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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ДЦП 

Гуманізація середньої іншомовної освіти учнів з особливими освітніми потребами, 

що відбувається сьогодні в Україні, вимагає перегляду її базових засад (і, в першу чергу, 

цілей і завдань), що дозволить наблизити навчальний процес до вимог сьогодення. 

Традиційно метою навчання іноземної мови (ІМ) вважається розвиток в учнів іншомовної 

комунікативної компетентності. Проте обмеження, характерні для учнів з дитячим 

церебральним паралічем (ДЦП), можуть перешкоджати їм вчасно чи повною мірою 

засвоїти той обсяг матеріалу, що передбачений чинною освітньо-нормативною 

документацією. Це протиріччя вирішується / ігнорується в Україні таким чином:  

 вивчення ІМ може бути не передбачене для окремих категорій учнів; 

 навчальний матеріал може бути модифіковано (спрощено); 

 навчання може відбуватися за індивідуальною формою, тобто значною мірою 

спиратись на володіння ІМ батьками чи самостійне її вивчення; 

 іншомовна освіта може відбуватися в умовах стихійної інтеграції у школу (де 

навчальне середовище та навчальний процес не пристосовані до потреб учнів з ДЦП, а 

передбачають їх навчання нарівні з іншими учнями); 

 може проводитись адаптація навчального процесу (тобто школа може 

враховувати обмеження та можливості учнів у ході засвоєння матеріалу). 

В кожному випадку рішення про форму та зміст іншомовної освіти приймається, 

зважаючи на певні об'єктивні умови та клінічні прояви захворювання в окремого учня. 

Проте формулювання мети та завдань іншомовної освіти учнів з особливими освітніми 

потребами, що б мінімально залежали від ситуативних факторів, дозволить виробити 

національну стратегію, спрямовану на досягнення найдоцільнішого результату. 

Проаналізуймо, як цілі освіти учнів з особливими освітніми потребами тлумачаться 

в міжнародних документах із прав людини. Термін "особливі освітні потреби" (special 

educational needs (SEN)) уперше з'явився у звіті Комітету з досліджень у галузі освіти 

дітей і молоді з інвалідністю. Комітет був створений, щоб знайти для дітей з інвалідністю, 

що навчались у системі спеціальної освіти, кращі соціальні та освітні можливості, 

зокрема в системі масової освіти [1]. Згідно зі Статтею 23 Конвенції про права дитини, 
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забезпечення особливих освітніх потреб дитини з інвалідністю включає, зокрема, 

ефективний доступ до послуг у галузі освіти та професійної підготовки, а також 

підготовки до трудової діяльності таким чином, який призводить до найбільш повного по 

можливості втягнення такої дитини в соціальне життя і досягнення розвитку її особи, 

включаючи культурний і духовний [2]. Зважаючи на це, можна зробити висновок, що 

метою середньої іншомовної освіти старшокласників з особливими освітніми потребами 

є сприяння їх соціальній інтеграції, а відповідними завданнями – оволодіння 

іншомовною комунікативною компетентністю в чотирьох аспектах: практичному, 

виховному, загальноосвітньому та розвивальному.   

Реалізація висунутої мети та завдань у контексті середньої освіти старшокласників 

уможливлюється найбільшою мірою практикоорієнтованим навчанням іноземної 

мови. В результаті проведеного контент-аналізу [3] це поняття було визначено як: 

організований двосторонній процес розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

учнів як передумови їх соціальної інтеграції, що реалізується за рахунок вирішення ними 

життєво важливих завдань і проблем у ході поєднання навчальної та практичної 

діяльності, а також емоційного і пізнавального наповнення творчого пошуку. 

У наведеному визначенні подальшого уточнення потребує словосполучення 

"життєво важливі завдання та проблеми". Для формулювання їх переліку нами було 

розроблено анкету для батьків / опікунів старшокласників з особливими освітніми 

потребами. Як показало анкетування (дата проведення: серпень 2018 року, респонденти: 

35 батьків / опікунів учнів з інвалідністю), значущість ситуацій, що вимагають 

використання ІМ, оцінюється наступним чином (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Відсоткове співвідношення виборів батьками / опікунами учнів з особливими 

освітніми потребами варіантів відповідей на запитання 
"Які можливості дасть у майбутньому вашій дитині вивчення ІМ?" 

Варіанти 1. (ВР) 2. (НК) 3. (П/Р) 4. (ВР) 5. (Д/С) 6. (ПП) 7. (З) 

Вибори 20% 23% 60% 29% 69% 40% 3% 

Умовні позначення в рядку 1: 

1. Віддалена робота в іноземних компаніях (по Інтернету). 
2. Навчання за кордоном / освоєння професій, що передбачають використання 
іноземної мови (наприклад, письмовий перекладач). 
3. Проведення  подорожей чи реабілітації за кордоном. 
4. Всебічний розвиток за рахунок читання іншомовної літератури та перегляду 
фільмів. 
5. Дружба та спілкування  з іноземцями в Україні чи за кордоном. 
6. Побутовий переклад (інструкцій, етикеток, рецептів тощо). 
7. Зайнятість. 
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Відсоткове співвідношення в кожній клітинці табл. 1 було вирахувано як відношення 

кількості виборів по кожній позиції до загальної кількості заповнених анкет. Як видно з 

таблиці, на думку батьків / опікунів, ІМ знадобиться учням з ДЦП найбільше в таких 

соціально-побутових контекстах:  

 проведення подорожей і реабілітації за кордоном;  

 дружба та спілкування з іноземцями в Україні чи за кордоном; 

 побутовий переклад (інструкцій, етикеток, рецептів тощо).  

При цьому професійну сферу спілкування вважають доступною для учнів з ДЦП 

лише відповідно 20% (1.) та 23% (2.) респондентів.  

Не претендуючи на вичерпність проведеного дослідження, можна зробити деякі 

попередні висновки. Можливість освоєння старшокласником із ДЦП програмного 

матеріалу, призначеного для учнів з типовим розвитком (з необхідною адаптацією чи без 

неї; в умовах інклюзії, інтеграції чи індивідуального навчання), може вважатись 

позитивним прогнозом щодо його подальшої соціальної інтеграції. Проте у випадку, коли 

матеріал є занадто складним чи об'ємним для учня, що викликано наявністю в нього 

значних обмежень, видається доцільним не лише проводити модифікацію змісту 

навчання (тобто спрощувати його складність або знижувати кількість завдань для 

виконання), але й надавати йому практикоорієнтованого характеру. Для цього можуть 

використовуватись матеріали табл. 1 як контекст для створення різноманітних 

комунікативних ситуацій, моделювання життєво важливих завдань і проблем.   
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО  
АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЛУЗЗЮ ОСВІТИ 

В умовах постіндустріального суспільства соціально-економічний розвиток країни, її 

конкурентоспроможність і лідируючі позиції на світовому ринку значно залежать від 

спроможності впроваджувати нові ідеї, проекти, технології. Це потребує наявності людей, 

які мають відповідний рівень знань, вміють генерувати ідеї, мислять оригінально та 

здійснюють творчу діяльність. Одним із пріоритетних прав людини, що визначені 

Конституцією України, є право на отримання освіти. Освіта є сферою, де передаються, 

засвоюються і перетворюються знання та соціальний досвід, що свідчить про 

багатоаспектність та складність цього соціального інституту. Система освіта не лише 

надає людям знання, збагачує їх, формує світогляд і творчі здібності, але й нарощує 

інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства в цілому. Отже, в 

умовах складних перетворень в політиці, економіці та культурній сфері життєдіяльності 

особливо актуальними на державному рівні набувають питання адміністрування галуззю 

освіти із застосуванням інноваційних підходів. 

Становлення нової системи освіти в Україні передбачає формування освітніх 

програм і стандартів, освітніх закладів і органів управління, принципів функціонування 

освітянської сфери, що передбачають орієнтацію на проникнення в світовий освітній 

простір. Цей процес також передбачає суттєві зміни в педагогічній теорії та практичних 

підходах до навчально-виховного процесу, тобто відбувається перехід на застосування 

нових підходів, нової поведінки та нового змісту освіти. 

Система освіти країни формується під впливом культурно-історичних і національних 

особливостей, а також значно залежить від соціально-економічної та політичної 

структури суспільства. Основні напрями та пріоритети політики в сфері освіти 

визначаються принципами публічного адміністрування галуззю освіти.  

Інновації в державному і муніципальному управлінні (публічному управлінні) слід 

розглядати як нові форми і методи роботи органів виконавчої влади та органів місцевого 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

9 

самоврядування, нові управлінські технології, підходи та інструменти, які 

використовуються для розв’язання завдань, з одного боку, для удосконалення самої 

системи публічного управління, а з іншого, – для забезпечення суспільного розвитку [1]. 

Для формування ефективно діючого механізму державного управління освітою 

необхідна взаємодія двох управлінських вертикалей – державної і громадської. 

Ефективність функціонування сучасної системи управління закладами освіти 

зумовлюється різноманітними факторами, серед яких особливо слід відзначити 

суб’єктно-об’єктні взаємозв’язки. Процес державного управління закладами освіти 

відбувається як діалектична взаємодія між його суб’єктом та об’єктом на основі прямих 

та зворотних зв’язків, що встановлюються між ними [5]. Тому, одним із інноваційних 

напрямів в публічному адмініструванні галуззю освіти є залучення громадськості до 

процесу прийняття управлінських рішень, що забезпечить ефективність та прозорість 

діяльності державних органів освіти. 

Децентралізація і гуманізація в управлінні системою освіти поступово доводять 

свою життєздатність через розвиток державно-громадського інституту управління 

освітою як цілісною системою. На початку ХХI ст. значно посилились наукові пошуки у 

сфері державно-громадського управління освітою. Поступово створюється і 

впроваджується нормативно-правова основа та різноманітні механізми реалізації 

інноваційної моделі управління освітою [5]. 

В Україні адміністрування освітою здійснюється через органи публічної 

адміністрації: Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої 

влади та місцевої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Основні засади 

адміністрування галуззю освіти в Україні визначені у Законі України «Про освіту» [3]. Так, 

у ст. 10 сказано, що в Україні для управління освітою створюються система державних 

органів управління і органи громадського самоврядування. По суті, це є підтвердженням 

принципу, що визначений у ст. 6 даного закону: поєднання державного управління і 

громадського самоврядування в освіті [6]. 

Корисним у цьому плані може стати досвід США, де на високому рівні розвинуто 

державно-громадське самоврядування в шкільній освіті. Так, керуючими органами є 

шкільні ради, які обираються місцевим населенням на чотири роки. Шкільна рада 

призначає суперінтенданта, який реалізує шкільну політику, визначену шкільною радою. 

Основним завданням директора американської школи є задовольнити інтереси місцевої 

громади та її повноважного органу – шкільної ради [2]. 
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Ще однією інноваційною технологією у сфері адміністрування галуззю освіти може 

бути удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на основі моделювання. 

Як зазначають дослідники, моделювання ефективної системи управління освітою – це, 

насамперед, дотримання інновацій синергетичної парадигми, вивчення альтернативних 

шляхів розвитку системи управління освітою через взаємозв’язок ринкових 

(самоорганізаційних) механізмів та державного регулювання. Отже, важливим 

показником ефективності інноваційного управління освітою є ринковий контроль [5]. 

Модель публічного адміністрування галуззю освіти має відповідати сучасним 

тенденціям трансформації українського суспільства та євроінтеграційного вектора 

розвитку, враховувати досвід менеджменту освіти провідних країн світу та базуватись на 

інноваційних підходах. 

Впровадження інноваційних технологій в публічне управління має певні проблеми 

та перешкоди, зокрема, дефіцит висококваліфікованих фахівців в органах державної 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; суттєва інформаційна 

ізольованість муніципальних і державних службовців, органів публічної влади та їх 

структурних підрозділів; організаційно-технологічні проблеми розробки і реалізації 

інноваційних проектів публічного управління; відсутність спеціального стимулювання 

управлінських інновацій [1].  

Розвиток публічного адміністрування галуззю освіти на інноваційній основі потребує 

залучення до відповідних органів висококваліфікованих фахівців, що мають не лише 

знання, але й наділені здатністю впроваджувати інноваційні підходи у своїй професійній 

діяльності. Проблему інформаційної ізольованості можна вирішити шляхом 

впровадження інноваційного управлінського інструменту – краудсорсингу, що 

передбачає широке використання інформаційних технологій, соціальних мереж та 

інформаційних ресурсів управлінського призначення в практиці управлінської діяльності. 

Перспективним напрямом інноваційного розвитку сфери публічного управління галуззю 

освіти є формування проектних команд для реалізації та втілення інноваційних проектів у 

освітній менеджмент. 

Отже, в Україні створена система відповідних органів публічного адміністрування 

галуззю освіти на загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях. Водночас 

слід зазначити про відсутність чіткого розподілу повноважень між державними 

установами різних рівнів, визначення їх функцій щодо управління галуззю освіти та 

застосування застарілих механізмів в освітньому менеджменті. Це потребує 
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впровадження інноваційних підходів публічного адміністрування галуззю освіти. 

Інноваціями в публічному адмініструванні галуззю освіти можуть бути нові організаційні 

структури, фінансово-економічні механізми управління розвитком галузі освіти, підходи у 

взаємодії органів публічної влади з громадськістю тощо. 
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Згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти рівень володіння іноземною мовою (РВІМ) випускників середніх загальноосвітніх 

закладів має сягати В1+ [1]. Бакалаври немовних спеціальностей ЗВО повинні підняти 

його принаймні до В2, а магістри – до С1 [2:2]. Проте, як показує практика, немовні 

спеціальності обирають ті студенти, чий рівень ІМ у школі був нижчим за В1+. Тому їм 

виявляється недостатньо 200 годин, що за Програмою мають відводитись на підвищення 

РВІМ з В1 до В2 [2, с.2]. Крім того, характерним методом, що використовується для 

вивчення ІМ студентами немовних ЗВО, є малоефективний граматико-перекладний, що 

не передбачає закріплення мовних навичок у спілкуванні та обмежується виконанням 

аудиторних і домашніх (в основному мовних) вправ. 

Водночас за дескрипторами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

бакалаври (тобто користувачі ІМ рівня В2) мають оволодіти ―досить високим рівнем 

контролю за граматичними помилками і не припускатися тих помилок, що призводять до 

непорозуміння‖. Магістри ж (рівень С1) практично не мають припускатися граматичних 

помилок [3:114]. Очевидно, що між існуючими вимогами та наявним станом речей існує 

невідповідність, що може бути частково роз’язане за допомогою збільшення частки 

умовно-комунікативних і комунікативних вправ у ході розвитку граматичних навичок 

студентів. До них належать ті, що дозволяють сформувати граматичні мовленнєві 

навички (тобто такі, що виникають внаслідок використання граматичних явищ у 

мовленнєвій діяльності, до яких відноситься і аудіювання). 

Переваги використання пісень у навчальному процесі вивчалися низкою науковців 

(див., наприклад [3-10]. Так на думку М. Папа та Дж. Іанторно, найкраще сприймаються 

народні і популярні пісні (до яких належать і балади) [3; 4; 5]. Це підтверджує 

актуальність нашого дослідження. 

