб, які готують такі повідомлення, а по великому рахунку, є 

відповідальними за порятунок людей. Тож, налагодження ефективної 
комунікації як всередині самої служби, так і в зовнішніх контактах стає 
одним із пріоритетних її завдань.  

Отже, проведений аналіз дає підстави говорити про мовну та 
комунікативну  компетентності як про пріоритетні ознаки професійності, а  

також є важливим елементом запровадження змін у сучасному 
соціокультурному просторі держави загалом та сфери цивільного захисту 
зокрема. Оскільки ж для ДСНС України увага до комунікативних вмінь 

своїх фахівців є новим трендом, тому розробка як теоретичних, так і 
практичних дсліджень у цьому напрямі є на часі.  

Окрім того, проведене дослідження дозволяє зауважити, що 
завданням курсів підвищення кваліфікації для працівників ДСНС має стати  
формування відповідального відношення до уміння спілкуватися в межах 

професійних компетентностей. Це важливо як для усвідомлення себе 
носієм мови, так і її творцем, розвитку інтересу до вітчизняної історії, 

формування мовного смаку як фактору збагачення духовного світу 
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особистості. Разом з вихованням загального відношення до мови, як до 

складника культури, важливо розвивати комунікативні компетентності, 
необхідні для успішного виконання професійних обов’язків, зокрема, 

вміння швидко обирати правильну стратегію й тактику спілкування 
залежно від ситуації; готовність до нового; наполегливість, швидку мовну 

реакцію, оптимізм, емпатію, критичне мислення тощо. Для цього під час 
навчання важливо відходити від ієрархічної системи комунікації і 
запроваджувати партнерські, демократичні форми спілкування. 

Припускаємо, що такий підхід стане поштовхом до зміни форм комунікації 
як в особистісному, так і професійному спілкуванні: від декларативних і 

залежних до рівноправних і партнерських. 
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Research is considered one of the three main activities of the 

institution of higher education (teaching, research and service). Its role 
is to support and interact with the other missions and enhance them. 

Research is a fundamental element of the instruction of undergraduate 

and graduate students. It is an integral to the teaching as a faculty 
member engaged in active research makes a better teacher. Bachelor’s 

or Master’s students’ experience in doing research can help prepare 
students for the set of real situations in business and industry. 

Research is seen to be a driving force in economic development. 
University’s service mission to the community, state and nation 

includes interactions with business and industry as its essential part.   
Nowadays the university’s ability to conduct research includes 

physical facilities, financial capabilities, and the large administrative 
infrastructure to support the research functions. The latter requires 

special people who ―can balance the motives for research with the 
institution’s ability to conduct it‖ (Landen & MacCallister, 2006, p. 75). 

Research administrators are individuals who leads, manages and 
support the research centrally or at the department or program levels. 

In the USA, this profession has evolved for the past 50-60 years from 

the responsibilities viewed as a part of another job to the independent 
positions at the university organizational structure. In the 1970s, a 

large university in the USA had only a few research administrators. 
Now the USA higher institution requires hundreds of faculty, staff and 

highly professional administrators to manage and administer the 
research enterprise – functional and service units that advocate, fund, 

manage, practice or report on research. Modern university research 
enterprise is a complex dynamic system that is viewed in relation to 

the innovation system in which the discoveries it produces are used to 
develop new technologies and other innovations for the benefits of the 

society (National Research Council, USA, 2014).  
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Research administration as a profession requires a breadth of 

knowledge and skills to provide leadership for research and 

development. The people involved in the administration should be well-
trained, engaged and knowledgeable. They deal with a wide range of 

issues, such as identifying research opportunities, pre-award, 
contracting, post-award, grant and contract accountants. They should 

be familiar with various aspects of technology transfer including 
patenting, marketing, licensing. Moreover, knowledge of regulations is 

in demand, especially when it comes to human subjects’ protection, 
animal welfare, conflict of interests, environmental health, etc. 

The very functions of research administration are highly 
dependent on core values established and perceived by the institution. 

From the historical perspective, research administration has always 
been viewed as a service organization. R. Woodrow, an early university 

research administrator, considered creation of a nourishing climate for 
research as an initial function of research administration (Management 

for research in U.S. Universities, 1978, p.1). This mission in general 

has remained the same for a long period, up to present, even though 
the job has grown in scope and complexity. L. Chronister and 

R. Killoren specifies the concept ―service‖ as serving the faculty who 
perform the research, serving the institution by protecting the 

institution’s reputation and finances, serving the sponsors by ensuring 
proper stewardship of funds and proper dissemination of results, 

serving the federal government by complying with research 
regulations, and serving the people by facilitating the creation and 

dissemination of new knowledge and technologies to their benefit 
(Chronister and Killoren, 2006, p. 42). 

Traditionally, a research administrator’s position involves the 
following tasks: understanding the nature of the principal investigator’s 

research and providing them with the relevant funding opportunity 
information; creating positive environment for collaboration between 

the investigator and research sponsors; assisting the principal 

investigator in applying for grants and contracts, in dealing with 
budgets, forms, deadlines, etc.; recording and reporting on related 

institutional information; making certain that investigator’s proposal 
are in accordance with the institutional course of action and sponsor 

requirements; providing the investigator with the information on the 
financial and managerial aspects of awards; guaranteeing adherence to 

honesty and strong moral principles (integrity) of the institution’s 
financial and nonfinancial processes in terms of fulfilment of the 

research function (Landen & MacCallister, 2006, p. 75). 
The tasks described above identify the different and diverse roles 

that the university research administrator plays: compliance officer, 
cheerleader, consoler, advocate, crises counselor and many others 

(Blankinship, 1994/1995). These roles require special skills and 
qualities to succeed in the profession. 
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Since a research administrator deals with information, the ability 

to interpret it and to process the textual and numeric data is 

paramount.  
No less important is the ability to communicate clearly. Research 

administrators with good communication skills can foster a partnership 
between them and researches that can help reduce tension and 

minimise problems at the proposal and post-award stages. Moreover, 
open communication between the research group and the sponsor is 

crucial to the success of the research project. Research administrators 
play a key role in this interaction. 

Mastering in problem-solving is another necessary quality. 
M. Landen & M. MacCallister argue that solving problems frequently 

means fixing what someone else broke, answering ambiguous 
questions, weighing risk vs. reward, and finding innovative solutions to 

a new problem. Therefore, research administrators derive gratification 
from other people’s success as they support the success of researchers 

(Landen & MacCallister, 2006, p.77). 

In addition to that, L. Tauginiene emphasizes, that nowadays the 
emergence of new challenges and opportunities has influenced the 

profession and has caused the necessity to accommodate to 
continuous changes and align the research administrators’ skills to 

reflect these changes (Tauginiene, 2009). 
All the above means that a professional should learn and grow 

constantly.  It should be noted that formal, professional preparation for 
a job in research administration is nonexistent. Existing programs are 

available for post-graduates or for professionals already working in the 
field, whereas it is almost impossible to graduate as a research 

administrator. Universities provide some training by ―how to‖ 
workshops or seminars through external providers. Researchers 

recognize that these are important but not enough as the role of 
research administrators is getting more and more important due to the 

increasing competition in the field of research, innovation and 

educational funds (Viragh, Zsar, Balaz, 2019, p. 3). 
Currently Ukraine has changed the direction towards a greater 

focus on economic advancement through research and technologies, 
and the need to manage it properly is highlighted. As research become 

more complex and specialized, a need for deeper understanding of the 
issue of research administration is of particular importance. Thus, the 

experience of the USA whose advances in research have enabled the 
country to achieve unprecedented prosperity, security, and quality of 

life is worth exploring. 
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Obesity is a growing problem in the Western world and in some 
developing countries. The World Health Organization (WHO) estimates the 

prevalence of obesity as a pandemic.  
It has been known for many years that obesity is not the norm. 