Використання англійських балад у навчальному процесі є, за своєю суттю, 

аудіюванням, тому воно може бути засобом навчання активного граматичного мінімуму 
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чи його метою, побіжно сприяючи навчанню пасивного мінімуму. В першому випадку 

навчальний процес можна структурувати експліцитно, за традиційними етапами 

навчання граматики:  

І етап – презентація граматичного явища та його первинне закріплення (зокрема, в 

запитаннях-відповідях); 

ІІ етап – організація вправляння на рівні речення / фрази; 

ІІІ етап – закріплення набутих навичок в аудіюванні та інших видах мовленнєвої 

діяльності.  

Розглянемо завдання, що можуть використовуватись на ІІІ етапі (на прикладі  

одного куплету англійської традиційної балади ―Scarborough Fair‖ та граматичної теми 

―Наказовий спосіб‖).  

1. Антиципація. Спочатку видається доцільним задати студентам запитання про 

ярмарки в Україні, час їх початку, місце проведення, товари, що продаються тощо. Потім 

можна повідомити факти з історії Скарборозького ярмарку та баладу: Scarborough Fair 

was a great annual medieval trading event which lasted from August 15 to September 29 (45 

days). It started in 1253 and ended in 1778. "Scarborough Fair" is a traditional English ballad. 

Its melody was composed in the 16th or 17th century and it is originally English. The song's 

idea is common for the lyrics of the time: a young man asks a young woman to fulfill several 

impossible tasks and only after this he will agree to take her back as "a true love". Then she 

suggests her own impossible tasks for him to do. Contemporary performers sing only the 

man's part of the song.  

Інформацію вище можна подати і в вигляді таких завдань:  

- Restore the text about Scarborough Fair from jumbled sentences; 

- Read the text and answer the questions; 

- Read the text and choose a sentence that can be its thesis statement.   

2. Предикція. Можна повідомити студентам фразу ―parsley, sage, rosemary and 

thyme‖ та спитати, чому вона повторюється в тексті. Після прослуховування балади 

можна повідомити її значеня. Parsley, sage, rosemary and thyme are names of herbs. In the 

Middle Ages each of them had a symbolic meaning to tell a beloved person so they were used 

in lyrical songs. For example, rosemary meant remembrance, love and death. Some scientists 

suppose that these 4 spices were considered as components of a love drink.  

3. Полегшення лексичних труднощів, використовуючи переважно безперекладні 

методи семантизації (зображення трав, сорочки, синоніми, пояснення тощо).  
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4. Постановка комунікативного завдання на перевірку розуміння тексту балади 

(наприклад, запитання чи вправа на True/False). В даному випадку це можуть бути 

наступні запитання: 

1) Who are talking in the ballad? (2 friends, a child and a mother or 2 sisters). 

2) Are they both going to visit the fair? 

3) What is the girl from Scarborough supposed to do? Why? 

Після прослуховування та відповіді на запитання можна використати наступні 

вправи: 

1. Listen to the ballad and fill in the blanks. (Sing along with the record): 

_______ her to make me a cambric shirt. 

Parsley, sage, ________ and thyme 

________ no seams nor needlework, 

Then she'll _____ a true love of mine  

2. (In pairs). Restore the dialogue from the ballad using a phrase that suits better: 

    - Hi, are you planning to see Liz in Scarborough? 

    - Yes, I think so. 

    - Complete:___________________________ 

a) Tell her that I want her to make me a cambric shirt. 

b) Ask her if she has made me a cambric shirt.   

    - OK, I will. 

3. (Moving lines technique). Imagine that you need your group-mate who is absent today 

to do something for you. Give him / her a message via someone else using the beginning 

suggested: 

- Will you see … today? 

- Yes, I will. 

- Tell him/her to … me… 

4. Далі студенти можуть створити власний діалог, використовуючи запропоновані 

вчителем опори. 

За імпліцитним підходом до навчання активного граматичного мінімуму нове явище 

може подаватись і аналізуватись у пісні. Але в кінці доцільно перевірити розуміння 

матеріалу.  

Що стосується навчання пасивного граматичного мінімуму за допомогою 

англійських балад, то запропонована послідовність організації аудіювання буде 
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становити не ІІІ етап навчання, а може використовуватись як повний процес розвитку 

граматичних навичок.  

Використання пісень урізноманітнює навчальний процес, підвищує мотивацію 

студентів до вивчення ІМ та дозволяє розвивати навички активного та пасивного 

граматичного мінімуму в культурному контексті, що підвищує ефективність навчального 

процесу. 
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ГЛОБАЛІСТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД СТУДЕНТІВ 

Світогляд студентів характеризується не тільки різного ступеню зрілістю рівнів, 

єдності знань і переконань, неоднаковими проявами його станів, відношень до дійсності і 

самому себе, але й відображенням різних видів суспільних відносин. Вивчення впливу на 

світогляд студентів глобалістичної свідомості дозволяє визначити міру їх включеності в 

основні сфери суспільного життя, виділити і розглянути важливі напрямки розвитку 

наукового світогляду студентів у сучасних умовах глобалізованого світу. Термін 

«свідомість» (лат. сonscienta – свідомість, від con – разом, спільно та scienta – знання, 

вперше використав французький вчений Р. Декарт (1596-1650), який вкладав у сутність 

цього поняття особливу здатність душі, інтелектуальну діяльність суб’єкта, що проектує 

світ, ототожнював її з мисленням. Відомий український психолог Р. Павелків аналізує 

свідомість як вищий рівень психічного відображення об’єктивної реальності, 

саморегуляції людини як соціальної істоти [1, c.61-64]. Серед значної кількості 

різноманітних визначень цього терміна в ракурсі широкого розмаїття аспектів його 

дослідження найбільш точним, на думку авторів, є визначення В. Ільїна і Ю. Кулагіна, які 

розуміють свідомість як найвищу, властиву тільки людині і пов’язану з мовою функцією 

мозку, що полягає в узагальнено-попередньому передбаченні результатів мисленнєвих 

дій, розумному регулюванні й самоконтролі поведінки людини [2, c.144]. Залежно від 

сфери суспільної діяльності вирізняють такі форми суспільної свідомості: філософську, 

релігійну, моральну, правову, економічну, політичну, глобалістичну та ін. [3, c.305]. Всі 

форми суспільної свідомості знаходяться в діалектичному взаємозв’язку, суттєво 

впливають на стан і розвиток як кожної із існуючих форм, так і світогляду людини. 

Особливе місце в цьому проблемному полі займає глобалістична свідомість. Існування 

на планеті комплексу гострих, тісно взаємопов’язаних, спільних для усіх країн і народів 

проблем глобального характеру потребує їх справедливого розв’язання. Провідні вчені 
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світу розробляють дієві шляхи подолання екологічних, економічних, воєнно-політичних, 

соціально-гуманітарних глобальних викликів. 

Цим зумовлена висока актуальність в сучасних умовах феномену глобалістичної 

свідомості як особливої форми суспільної свідомості, яка виступає вагомим чинником 

впливу на світогляд студентів. Питанню вивчення глобалістичної свідомості приділяли 

увагу такі західні науковці, як Г. Алмонд, Л. Браун, С. Верба, Е. Ласло, Д. Медоуз та ін. 

В Україні вказану проблему досліджували В. Андрущенко, В. Бабкін, В. Бех, 

М. Головатий, Р. Колісниченко та інші учені. Український дослідник Р. Колісниченко 

вважає, що загалом в структурі глобалістичної свідомості, доцільно виділити 

глобалістичну психологію та глобалістичну ідеологію. Глобалістична психологія 

ґрунтується переважно на емоційному оцінюванні безпосереднього життєвого досвіду у 

площині глобальної проблематики. Глобалістична ідеологія включає в себе ідеї та 

погляди стосовно світових викликів, що здобуті в результаті відповідних наукових 

досліджень та дають можливість об’єктивно проаналізувати причини, закономірності 

трансформацій і шляхи вирішення загальнопланетних проблем. Аналогічно структурним 

компонентам суспільної свідомості слід виокремити пізнавальну, оціночну, емоційну, 

мотиваційно-вольову сфери та глобалістичну самосвідомість [4, c.104-105]. 

Практично і суспільно-психологічний і ідеологічний гносеологічні рівні та сфери 

глобалістичної свідомості впливають на формування наукового світогляду студентів. 

Особливу роль в формуванні світогляду відіграє глобалістична самосвідомість, яка є 

здатністю аналізувати власні знання, уявлення, оцінки, інтереси, мотиви, настанови, що 

стосуються глобальних проблем людства, інші структурні компоненти своєї 

глобалістичної свідомості, здійснювати її загальний аналіз. Вивчення усіх зазначених 

сфер власної глобалістичної свідомості відбувається через отримання нової інформації 

щодо глобальних проблем, поняття, структури, функцій, типології глобалістичної 

свідомості, порівняння отриманих знань зі своїми світоглядними поглядами, життєвими 

принципами, цінностями, політичними, моральними та іншими переконаннями. Залежно 

від характеру глобальних проблем можна виокремити такі складові глобалістичної 

свідомості: гуманітарну, екологічну, соціально-економічну та воєнно-політичну. 

Особливого світоглядного значення набуває в умовах сучасної України воєнно-політична 

складова глобалістичної свідомості, яка включає проблеми війни і миру, розповсюдження 

ядерної зброї, поширення тероризму. Таким чином, для сучасних умов євроатлантичного 
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вектору руху України характерна визначальна роль глобалістичної свідомості та її впливу 

на формування світогляду студентів.  
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В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

Анексія Криму, перебіг бойових дій на Сході України, гібридна війна актуалізують 

увагу дослідників до проблеми патріотизму як складової системи протидії 

інформаційним, морально-правовим і психологічним впливам. Інформаційний, морально-

правовий і психологічний вплив – особливий, основний вид зброї, яка не вбиває, але 

уражає психіку і найважливіші органи мислення противника. Це вплив за допомогою 

спеціально організованої інформації на людей (окремих індивідів чи маси), що 

здійснюється з метою зміни ідеологічних, психологічних, морально-правових та інших 

структур їх свідомості та підсвідомості, трансформації емоційних станів, стимулювання 

певних типів поведінки. Здебільшого цей вплив є деструктивним. Основною його метою 

є: деморалізація особового складу, спонукання військовослужбовців до здачі в полон, 

породження у солдатів та офіцерів страху і невпевненості в майбутньому, формування 

негативного іміджу армії, держави, розповсюдження неправдивої, недостовірної 

інформації для мільйонів мешканців. Потрібно також враховувати, що цей вплив 

здійснюється в умовах перебування воїна в стані бойового стресу, відірваності від 

близьких і рідних людей, неякісних умов проживання, харчування та речового 

забезпечення. Найчастіше уразливими місцями та важелями впливу стають потреби 

особистості в повазі й захисті, у досягненні успіху та самореалізації, в уникненні невдач, 

а для масової свідомості – це потреби в освіті, побудові нової соціально-правової 

держави, прогресивного, демократичного суспільства, героїзмі та патріотизмі нації. В цих 

умовах постає гостра необхідність формування інформаційної, морально-правової і 

психологічної невразливості військовослужбовців. Інформаційна, морально-правова і 

психологічна невразливість – це інтегративна категорія, яка включає в себе визначений 

спектр і рівень морально-правових і психологічних якостей об’єкта впливу (рівень 

правових, моральних знань і переконань, рівень тривожності, самооцінки, домінантності, 

критичності, довірливості тощо) [1, c.86]. Особливе місце в цій системі займає 

формування патріотизму на місцевому, національному рівнях в умовах глобалізацій них 

процесів. Глобалізаційні процеси виступають певними детермінантами формування 

патріотизму. Міжнародною консалтинговою компанією ―Globe Scan‖ на замовлення 
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всесвітньої служби ―BBC World Service‖ у період з 2 грудня 2015 р. до 15 квітня 2016 р. 

було проведено усне соціологічне опитування 20823 дорослих громадян вісімнадцяти 

країн світу. На запитання ―Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що швидше є 

громадянином світу, ніж громадянином своєї країни?‖ відповіді респондентів 

розподілилися наступним чином: ―повністю погоджуються‖ – 22%, ―швидше 

погоджуються‖ – 29%, ―швидше не погоджуються‖ – 20% і не визначились з відповіддю 

6% опитаних. Як бачимо більшість (51%) респондентів тією чи іншою мірою 

ідентифікують себе переважно як громадяни світу, відводячи другорядну роль 

громадянству держави [2]. В той же час глобальний патріотизм не передбачає 

обов’язкового домінування глобальних самоідентифікацій над національними, 

патріотичне ставлення до взаємопов’язаного світу не стало імперативним наслідком 

послаблення любові до своєї нації чи країни, нехтування її збройного захисту. Рівень 

готовності населення світу до патріотичної збройної боротьби став предметом спільного 

соціального дослідження проведеного провідними соціологічними асоціаціями ―WIN‖ та 

―Gallup International‖ у 64 країнах протягом вересня – грудня 2014 р. Згідно з 

результатами опитування майже дві третини (61%) респондентів світу готові боронити 

свою країну зі зброєю в руках, що є стримуючим важелем запобігання іноземної агресії 

проти суверенітету цих країн, справедливим за своєю сутністю бар’єром на шляху 

розгортання на планеті воєнних дій загарбницького характеру [3].  

Патріотизм (гр. patrots – співвітчизник, і лат. patria – вітчизна; дослівно: любов до 

вітчизни, вірність їй) – моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого 

є любов до Вітчизни, гордість за її минуле і сьогодення, прагнення захищати інтереси 

Батьківщини і свого народу, який проявляється у певному способі дій. При формуванні у 

воїнів патріотизму потрібно враховувати, що історичними його джерелами є століттями і 

тисячоліттями закріплене існування відособлених етносів, держав, формування 

прив’язаності до рідної землі, мови, традицій. Психологічним підґрунтям формування 

патріотизму є почуття спів приналежності до тієї чи іншої спільноти людей, системи 

цінностей. У процесі суспільного розвитку внутрішня структура патріотизму 

наповнювалася різним соціальним, національним і класовим змістом. В умовах 

створення націй і національних держав патріотизм стає складовою суспільної свідомості. 

Тривалий час патріотизм перебував на рівні суспільної психології, де емоції і почуття 

були переважаючими. В подальшому патріотизм дедалі зазнав впливу ідеології. У своїй 

основі патріотичні почуття набуваються особистістю не лише через біологічну 
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спадковість, а й неодмінно під впливом соціального середовища, виховання (соціалізації) 

у широкому розумінні слова [4, с.62-71]. В сучасних умовах інтеграції і глобалізації 

патріотизм спрямований на соціальний прогрес, допомагає зберегти самобутність 

національних культур, національну державність, тому є важливою складовою системи 

протидії інформаційним, морально-правовим і психологічним впливам в умовах ведення 

гібридної війни. 
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ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ, ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ТА 
ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

З моменту проголошення незалежності України і по сьогоднішній час відбувається 

реформація законодавства. Це стосується не тільки освітньої сфери, а в цілого 

державного механізму. За останні роки Україна почала використовувати провідний 

Європейський досвід в різних галузях суспільного життя, в тому числі і в освіті [8]. 

Важливим кроком у процесі євроінтеграції є вступ України до Болонської 

співдружності, що відбувся 19 травня 2005 року на Бергенському саміті міністрів освіти 

45-ти європейських країн у Норвегії [7]. 