William Shakespeare wrote a few centuries ago in his play ―Henry IV‖: ―I am 

fatter than others and have poor health.‖  
Obesity during pregnancy is one of the most important problems in 

obstetric care. About 50% of pregnant women are overweight or obese [1]. 
Many women are unaware of the existing recommendations for possible 

weight gain during pregnancy and also cannot lose weight after childbirth. 
This increases the risks for current and future pregnancies.  

The negative effects of obesity on pregnancy begin before conception. 

Obesity leads to reduced fertility and affects the condition of the egg, as well 
as the quality and development of the embryo at the beginning of gestation. 

According to American scientists, there is a relationship between an increase 
in body mass index (BMI) and infertility, which is most often associated with 
ovarian dysfunction and lack of ovulation. Obesity also has a negative effect 

on the results of infertility treatment.  A systematic review of 11 randomized 
trials has shown the negative impact of obesity on the results of assisted 

reproductive technologies. Overweight women had a lower chance of 
pregnancy, an increased risk of miscarriage, decreased oocyte counts, and 
required higher doses of gonadotropins [2].  

The British guide "Anesthesia in obstetrics and obesity" describes the 
pathophysiological changes in obesity, which create the conditions for 

obstetric and perinatal complications.From the respiratory system it is: 

mailto:yaroslavbuchko@gmail.com
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reduced functional residual capacity with the risk of hypoxia due to reduced 

oxygen reserves; reduced closing volume; limited respiratory pattern due to 
additional pressure on the chest and restriction of diaphragm movement lead 

to dysfunction of the membrane; reducing the effectiveness of respiratory 
support for fast and low-volume breaths, increased lung resistance reduces 

lung capacity and contributes to possible hypoxia; obstructive sleep apnea in 
50-90% of obese patients is a risk of pulmonary hypertension and pulmonary 
heart, increased risk of difficulty in ventilation and intubation of the trachea; 

increased metabolic need for respiration due to increased volume of the 
diaphragm; the risk of atelectasis and shunts due to obesity hypoventilation 

syndrome (Pickwick syndrome) - 5-10% in pathological obesity; increased 
risk of regurgitation and aspiration [3].  

Оbesity creates an increased burden on the cardiovascular system, 

contributing to an increase in blood volume; increase in cardiac output is 
proportional to the degree of obesity, ie fat requires 2-3 ml of blood / 100 g / 

min, so an additional 50 kg require 1-1.5 l / min of additional cardiac output; 
increase in hematocrit due to hypoxia; hypertension in 60% of obese people 
and leads to increased postload and left ventricular hypertrophy; right 

ventricular hypertrophy due to obstructive sleep apnea; systolic and diastolic 
dysfunction; increased arrhythmia due to fat deposits in the myocardium; 

increase in preload in accordance with the increase in blood volume; the risk 
of myocardial ischemia due to increased oxygen consumption and reduced 
supply; dilated cardiomyopathy, heart failure; risk of coronary heart disease; 

the risk of hypotension in the supine position due to aorto-venous 
compression. In addition, in obesity pathophysiological changes affect the 

gastrointestinal tract, metabolic disorders, renal and endocrine systems, 
musculoskeletal system, coagulation system [3]. 

According to the Royal College of Obstetricians and Gynecologists, 

women with obesity during pregnancy have an increased incidence of the 
following diseases [4]. Antenatally: these are impaired fasting glucose and 

impaired glucose tolerance, gestational diabetes mellitus (GCD), miscarriage, 
stillbirth, preeclampsia, thromboembolism, sleep apnea, maternal death, 
abnormalities in fetal growth and development. Peculiarities of childbirth 

include: induction of labor, prolonged labor and weakness of labor, surgical 
delivery, cesarean section and postpartum hemorrhage, dystocia of the 

shoulders, difficulty with analgesia in childbirth. Among the anesthesia risks, 
the authors highlight [5]: difficulties with access, difficulties with the correct 

placement of the catheter in the epidural space, difficulties with spinal 
anesthesia and an increased risk of displacement, the difficulty of maintaining 
adequate respiration. Obese women in labor have frequent postpartum 

complications, represented by delayed healing, increased risk of wound 
infection, high probability of hypogalactia, postpartum depression, long-term 

consequences for newborns (weight gain, obesity).  
Joshua L.Weiss in the American Journal of Obstetrics and Gynecology 

in the article "Obesity, Obstetric Complications and Cesarean Section" [6] 

describes a study that was done to determine whether there is a link between 
obesity and obstetric complications and cesarean section. The study included 

16,102 patients, of whom 3752 - control, 1473 with obesity and 877 with 
pathological obesity. Obesity and pathological obesity had a statistically 
significant association with gestational hypertension (ratio 2.5 and 3.2), 

preeclampsia (ratio 1.6 and 3.3), gestational diabetes (2.6 and 4.0), and 
weight fetus at birth more than 4000 g (1.7 and 1.9) and more than 4500 g 

(2.0 and 2.4). The incidence of cesarean section was 20.7% for the control 
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group, 33.8% for obese women, and 47.4% for women with pathological 

obesity.  
Other American scientists have studied the effects of obesity and 

weight gain in young women on obstetric outcomes [6, 7]. Multivariate 
analysis showed an increase in BMI during pregnancy. but weight was not a 

significant predictor of cesarean section (CI 1.24-2.69, p˂ 0.001). When large 
infants of gestational age were removed from the analysis, an even greater 

effect of BMI on cesarean section was found ( OR 1.76, CI 1.17 to 2.66, 
p=0.007), but no weight gain (OR 1.45, CI 0.94 2.17, p=0.093). It was 
found that an increase in BMI during pregnancy is a more significant 

predictor of cesarean section than weight gain during pregnancy in young 
women.  

A randomized controlled trial of 1,000 women with GCD showed that 
treatment, including dietary advice, blood glucose control, and insulin 
therapy, significantly reduced the risk of adverse perinatal outcomes (death, 

shoulder dystocia, bone fractures, nerve palsy) compared to conventional 
care in which women and their doctors did not know about the presence of 

pathology (SS 0.33, 95% CI 0.14-0.75).  
According to the MACE / RCOG joint management of the Royal College 

of Obstetricians and Gynecologists [2], it has been found that weight loss in 

obese women has significantly reduced the risk of developing GD. A 
population-based cohort study of 4,102 women who did not have diabetes 

but were obese found that losing at least 4.5 kg before their first pregnancy 
reduced the risk of developing GD by up to 40%. It has been suggested that 
some weight loss during the first trimester may increase the risk of 

developing neural tube defects in the fetus, but weight loss before pregnancy 
does not affect this risk.  

All women with a BMI ≥ 30 who have been diagnosed with GCD should 
have a glucose tolerance test within 6 weeks of delivery.Women with BMI 
≥30 and GCD who have normal postpartum glucose tolerance test should be 

regularly screened for type 2 diabetes mellitus (DM).A systematic review and 
meta-analysis found [2] that women with gestational type II diabetes 

compared with those who had normoglycemia during pregnancy (OR 7.43, 
95% CI 4.79-11.51). One of the previous systematic reviews revealed a 
sharp increase in the incidence of type II diabetes during the first 5 years 

after pregnancy, which was accompanied by GD [2,8].  
Before pregnancy, BMI is inversely related to the concentration of 

serum vitamin D. Pregnant women and obese women (BMI) have an 
increased risk of vitamin D deficiency compared to women with normal 
weight (BMI ˂25). Serum vitamin D levels in children born to obese women 

were also lower than in children born to healthy women [9]. 
According to the literature [2, 6, 8, 10], obese pregnant women are at 

greater risk of complications during anesthesia than women with normal BMI. 
Obesity is an important risk factor for maternal mortality during anesthesia. 