Отже, з 2005 року створено законодавче поле для функціонування освітньої галузі, 

усіх її рівнів: закони, що регулюють функціонування галузей освіти, нормативно-правові 

акти щодо забезпечення життєдіяльності навчальних закладів різних типів і форм 

власності, організації різних форм освіти [3].  

А отже, освітньо-педагогічні зміни в Україні відбуваються в контексті загально-

цивілізаційних трансформацій, зумовлених упровадженням нових освітніх технологій, 

методів, що ґрунтуються на використанні сучасної комп'ютерної та іншої техніки та 

вимагають застосування нових форм, методів, методик, підходів і засобів навчання на 

всіх рівнях освіти. 

Проте, в погоні за реформами, ми – законодавці та освітяни, іноді, забуваємо 

приділити увагу національному вихованню, патріотизму, ментальності та простому 

ставленню до найголовнішого учасника освіти – дитини-учня, дитини-студента, дитини-

дипломованого спеціаліста. 

Декларуючи новітні стандарти освіти, ми втрачаємо національні надбання, 

пропагуючи європейське мислення, ми забуваємо про український менталітет. Звичайно, 

не можна нехтувати й іншими факторами, що зумовлюють погіршення якості освіти в 

Україні [8]. 

Їх умовно можна поділити на внутрішні (пов’язані з викривленим сприйняттям і 

впровадженням у вищих навчальних закладах положень кредитно-модульної системи, 

що не сприяють підвищенню рівня знань студентів) і зовнішні (пов’язані з впливом 

держави на систему освіти) [4]. 
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До внутрішніх можуть бути віднесені такі: 

1. Підвищення обсягу матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання. Фактично 

понад 50-60% матеріалу навчальної програми (будь-якої дисципліни) відводиться на 

самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів у більшості ВНЗ України, на 

переконання багатьох фахівців, виступила чи не основним фактором зниження рівня 

знань студентів, оскільки зводиться здебільшого до написання конспектів (у кращому 

випадку), а то і до пошуку рефератів у Інтернеті (у деяких випадках просте скачування) 

тощо [9]. Так наприклад, з дисципліни "Адміністративна відповідальність" кількість 

лекційних занять менша від кількості годин передбачених для самостійного опрацювання 

студентами. 

2. Накопичувальна система оцінок. За цієї системи заліки та екзамени втратили 

свою роль, адже фактично легалізовано знайому ще з радянських часів систему 

«автоматів», коли кращим студентам виставлялися оцінки без їх присутності на 

екзамені [7].  

3. Номінальна автономія українських ВНЗ. Автономія ВНЗ, як, наприклад, у 

державах ЄС, в Україні існує тільки на папері. В Україні держава виступає замовником 

освітніх послуг і формує стандарт вищої освіти. Проте, в сучасних умовах попит на 

фахівців визначають роботодавці, а не держава, спеціальності та рівень підготовки 

випускників, в першу чергу, повинні влаштовувати роботодавців [7]. 

До зовнішніх факторів належать:  

1. Низький рівень інноваційності освіти. В усі часи відносно невисокі показники 

науково-дослідної роботи в Україні були чи не найголовнішою причиною того, що жоден 

наш університет не зміг увійти до числа 500 найбільш рейтингових університетів світу.  

2. Загальнодержавний соціально-економічним стан країни, зменшення доходів і 

платоспроможності населення, що стосується навчання на платній основі. Висока 

вартість навчання спонукає обирати заочну (дешевшу) форму навчання, що само по собі 

знижує рівень знань.  

Необхідно також відмітити, що в 2015/16 навчальному році для навчання на платній 

основі було зараховано 46,2% абітурієнтів [2, 7-4]. 

В системі вищої освіти Україні відбуваються суттєві зміни: зменшується кількість 

вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, скорочується кількість студентів. Така 

ситуація може пояснюватись як демографічними проблемами зменшення кількості 

молоді вступного віку внаслідок скорочення народжуваності у попередні роки, так і 

загальним соціально-економічним станом країни, зменшенням доходів населення [5]. 

Проте, не все так погано. Українці постійно само розвиваються, отримують другу 

або третю вищу освіту. За рівнем грамотності Україна займає одне з перших місць у світі 
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(9-е місце з 177 країн за даними ЮНЕСКО). За даними Інституту Статистики ЮНЕСКО 

рівень грамотності населення України становить 99,8%. Рівень грамотності серед молоді 

у віці від 15 до 24 років включно складає 99,72% для чоловіків і 99,81% для жінок. 

Загальний рівень грамотності серед молоді складає 99,76% [1, 14]. 

Статистичний аналіз системи вищої освіти показав, що на початок 2016/17 

навчального року в системи вищої освіти України діяло 130 приватних вищих навчальних 

закладів різних рівнів акредитації, що складало 19,8% загальної кількості ВНЗ, в яких 

навчалось 131,3 тис. студентів. У вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації 

працювало 132 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 13 тис. 

докторів наук та 61,2 тис. кандидатів наук, 11,5 тис. професорів та 42,4 тис. 

доцентів [1, 16]. 

Виходячи з вище вказаного, можна зробити висновки, що в погоні за реформами та 

європейськими стандартами життя та освіти не варто забувати про свої вікові традиції. 

Приймаючи і впроваджуючи нові закони і стандарти не варто забувати про гуманізм та 

патріотизм. Необхідно враховувати сучасні можливості студентів, світові інноваційні 

тенденції, вимоги роботодавців.  

Звичайно, необхідно усувати вже існуючи проблеми освіти.  

Так наприклад, звичайне конспектування самостійної роботи перетворювати на 

дослідницьку роботу по ситуаційним завданням (коли для вирішення певної задачі, 

необхідно вивчити теоретичний матеріал та на його основі практично вирішити 

ситуацію), проводити ділові ігри, просемінари, бесіди, круглі столи [9].  

На державному, обласному та місцевих рівнях проводити спільні семінари з 

центрами зайнятості, роботодавцями та ректорами, директорами навчальних закладів, 

де розробляти:  

1) концепції розвитку і напрямки підготовки майбутніх спеціалістів,  

2) можливості часткового або повного фінансування такого навчання,  

3) системи знижок для студентів, що працюють та навчаються за фахом.  

А для підвищення інноваційності освіти постійно співпрацювати із навчальними 

закладами Європи, проводити спільні семінари, круглі столи та конференції. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, неефективне 

використання людських ресурсів, призводить до зниження продуктивності праці, 

зменшення прибутку, скорочення бюджету тощо. Важливим фактором у вирішенні даної 

проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства. Формування 

механізму мотивації та її матеріального стимулювання має виняткове значення.  

Рівень мотивації персоналу, який потрібний для досягнення працівниками 

визначеного рівня продуктивності праці, формується під впливом сукупності складових 

мотиваційного механізму. Кожен працівник підприємства має свої індивідуальні інтереси і 

очікування, тому мотиваційний механізм може бути ефективним лише за умови 

індивідуального підходу до мотивації персоналу. Мотиваційний механізм сприяє 

подоланню відчуження персоналу від трудового процесу та його результатів, тому що 

працівник вбачає в своїй роботі значимість її результатів для підприємства, а це змушує 

його досягати кращих результатів. Він впливає на потреби та інтереси працівників, їх 

поведінку в процесі виконання професійних обов'язків, сприяє розкриттю здібностей. 

ТОВ «Галіївський маслозавод» надає важливого значення системі мотивації праці. 

При цьому об’єктом управління виступає окремий працівник зокрема, а також весь 

трудовий колектив в цілому. Аналізуючи вікову структуру персоналу підприємства можна 

зробити висновок щодо омолодження колективу. За останні роки кількість працівників 

віком від 20-30 років збільшилося на 28% і складає 23% від усього колективу, а 

працівників у віці від 50-60 років зменшилося на 28,4%. В віковій структурі персоналу 

переважають працівники у віці 30-40 років (біля 35%), 40-50 років – 27,5%. Працівники 

старше 60 років складають лише 2,7% від усіх працівників маслозаводу. 
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Показник стабільності робочої сили та відданості працівників підприємства є 

показник тривалості роботи на підприємстві (стаж). Стаж роботи на даному підприємстві 

характеризує закріплення персоналу. Значна частина працівників ТОВ «Галіївський 

маслозавод» (21,9% та 23,4%) працюють на маслозаводі від 6-9 років та від 3-6 років, 

19,5% працюють понад 9 років, тобто п’ята частина працівників працює майже від 

початку заснування підприємства. У ТОВ «Галіївський маслозавод» діє модель 

прогресивних стимулів у розвитку персоналу (рис.1). 

 

Рис. 1. Модель прогресивних стимулів у розвитку персоналу ТОВ «Галіївський маслозавод» 

Приведена на рисунку 1 модель показує, що стимулювання на всіх його рівнях 

може впливати одночасно, як на потреби, так і на інтереси (зокрема й до діяльності). 

Сама ж потреба в діяльності, як потреба внутрішня, глибоко усвідомлена, тобто мотив 

формується на індивідуальному рівні. Якщо вона є, то перед нами постає трудовий 

ресурс особливої якості, що має вищу ціну на ринку праці. Наявність такого ресурсу на 

ринку ще не означає його реалізацію на рівні окремих підприємств: для цього і 

необхідний внутрішньо-підприємницький прогресивний механізм мотивації праці, у 

взаємодії ланок якого виникає потреба в праці (діяльності) тільки на цьому підприємстві. 

На даному етапі в ТОВ «Галіївський маслозавод» найбільше використовуються 

матеріальні стимули праці для управлінського персоналу, які становлять 71%, 

нематеріальні – 20%, і взагалі ніякі не використовуються – 9%. Тобто, можна сказати, що 

матеріальні стимули (оплата праці, премії, надбавки) є найбільш дієвими і залишаються 

пріоритетними у мотиваційному механізмі праці управлінського персоналу маслозаводу. 

Досить дієвим мотиваційним важелем в ТОВ «Галіївський маслозавод» має бути так 

званий соціальний пакет, покликаний закріплювати працівників на підприємстві та 

залучати нових. В ТОВ «Галіївський маслозавод» діє для всіх своїх працівників 

стандартний соціальний пакет: проведення корпоративних заходів і свят; забезпечення 

безпеки співробітників і членів їх сімей; організація літнього відпочинку дітей працівників; 

ІНТЕРЕСИ 
(зокрема до діяльності) 

Потреби Первинні 

Вторинні 

Мотиви 

Потреби в діяльності як мотив – трудовий ресурс 

особливої якості 

Стимулювання праці на 
загально-державному 
рівні 
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надання пільгових путівок; новорічні подарунки дітям працівників; страхування здоров’я 

працівників тощо. 

До моральної складової системи управління мотивацією відносяться підтримування 

мотиваційного клімату в колективі, умови роботи і нематеріальне стимулювання. 

Мотиваційний (робочий) клімат в колективі створюється керівниками ТОВ «Галіївський 

маслозавод» шляхом: 

• надання можливостей здобуття фахової освіти та підвищення рівня кваліфікації 
працівників; 
• забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі; 
• відкритого відзначення працівника за досягнуті результати; 
• надання працівнику можливості брати участь у процесі прийняття рішень; 
• підтримки ініціативних працівників; 
• організації наставництва; 
• делегування відповідальності і повноважень. 

Цілі ТОВ «Галіївський маслозавод» – це не тільки отримання прибутку, але й в 

урізноманітнення системи мотивації персоналу. Розроблена система оцінки внеску 

співробітників у досягнення цілей підприємства дозволяє: 

–  підвищити ефективність роботи всього підприємства, оскільки дає можливість 

ідентифікувати пріоритетні сфери вдосконалення і дозволяє контролювати рівень 

майстерності працівника; 

–  формує еталонні показники ефективності роботи працівників щодо досягнення 

конкретної мети, що дає можливість керівнику об'єктивно оцінювати працівника; 

–  визначає загальні для всіх працівників підприємства правила поведінки, що 

приводить до підвищення ефективності підприємницької культури. 

Отже, в сучасних умовах ТОВ «Галіївський маслозавод» необхідні нові моделі 

оплати праці, що ламають зрівняльність в оплаті праці і дають простір розвиткові 

особистої матеріальної зацікавленості. У ринковій економіці необхідно не просто 

забезпечувати матеріальну зацікавленість у визначених результатах праці, але й 

зацікавлювати працівника в підвищенні ефективності праці. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 
ВПЛИВ НА ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА 

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Становлення правової системи України в умовах сьогодення відбувається у 

перебігу складних глобалізаційних, геополітичних, соціально-економічних, ідеологічних 

та інформаційних процесів. Як вдало зауважує Я. І. Ленгер, саме правова система 

відіграє особливо важливу роль у розв’язанні завдань гармонізації суспільства [1]. 

У свою чергу, система юридичної освіти в сучасній Україні має стати засобом, 

потенціалом і ресурсом розвитку, становлення інформаційної та правової держави. 

Процес становлення правничої освіти має в першу чергу полягати у формуванні 

правничих навичок, обізнаності з питань етики та прав людини, розуміння 

фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права через захист прав і 

свобод людини.  

Багатоаспектні проблеми вищої юридичної освіти розглядають як юристи-науковці, 

практики в різних галузях права, так і експерти з економіки, державного управління та ін. 

Кваліфікований юрист затребуваний в усіх сферах соціальної діяльності. А тому багато 

складників його підготовки постають предметом обговорення не тільки в середовищі 

професіоналів юристів, а й у наукових колах педагогів, істориків, філософів та ін. 

Комплексні дослідження, які частково торкаються пропонованої тематики, здійснювала 

О.М. Котикова стосовно характеристики теоретико-методичних засад психолого-

педагогічної підготовки майбутніх юристів та Л.В. Міхневич, яка вивчала особливості 

розвитку юридичної освіти і науки в Київському комерційному інституті народного 

господарства в 1906-1930 рр. С.В. Богачов здійснив теоретико-методологічний аналіз 

ролі, функцій та значення правової освіти населення як складника системи освіти. Він 

частково розглянув диференціацію правової освіти та професійної юридичної освіти. 

Окресленої тематики опосередковано стосуються наукові статті В.І. Масальського та 

Д.С. Скородумова, які досліджували спорідненість значень «юридична» і «правова» 

освіта. Окремі питання модернізації моделі вищої юридичної освіти та підготовки 

кваліфікованих фахівців сфери юридичної діяльності висвітлено в наукових працях 

М.Т. Задояного та І.Г. Оксьома, Л.О. Стецюк, В.В. Маньгори, В.М. Сущенка, 

Д.О. Білінського та ін. Значний внесок у розвиток вітчизняної вищої юридичної освіти 

зробили також провідні дослідники В.Я. Тацій, С.Д. Гусарев та ін.  
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Огляд наукових публікацій свідчить, що серед головних проблем юридичної освіти в 

умовах трансформації сучасної правової системи України з урахуванням 

евроінтеграційних процесів фахівці виділяють наступні: невідповідність системи 

юридичної освіти реальним потребам суспільства і держави, оскільки відповідно до ст. 9 

Закону України «Про вищу освіту» освітянський стандарт є основною оцінкою якості 

вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності навчальних 

закладів [2]. Пропонується викладати юристам не загальну філософію, а філософію 

права для більш глибокого їх розуміння практичності усіх галузей права, тощо. 