Grade III obese women will be at the highest risk and will need local 
anesthesia. The need for epidural anesthesia increases with increasing BMI. 

In one clinic, the number of rejections of epidural anesthesia during childbirth 
in obese women was 42% [2]. It should be noted that obesity may increase 
the risk of aspiration of gastric contents under general anesthesia, it is 

difficult to prevent endotracheal intubation and postoperative atelectasis. Іn 
addition, these women are more likely to have hypertension and coronary 

heart disease [3]. 
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На даний момент, технології VoIP (Voice over IP) широко вживані як 
в корпоративному так і в державному секторах. Разом з цим, 
використання цієї технології викликає ряд проблем, пов'язаних з 

безпекою: відносно нескладно встановити прослуховування VoIP-дзвінків, 
відносно нескладно змінити зміст цих дзвінків, система VoIP має 

вразливості з боку різноматніх атак спрямованих на перехоплення 
переданої інформації, блокування процесу передачі даних, тощо. У 
викладеній статті пропонується розглянути невелику частину небезпек, 

які, на думку автора, є досить суттєвими для того, щоб звернути на них 
увагу і можуть бути потенційними каналами витоку інформації. 

Зазвичай, VoIP мережа є складовою частиною локальної мережі  
загального користування [1] і  тому важливо звернути увагу на  
середовище передачі сигналу. Зрозуміло, що кабельна система пов'язує 

між собою всі елементи локальної мережі, але разом з тим, вона являється 
приймачем всіх наведень і середовищем для перенесення побічних 

електромагнітних випромінювань. Тому, якщо по радіовипромінюванню 
кабельної системи можливо відтворити трафік у якому присутній мовний 
сигнал, то це представляє значну небезпеку [2]. На практиці, для 

організації локальної мережі використовують кабельну систему у вигляді 
витої пари в комбінації з волоконно-оптичними лініями. Розглянемо обидві 

варіанти.  
В цілому, вита пара являється досить збалансованою системою, але 

в більшості практичних випадків така система являється чудовою антеною 
для всіх побічних випромінювань обладнання підключеного до мережі. 
Побічні випромінювання, що виникають в елементах інфраструктури 

мережі, наводяться на дроти кабелю локальної мережі. Поставити для цих 
проводів фільтр, що мінімізує побічні випромінювання – неможливо, адже 

побічні випромінювання елементів обладнання ЛОМ зосереджені в тій же 
смузі частот, що і спектр імпульсів, що передається витою парою в 
процесі мережевого обміну. Нівелюючи побічні випромінювання, ми тим 

самим нівелюємо і мережевий трафік. Таким чином, якщо обладнання  із 
захистом інформації включити в локальну мережу на неекрановану виту 

пару, то дроти кабелю, приймаючи роль антени, можуть підсилити 
напруженість поля, котре створюється обладнанням ЛОМ в десятки тисяч 
разів. До того ж, кабелі відкритої мережі, як правило, виходять за межі 

контрольованої зони, тому зняти мовну інформацію можна не тільки 
шляхом перехоплення випромінювань, але й шляхом безпосереднього 

підключення до кабелів відкритої мережі [2]. 
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Що стосується оптично-волоконних систем, то в даний час 

волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) отримують все більше поширення. 
У сучасних системах зв'язку оптика використовується не тільки для 

з'єднань між АТС на магістральній і розподільчій ділянках, але й часто 
доходить безпосередньо до абонента. ВОЛЗ мають цілий ряд переваг в 

порівнянні з класичними кабелями – в тому числі і в частині підвищення 
надійності і безпеки мереж зв'язку. Але при цьому потрібно чітко 
розуміти, що ВОЛЗ не є "панацеєю" від всіх можливих загроз: при 

використанні оптики мінімізуються або повністю усуваються багато 
класичних загроз, але їм на зміну приходять нові. Прийнято вважати, що 

оптоволокно має підвищену скриність. Це пояснюється особливостями 
поширення енергії сигналу по серцевині каналу. Однак, на практиці, 
потенційна можливість зняття інформації з оптоволоконного кабелю існує 

[3]. Взагалі, волоконно-оптична лінія являє собою хвилевід, в якому 
оптичний сигнал поширюється за законом внутрішнього відбивання. Тим 

не менше, частина сигналу виходить за межі відбиваючої оболонки 
утворюючи таким чином канали витоку інформації. Одним з таких є 
акусто-оптоволоконний канал, який пов'язаний з несанкціонованим 

зніманням мовної інформації (прослуховуванням) через штатні волоконно-
оптичні канали передачі інформації різного призначення.  У цьому каналі 

акустичне поле від носія інформації впливає на оптоволокно штатних 
інформаційних систем побудованих на базі волоконно-оптичної технології 
та викликає модуляцію світлового потоку волоконно-оптичного 

обладнання на акустичних частотах. Таким чином, модульований 
промовою світловий потік може вийти далеко за межі місця переговорів, 

де може бути проведена демодуляція і зловмисник отримає доступ до 
конфіденційної інформації [4]. 

Також, варто згадати і про так звані «переходи середовищ» в яких 

зосереджені місця можливого витоку інформації. На практиці, дуже часто 
зустрічається ситуація, коли заміна коаксіального кабелю і UTP на 

оптоволокно покращує якість, пропускну здатність і дистанційні 
можливості системи IP-відеоспостереження. Підключаючи IP-камери в 
оптичний медіаконвертер, відбувається перехід середовищ: пертворення 

оптичного сигналу в електричний  і навпаки. Таким чином можна 
збільшити відстань передачі сигналу при збереженні високої якості 

зображення. Також, зазвичай, місцями витоку інформації є точки 
переходу з цифрових транків на аналогові, коли за допомогою VoIP 

шлюза відбувається перетворення аналогово сигналу в цифровий [5]. 
Розглянемо деякі елементи VoIP обладнання. Тут можна виділити 

декілька компонентів, які представляють інтерес з точки зору захисту 

інформації. Перш за все, це телефонний апарат і автоматична телефонна 
станція. Розглянемо більш детально потенційні небезпеки. 

Якщо говорити про телефонний апарат, то тут присутній ряд 
елементів, здатних перетворювати акустичний cигнал в електричний, 
тобто утворювати так званий мікрофонний ефект. До них можна віднести 

телефонні, а також мікрофонні капсулі разом з дзвінковим ланцюгом. В 
наслідок акустоелектричних випромінювань, в цих елементах можуть 

виникати небезпечні інформаційні сигнали [6]. Також, витоком інформації 
з телефонного апарату можуть слугувати побічні електромагнітні 
випромінювання і наведення. Так, наприклад, деякі телефонні апарати з 

кнопковим номеронабирачем, за рахунок схемних особливостей 
апаратури, ретранслюють переговори, котрі ведуться з цього апарату на 
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десятках частот в середньохвильовому, короткохвильовому і УКХ - 

діапазонах хвиль. 
Якщо розглядати штучні канали витоку, то досить розповсюдженим 

є  так званий «прийом», коли після набору номера телефону, в якому 
присутня відповідна заладка, система переводить апарат в режим 

очікування кодованої прозвонки в певному інтервалі часу (дзвінок 
телефонного апарату відключається). Після подачі відповідного коду, 
телефонний апарат підключається, трубка штучно піднімається, 

вмикається вбудований мікрофон і здійснюється акустичний контроль 
приміщення [7]. Також, при піднятій трубці здійснюється перехоплення і 

передача телефонної розмови, а при покладеній – підключається 
мікрофон закладки, йде перехоплення і передача акустичної інформації 
приміщення. 