Наступною проблемою юридичної освіти є велика кількість непрофільних юридичних 

вузів і факультетів у нашій країні; нагальна необхідність підвищення якості юридичної 

освіти, тому що, саме рівень якості освіти є основним показником, що враховується при 

ліцензуванні та державній акредитації вищих навчальних закладів, нострифікації 

документів про освіту, атестації науково-педагогічних кадрів, проведення сертифікації 

фахівців, зрештою, при визначенні рейтингів вищих навчальних закладів. Актуальними 

проблемами юридичної освіти в Україні науковці виділяють також і складні процеси 

інтернаціоналізації та інтеграції вищої юридичної освіти в Європейський і світовий 

освітній простори; зниження рівня правової культури і правової освіченості абітурієнтів.  

Не менш важливим є питання визначення реальної необхідності у юристах з боку 

органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Сьогодні користується популярністю теза про те, що саме збільшення кількості вищих 

навчальних закладів спричинило погіршення якості «продукту» юридичної освітньої 

діяльності та безробіття серед випускників-юристів. Для підтвердження зазначеного 

можна навести таку статистику: кількість вищих навчальних закладів, що випускають 

правників, в Україні нині сягає майже 300, тоді як у Польщі їх налічується лише 25, у 

Німеччині – 42, у Великій Британії – 97 і навіть у Сполучених Штатах Америки – менше 

200. Для розв’язання даного питання, на нашу думку вирішальним способом має стати 

конкуренція, яка вирішить, який з ВНЗ змушений піти з ринку освітніх послуг, а не 

вирішення питання шляхом примусового скорочення ВНЗ. Першим кроком у 

вдосконаленні якості юридичних послуг має стати перевірка МОН України, з 

обов’язковим залученням громадськості та європейських експертів усіх існуючих на 

сьогодні ВНЗ на предмет дотримання ними ліцензійних умов.  

Разом із тим, система вищої юридичної освіти з об’єктивних чинників не давала 

більш-менш глибокої професійної спеціалізації майбутніх правників, оскільки до цього 

часу існує у вигляді що існувала в колишньому Радянському Союзі. Тобто всі фахівці-

випускники вищих навчальних закладів мають одну єдину спеціалізацію – 

«правознавство» і професію – «юрист», а одержуваний ними диплом бакалавра, 
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спеціаліста чи магістра права дає змогу і право обіймати будь-яку посаду, що потребує 

правничої кваліфікації.  

На нашу думку, проблема погіршення якості вищої юридичної освіти спричинена 

насамперед застарілим підходом до організації навчального процесу та постійним 

відставанням системи освітньої підготовки фахівців з права від економічного та 

соціального прогресу. Переважну більшість юридичних кадрів у нашій країні готують для 

забезпечення правоохоронних органів. Тим часом багато посад в органах державної 

влади, різних сферах економіки, що потребують юридичної освіти, заміщуються іншими 

спеціалістами. На сучасному етапі розвитку суспільства перехід до ринкових відносин, 

динамічне переформатування парадигми людського розвитку змінюють структуру 

юридичної професії, замінюючи імператив потреб у юристах-правоохоронцях та 

юристах-управлінцях на юристів-радників та юристів-новаторів, юристів-

реформаторів [3, с.104]. До цього сучасна система вищої юридичної освіти поки що не 

зовсім готова. Диверсифікація економічної та поява нових видів юридичної діяльності, 

збільшення законодавчої бази та ін. ставлять під сумнів доцільність підготовки юриста 

широкого профілю, який дуже часто не здатен досконало опанувати особливості кожної 

галузі права, що інколи викликає сумніви в його компетентності. Це спонукає до звуження 

сфери юридичної спеціалізації [3, с.104-106].  

Розвиток державної економіки значною мірою залежить від рівня підготовки 

спеціаліста. Запорукою цього, на думку В.Я. Тація, є матеріально-технічне забезпечення 

вищого юридичного навчального закладу, високий рівень організації навчально-

виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідної діяльності, створення 

підрозділів, які впливають на розвиток фізичних і духовних потреб студентства. Учений 

наголошує на підготовці фахівця-юриста з широким світоглядом, який буде 

зорієнтований на високий рівень юридичної освіти і отримає необхідний обсяг знань та 

навичок в основних видах юридичної діяльності. Крім цього, нагальною є необхідність 

затвердження нормативно-правових актів щодо переліку професій і видів діяльності 

юриста, що є запорукою обґрунтованого державного замовлення відповідних 

фахівців [4, с.10]. 

Одночасно слід підкреслити, що навчальний процес університетської підготовки 

юристів значною мірою перевантажений суто теоретичними заняттями (лекції, семінари) і 

зовсім недостатньо уваги приділяється набуттю студентами практичних умінь та навичок 

у сфері юриспруденції. Цей процес має бути динамічним, спрямованим на пошук нових, 

прогресивних, різноманітних методів, технік та засобів, які повинні бути адаптовані до 

студентів з різними здібностями та властивостями та направлені на активізацію 

розумової, творчої діяльності студентів, формування теоретичного мислення та 
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отримання практичних навичок, формування діалогу між викладачем та студентами. 

Випускник вищого юридичного навчального закладу має володіти певним рівнем 

загальнокультурних та професійних знань та вмінь, які сприятимуть формуванню його 

компетентності у якості майбутнього фахівця у сфері юриспруденції. Це передбачає 

впровадженню різноманітних сучасних інтерактивних методів викладання. За останні 

часи у світовій юридичній педагогічній практиці широко впроваджуються ділові та рольові 

ігри, так звані «мозкові штурми» («brain storms»); кейс-завдання; навчальні дискусії; 

симуляції; розбір конкретних ситуацій тощо. 

На наш погляд, такий інтерактивний метод навчання, як «навчальна ділова гра», 

більш за все орієнтована на професійну підготовку студентів. Слід зазначити, що, за 

загальним правилом, ділові ігри представляють собою імітацію окремого виду 

професійної діяльності в цілях навчання, контролю, дослідження, проектування та 

виконання різних видів робіт. «Ділова гра» проводиться в умовах, приближених до 

реальних, в яких у студента починають формуватись професійні навички та первісні 

уявлення про роботу адвоката, юрисконсульта, судді, арбітра та ін., з’являється 

підвищене почуття відповідальності не тільки за себе, але й за свою команду та 

результат гри в цілому. Важливою складовою навчальної ділової гри є виконання 

окремих процесуальних дій: підготовка позовної заяви і пред’явлення її в суді; якісна 

підготовка до судового розгляду; винесення відповідних ухвал на стадіях процесу, 

тощо [5, с.106].  

Окремої уваги, на наш погляд, заслуговує аналіз організації практик 

(ознайомлювальної, виробничої і переддипломної) в українських ВНЗ. Враховуючи 

загальне велике навчальне навантаження, зазначені практики є короткотерміновими: в 

середньому від 2-х до 8 тижнів, що не забезпечує досягнення поставлених цілей. Крім 

того, переважна більшість вищих навчальних закладів не здійснює належним чином 

організацію проведення таких практик, особливо – виробничої та переддипломної, 

оскільки студентам пропонується самостійно шукати місця практики, індивідуально 

домовлятися з її керівниками – практикуючими юристами, або ж – з юридичними 

фірмами, підприємствами чи, навіть, державними установами. Така «організація» 

практик призводить до низького рівня практичної підготовки переважної більшості 

студентів; відсутності належної методичної підготовки керівників практики; не завжди 

адекватного сприйняття студентами-практикантами існуючих недоліків і помилок у сфері 

практичної юриспруденції.  

Враховуємо за необхідне звернути увагу ще на один з найважливіших показників 

якості та завдань вищої юридичної освіти, з огляду на сучасні тенденції у сфері освітньої 

діяльності, – використання можливостей іноземних мов у освітньому процесі. З 
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урахуванням вимог сьогоденних викликів та прагненням до інтеграції системи вищої 

освіти України у Європейській простір вищої освіти, пропонується надати право вищим 

навчальним закладам організовувати викладання окремих спеціальних дисциплін 

англійською мовою з метою створення умов для міжнародної академічної мобільності. 

Окремого аналізу, на наш погляд, потребує віковий ценз студентів-правників та 

представників окремих правничих «спеціальностей». Аналізуючи досвід зарубіжних країн 

варто зауважити, що підготовка юриста-практика триває, як правило, 6, 8, 10 років, за які 

майбутній фахівець набуває не лише теоретичні знання, але й практичний і життєвий 

досвід. В Україні ж професійна кар’єра юриста починається у 22-23 роки, натомість в 

інших країнах вона розпочинається у 27-30 років.  

Таким чином, освітній процес необхідно спрямувати на розширення світогляду 

студента, виховання ціннісного ставлення до прав і свобод людини та верховенства 

права. Основними завданнями якісної юридичної освіти в демократичному суспільстві 

вважаємо: диверсифікацію спеціалізацій випускників юридичної професії та їхнє 

періодичне оновлення залежно від потреб соціально-економічної діяльності суспільства; 

цілісне, системне й органічне поєднання університетської освіти, основним завданням 

якої має бути формування сучасно розвинутої Особистості, здатної до ефективної 

самореалізації своїх здібностей і талантів, з якісною професійною підготовкою фахівця-

правознавця; врахування в навчальних програмах університетів України світових і 

європейських процесів глобалізації суспільних відносин включно з бурхливим розвитком 

ІТ-технологій, не втрачаючи при цьому національно-культурної ідентичності народу; 

установлення уніфікованих вимог щодо змісту вищої юридичної освіти; збільшення 

кількості навчальних практично зорієнтованих дисциплін, спрямованих на розвиток 

індивідуальних професійних якостей студента; широке залучення до навчального 

процесу вітчизняних та іноземних фахівців галузі права; активне застосування 

апробованих світових методик. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

У зв’язку із складною політичною ситуацією в Україні велика кількість родин змушені 

були терміново змінити своє місце проживання. Десятки тисяч людей покинути свої 

домівки і тимчасово перемістилися із Криму та зони АТО в інші регіони нашої держави. В 

результаті таких переміщень найбільшому негативному впливу піддалися діти. Допомогу 

по адаптації таких дітей до умов проживання на нових територіях, пристосування до 

умов перебування в новому шкільному колективі мають взяти на відповідні соціальні 

служби, а саме – центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У постанові 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 зазначається, що це «спеціальні 

заклади, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги» [3].  

Основними завданнями таких центрів є: «проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, 

дітей та молоді; виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги; здійснення соціального супроводу сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах тощо» [3, п.6]. 

Найбільш поширеними видами допомоги, що надаються працівниками 

психологічних служб є: індивідуальне і групове обстеження дітей і дорослих; 

індивідуальне і групове консультування; індивідуальна і групова психотерапія; 

психологічна корекція негативних емоційних станів, страхів; адаптація до нових умов 

проживання і навчання; групові інтерактивні заняття, тренінги, «групи зустрічей»; 

налагодження системи комунікацій з органами соціального захисту, волонтерами, 

закладами охорони здоров’я, військовими частинами, місцевою адміністрацією тощо. 

Але, найбільш ефективним виявляються групові форми роботи, а саме – соціально-

психологічні тренінги особистісного зростання.  
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Інтерес до психологічного тренінгу в останні роки не тільки не згасає, а, навпаки, 

захоплює людей і не тільки психологів, а й педагогів, соціальних працівників, керівників 

підприємств та організацій, пересічних громадян.  

Групові форми у вигляді соціально-психологічних тренінгів, найкращим чином 

дають змогу відтворити в ігрових і модельних ситуаціях наявні у сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах соціальні проблеми та порушення у системі їх соціальної 

взаємодії. 

Актуальною проблемою підлітків із сімей, що перебувають у складних життєвих 

ситуаціях, а у нашому випадку – це переселення із зони АТО, є проблема адаптації до 

умов нового шкільного колективу, скрутне матеріальне становище, проблеми з житлом 

тощо. Все це породжує збільшення занепокоєння невизначеністю свого майбутнього, 

підвищення стану тривожності, викликаного проблемами у спілкуванням з однолітками та 

вчителями в новій школі, зниження самооцінки та мотивації до навчання тощо [5].  

Психодіагностичні дослідження підлітків із сімей, переселених із зони АТО 

виявляють наявність у переважної більшості досліджуваних підвищення реактивної 

тривожності, що свідчить про виражену психоемоційну напругу; більше половини 

досліджуваних мають низьку самооцінку; серед акцентуацій характеру переважають 

тривожно-боязка та дистимна. Такі підлітки страждають надмірними переживаннями з 

приводу можливих невдач, вони схильні до страхів, у них підвищена нерішучість, 

полохливість та настороженість до нових людей і ситуацій; їм притаманний песимізм та 

фіксація на негативних сторонах життя. При дослідженні шкільної тривожності 

виявляється наявність негативного ставлення до ситуації перевірки знань, страху 

самовираження, низька фізіологічна опірність стресу.  

Підвищена тривожність викликає перевтому, зниження працездатності під впливом 

тривалої дії навантаження. Енергія витрачається не на навчальну діяльність, а на 

придушення тривожності, внаслідок чого виснажуються внутрішні ресурси людини, і якщо 

проблема не розв'язується, то це може привести до розвитку невротичного стану, а в 

подальшому і до виникнення психосоматичних захворювань [4]. 

Таким чином, потрібна цілеспрямована корекційна робота з підлітками з 

підвищеним рівнем тривожності, що припускає розвиток рефлексії, тобто самопізнання 

внутрішніх психічних актів і станів, а також формування стійкої позитивної самооцінки. 

Таку роботу можна здійснювати за допомогою соціально-психологічного тренінгу 

«Саморозвитку особистості».  
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В межах роботи психологічної служби варто використовувати міні-тренінгові 

заняття, наприклад 4 заняття по 2,5 години. На кожен день пропонується актуальна 

тема, яка вирішується певними вправами, як ділового так і ігрового характеру. Метою 

такого тренінгу може бути розвиток особистості підлітків, зниження рівня їх рівня 

тривожності та підвищення самооцінки. Завдання тренінгу: допомога дітям краще 

дізнатись про себе, свої сильні сторони, розвиток відчуття особистої вартості, подолання 

невпевненості та страхів; найбільш вдало та повно реалізувати себе в поведінці та 

діяльності, усвідомити свої права та особистісну цінність [2]. 

Тренінгова програма складається з трьох етапів: 

I етап – орієнтовний. Мета етапу: емоційне об'єднання учасників групи. Основний 

зміст утворюють психотехнічні вправи, спрямовані на зняття напруги і згуртування групи, 

а також на самовизначення і самоусвідомлення.  

Використані вправи: «Знайомство», «Візитка + очікування», «Правила нашої 

групи», «Асоціації», «Всі – будь-хто – тільки Я», «Лагідні слова», «Приємно сказати», 

«Ритуал прощання».  

II етап – розвиваючий. Мета етапу: активізація процесу самопізнання. Підвищення 

власної значущості, цінності. Формування мотивації самовиховання і саморозвитку. 

Використані вправи: «Ритуал привітання», «Всі ми», «Точка опори», «Люстерко», 

«Коло впевненості», «Вільний мікрофон», «Зворотний бік медалі», «Яким мене бачать  

оточуючі?», «Крокодил», «Зіпсований телефон», «Спілкування – це…», «Як зміцнювати 

свою комунікабельність», «Знайди свою пару», «По секрету», «Не можу полюбити себе», 

«Схвалення себе», «Я – подарунок для людства», «Ритуал прощання». 