Розглянемо деякі небезпеки пов’язані з автоматичними 
телефонними станціями. В даний час, більшість компаній і організацій 

мають свої власні АТС, так звані міні-АТС, за допомогою яких 
здійснюється зв'язок як з внутрішніми так і з зовнішніми абонентами. Десь 
працюють суто аналогові міні-АТС, десь – повністю цифрові (включаючи і 

абонентські пристрої). Але, як правило, в більшості випадків 
використовуються гібридні системи, в яких задіяні як аналогові, так і 

цифрові з'єднання і пристрої. Що стосується цифрових систем типу ISDN 
або VoIP, то в них теж дуже часто використовуються аналогові телефонні 
апарати, які "стикуються" через відповідний адаптер – шлюз. 

Прослуховування переговорів може бути порівняно легко, з 
технічної точки зору, організовано на такій АТС шляхом підключення до 

контрольованої лінії і прослуховуванням або записом каналів.  Подібна 
АТС є ідеальним місцем організації і контролю телефонних переговорів 
співробітників цих підприємств. В даний момент, більшість сучасних міні-

АТС дозволяють здійснювати прихований контроль (прослуховування або 
запис телефонних переговорів в режимі реального часу). Дана можливість 

реалізується за рахунок функції "Вторгнення в розмову" і функції 
"Автоматичного запису в систему голосової пошти" – після відповідної 
попередньої настройки (програмування) АТС. Так само можливі різні 

варіанти, пов'язані з режимом "конференц-зв'язку". Функція "Вторгнення 
в розмову" дозволяє під’єднатись з системного телефону в розмову, яка 

ведеться по іншому телефону, підключеному до міні-АТС. За допомогою 
програмування АТС можна вибрати різні варіанти функції "Вторгнення в 

розмову". 
Також, прослуховування телефонних переговорів можна здійснити 

за допомогою функції "Автоматичний запис в систему голосової пошти". 

Дана процедура дозволяє міні-АТС вести автоматичний запис розмов. За 
допомогою програмування АТС, можна вибрати запис вхідних, вихідних 

або всіх розмов потрібного абонентського апарату. 
Підводячи підсумок, з огляду на описані вище потенційні загрози та 

небезпеки можна виділити наступні канали витоку інформації: 

Акустичний і акустоелектричних канали. В них відбувається 
отримання інформації через паразитні акустоелектричні перетворення в 

телефонному апараті, при потраплянні звуку із спікерфона телефонного 
апарату або колонок стаціонарного ПК в мікрофон або мікрофонну 
гарнітуру, за допомогою перетворення звуку в електричний сигнал, 

наприклад, в динаміках системи оповіщення, а також за рахунок 
мікрофонного ефекту. 
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Акусто-оптоволоконний канал. Тут мова йде про так зване 

прослуховування або зняття інформації з акусто-оптоволоконного каналу, 
де циркулює мовна інформація (медіаконвертери, ділянки мережі з 

використанням ВОЛЗ, тощо). Оптичні комунікації об'єкта інформатизації 
дозволяють здійснювати прослуховування конфіденційних переговорів 

зовнішнім і внутрішнім порушникам, котрі мають безпосередній контакт з 
оптичною мережею. 

Витік інформації через ПЕМВН по електромагнітним і електричних 

каналам. Тобто за рахунок різного виду побічних електромагнітних 
випромінювань технічних засобів передачі інформації і їх елементів, а 

також внаслідок наведень інформаційних сигналів  VoIP інфраструктури. 
Також, ця загроза є актуальною для кнопкових телефонних апаратів, до 
складу яких входить ряд електронних модулів. При цьому, можуть 

виникати як високочастотні ПЕМВ, в яких високочастотна "несуча" 
модулювана мовним сигналом, так і низькочастотні ПЕМВ - наприклад, що 

виникають внаслідок самозбудження підсилювачів низької частоти. Як 
відомо, такий канал перехоплення інформації широко використовується 
для прослуховування телефонних розмов. 

 
Використані джерела: 

 
1. Снежко, І. Централизованная настройка VLAN для IP 

телефонов в 3CX [Елекронний ресурс]. / І. Cнежко // Хабр [веб-сайт]. 

[2017]. – Режим доступу: https://habr.com/ru/company/3cx/blog/336052/  
2. Чеховский, С. Побочные излучения и защита информации в 

локальных сетях [Електронний ресурс]. / C. Чеховский, Ю. Рудаков // 
epos.ua [веб-сайт]. [2003]. – Режим доступу: 
https://www.epos.ua/view.php/about_pubs_archive?subaction=showfull&id=

1049662800/ 
3. Черняк, А. С. Дослідження методів захисту інформації 

переданої по ВОЛЗ [Електронний ресурс]. / А.С. Черняк // 
masters.donntu.org [веб-сайт]. [2017]. – Режим доступу: 
http://masters.donntu.org/2018/fkita/cherniak/diss/ 

4. Гришачев, В.В. Угрозы несанкционированного съема 
конфиденциальной речевой информации с волоконно-оптических 

элементов структурированных кабельных систем / В.В. Гришачев, Д.Б. 
Халяпин, Н.А. Шевченко // Безопасность Информационных Технологий – 

2009. – №2 – С. 88-93. 
5. Снежко, І. Анализ эффекта эха в VoIP сетях [Елекронний 

ресурс]. / І. Cнежко // 3cx.ru [веб-сайт]. [2010]. – Режим доступу: 

https://www.3cx.ru/blog/анализ-эффекта-в-voip-сетях 
6. Ворона, В. А. Способы и средства защиты информации от 

утечки по техническим каналам /  В. А. Ворона,  В. О. Костенко  // 
Computational nanotechnology – 2016. – ISSN 2313-223X – С. 208-223. 

7. Халяпин, Д. Б. Защита информации. Вас подслушивают? 

Защищайтесь / Д.Б. Халяпин. – М.: БАЯРД, 2004. – С. 318. 
 



122 
 

Науковий напрям: Політичні науки 

 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В ПЕРІОД 

ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 
 

 

 
 

Анна МЕТЕЛЬСЬКА, 

Здобувачка вищої освіти рівня доктор філософії 
Київський національний торговельно-економічний 

університет 
Київ, Україна 

e-mail: anna.metel18@gmail.com 

ORCID ID 0000-0003-1960-4878 
 

 
 

Науковий підхід до вивчення громадської думки є відносно новим 

напрямом, проте практичне вивчення громадської думки існує стільки, 
скільки існують уряди, так як навіть найбільш жорстокі тирани повинні 

знати, про що думають люди, щоб контролювати їх ефективніше. Як 
зазначив відомий дослідник громадської думки В.О. Кі, молодший: «Уряди 
повинні піклуватися про думку своїх громадян, хоча б лише для того, щоб 

створити основу для придушення невдоволення " [2].  
Кожен політичний аналітик погоджується з тим, що деякі люди 

мають чітко ідентифіковані політичні думки. Коли до них зателефонує 
інтерв'юер по телефону, вони відповідають на запитання таким чином, 
щоб виявити ці думки. Проте, політичні аналітики не погоджуються щодо 

того, що означають відповіді на запитання опитування - і якщо вони щось 
означають. 

Заллер поставив запитання: "Якби громадськість мала думку, і не 
було б учасника опитування, який би її вимірював, чи існувала б 
громадська думка?" [3]. Заллер відповів на власне запитання, сказавши, 

що якщо 
«Під громадською думкою мається на увазі звичайний громадянин, 

який ходить, кажучи "Я рішуче схвалюю те, як Джордж Буш виконує свою 
роботу в якості президента", або "Я думаю, що нам слід зайняти більш 
рішучу позицію, навіть якщо це означає вторгнення в Північний В'єтнам", 

тоді більшість того, що вимірюється як громадська думка, не існують, крім 
присутності учасника опитування ". 