III етап – закріплюючий. Мета етапу: підвищення саморозуміння в цілях зміцнення 

самооцінки і актуалізації особистісних ресурсів. Вправи закріплюючого характеру. 

Використані вправи: «Ритуал привітання», «Твоє майбутнє», «А що далі?», 

«Зачаровані», «Валіза», «Я пишу лист», «Прощавай», «Подарунки».  

Тренінг завершується «ритуалом прощання» та визначенням ефективності 

проведення тренінгу через отримання зворотного зв’язку від учасників тренінгу та 

повторного діагностичного дослідження за методикою за якою були виявлені найбільш 

значущі кореляційні зв’язки під час визначення потреб у тренінгу [1].  

Як показують повторні дослідження після проведення тренінгової роботи з 

підлітками із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у них істотно 

знижуються показники тривожності, підвищується самооцінка, вони легше починають 
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налагоджувати стосунки з однолітками в новому шкільному оточенні, підвищується 

мотивація до навчання, покращується загальний емоційний фон.  

Отже, можна стверджувати, що проведення соціально-психологічного тренінгу в 

роботі психологів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є однією з 

ефективних форм роботи з підлітками із сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах в наслідок переселення із зони АТО. 
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НЕЧІТКА БАЗА ЗНАНЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ 

За сучасних умов вникають нові відносини між учасниками ринку, трансформується 

сутність найважливіших економічних закономірностей, зростає актуальність дослідження 

феномену невизначеності середовища господарювання. Адаптація стратегії підприємств 

до суттєвої невизначеності середовища господарювання є одним з першочергових 

питань. Проблему невизначеності в економіці  висвітлені в роботах [1; 2]. 

Невизначеність в економіці – неусувна якість ринкового середовища, яка пов’язана 

з відсутністю достатнього обсягу необхідної інформації, або з об’єктивною неможливістю 

її отримання і розробки надійних сценаріїв стратегічного розвитку економічних процесів. 

Існує класифікація невизначеностей в економіці: 

1. Невизначеності в економіці, які пов’язані з адміністративними факторами. 

2. Невизначеності в економіці майбутності ринкової ситуації в країні. 

3. Невизначеності в економіці, які пов’язані з діяльністю учасників економічного життя. 

4. Невизначеності в економіці, які пов’язані з коливаннями цін. 

5. Невизначеності в економіці, які породжені нестабільністю законодавства і поточної 

економічної політики. 

У цілому за будь-якої ситуації неможливо повністю локалізувати вплив 

невизначеності зовнішнього ринкового середовища на діяльність підприємства. З 

урахуванням наведеної класифікації необхідна розробка засобів ідентифікації 

невизначеності в економіці, для того щоб приймати адекватні рішення. Для ефективності 

прийняття рішень при невизначеності в економіці будем застосовувати методи на основі 

правил нечіткої логіки [3, 4]. 

Базою знань (БЗ) назвемо таблицю 1 сформовану за такими правилами: 

1. Розмірність БЗ дорівнює (n+1)*N, де (n+1) – кількість стовпчиків, а N – кількість 

рядків. 

2. Перші n стовпчиків БЗ відповідають параметрам типу невизначеності в економіці 

Xi, i=1, n, а (n+1)-ий стовпець відповідає типу невизначеності в економіціj j=1, m. 

3. Рядки БЗ відповідають описам невизначеності в економіці різного типу і перші k1 

рядків відповідають невизначеності в економіці першого типу, другі k2 рядків – 

невизначеність другого типу, …, останні km рядків – НЕ m-го типу. 
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4. Елемент  на перехресті i-го стовпця та j kj j-го рядка відповідає лінгвістична 

оцінка параметра Xi в описі НЕ з номером j kj. При цьому лінгвістичні оцінки  

отримуються з терм-множини змінної Xj : 

 

БЗ формується як система лінгвістичних висловлювань типу «ЯКЩО-ТО, ІНАКШЕ», 

яка пов’язує значення параметрів X1 - Xn з одним із типів НЕj, j=1, m: 

Таблиця 1 
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параметрів 

НЕ 
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З використанням операцій U (або) та ∩ (і) БЗ можливо формалізувати: 

 

Для побудови БЗ використовується експертна інформація [5]. 

Методи експертних оцінок – це методи організації роботи з фахівцями та обробки їх 

знань в кількісній та якісній формі. 

Доцільність застосування того чи іншого методу визначається характером 

інформації, яку аналізують. Якщо є необхідність проаналізувати та оцінити 

складновимірювальні ознаки, то в цих випадках виправдані лише якісні оцінки переваги 

альтернатив. Для цього використовують парні або множинні порівняння безпосередньо 
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ранжування та ін. 

Якщо ж характер оптимізованої інформації такий, що вона піддається якісній оцінці, 

то використовують методи чисельних оцінок, метод Терстоуна і фон Неймана-

Моргенштерра. 

Методи отримання якісних оцінок: метод ранжування, гіперупорядкованості, метод 

розрахунку векторів переваг, методи парних порівнянь. 

Методи отримання кількісних оцінок: метод безпосередніх оцінок, метод 

Черчмена – Акофа, метод Терстоуна, метод фон Неймана-Моргенштерра. 

Характеристика невизначеності в економіці проводиться в умовах відсутності 

повної інформації та зміни впливу зовнішнього середовища, в умовах кризи в економіці, 

тому, пропонується використовувати якісні показники та парне порівняння. 

Таким чином, запропонована нечітка БЗ дозволяє проводити ідентифікацію 

невизначеності в економіці, що сприяє прийняттю адекватних управлінських рішень. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

Проблеми забезпечення безпеки людського життя в даний час стають усе більш 

гострими і актуальними. В епоху соціальних змін і криз, все більше ускладнюються умови 

суспільного життя. Відповідно, від людини вимагається здійснити вибір вірної життєвої 

позиції, яка дозволяє розкрити свої можливості і одночасно забезпечити свою безпеку і 

безпеку інших людей. 

По мірі розвитку технічних пристроїв і прогресивних технологій розробники техніки 

намагаються зменшити ступінь ризику в трудових процесах, проте повністю його 

виключити неможливо. Знання дозволяють людині прийняти розумне рішення в аварійній 

ситуації з допустимою часткою ризику. 

«Безпека – це такий стан, без якого не можуть нормально розвиватися не 

особистість, не соціальна організація, не суспільство в цілому» [5].  

Безпечна поведінка особистості є основою всіх інших видів безпеки, так як робота 

соціальних організацій та спеціальних служб, які забезпечують безпеку, не може бути 

ефективною, якщо сама людина не приділяє цьому належної уваги. З цієї причини 

проблема безпеки особистості потребує психологічного аналізу. 

Безпеку сьогодні частіше за все пов’язують з психофізіологічними 

характеристиками та стійкими особистісними якостями, однак при цьому недостатньо 

враховуються питання формування безпечного стилю життя. 

Психолог завжди зобов’язаний думати про створення умов, які виключають 

можливість нещасного випадку. Хоча психолог не в змозі замінити спеціальну службу 

організації чи підприємства, але він може надати їй суттєвої допомоги. Думка стосовно 

вагому роль психолога у вивченні причин та попередженні нещасних випадків є влучною, 

особливо, якщо згадати, що нещасний випадок трапляється саме з людиною. Тому, 

якими б не були його причини, психолог завжди має можливість надати допомогу 

працівникам підприємства в дуже важливій та гуманній справі створення безпечних умов 

трудової діяльності. 
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Нещасні випадки відбуваються не з усіма робітниками. Говорячи це, ми маємо на 

увазі не стільки безпомилковість окремих робітників (хоча такі робітники, вірогідно, є на 

кожному підприємстві), скільки існування груп робітників з різним ступенем схильності до 

потрапляння в аварії.  

Основні причини аварійності та травматизму розподіляються за наступними 

групами: 

- напруженість праці, не типовість ситуації, особливості технічного забезпечення; 

- негативний вплив санітарно-гігієнічних умов; 

- соціально-психологічні умови. 

Зупинимось на розгляді соціально-психологічних умов. До них належить сукупність 

причин, які самі по собі не провокують аварійні ситуації, але впливають на поведінку 

робітника таким чином, що він сам створює аварійні ситуації.  

Схильність потрапляти у нещасні випадки та аварійні ситуації залежить в певній 

мірі від професійного досвіду, стажу роботи за даною спеціальністю. За даними 

угорських дослідників відмічається, що 41,5% нещасних випадків на виробництві 

трапляється з робітниками, які мали стаж професійної діяльності менше року [1].  

В літературі можна знайти також дані, які свідчать про залежність частоти нещасних 

випадків від віку. Вказується, зокрема, що молоді робочі, при інших рівних умовах, більш 

схильні до нещасних випадків. Так, англійський психолог Б.Ньюболд говорить про те, що 

чим молодша людина, тим більше вірогідність нещасного випадку на її роботі [6]. Згідно 

даних Національної ради безпеки США, водії автомобілів до 25 років в два рази більше 

схильні до можливості нещасного випадку на відміну від водіїв старше 25 років [4].  

З віком, як правило, зростає і особистісна зрілість. Людина стає більш серйозною, у 

неї підвищується відповідальність за результати своєї праці та свого здоров’я. Якщо 

молодь може вдаватися до бравади небезпекою, ставитись дещо легковажно до засобів 

індивідуального захисту, то люди старшого віку, які мають свою сім’ю та дітей, будуть 

діяти більш розсудливо та помірковано. Коли ж небезпека дійсно стане реальністю, то 

люди більш зрілого віку, які мають солідний життєвий досвід, будуть діяти більш спокійно 

та впевнень. 

Аналіз конкретних нещасних випадків приводить до необхідності розгляду 

особистості робітника. В першу чергу слід сказати про професійну спрямованість. 

Відомо, що відсутність інтересу до даної професійної діяльності є однією з причин 

схильності до небезпечних випадків, а робітники, яким притаманний сильний та стійкий 
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професійний інтерес, набагато рідше потрапляють в аварії, ніж робітники, яким професія 

подобається не дуже або не подобається взагалі.  

Безпека праці може визначатися і рисами характеру. Деякі професії особливо 

вимагають врівноваженості, емоційної стійкості, вміння діяти в напружених ситуаціях. 

Наприклад, робота водіїв громадського автотранспорту, де потрібно зберігати спокій, 

терпіння, емоційну стабільність коли в салоні автобусу хтось із пасажирів починає 

проявляти незадоволеність чимось, а на дорозі в цей час також створюється небезпечна 

дорожня ситуація.  

Положення в групі також може впливати на виникнення нещасних випадків з 

певними робітниками. Таірова Т.М. говорить про те, що робітники, які не користуються 

симпатією колег, випробовують постійні переживання з приводу свого групового 

положення, тому вони постійно стурбовані, занурені у свої думки, що і збільшує 

вірогідність потрапляння у небезпечні ситуації. Автор також стверджує, що вміння 

працювати з людьми пов’язане з умінням уникати нещасних випадків [7]. І тому досить 

важливо створювати згуртовані колективи з точки зору безпеки праці.  

В 70-х роках минулого століття з’явились дослідження, які допомагають 

наблизитись до розуміння істинних причин виникнення нещасних випадків. Так, 

М.О.Дмитрієва відмічаює, що значна кількість небезпечних подій відбувається у зв’язку з 

тимчасовим зниженням індивідуального рівня психофізіологічних параметрів [3]. 

 Все більшого розповсюдження отримує концепція зв’язку нещасних випадків з 

протіканням біологічних процесів. Відома концепція біологічних ритмів, згідно якій на 

життєдіяльність кожної людини з моменту народження здійснюють вплив три цикли: 

фізичний (тривалість 23 дні), емоційний (28 днів) та інтелектуальний (33 дні). В кожному 

циклі перша половина позитивна, яка сприяє діяльності, друга – негативна та 

характеризується зниженням рівня відповідних функцій. У всіх трьох циклах день 

переходу від позитивної фази до негативної або навпаки вважається критичним днем. 

У критичні дні фізичного та емоційного циклів створюється найбільша вірогідність 

виникнення нещасного випадку. Критичний день інтелектуального циклу не 

розглядається у цьому відношенні як важливий, але при його спів паданні з критичним 

днем іншого циклу сумарний ефект збільшується. Подвійні критичні дні трапляються 

приблизно шість разів на рік. При потрійному співпаданні (відбувається 1 раз на рік) 

небезпека виникає в максимальній мірі [2]. 
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Отже, аналізуючи дослідження науковців, можна стверджувати, що нещасні 

випадки трапляються на фоні несприятливого психологічного стану. В певні дні, як 

свідчить теорія біоритмів, створюються негативні біологічні впливи. Але вони не 

обов’язково ведуть до виникнення аварій чи інших небезпечних випадків. Необхідно, щоб 

біологічний вплив поєднувався з деякими психологічними впливами (неприємна розмова, 

сімейні проблеми тощо), які створюють значимі для людини усвідомлені або 

неусвідомлені переживання. Ось чому особисті та виробничі взаємовідносини можуть 

сприяти або попереджати виникнення нещасних випадків. Великого значення тут також 

мають і особисті якості. «Об’єктивна схильність до нещасних випадків, – пишуть 

М.О.Дмитрієва та С.О.Єлисєєв, – виникає тоді, коли структура особистості не має в 

достатній мірі компенсуючи функцій по відношенню до станів» [3]. 

Дієвим засобом вирішення проблеми створення безпеки праці можуть бути 

попередження про «небезпечні умови» – метеоумови (приблизно половина нещасних 

випадків на виробництві і більше третини на транспорті відбувається під час 

проходження погодних фронтів плюс-мінус 4 години), космічних явищ (місячні фази, 

сонячна активність), а також спеціальних ритмах (зокрема, біологічні ритми, день видачі 

заробітної плати, змінений робочий тиждень і т.п.) [1, 2, 8]. Ефективність цих засобів буде 

багато в чому залежати від того, наскільки психологу вдасться змусити робітника 

перейнятися всією небезпекою нещасного випадку. Кожен повинен бачити та відчувати, 

які наслідки його очікують при ігноруванні правил безпеки праці.  
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Переміщення людей з туристичною метою в наші дні охопило всі країни земної кулі 

і завдяки цьому контакти між людьми різних країн стали повсякденною реальністю. 

Туристична галузь на даний час відіграє одну з головних ролей в світовій економіці та є 

на даний час одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. Даний вид бізнесу не 

вимагає занадто великих інвестицій, він дозволяє досить швидко обертати капітал, а 

також, за рахунок валютних операцій, отримувати значну вигоду. При цьому, на 

туристичному ринку можуть досить успішно взаємодіяти як крупні, так і середні та малі 

фірми.  

Туризм включає в себе велику кількість форм і видів, а це створює значні 

можливості для розвитку туристичної діяльності в країні. Важливим видом туризму є 

спортивний. А для високої ефективності даного виду бізнесу, його рентабельності та 

прибутковості від зайнятих у ньому працівників вимагається висока компетентність та 

розуміння туристичного ринку в цілому і спортивного зокрема.  

Питання щодо майбутнього даної галузі світового господарства, перспектив та 

динаміки її розвитку у ХХІ столітті стають досить важливими. В умовах євроінтеграційних 

процесі, які відбуваються на даний час в Україні, зростає можливість розвитку 

туристичного бізнесу в нашій країні і безпосередньо в Житомирській області [4].   

З метою реалізації державної політики у сфері туризму розроблені та втілюється у 

життя «Програма розвитку туризму Житомирського району на 2017-2020 роки», основною 

метою якої є створення туристичного продукту здатного максимально задовольнити 

потреби міжнародного і внутрішнього туризму з урахуванням природного, кліматичного, 

рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу 

Житомирщини [5]. 

Для позначення подорожей у природному середовищі використовується широкий 

спектр термінів: природний, дикий, зелений, сільський, екологічний, м’який, спортивний, 

активний, пригодницький, екстремальний і т.п. Всі ці форми туризму використовують 

терміни, які відображають тенденцію зростання інтересу до природи та бережливого 
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ставлення до оточуючого середовища та всі вони об’єднуються єдиним класифікаційним 

критерієм – «мета подорожі» [1]. О.В.Колотуха виділяє поняття «активного туризму», під 

яким розуміє використання в туристичних маршрутах активних засобів пересування та 

подолання перешкод (пішки, на байдарках, лижах, велосипедах, мотоциклах тощо) [3]. 

 

Рис. 1. Класифікація туристсько-спортивної діяльності 

Центральною ланкою блоку активного туризму виступає спортивний туризм. При 

цьому всі активні туристичні заходи, які за певними параметрами та рівнем інтенсивності 

навантаження не дотягують до спортивно-туристичного, можна віднести до спортивно-

оздоровчого туризму. У випадку перевищення нормативних вимог класифікатора 

спортивних подорожей та підвищеного ризику під час проходження маршруту, вид 

туризму можна віднести до екстремального.  

Розглядаючи Житомирщину як потенційний регіон для розвитку спортивного 

туризму, слід зазначити, що вона має вигідне географічне положення і входить до 

Поліської туристично-спортивної зони (рис. 2) [2]. Поліська туристсько-спортивна зона 

включає лісові масиви, заболочені ділянки, ділянки бездоріжжя, що може бути зоною 

маршруту для екстремальних піших, вело- та авто маршрутів. Річкою Случ проходить 
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водний маршрут на байдарках, акваторія Шацьких озер придатна для вітрильного 

туризму. 

 

Рис. 2. Туристсько-спортивне районування України 

Однак, не вся територія області придатна для розвитку туризму, зокрема території, 

забруднені внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (хоча деякі «екстремали» 

готові відвідувати і дану зону). Розвиток спортивного туризму значною мірою залежить 

від ефективної взаємодії різних гілок місцевої влади, приватного бізнесу, громадського 

сектору та наукових закладів. 

Таблиця 1 

Ступінь забезпеченості туристсько-спортивними ресурсами 
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5 

 

На даний час в обласному центрі існує сильна освітня інфраструктура з підготовки 

істориків, менеджерів з туризму, інструкторів з фізичної культури та тренерів. 

Об’єднавши зусилля цих фахівців можна створити основу для розвитку туристичної 
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інфраструктури спортивного спрямування в нашому регіоні. Попри існування місцевих, 

районних та обласних програм розвитку туристичної галузі на Житомирщині, існують 

значні перешкоди у їх реалізації. Відсутність інвестицій, дієвих бізнес-проектів 

європейського рівня, відповідних рекламних матеріалів, низька якість об’єктів 

проживання та сервісного обслуговування туристів, не розробленість туристичних 

маршрутів та багато іншого заважають зростанню туризму в Житомирській області [6].  

Таким чином, можна констатувати, що при наявності великої кількості рекреаційних 

та історико-культурних ресурсів в житомирському регіоні розвиток туризму тут 

залишається на досить низькому рівні. Головними причинами відставання є 

невідповідність туристичної інфраструктури європейським стандартам, недостатня 

поінформованість про туристичні ресурси регіону, а також недостатня кількість коштів на 

реконструкцію матеріально-технічної бази та введення нових технологій в розвиток 

туристичного комплексу регіону. Саме тому освітні заклади та спортивні секції мають 

співпрацювати у напрямку вироблення системи туристичних маршрутів, визначення 

цікавих з культурно-просвітницької та спортивно-оздоровчої точки зору місць нашого 

регіону; створювати інформаційну платформу для розповсюдження інформації щодо 

розроблених спортивно-туристичних маршрутів; готувати гідів-провідників, інструкторів з 

туризму, рятувальників і т.д. Господарство спортивного туризму передбачає створення 

відповідної матеріальної бази туристських клубів та секцій, пунктів прокату туристичного 

спорядження, контрольно-рятувальних служб тощо. Все це можливе лише при щільній 

співпраці з місцевим органами самоврядування із залученням відповідних інвестицій, 

запозиченням туристичних інновацій,  переходом на прогресивні європейські стандарти 

гостьового і рекреаційного сервісу, здійсненням потужних рекламних та маркетингових 

промоакцій.  

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / 
О.О.Бейдик. – К.: Палітра, 1998. – 88 с. 
2. Колотуха О.В. До питань туристсько-спортивного районування території України / О.В.Колотуха //  
Вісник Львівського університету. Сер. географічна. – 2013. Вип. 46. – С. 195–202. 
3. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України / О.В.Колотуха. – К.: Федерація 
спортивного туризму України, 2006. – 130 с. 
4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: «Альтерпрес», 2002. – 436 с.  
5. Програма розвитку туризму Житомирського району на 2017-2020 роки [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://ztrajvo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/2-20160729-121-
Programa_rozvytku_kultury_ta_dodatok.pdf.   
6. Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини / В. В. Шиманська. // Економіка. 
Управління. Інновації. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_52. 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

49 

Малиновський А.С.,  
доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри управління та адміністрування 
Житомирського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Розвиток сучасної освіти варто розглядати з позицій глобального цивілізаційного 

явища, що впливає на різноманітні сфери життя людини, соціуму та держави в цілому. 

Від рівня інтелектуальної освіченості громадян багато в чому залежить спроможність 

країни забезпечувати високі стандарти життя для нинішніх та прийдешніх поколінь. 

Сучасна модель освіти повинна максимально враховувати та адекватно реагувати на 

демографічні, соціально-економічні, політичні та фінансові процеси, що нині тривають в 

усіх проявах нашого суспільного буття. 

Характеризуючи поточний стан надання освітніх послуг в Україні, необхідно 

акцентувати увагу на позитивних та проблемних аспектах функціонування галузі освіти. 

Вагомими аргументами у здобутті нових знань є те, що постійно з’являються можливості 

для формування якісних інформаційно-комунікаційних зв’язків в освітньому просторі. 

Водночас, варто відзначити наявність зростаючих суперечностей між: а) об’єктивною 

потребою розвитку суспільства та наявною його диференціацією, яка з кожним роком 

лише збільшується; б) потребами виробничої сфери та сфери надання послуг з 

професійними інтересами молодих людей; в) попитом і пропозицією на ринку праці. 

Кризові явища в освіті посилюються у зв’язку із зростанням міграційних потоків 

працездатного населення в країни Європейського Союзу. Наприклад, Угорщина 

збирається розширити кількість вакансій для трудових мігрантів на 50 тис. Чехія, де вже 

працює 220 тис українців, має намір створити ще 140 тис вакансій. Проте головним 

імпортером українських працівників, безсумнівно, є Польща. У 2015 р. в цій країні 

працювало близько мільйона українців, а у 2016 р. для українських робітників було 

відкрито ще 900 тис. робочих віз [5]. Скасування візового режиму України з країнами 

Європейського Cоюзу певна річ тільки посилюватиме міграційні процеси в нашій державі. 

Згідно аналітичних показників центру CEDOS (база даних, що охоплює 34 країни 

Європи, Північної Америки та Австралії) у 2013-2014 н. р. закордоном навчалося майже 

50 тис. осіб. з України, а у 2014-2015 н. р. – біля 60 тис. осіб [4]. Проте варто зазначити, 

що тільки незначна кількість випускників після здобуття вищої освіти повертається до 

України. Основними чинниками посилення освітніх міграційних процесів слід вважати: 

поглиблення інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі; важко прогнозовані 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

50 

соціально-економічні умови, що нині складаються в країні; наявність широких 

можливостей для креативної молоді адаптуватися у міжнародному середовищі. Відтік 

потенційних студентів за кордон з одного боку створює для них перспективи здобуття 

якісної вищої освіти та її визнання у багатьох країнах світу, з іншого – суттєво зменшує 

кількість працездатного населення, а відтак зумовлює гостру нестачу 

висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей національної економіки. 

Негативною є тенденція не тільки масового від’їзду закордон не лише молоді для 

отримання освіти, а й кращих спеціалістів, що здобули вищу освіту в Україні, 

забезпечуючи певний внесок у розвиток перш за все економік країн Європейського 

Союзу. 

Вирішення зазначених проблем потребує концентрації зусиль науково-педагогічних 

працівників та цілеспрямованих заходів держави щодо удосконалення системи надання 

освітніх послуг згідно вимог кон’юнктури ринку. Відповідно до стратегічних напрямів 

вищої та професійної освіти на період до 2020 рр. передбачається: спрямування 

основних зусиль на завершення розпочатих реформ; розвиток академічної свободи, 

автономності та відповідальності вищих навчальних закладів, як принципів 

Європейського простору вищої освіти; створення сприятливого освітнього середовища; 

нарощування зусиль у контексті соціального виміру для забезпечення рівних 

можливостей отримання якісної освіти, що є основним рушієм для нововведень з позиції 

економічного і соціального розвитку [1]. 

Вжиття заходів, спрямованих на реформування вітчизняної освіти має забезпечити 

зростання іміджу ВНЗ України серед найкращих вузів світу. У міжнародному рейтингу 

університетів Times Higher Education вказано тільки чотири українські ВНЗ, у рейтингу QS 

World University Rankings – шість. При цьому в даних рейтингах наші університети 

посідають місця переважно у другій половині списку. Наприклад, з 916-ти позицій 

зазначеного рейтингу українські ВНЗ перебувають на 382, 431-440, 551-600 і 

701 позиціях [4]. 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 р. 

схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344 зазначається, що метою 

даної стратегії є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти 

відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на 
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основі навчання протягом життя [2]. Досягнення поставленої мети потребує реалізації 

стратегії розвитку, яка має передбачати: 

• дотримання базових принципів щодо доступності для кожного громадянина усіх 

форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівності умов кожної людини для 

повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізму, демократизму, 

пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;  

• відродження і формування вітчизняної системи освіти як визначальної ланки 

виховання молодого покоління та забезпечення пріоритетного розвитку людини у 

сучасному соціумі; 

•  адаптація навчального процесу до світових та загальноєвропейських стандартів в 

освіті шляхом впровадження і використання інноваційних підходів щодо суттєвого 

підвищення якості надання освітніх послуг, в яких мають органічно поєднуватися 

теоретичні знання з практичними навиками та їх застосування в реальному секторі 

економіки; 

•  сприяння активній взаємодії між освітніми закладами та приватним  бізнесом 

щодо розробки спільних проектів та забезпечення працевлаштуванням молодих 

спеціалістів на конкурентній основі. 

Реформування освітнього процесу нерозривно пов’язано з соціально-економічними, 

політичними і гуманітарними трансформаціями в країні. Йдеться насамперед про 

забезпечення балансу між фактичною потребою у молодих спеціалістах та кількістю 

випускників навчальних закладів різних рівнів акредитації. Найбільшим попитом на ринку 

праці нині користуються спеціалісти технічних спеціальностей. Це пов’язано з 

поступовим розвитком промислового потенціалу в країні, а також суттєвим зменшенням 

висококваліфікованих спеціалістів за останні 20-25 років. 

Актуальними постають питання синхронізації розвитку між вищою та професійно-

технічною освітою. Потреба у підготовці молодших спеціалістів зумовлена їх гострим 

дефіцитом на ринку праці. До ключових напрямів реформування профтехосвіти 

дослідники відносять такі заходи: реструктуризацію вузькопрофільного переліку 

спеціальностей; орієнтацію змісту освіти на формування загальних компетентностей; 

зміну процесу та методологій навчання, підготовку тих, хто навчається, до можливих змін 

у процесі праці; зміну підпорядкування системи ПТО, залучення частини її закладів до 

єдиної системи профільної старшої школи; налагодження соціального партнерства між 

ПТНЗ і працедавцями, ПТНЗ і ВНЗ, особливо на місцевому рівні [3, с. 30-31].  
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Отже, розуміння сучасних проблем та потенційних викликів, що стоять перед 

освітньою галуззю дають підстави для констатації необхідності її реформування на 

засадах демократичності, відкритості та гуманізації заради підвищення загального 

інтелектуального рівня громадян. Важливо наголосити на спадкоємності поколінь в 

освітньому процесі, тобто професійному вмінні використовувати набутий досвід, 

збагачувати його сучасними напрацюваннями та забезпечувати поступальний розвиток 

на майбутнє. Подальшими векторами розвитку вітчизняної освіти у контексті 

євроінтегрційних процесів мають стати уніфікація національної системи підготовки 

фахівців, створення при університетах науково-освітніх центрів, підвищення мотивації та 

компетенції викладачів освітніх закладів у наданні відповідних послуг тощо. 
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ПРИНЦИПИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МІЦНОЇ 
ДЕРЖАВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЛАТОНІВСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

«Всі наші закони повинні завжди мати на увазі єдину ціль.  
І ми цілком слушно погодилися, що ціль ця – доброчесність» 

(Платон, "Закони" ХІІ 963а) 

Майже дві з половиною тисячі років тому відомий мислитель Платон описував не 

лише устрій ідеальної держави, але й намагався скласти порядок дій і накреслити шлях, 

яким суспільство може поступово рухатися від існуючого укладу життя до 

найпрекраснішої своєї форми існування в гармонії та добрі. І почати будівництво варто із 

запровадження правильно орієнтованих законів, тобто із налаштування правильного 

законотворчого процесу. Ось одні із зазначених Платоном принципів. 

Законотворчість у своєму процесі, як і будь-яка інша творчість, є певним 

мистецтвом. Як і будь-який митець, законодавець працюючи над своїм витвором не має 

ніяких меж, тому сам митець повинен бути перш за все бездоганним у своїх намірах та 

прагненнях. Наступним моментом буде те, що законотворець змушений безперестанно 

поліпшувати свій твір, допоки останній не стане бездоганно прекрасним. Зрозуміло, що у 

такій важкій справі тривалості одного життя митця ніяк не вистачить. Якщо хтось 

береться створити витвір настільки прекрасний, щоб і в наступні часи він не втратив 

своїх позитивних якостей, а здавався б ще кращим, будь-якому митцю доведеться 

залишити по собі спадкоємця (сам же він смертний). Продовжувач справи підправлятиме 

витвір майстра, що може постраждати від часу, і блискуче відновлюватиме упущення, що 

неминуче виявляться із-за недосконалості будь-якого твору мистецтва на землі. 

В протилежному ж випадку безмірна праця митця довго не існуватиме.  