Іншими словами, у звичайних людей можуть бути думки, сподівання 
та страхи, які можуть включати політичні події, але думки дослідників не 
існують, доки інтерв'юери не задають їм запитань. 

Пропонуємо розглянути формальні та неформальні способи 
вимірювання громадської думки. 

До неформальних можемо віднести вибори, групи інтересів та 
лобіювання, засоби масової інформації, листи, дзвінки, засоби масової 

інформації та протести. 
Для демократичного уряду найпоширенішим способом дізнатися про 

громадську думку є вибори. Вибори вбудовані в систему через регулярні 

та нерегулярні проміжки часу в залежності від законів тої чи іншої 
демократичної країни. Вони важливі, оскільки визначають, хто приходить 
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до уряду, і також є одним із способів для громадськості висловити своє 

ставлення до попередньої політичної сили, що була при владі. Але вони 
не є особливо точним методом визначення громадської думки. 

Політики та дослідники можуть спробувати з'ясувати, чому одна 
людина перемогла на виборах, а не інша, але, як правило, існує стільки 

факторів, що неможливо виділити одну чи декілька причин. Врешті-решт, 
все, що нам говорять про те, «чого хоче громадськість», це те, що вони 
віддали перевагу одному кандидатові перед іншим - а не чому. 

Вибори - це недосконалий метод виміру громадської думки, 
оскільки вони відображають лише думки тих, хто проголосував. Звичайно, 

у суспільствах, в яких усі дорослі мають право голосу, вибори можуть 
показувати різні погляди всіх людей. Але на практиці не всі голосують. 
Для прикладу на виборах в Україні в 2019 році явка виборців у другому 

турі виборів Президента становила 62,07%, та найвища явка за 120 років 
на виборах в США в 2020 році, що становила становила 66,9 чи рекордні 

67% виборців на парламентських виборах в Індії. Отже, вибори, як 
правило, відображають погляди тих, хто голосує, хто не є обов'язково 
представником громадськості. Хоча вибори є грубим мірилом громадської 

думки, вони є найефективнішим засобом, за допомогою якого громадська 
думка може контролювати уряд та державну політику.  

Ще одним неформальним способом є групи інтересів та лобіювання. 
Може здатися малоймовірним, що групи інтересів будуть вагомими 
показниками громадської думки. Багаті та освічені члени суспільства 

набагато частіше об'єднуються у групи за інтересами та наймають 
представників. Бідні та неосвічені набагато менше здатні розмовляти з 

урядом через лобістів. Тим не менше, законодавці, співробітники та інший 
державний персонал звертають увагу на те, що говорять групи інтересів. 
Хороші лобісти, як правило, добре поінформовані про свої проблеми, що 

стосуються їх роботодавців, вони мають доступ до фактів, необхідних для 
написання законів, вони розуміють політичний процес і вони присутні, 

коли необхідно відповісти на запитання. 
На даний момент в Україні існує тільки законопроект ―Про 

регулювання лобістської діяльності в Україні‖. Прийняття даного закону 

допоможе збільшити надходження до бюджету та значно знизити 
корупційні ризики.  

Першою в світі спробою регулювання ринку лобізму став 
Федеральний закон про лобістську діяльність у США, ухвалений ще 1946 

р. та переглянутий в 1995 р. з метою введення більш жорсткого 
регулювання діяльності. До легальних форм підтримки політика чи 
чиновника відносять:  фінансування фондів виборчих кампаній політиків; 

фінансування PR-кампаній політиків; забезпечення політика чи чиновника 
високооплачуваною роботою по закінченні його повноважень у Конгресі, 

уряді чи Адміністрації президента; інформування високопосадовців про 
важливість того чи іншого законопроєкту тощо. На сьогодні лобістська 
діяльність у США — це багатомільярдний бізнес. Тільки одна корпорація 

Apple, за даними Центру відповідальної політики США, торік витратила 
понад 5,5 млн доларів на лобіювання своїх інтересів. Для прикладу за 

даними EU Integrity Watch, а саме їхнього звіту Transparency International 
EU, на кінець травня 2018 р. в державах – членах ЄС налічувалось понад 
4100 лобістських організацій, з яких німецьких і бельгійських – понад 

700, польських – майже 100 [1]. 
До неформального способу науковці також відносять ЗМІ. Такі 

засоби масової інформації, як телебачення, газети та журнали, інтернет-
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видання важливі завдяки вибору новин та способу їх зображення. 

Друковані та онлайн засоби масової інформації важливі також як джерела 
думок головних редакторів, науковців, лідерів думок. Проте медіаресурси 

дуже рідко залишаються об'єктивними та політично незаангажованими.  
Листи, дзвінки та пости в соціальних мережах ще один із методів 

неформального способу вимірювання громадської думки. Таким чином 
соціальні мережі стали основним джерелом новин, при цьому майже 
витіснивши друковані ЗМІ та телебачення, а громадськість напряму може 

висловити свою точку зору та ставлення до того чи іншого питання.  
Соціальні мережі, наприклад як Facebook, зменшують дистанцію між 

політичним діячем та виборцем, сформувати механізми зворотного 
зв’язку, стати новою площиною для комунікацій.  

Аналізуючи виборчі кампанії в Європі та США останніх років можна 

зробити висновок, що соціальні мережі є місцем для онлайн-агітації: 
спілкування з електоратом, пошук фінансування на кампанію, 

формування іміджу політичного лідера. Перевагами соціальних мереж є 
швидкість та доступність публікації інформації;  простіший та швидший 
зворотний зв’язок; залучення політично активної аудиторії, яка може 

проводити агітаційну діяльність; оперативне інформування виборців про 
важливі події, зустрічі, політичні заходи, акції та протести; платформа 

для  самопрезентації політиків та формування їх політичного іміджу. До 
недоліків варто віднести неконтрольованість інформаційних війн. За 
допомогою інтернет-ботів, що поширюють неправдиву інформацію, чутки 

та компрометуючі матеріали про суперників і водночас створюють 
позитивний імідж для інших кандидатів за рахунок коментарів, постів та 

агітацій. В той же час відсутність законодавчої бази щодо регулювання 
віртуального простору в багатьох країнах світу дозволяє нівелювати 
обмеження щодо використання коштів із виборчих фондів та робити 

«накрутку» рейтингів популярності сторінок  в соціальних мережах. 
Ще одним методом неформальної оцінки у демократичних урядах, 

як і в диктатурах, протести слугували урядам як показники 
незадоволення громадян політикою уряду. У США, особливо в останні 40 
років, протести стали основним способом спілкування з урядом. У 1960-х 

роках лідери громадянських прав стали піонерами дуже ефективного 
використання протестів, надзвичайно добре поєднуючи їх із новим 

телебаченням. Мета протесту - змусити ЗМІ, а, відповідно, громадськість 
та державні чиновники, помітити проблему, яку вони ігнорували. Мартін 

Лютер Кінг-молодший був майстром, який працював із засобами масової 
інформації, щоб посилити вплив протестів. Кінг хотів, щоб його протестні 
марші на півдні продемонстрували жорстокість Джима Кроу, сегрегаційну, 

політичну та правову систему. Наразі ситуація не змінилася, особливо 
враховуючи постійні страйки та протести під Офісом Президента України, 

чи масові акції протестів в Республіці Білорусь після виборів 2020р., а 
також протести в Російській Федерації в січні 2021р. 

В той же час ―формальні‖ методології вимірювання громадської 

думки зазвичай класифікуються на кількісні та якісні підходи. Як правило, 
формальні методи є більш систематизованими способами встановлення 

громадської думки. Формальні методи, швидше за все, будуть проводити 
науковці, які розуміють їх правильне - і неправильне - використання, і які 
рідше, ніж політики чи інші невчені, зловживають ними або неправильно 

інтерпретують їх як позицію масової громадської думки, коли вони цього 
не роблять.Кількісні методи включають цифри - і, як правило, статистичні 

дані. Більшість публічних досліджень проводяться кількісно, майже 
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завжди шляхом опитувань. Однак багато досліджень громадської думки 

проводяться якісно. Хоча якісні методології дослідження, як правило, 
менш важливі в академічних дослідженнях, вони часто надзвичайно 

важливі, коли політики та кандидати проводять дослідження для своїх 
цілей. Однією якісною методологією, обговореннями у фокус-групах, 

широко користуються кандидати в губернатори, Конгрес, Верховна Рада 
та президент, коли вони розробляють та проводять свої кампанії. 

До формальних кількісних методів відносять різного роду 

опитування, такі як особисте інтерв'ювання, телефонне опитування, 
анкетування та інші методи обробки Big Data. 

В очних інтерв’ю інтерв’юери розмовляють з респондентами 
особисто. Свого часу це був найпоширеніший вид збору інформації, але 
сьогодні він використовується рідко. Двома основними винятками, коли 

досі використовують очне опитування, є Національне дослідження виборів 
та Загальне соціальне опитування. Перевага фронтальних опитувань 

полягає в тому, що вони можуть бути дуже тривалими (іноді понад 
годину) та більш складними, оскільки інтерв’юер може пояснити 
респондентам питання. Очні опитування мають два серйозні недоліки. 

Перший з них полягає в тому, що респонденти навряд чи дадуть незручні 
або соціально неприйнятні відповіді, оскільки вони не хочуть, щоб 

інтерв'юер погано думав про них. Питання про расу особливо чутливі при 
очних інтерв’ю. Інша проблема полягає в тому, що вони забирають багато 
часу. Проходження простого опитування серед 400 респондентів може 

зайняти більше місяця. Але найголовнішою проблемою очних опитувань є 
їх вартість. Враховуючи, що інтерв'юерам доводиться їздити респондентів, 

та вартість зарплати інтерв'юерів може стрімко зрости.  
Зважаючи на вище викладені недоліки зазвичай використовують 

телефонні інтерв’ю. Найпоширенішим видом опитування громадської 

думки, що проводиться сьогодні, є телефонне опитування. Якщо ви 
читали про результати опитування в газеті, журналі в інтернет-виданнях, 

чи чули про це по телебаченню, це, скоріше за все, проводилося по 
телефону. Телефонні опитування мають певні переваги перед особистими 
опитуваннями, особливо завдяки набагато нижчій вартості та швидшому 

впровадженню. 
Найважливішими недоліками телефонних опитувань є їх простота та 

невелика тривалість. Неможливо задавати та отримувати значущі 
відповіді на складні чи довгі запитання. Людям просто важко обробляти 

складні питання по телефону. Інтерв'юери можуть допомогти, але вони не 
можуть показувати фотографії по телефону. Ще один недолік - коротка 
довжина. Тоді як очні інтерв’ю можуть тривати більше години, телефонні 

інтерв’ю рідко займають більше 20 хвилин.  
В той же час багато аналітичних центрів, онлайн-видань та 

Telegram-каналів самостійно проводять опитування серед підписників 
публікуючи на головній сторінці нагальні та широко обговорювані питання 
з варіантами відповідей. 

Не залишаються без уваги і фокус-групи. Підприємства щодня 
використовують фокус-групи в маркетингових дослідженнях. Вони також 

регулярно використовуються політичними кандидатами. Однак вони рідко 
використовуються академічними дослідниками. У фокус-групі беруть 
участь невелика група людей, загалом близько 8-12 років, та модератор. 

Модератор задає питання, майже завжди відкриті. Типовим питанням 
може бути: "Що ви думаєте про політику Президента?" Основною метою 

дослідження фокус-груп, подібно до поглибленого дослідження інтерв’ю, 
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є з’ясування того, що люди думають про важливі проблеми та як вони 

думають про них. Тобто, які перспективи вони використовують, коли 
думають про проблеми? Як вони формують проблеми? Які питання вони 

вважають важливими? Часто замовники даних досліджень можуть 
спекулювати саме формуючи питання, адже всім відома аксіома, що якщо 

ви отримали відповідь, на яку не очікували, ви не правильно 
сформулювали запитання. 

Те, як вимірюється громадська думка, відіграє життєво важливу 

роль у демократичному діалозі, пов’язуючи те, що хоче населення, з тим, 
що робить уряд. Щоб уряд точно реалізував настрої більшості, він 

повинен слухати людей і правильно їх «чути». Тому, на які заходи 
покладаються політики, приймаючи рішення, і навіть на те, чи взагалі 
вони консультуються із заходами громадської думки, є ключовими 

питаннями для міцності зв’язку громадської думки та політики. 
В той же час варто пам'ятати про демократичну дилему. Якщо 

політичні чиновники можуть виміряти громадську думку, чи повинні вони 
слідувати її порадам? Звідки вони знають, чи це точно? Є багато тонких 
способів ненавмисно намалювати упереджений зразок або написати 

упереджене запитання. Чи слід довіряти офіційним науковим методам, 
таким як опитування, а неформальним ненауковим методам, таким як 

листи від виборців, надавати менше довіри? Навіть якщо дані абсолютно 
гарантовано точні (реально це неможливо), чи повинен політичний лідер 
виконувати волю народу, навіть якщо вона знає кращий курс дій?  
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Introduction. As Hayek understands the term, „social justice― usually 
refers to the intentional doling out of economic rewards by the government, 
„some pattern of remuneration based on the assessment of the performance 

or the needs of different individuals or group´s by an authority possessing 
the power to enforce it.― His basic contention is that any such conception of 

justice must be „wholly devoid of meaning or content― within the context of a 
spontaneous market order in which the aggregate distribution of resources 
arises as the indirect consequence of economic transactions, the remote 

effects of which no one specific ally intends or foresees. Having stated this 
claim, Hayek readily acknowledges that it „is one which by its very nature 

cannot be proved. A negative assertion never can.― Instead, he concludes, 
this assertion „can only be issued as a challenge which will make it necessary 
for others to ref1ect on the meaning of the words they use.―6 

F. Hayek´s understanding of justice. Law as an ecological niche 
In nature, for biological adaptation to culminate in better-adapted 

populations over time, the niche to which a population is adapting must be 
relatively stable. Likewise, under a rule of law, the aim of government is not 

to win but to provide a stable ecological niche that enables the game's true 
players to evolve strategies apt for success within that niche. An elaborate 
crystal structure cannot form unless the medium in which crystals form is left 

undisturbed. Hayek's ideal is a legal „medium― of society, liberal enough to 
permit creativity, stable enough to re ward creativity, and constraining 

                                                           
6 Ebenstein, 2001, pp. 7-8. 
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enough (in the right ways) to steer creativity away from zero-sum and 

negative-sum games and toward positive-sum games: that is, wealth 
creation, not wealth capture.  