Якщо перекласти це на мову законотворчості, то законодавець перш за все хоче із 

достатньою, зважаючи на власні сили, ретельністю записати закони. Вони матимуть 

безліч упущень, оскільки спершу набудуть форми лише загального нарису 

найважливіших питань. З часом ці нариси перевірятимуться на досвіді. Звичайно ж, 

законодавець не може бути настільки безрозсудним, щоб не визнати неминучість безлічі 

пропущень, що потребуватимуть подальшого виправлення. Тільки таким чином, на думку 

Платона намічений законодавцем державний лад і порядок може стати не гіршим, а 

кращим (Закони VІ 769ае). 
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Законодавець не в змозі врахувати відразу безліч дрібничок в питаннях укладу 

людського життя, особливо в приватній сфері. До того ж нерідко справи потребують 

індивідуального підходу, пильної уваги законодавця до конкретної ситуації. Тому 

відповідні посадові особи, що з кожним роком набувають все більше досвіду, постійно 

робитимуть виправлення і щорічно вноситимуть зміни, поки не виявиться, що досягнуто 

межу досконалості для цих постанов та звичаїв. За життя законодавця, що запровадить 

нові закони, такі зміни слід вносити за його згодою. Після його смерті посадові особи 

доводять до відома компетентних стражів законів про упущення в області, що потребує 

виправлень.  

Так продовжуватиметься допоки все не досягне остаточного завершення. Після 

цього ж все буде встановлено непохитно і застосовуватиметься поряд з іншими 

законами, що від початку встановлені непорушно законодавцем. Надалі вже ніколи не 

допускається жодної добровільної не уповноваженої поправки і корегування в цих речах. 

Якщо з плином часу в майбутньому все ж виникне необхідність у змінах, то порядок 

узаконення змін буде ускладнений на стільки, щоб не проникло до законів нічого, що 

могло б їх спотворити. Платон пропонує наступну процедуру внесення змін до законів 

будь-якого рівня і галузі: всі посадові особи мають зійтися на нараду і звернутися за 

порадою як до всього народу, так і до божественних пророкувань через відповідні 

культові установи. Якщо всі будуть згідні, можна здійснити зміни, в протилежному ж 

випадку – ніяким чином і ніколи цього вже не можна буде зробити. До речі, згідно із цим 

законом будь-який голос проти внесення змін до законів матиме абсолютну силу (Закони 

VІ 772аd). Як видно така процедура складніша, аніж порядок внесення змін до 

конституцій сучасних держав, до того ж розповсюджується вона не лише на найвищий 

закон держави, а на все законодавство і будь-які відповідно затверджені нормативно-

правові акти. 

Якими ж причинами керувався Платон, виводячи такі принципи. Найбільше це 

необхідно для утримання усіх сфер життя та державного ладу загалом від зовнішніх 

впливів та бажань ввести будь-які новації. Ніхто ніколи не замислювався над тим, що, 

наприклад, характер дитячих ігор дуже сильно впливає на встановлення законів і 

визначає, чи будуть вони міцними чи ні. Якщо справа поставлена так, що одні й ті ж 

особи беруть участь в одних і тих же іграх, дотримуючись при цьому одних і тих же 

правил та радіючи одним і тим же забавкам, то все це також слугує непохитності 

серйозним узаконюванням. Якщо ж молодь похитне цю одноманітність ігор і вводитиме 
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новизну, шукаючи постійно змін і вважаючи приємним для кожного окремо різні речі, то 

це неминуче вплине на майбутній спокій та гармонію всього суспільства. Якщо молоде 

покоління, що завжди незадоволене своїм зовнішнім виглядом і вбранням, не визнає раз 

і назавжди встановлених правил про те, що пристойно і що потворно, не навчиться 

стримуватися і дотримуватися унормованого устрою суспільства, то це похитне із 

середини будь-який скрупульозно влаштований державний лад. А особливо, якщо така 

молодь високо поважатиме тих людей, які постійно вводять якусь новизну, щось інше й 

незвичне у зовнішній вигляд, в кольори тощо, то тут варто прислухатися до зауваження 

Платона, що для держави немає нічого більш згубного за все це.  

Так, насправді, непомітно змінюються звички молодих людей, змушуючи їх 

безчестити старе, зневажати старину і поклонятися завжди лише новому. Зміни в будь-

чому, за виключенням злих нещасть, – це найненадійніша справа. Навіть у змінах пір 

року чи вітрів, звичних гімнастичних вправах та їжі, до яких тіло звикло, і в устроях душі, 

будь-які зміни призводять до розладів і нестабільності, допоки не звикнеться з новим 

укладом життя. Це розповсюджується і на напрямок думок і на душевну природу людей.  

Закони, на яких людство було виховане, стали з часом непохитними завдяки певній 

божественній долі. І ніхто не пам’ятає та й не чув коли-небудь, щоб закони і звичний 

порядок були колись іншими. Душа людини благоговійно боїться похитнути будь-що із 

встановлених раніше законів. Так ось, враховуючи цю людську специфіку, законодавець 

має придумати спосіб, щоб в його новій державі певним чином здійснилося все як слід. 

Платон тут бачить єдиний шлях: не вважати, як ведеться, зміни в іграх молодих людей 

просто грою, в найвищій мірі несерйозною і такою, що не тягне за собою жодних 

наслідків. Тож, необхідно не лише відвертати від цього молодь, а й для старших не 

допускати винятків. Тут зазвичай не береться до уваги, що діти, які вводять новизну в 

свої ігри, неодмінно стануть дорослими і до того ж іншими, аніж діти попередніх поколінь. 

А раз вони стануть іншими, то вони будуть прагнути і до іншого життя і в цьому своєму 

прагненні забажають інших звичаїв та законів. Ніхто з них не боїться, що слідом за цим в 

державі наступить найбільше лихо. Зрозуміло, зміни, що стосуються лише зовнішнього 

вигляду людини, не призведуть до стількох бід. Але якщо мова йде про зміну звичок, 

коли люди нерідко починають схвалювати те, що раніше засуджували, і засуджувати те, 

що раніше схвалювали, то до цього більш, ніж до чогось іншого, слід віднестися з 

великою завбачливістю. Так і в мистецтвах з цієї ж причини слід шукати 

найрізноманітніші засоби, щоб діти не прагнули до змін і новизни та ніхто не спонукав їх 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

56 

до цього спокусою майбутніх задоволень. Тому прекрасним прикладом є закон єгиптян 

(Закони VІІ 797а-799а). Узаконивши все, що є прекрасним, єгиптяни оголосили про це на 

священних святкуваннях і нікому не дозволено було вводити новації й вигадувати будь-

що інше, особливо запозичуючи невітчизняне. Тому твори мистецтва, виконані десять 

тисяч років тому, залишаються незмінними упродовж віків і до сьогодні (Закони ІІ 756d-

757а). 

Все, що відноситься до законодавства ніколи в повній мірі ще не було правильно 

розроблено до кінця (Закони ІХ 857с). Будь-яка справа закінчується не тим, щоб що-

небудь виконати, надбати, заснувати. А цілком завершеною слід вважати справу, яка 

виконується лише тоді, коли знайдені засоби, збереження того, що з'явилося на світ, 

інакше цілому буде чогось бракувати. Ця властивість повинна не лише дати державі та її 

ладу тілесне здоров'я і схоронність, але й поселити благозаконність в душах, а ще 

більше – дати непохитність і незламність самим законам. Смішним було б витратити 

стільки зусиль і праці даремно, не досягнувши хоча б якоїсь міцності й сталості. Відтак, 

необхідно створити охоронний орган, який гратиме роль якоря для всієї держави і 

спасатиме все бажане, оскільки в ньому буде зосереджено все найкорисніше. Це має 

бути розум, злитий в єдине із найпрекраснішими відчуттями, і стане поправу спасінням 

держави, оскільки володітиме необхідним знанням, абсолютною доброчесністю і вестиме 

всіх до тієї єдиної мети, заради якої все існує (Закони ХІІ 960b-962d). 

Платон жив та діяв в ту перехідну епоху античного світу, коли гинув старий, 

свободолюбивий класичний поліс. Замість нього народжувалися величезні імперії, що 

цілковито підкорювали собі окрему особистість в політичному відношенні, але в той же 

час надавали їй широке поле для розгнузданого інтимно-суб'єктивного життя. На жаль, 

ми живемо у схожу епоху глобальних змін та випробувань. То чому б нам не винести 

досвід минулого і не зважитися на впровадження у сучасні принципи формування 

української держави та реформування різних сфер життя випробуваних тисячолітнім 

досвідом порад, так ретельно виписаних Платоном у своїх «Законах». 
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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ЮНАКІВ 

Сучасний світ характеризується стрімким прогресом у сфері поширення та розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема Інтернету. Динамічне використання 

Інтернету як глобального інформаційного ресурсу, приваблює різні верстви населення 

незалежно від віку, соціального статусу та освіти. Незважаючи на позитивне значення 

комп'ютеризації слід звернути увагу на негативні наслідки цього процесу, що несуть 

загрозу гармонійному розвитку особистості, а саме виникнення Інтернет-залежності. 

Варто зазначити, що на сьогодні феномен залежності від Інтернету, так званий 

синдром Інтернет-адикції, та його вплив на розвиток і формування особистості 

інтенсивно обговорюється та досліджується багатьма вітчизняними (Н. Бугайова, 

Г. Пілягина, О. Чабан, Л. Юр’єва та ін.) та закордонними вченими (К. Янг, Р. Девіс, 

А. Войскунський, Д. Грінфілд, А. Єгорова, та інші). 

Інтернет-залежність має негативний вплив на всі сфери життя юнака, руйнує його 

стосунки із соціумом та спричиняє повне заглиблення у віртуальну реальність, це в свою 

чергу впливає на формування характеру, на виникнення акцентуацій, на зміни емоційно-

вольової сфери, а також втрачається здатність до самоконтролю, з’являється емоційна 

нестабільність, дратівливість, неадекватна поведінка тощо. 

В ході дослідження було опитано 30 юнаків. Для виявлення впливу Інтернет-адикції 

на становлення характеру у юнацькому віці були використані наступні методики: «Тест-

опитувальник на наявність Інтернет-адикції (Кімберлі Янг)», «Характерологічний 

опитувальник (Леонгарда - Шмішека)». 

В результаті аналізу даних було з’ясовано, що: 56,6% є частково або повністю 

Інтернет-залежними, тобто вони витрачають необмежено кількість часу на мережу з 

метою заміни безпосереднього спілкування на віртуальне. Як правило, таким юнакам 

характерне непереборне бажання скористатися Інтернетом без суттєвої на те 

необхідності, вони є занадто дратівливі, знервовані та у них виникають труднощі у 

спілкуванні. 

43,6% не мають залежності від мережі, вони не витрачають багато часу на 

блукання по сторінках різних сайтів, в основному вони використовують Інтернет як 
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джерело пошуку інформації, лише іноді для розвантажування чи відпочинку вони 

переглядають відео, малюнки, грають он-лайн ігри із логічним змістом.   

Вибірка була поділена на експериментальну (частково або повністю Інтернет-

залежні юнаки) та контрольну (юнаки без Інтернет залежності) групи. 

В процесі дослідження було проведено порівняльний аналіз показників типів 

акцентуацій у підлітків з різним ступенем вираження Інтернет-залежності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Типи акцентуацій контрольної та експериментальної груп (%) 
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Контрольна 
група 

23,07 7,6 0 7,6 38,4 7,6 7,6 38,4 23,07 0 

Експериментальна 
група 

5,8 23,5 0 23,5 5,8 23,5 29,4 5,8 5,8 17,6 

 

Відповідно до даних таблиці, у контрольної групи юнаків найбільш виражені 

гіпертимний (характеризується підвищеним фоном настрою у поєднанні з оптимізмом та 

високою активністю) та афективно-екзальтований (особливістю є легкість переходу від 

стану захвату до стану печалі) типи – 38,4%. 

Натомість, в експериментальної групи домінує тривожний тип (29,4%), що для 

якого характерним є схильність до страхів, боязкість і лякливість. Крім того, з`ясувалося, 

що для юнаків, які частково або повністю залежні від Інтернету є характерними також 

неврівноважений (23,5%), збудливий (23,5%), дистимний (23,5%) та інколи циклотимний 

(17,6%) типи акцентуацій.  Для юнаків, які не страждають від Інтернет-адикції також 

характерними виявилися такі типи акцентуацій як демонстративний (23,07%) та 

емотивний (23,07%). 

Варто зазначити, що поширеним виявилося явище домінування одразу кількох 

акцентуацій рис характеру в одного й того ж досліджуваного. 

Отже, згідно з результатами дослідження можна стверджувати, що Інтернет-

залежні юнаки більш замкнені, мовчазні, у них, як правило,  занижена самооцінка, вони 
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важче ідуть на контакт, для них є характерними дратівливість та запальність, а також їм 

притаманне відчуття власної неповноцінності та самокритичність. 

Юнаки, які не страждають Інтернет-залежністю навпаки є більш товариськими, 

жвавими, життєрадісними, вони виявляють яскравість та щирість своїх почуттів, а також 

є більш відкритими до інших. Полюбляють компанії однолітків та є відданими друзями. 

Також, під час дослідження було встановлено, що існує статистично значущий 

прямий зв`язок між Інтернет-залежністю та деякими типами акцентуацій, а також було 

виявлено зворотній зв`язок між залежністю та одним із типів акцентуацій. 

Дані аналізу (з Пірсоном) вказали на суттєвий зв`язок між Інтернет-адикцією та 

неврівноваженим типом акцентуацій (r=0,47, p≥0,01). Тобто, залежні від Інтернету 

юнаки, як правило, не дуже товариські, мовчазні, чутливі до образ та засмучення, схильні 

до повчань тощо. 

Також, було виявлено прямий зв`язок між залежністю від мережі та збудливим 

типом акцентуацій (r=0,73, p≥0,001). Звідси слідує, що юнакам з даною адикцією 

властива підвищена імпульсивність, дратівливість, запальність, а також вони схильні до 

конфлікту, де часто виступають активною стороною. 

Натомість, було виявлено зворотній зв`язок між Інтернет-адикцією та гіпертимним 

типом акцентуацій (r=-0,3, p≥0,1). Як наслідок, чим більша Інтернет-залежність, тим 

менший вияв акцентуацій гіпертимного типу. Залежні юнаки не характеризують 

великою рухливістю, жвавістю, товариськістю та життєрадісністю у 90% випадків. 

Аналіз результатів дослідження показав, що глобальна мережа Інтернет суттєво 

впливає на формування характеру сучасних юнаків. 

Варто зазначити, що профілактика Інтернет-залежності є особливо важливою. Для 

того, щоб запобігти негативним наслідкам залежності від Інтернету необхідно проводити 

планомірну та послідовну підготовку юнацтва до оволодіння світом та інформаційною 

культурою Інтернету. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В АУДИТІ 

Для аудиторів альтернативою перевірки всієї фінансової звітності може бути 

вибіркове дослідження бухгалтерських документів. У цьому випадку для проведення 

перевірки аудитор відбирає з усієї сукупності документів (генеральної сукупності) лише 

певну їх частину (вибірку). На основі цієї вибірки аудитор повинен сформувати свою 

думку про фінансову звітність. 

До цього схиляються не тільки аудитори, але і деякі автори, які стверджують, що 

специфіка аудиторських вибірок є незначною, а тому в аудиті потрібно використовувати 

вибірковий метод замість суцільної перевірки бухгалтерських документів [1, с.32-33]. 

Однак, це твердження є достатньо дискусійним. У Міжнародних стандартах аудиту 

ISA 530 [2] є чимало моментів, які не дозволяють аудиторську вибірку вважати типовим 

різновидом вибіркового методу. 