Here, then, in a few sentences, is one way of understanding Hayek´s 
point. Not everything that happens in an evolving community is foreseen or 

intended. Actions have more than one consequence, and more than the 
intended consequence. This is especially so when there is more than one 
decision maker. No one follows a planner's plan simply because the planner 

intends that they do so. „Pawns― adjust to the planner´s plan in whatever 
fashion best fits their own plans, and the result is too chaotic to be safely 

predictable. Further, the rule of law itself is an evolving product of ongoing 
decision making, so it likewise takes a shape not intended by any legislator. 
Does this mean that every order is tautologically a spontaneous order? The 

answer: it is a universally time empirical generalization, not a tautology, that 
every social organization, even a dictatorship, is partly an ongoing product of 

ordering processes that are to some degree spontaneous. However, while the 
degree to which outcomes are unintended is a continuum, there remains a 
point in categorizing communities as centrally planned as opposed to 

spontaneous. A central plan is designed to yield an end-state. The plan aims 
to bring about particular outcome s-what roles people will play, what they will 

achieve in those roles, and what they will win by so achieving. By contrast, in 
what we should call spontaneous order, government provides a stable and 
known framework of rules.7 V Although this ideal can never be fully achieved 

in practice, a government under rule of law acts as referee and provider of 
the rule book8 and operates as much as possible by an ideal of „letting the 

players play.―  
However, Hayek seemingly came to doubt there could be any such thing 

as properly constructed rule of law, for the following reason. Law-making is a 

process driven by processes more or less indistinguishable from market 
process except that benefits to legislators of their law-making are 

concentrated while costs are widely dispersed and thus only dimly understood 
even after the fact. This is not only a moral hazard but an information 
problem. A piece of legislation may be thousands of pages. No one intends 

the bill as a whole. Indeed, there is no overall point to the bill, known or 
otherwise, because, prior to passage, literally no one has even read more 

than a few pages of it, not even the hundreds of legislators who each added a 
few pages of earmarks to it as the price of securing their vote.  

To Hayek, it matters far more that the law be a framework for 
coordination than exactly what the coordination points are.9 Hayek realizes 
that many coordination points have distributive implications. Hayek says, 

„one of my chief preoccupations for more than l0 years― has been coming to 
terms with the idea that social justice is a mirage (Hayek 1978b, 57).10 By 

social justice, Hayek seems to mean distributive justice, and more specifically 
what Nozick called end-state principles of distributive justice, which treat 
justice as a feature of outcomes rather than of procedures. Why resist 

applying conceptions of justice and injustice to situations where no one 
distributes? What is haunting Hayek here is not the idea that one person 

might be more deserving than another, but that a „merit czar― might pre 

                                                           
7 F. A. Hayek, Individualismo, quello vero e quello Soveria, Rub-bettino, 1997, p 113. 
8 F. A. Hayek, Individualismo, quello vero e quello Soveria, Rub-bettino, 1997, p. 114. 
9 Hayek, 1960, p. 118. 
10 This is not quite the broadside against political philosophy that it may appear to be 
(Shearmur 1996, 138). 
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some to correct markets that fail to give people what they deserve. Where no 

one distributes, there may be something lamentable about the result, but the 
result will not be an injustice in the way that engineering such a result would 

be.  
„The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that 

persons are born into society at some particular position. These are simply 
natural facts.“11 Hayek would agree, but he would mostly insist that settling 
what is not unjust cannot count as a rectifying injustice. The problem to 

which we are responding has nothing to do with envy, inequality, rights, or 
fair shares. The stand we take when we create a safety net is not against 

injustice but against suffering.12  
Hayek seems to worry that our sense of justice can make it harder for 

us to live together, and make progress together. To Hayek, if people cannot 

claim that a starting point is unjust, then whatever we do must be justified as 
an improvement, not as rectification. If there is no injustice needing 

rectification, then the improvement we have a right to strive for is pareto-
improvement, or in any case, improvement by mutually acceptable means. 
By contrast, if (contra Rawls) the natural distribution were unjust, that would 

open the field to all of the zero-sum and negative-sum moves that people 
feel warranted in imposing on each other under the guise of being fair.  

So what is Hayek´s argument against social justice? Appearances to the 
contrary, he is not really claiming that the idea of social or distributive justice 
is meaningless. Hayek starts by arguing that „only human conduct can be 

called just or unjust,― and that when applied to a state of affairs, these terms 
have meaning „only in so far as we hold someone responsible for bring in it 

about or allowing it to come about― (II; 31).13 He thus allows that states of 
affairs e.g. distributions can be just or unjust in a derivative sense, if we hold 
someone responsible for causing the state of affairs or allowing it to persist. 

He then moves to the stronger claim that „only situations created by human 
will can be called just or unjust,― with the result that „if it is not the intended 

or foreseen result of somebody's actions that A should have much and B 
little, this cannot be calledjust or unjust;― (II, 33). As others have noted, 
there seems to be a leap of logic here. If someone did have a duty to prevent 

or rectify B´s poverty or the inequality between A and B, which Hayek´s 
opening claim allows, then the inequality would be unjust, despite not having 

been intentionally brought about. Hayek does not deny that we may have a 
moral duty to alleviate suffering caused by others or by nature.14   

2. The spontaneous order of a great society 
Now we´ve arrived to the point of understanding which form of justice is 

                                                           
11 John Rawls, a theory of justice. 
12 Hayek, 1976, p. 87. 

13 bring about; see, for example, David Miller, Social Justice (Oxford University Press, 1976), 
17; Alistair Macleod, – Justice and the Market, Canadian Journal of Philosophy 13, no. 4 

(1983), 557. Even if one is not a consequentialist, however (Le. even if one accepts some 
moral rights as side constraints, and so accepts that just conduct is not always a matter of 

behaving in whatever way will maximize just states of affairs), one might still believe that 
among the duties we have is a duty to help prevent or to remedy particular distributive 
outcomes.  
14 A state of affairs that no one has intended or foreseen may, nevertheless, require action to 

alleviatesuffering or deprivation, and failure to take such action may be justly condemned as 

unjust;" Lukes, -Social Justice: The Hayekian Challenge, 72. See also Raymond Plant, Modern 

Political Thought (Wiley-Blackwell, 1991), 92-93; Tebble, -Hayek and Social Justice: A 

Critique, 591.  
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not compatible with the spontaneous order. In Hayek's opinion, human 

societies are normative or rule-govemed arrangements that were initially the 
product of evolution rather than conscious design, were subject to selection 

pressures. If a particular rule tended to disrupt group life, or weaken the 
group in competition with others, that rule would tend to be weeded out of 

the population of human societies. Over the course of millennia, systems of 
social rules could evolve that were far more complicated and based on far 
more information than any single agent with limited knowledge and cognitive 

capacities could ever have designed.15 
However, there is no particular reason to think that evolution aims at 

justice. Success in inter-group competition might be achieved via the 
adoption of very unpleasant norms. The order resulting from interaction 
within a set of rules can be spontaneous in the sense of not being the goal 

that any agent intended to bring about even fivia legislative revision all of the 
rules are now made mines rather than spontaneous  rules (1: 46). What is 

crucial is that the rules be general rules for whole classes of individuals, not 
specific individuals by name or highly specific designation (l: 50), and that 
the rules not aim at any general purpose except for that of ensuring that 

individuals treat each other justly, by which Hayek means primarily that they 
respect a range of negative rights, e.g. the right not to be assaulted or killed, 

the right not to have their property taken. The resulting order is spontaneous 
even if legislation has obscured the evolutionary origin of the rules that give 
riseto this order. In a large, modern society, people will have a great many 

different ends, both personal and ideological (religious, ethical, philosophical, 
and so on). Using the market to make social decisions about how to allocate 

resources avoids a whole range of potentially very difficult, disruptive 
questions on which the various ideals present in society would otherwise 
clash (II:, 3-4, 109-110). The great discovery of market society is not how 

selfishness can be turned to serve the public interest, but how people with 
radically different ends can be led to cooperate, each acting for his or her 

own purposes, but in a way that is generally beneficial for others. Hayek's 
claim is that in the spontaneous order of a market society it is impossible to 
ensure distribution according to any individualistic pattern of merit or 

deservingness.16  
Hayek stresses that in a market system prices are signals about the 

relative scarcity of resources in relation to people´s preferences over the 
uses to which different resources might be put. Price s provide indications 

about how people ought to behave, not rewards for how they have behaved 
in the past. The rewards people obtain in a market economy cannot 
correspond in any strict way to individual merit. The market is a game of skill 

and chance – and people´s skill is partly a matter of genetic chance. If the 
economic system is to take advantage of all the dispersed knowledge in the 

population, and explore all possibilities of production in order to discover 
facts as of yet unknown, we must accept that „success is based on results, 

                                                           
15Hayek argues that law did not originally meaning legislation, and that judges did not 

originally interpret legislative acts but articulated, specified and attempted to render consistent 
pre-existing social rules that no one ever consciously invented (l: 72-123).  
16 Others have noticed that Hayek is only claiming that „social justice― is meaningless in the 
context of a Great Society; Eric Mack, – Hayek on Justice and the Market: A Reply to Macleod, 
Canadian Journal of Philosophy 13, no. 4 (1983), 571-72; Lukes, – Social Justice: The 
Hayekian Challenge, 68. What I emphasizing, however, is that Hayek's claim really only 

applies to a certain kind of principle of social justice, namely, principles based on 
considerations of individual merit. 
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not on motivation.―17  

Hayek provides no reason for thinking that income support or public 
support of education is not a requirement of social justice, e.g. equal 

opportunity. His strictures against schemes designed to achieve social justice 
only apply to attempts to make the distribution of income correspond to 

individual merit, which would interfere with the setting of market prices.18 
In his earlier work, The Constitution of Liberty, Hayek did make an 

argument against redistribution in general, even where not the underlying 

distributive principle is not meritbased,19 an argument based on the moral 
constraints on coercion: the basic postulate of a free societ was „the 

limitation of all coercion by equal law.― It was therefore illegitimate to resort 
to discriminatory coercion or privilege― in the goal of remedying economic 
inequality.20 But if there was a legitimate need for state action to achieve 

some legitimate objective (other than reducing inequality may well be 
preferable. 

Conclusion. Hayek recognized that threat of state coercion could be 
reduced to a minimum by operating only through known general rules whose 
effect on particular individuals cannot be foreseen at the time the rules are 

made. Because liberty means not being subject to someone else´s will, 
having a framework of known general rules does not make individuals subject 

to the arbitrary will of those who made the rules, but permits people to plan 
their own lives in view of their own ends.  

„It is  rather a problem of how to secure the best use of resources 

known to any of the members of society, for ends whose relative importance 
only those individuals know. Or, to put it briefly, it is  problem of the 

utilization of knowledge not given to anyone in its totality.“21 
Instead of the constructivist – rationalist social approach, Hayek 

emphasizes the importance of „the traditions and customs the develop in 

a free society and that without being coercive, establish rules, flexible but 
normally deserved, that make predicable behavior of others.  
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- Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a 

organizáciami (poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, 

kontaktov, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni) 

- Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru (podpora 

zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, 

ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore) 

- Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru 

prostredníctvom organizovania stáži a praxe v organizáciách európskeho priestoru 

- Podpora študijných stáži a mobility študentov z východoeurópskeho 

priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých 

regiónov 

- Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom 

poznávania multikultúrarnych odlišností 

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti (poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre 

vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, 

zdravotníctva a iných) 

- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (prostredníctvom 

poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, 

ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a 

spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie) 

- Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia 

- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt 

- Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien 

- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (organizácia školení, 

seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného 

vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva) 

- Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími 

inštitúciami 

- Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, 

popularizácia vedy na verejnosti 

- Vydavateľská činnosť 
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- Využitie obnoviteľných zdrojov energie (služby v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov ako aj možnosti 

financovania aktivít) 

- Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí (prostredníctvom služieb pre 

vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného 

ruchu v spolupráci s malými a strednými podnikateľmi) 

- Podpora regionálneho marketingu a reklamy 

- Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, 

pracovného a rodinného života 

- Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a 

sociálnej oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami. 
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 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
 

 Публікація наукової статті у рецензованому міжнародному 

науковому виданні «European Science», що засноване 
Європейським інститутом безперервної освіти / European 

institute of further education (Словацька Республіка) ISSN 2585-
77387, EV 5691/18 (https://european-science.sk/). 

 Видання одноосібної (колективної) монографії (ISBN 
Словаччина, Сербія). 

 Видання монографії у журналі «European Science» 

(ISSN, статус - спецвипуск журналу, що може прирівнюватися до 
публікації у журналі, що індексується Scopus). 

 Організація міжнародних  

наукових (конференції, семінари),  

інформаційно-просвітницьких (круглі-столи, 
зустрічі),  

культурних, (виставки, презентації) заходів. 
 Сертифікований екзамен з мов країн ЄС (В2 і вище). 

 Міжнародне науково-педагогічне стажування. 
 Підвищення кваліфікації для викладачів. 

 Підвищення кваліфікації за програмами: 
MBA (Master of Business Administration) 

LL.M. (Master of Laws) 
MSc. (Master of Science) 

 Культурна, оздоровча програма для групи учасників.  

Наші контакти 
European institute of further education www.eidv.eu 

Za Humnami č. 508/28, 941 48 Podhájska, Slovak Republic 
Тел: +421 905 450 765, WhatsApp, Viber 

www.european-science.sk (European Science)  

europska.veda@gmail.com (видавництво) 

  

https://european-science.sk/
http://www.eidv.eu/
http://www.european-science.sk/
mailto:europska.veda@gmail.com
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EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION 
 

INVITES YOU TO BENEFIT FROM COLLABORATION OPPORTUNITIES: 

 

 Publication of a monograph written by an author (or by 

co-authors) (ISBN Slovakia, Serbia). 

 Publication of a monograph in the European Science 

journal (ISSN, the status is special issue of the journal, which 

amounts to a journal indexed in Scopus). 

 Organization of international 

scientific (conferences, seminars),  

informational and educational (round tables, meetings), 

cultural (exhibitions, presentations) events.  

 Certified examination in EU languages (B2 and above). 

 International scientific and pedagogical internship 

 Professional development for teachers.  

 Professional development under the program of  

MBA (Master of Business Administration) 

LL.M. (Master of Laws) 

MSc. (Master of Science) 

 Holiday and recreation schemes for the group of 

participants  

Contact 
 

European institute of further education www.eidv.eu 
Za Humnami č. 508/28, 941 48 Podhájska, Slovak Republic 

Тел: +421 905 450 765, WhatsApp, Viber 
www.european-science.sk (European Science)  

europska.veda@gmail.com (видавництво) 

  

http://www.eidv.eu/
http://www.european-science.sk/
mailto:europska.veda@gmail.com
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SCIENCE AND EDUCATION IN THE 

 WORLD INFORMATION SPACE

 Collection of scientific papers
 

 

 

 

 

 
Science and education in the world information space. 

Collection of scientific papers. Serbian development 

association. Bachky-Petrovats, 2021. 140 p. 

ISBN-978-86-80394-24-4  
 

 
Publisher 

Serbian development association, Bachky-Petrovats, Serbia. 
 

Reviewers  

YANKOVSKA Larysa, Prof., DSc. / Ukraine 
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The authors are responsible for the language of the text and content. 

 

Print run: 300 copies. 

ISBN-978-86-80394-24-4  
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Zbornik naučnih radova. Српска развојна асоцијација, Бачки 

Петровац,, 2021. 140 s. 

ISBN-978-86-80394-24-4  
 

Издавач 
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