Багато аудиторів некоректно розуміють ризики, пов’язані із застосуванням 

статистичного підходу в аудиті. Можливо це в деякій мірі випливає з неточності 

перекладу Міжнародного стандарту аудиту ISA 530. У тексті оригіналу на перше місце 

цілком коректно ставиться ризик надання неправильного висновку, а на друге – ризик 

додаткової роботи, а не навпаки, як це зустрічається в інших джерелах. 

В аудиті, на відміну від інших галузей, методика вибіркового методу ще 

недостатньо розроблена. В ідеалі  вона повинна бути точною і чіткою, щоб різні аудитори 

в процесі дослідження в однакових умовах не могли прийняти різні рішення. До речі, при 

використанні суцільної перевірки документів останній принцип часто порушується. 

У багатьох випадках проблеми виникають при здійсненні вибірок за грошовою 

одиницею (елемент, який містить обрану грошову одиницю). При цьому, як правило, 

використовують систематичну вибірку, яка підтримується світовим аудиторським 

програмним забезпеченням. Однак, вона має як переваги (усі елементи, сума яких 

більша за інтервал вибірки, обов’язково попадають у вибірку), так і недоліки (метод 

спрацьовує погано при умові співпадання розподілу вибірки з розподілом  помилок у 

генеральній сукупності (наприклад, на кінець кожного місяця припадають усі відібрані 

операції). 
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Іноді при застосуванні вибіркового дослідження виникає одинична, ізольована 

помилка. Але без додаткових перевірок не можна робити висновок, що ця помилка 

єдина, оскільки не виключено, що у вибірку можуть не потрапити порушення, які нечасто 

зустрічаються у всій сукупності бухгалтерських документів та ін. 

Таким чином, щоб статистичні дослідження полегшили роботу аудиторам, потрібно 

максимально формалізувати застосування вибіркового методу в аудиті, можливо внісши 

окреме Положення в розвиток Стандарту. З іншого боку, в умовах масового 

застосування автоматизованих облікових систем використання аудиторами вибіркового 

методу має бути значно обмеженим, оскільки по суті традиційні критерії тут вже не діють 

(у паперовій бухгалтерії 10 грн. – це несуттєва помилка, а у комп’ютерній – це свідчить 

про помилки в алгоритмах і є суттєвим). 

Натомість, сьогодні всю сукупність облікових даних без винятку дозволяє 

аналізувати в автоматичному режимі сучасне програмне забезпечення, а вибірка 

потрібна лише для з’ясування, чи відбулися в дійсності господарські події, які 

відображені записами у базі даних комп’ютерної програми бухгалтерського обліку. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА 

Питання становлення інституту президентства є надзвичайно актуальним для 

України як країни, що знаходиться в процесі демократичного транзиту, що шукає 

ефективної моделі державного правління, застосовуючи рішення, що були напрацьовані 

у ході розвитку західних демократій і власного історичного досвіду. 

Модель взаємовідносин президента з політичними партіями вимагає розгляду і 

інституту президенства, і місця і ролі політичних партій в державах з різною формою 

правління. Варто використати історичний підхід до розгляду вказаного інституту, а 

оскільки політичні партії виникли і інституціалізувалися загалом дещо раніше, ніж 

президенство (міжпартійна боротьба у сучасних її формах бере свій початок з другої 

половини XVII cт. з англійського парламенту), то потрібно зосередитися, насамперед, на 

питанні становлення інституту президенства.  

Президент – це глава держави, що концентрує свідому і творчу базу виконавчої 

влади, він виступає символом єдності певної державної цілісності. Президенту належить 

особливе місце в державі, оскільки він уособлює державу, виступає від її імені і 

забезпечує узгоджене функціонування всього державного механізму. Це ускладнює чітке 

наукове визначення місця й ролі глави держави у державному механізмі, який базується 

на принципі поділу влади, і потребує ґрунтовного дослідження функціонального 

призначення цього органу. 

До функцій президента, які залежать від певної розстановки політичних сил 

суспільства, традицій кожної країни, рівня політичної культури народу, встановлених 

конституційних норм, входять представництво держави у внутрішніх і зовнішніх 

відносинах, забезпечення державного суверенітету і національної безпеки, призначення і 

звільнення глав дипломатичних представництв за кордоном і певної частини урядовців 

усередині держави, командування збройними силами, нагородження державними 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

63 

нагородами, присвоєння військових і цивільних звань, здійснення помилування, 

прийняття до громадянства тощо. 

Президентство виникло у середині XVIII ст., коли в Сполучених Штатах Америки 

вперше конституційно введено посаду президента – глави держави. Поява 

президентських республік була пов’язана передусім із прагненнями молодих, енергійних і 

неупереджених колонізаторів позбутися пережитків монархічного ладу. Саме з цієї 

причини посада глави держави стала виборною, не довічною і, головне, обмеженою 

конституцією. На інститут президентства було покладено головне завдання 

республіканського ладу – гарантування конституції, а відтак і демократії. Першим 

президентом Сполучених Штатів Америки у 1789 р. був обраний Джордж Вашингтон. 

Після цієї події інститути президентства стали поширеними у країнах Нового Світу. 

Першими президентами – главами держав у Європі стали 1848 р. Луї Наполеон 

Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії. В Азії першим президентом став 1911 р. 

Сунь Ятсен у Китаї, незабаром – 1923 р. – Мустафа Кемаль, прозваний Ататюрком, у 

Туреччині. 

Конкретна форма президентства, що містить комбінований набір певних засобів і 

способів управління державою існує в кожній країні, де є президентське правління. 

Неоднакові в кожній країні і компетенції, повноваження, функції президента. Вони 

індивідуальні за своєю структурою і своєрідні за функціональною відмінністю. 

Президентська влада будь-якої країни спирається на власну конституційну базу і 

специфічну право-регулятивну і політичну діяльність.  

У президентських республіках глава держави має широкі й реальні владні 

повноваження. Це стосується і глав держав у деяких країнах із змішаною 

республіканською формою правління. У парламентарних республіках глава держави 

зазвичай не має істотних владних повноважень. Загалом президент може посідати різне 

становище в системі державної влади: бути главою лише держави (наприклад, у ФРН); 

бути главою одночасно держави й виконавчої влади (США); бути главою держави і 

фактичним керівником уряду за наявності прем'єр-міністра (Франція); бути складовою 

частиною парламенту (Індія). 

Особливості правового статусу глав держав, обсяг їх компетенції вирішальною 

мірою залежать від форми державного правління, впровадженої в тій чи іншій країні. 

Однак за будь-якої форми правління статус глави держави характеризується такими 

властивостями, як невідповідальність, незмінюваність і нейтральність. 
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Невідповідальність проявляється в тому, що глава держави не несе ні політичної, ні 

юридичної відповідальності за свою діяльність. Притягнення президента до юридичної 

відповідальності в порядку імпічменту може бути лише у разі скоєння ним тяжкого 

кримінального злочину, а не за результати діяльності як глави держави. 

Незмінюваність означає, що глава держави законним шляхом не може бути 

усунутий з посади до його смерті або до закінчення терміну повноважень (за винятком 

процедури імпічменту). Нейтральність глави держави полягає в тому, що повинен бути 

виразником загальнонаціональних інтересів і стоїть поза політичною боротьбою. 

Глави держав формально наділяються широкими повноваженнями у сфері 

законодавчої, виконавчої і судової влади. Основними з таких повноважень можуть бути: 

а) у сфері законодавчої влади: скликання, відкриття й закриття чергових і 

позачергових сесій парламенту; достроковий розпуск парламенту або однієї з його палат 

і призначення позачергових виборів; підписання та обнародування законів; вето на 

закони, прийняті парламентом; повернення законів до парламенту для повторного 

розгляду; законодавча ініціатива; видання власних нормативних актів; призначення 

членів верхньої палати парламенту; 

б) у сфері виконавчої влади: участь у формуванні уряду; відправлення уряду у 

відставку; керівництво адміністративним апаратом і збройними силами; 

в) у сфері судової влади: призначення на судові або вищі судові посади; 

помилування, пом'якшення і скасування кримінальних покарань, визначених судом; 

проголошення амністії. 

Отже, в сучасних західних демократичних державах модель взаємовідносин 

президента з політичними партіями залежить від форми державного правління – 

президентської чи парламентської республіки. Саме тип республіки визначає 

взаємовідносини політичних партій і президента: у президентських республіках 

президент є переважно лідером правлячої політичної партії, формує уряд з її членів, а 

опозиційна партія, представлена у парламенті, має обмежені можливості впливу на 

президента і уряд. У парламентських республіках ми маємо справу фактично з 

правлінням політичних партій – вони, будучи представленими у парламенті, здійснюють 

законодавчу діяльність, формують уряд, формують курс уряду і фактично – політику 

держави. Президент у деяких випадках може обмежити всевладдя політичних партій 

через унеможливлення «політичного пату» у парламенті у разі відсутності 

парламентської більшості через розпуск парламенту або через унеможливлення 
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радикальних змін у законодавстві через накладання вето на закони, ухвалені 

парламентом. У випадку Української держави ми маємо справу зі змішаною формою 

державного правління з порівняно сильною президентською владою. Це дає можливість 

формувати уряд з членів президентської партії, формувати пропрезидентську більшість у 

Верховній Раді, впливати на законотворчу діяльність застосовуючи вето, гарантувати 

дієздатність верховної Ради через можливість її розпуску у випадку політичної кризи. 
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Побудова України як правової держави обумовлює сьогодні потребу в підвищенні 

рівня правової освіти. Суттєві напрями та заходи щодо реалізації правоосвітньої 

діяльності в Україні встановлені Національною програмою правової освіти населення, 

яка передбачає створення необхідних умов для набуття населенням правових знань та 

навичок, обізнаності з їхніми правами та обов’язками, правильне застосування набутих 

знань, а також гарантії доступу громадян до джерел правової інформації. Правова освіта 

має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, 

виховання активної позиції у громадянському суспільства та є складовою частиною 

національної системи освіти [1].  

Процес реалізації правових норм загалом та земельних зокрема – це взаємодія їх 

вимог зі свідомістю індивіда. Необхідною умовою забезпечення правопорядку є 

формування правових переконань (від зовнішніх вимог, що їх висуває суспільство до 

особистості, до внутрішнього переконання й від нього – до дії), що, в свою чергу, є 

шляхом формування правової свідомості. Правомірна поведінка можлива лише з 

формуванням правового переконання. Вироблення звички до дотримання правових 

норм, до правомірної поведінки – головне та найскладніше завдання правової освіти [2]. 

Таким чином в контексті юридичної відповідальності у сфері земельних правовідносин 

доречно наголосити на позитивній юридичній відповідальності, яка є добровільною 

формою реалізації юридичної відповідальності, і полягає у відповідальності за майбутні 

дії, в активній поведінці стосовно правильного, належного виконання суб’єктом своїх 

обов’язків, дотримання і виконання вимог права, що реалізовується у правомірній 

поведінці суб’єктів права, яка заохочується у вигляді застосування державою різних 

заходів правового заохочення (особистого, майнового та організаційного характеру). Чим 

вищий рівень відповідальності в активному сенсі (позитивна відповідальність), тим краще 

у суспільстві дотримуються соціальні норми і рідше застосовується відповідальність у її 

ретроспективному аспекті (пасивна, негативна відповідальність). На нашу думку, 

встановлення в законодавстві земельно-правових норм, в яких містяться приписи щодо 

зобов'язання осіб виконати певні дії, які мають привести до позитивних і юридично 
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значимих наслідків, є не просто обов’язком з їх боку, а й гарантією забезпечення вимог 

раціонального використання та охорони земель, реалізації і захисту прав громадян. 

Основоположною в цьому сенсі є ст. 14 Конституції України, в якій зазначено, що земля є 

основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Таким чином держава визнає себе суб’єктом позитивної відповідальності. 

У сфері підвищення рівня правової освіти державою провадяться певні заходи, які, 

проте, не можна вважати достатніми, оскільки рівень правової освіти населення 

залишається вкрай низьким. З метою підвищення рівня доступу до правової інформації 

та рівня знань громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, формування у суспільстві 

правової культури та правової свідомості, Президентом України було підписано Указ 

«Про оголошення в Україні 2018 року – Роком реалізації правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» [3]. З метою вирішення на державному рівні питання подальшого 

розвитку поінформованості населення, задоволення потреб громадян в одержанні 

правових знань, шляхом удосконалення правової освіти населення була затверджена 

Національна програма правової освіти населення. Варто зазначити, що на сьогодні 

правова освіта населення та раціональне використання і охорона земель розглядається 

державою як один із шляхів подолання бідності в Україні. Так, 08 серпня 2016 року 

Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження «Про затвердження плану 

заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності». Серед основних 

напрямів, виділено такі як: створення на базі сільських закладів культури та освіти 

центрів інформації для розв’язання соціально значущих проблем, зокрема: 

комп’ютеризація відповідних закладів, наявність доступу до Інтернету, вільний доступ до 

безоплатних друкованих видань, проведення семінарів тощо; вирішення питання 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на 

поліпшення стану земельних та інших природних ресурсів, сприяння зайнятості 

населення [4].  

На нашу думку, створення умов щодо підвищення рівня правової освіти та культури 

населення у сільській місцевості позитивно вплинули б і на реалізацію ринкових 

земельних правовідносин. Так, за даними соціологічних опитувань на Поліссі, 50% 

респондентів негативно ставляться до відміни мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 57 % респондентів, власників паїв, не збираються 

продавати землю після скасування мораторію, хоча переважна більшість власників паїв, 

а саме 69% мають вік понад 50 років, не в змозі самостійно обробляти землю і здають її 
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в оренду [5]. Такі результати є наслідком того, що питання впровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення в нашій державі є надзвичайно заполітизованим. 

Часто політичні сили спекулюють даним питанням для отримання високих рейтингів та 

довіри населення, говорячи про абсолютну неспроможність чинного земельного 

законодавства регулювати ринкові відносини і наголошуючи на необхідності прийняття 

десятків нормативно-правових актів в даній сфері. В цьому контексті слід зауважити, що 

ринок земель інших категорій в нашій державі функціонує, можливо з певними 

недоліками, але тим не менше. Крім того, не всі землі сільськогосподарського 

призначення підпадають під мораторій. Даним питанням легко маніпулювати в нашій 

державі, використовуючи низький рівень правової освіти українських селян в даній сфері. 

До заходів у сфері правової освіти населення варто віднести проведення, як для 

громадян, так і для посадових осіб круглих столів, тренінгів, лекцій-бесід з метою 

ознайомлення із новими нормами чи роз’яснення діючих правових норм. Поряд з уже 

зазначеним інформуванням, слід впроваджувати такі заходи серед населення, як: 

екологічне виховання, агітація з метою збереження довкілля, пропаганда 

природоохоронної діяльності, роз’яснювальна робота, особливо серед молоді. Діяльність 

в даній сфері повинна будуватися на основі тісної, усебічної взаємодії з населенням, 

різними громадськими формуваннями, організаціями і об’єднаннями, засобами масової 

інформації. Тобто, через ЗМІ (радіо, телебачення, сторінки в інтернеті) та з допомогою 

громадських організацій населення має бути проінформоване про випадки порушення 

законодавства, які сталися у певній місцевості, та заходи, які були застосовані для їх 

невідкладного усунення. У літературі з цього приводу висловлюється досить прогресивна 

та цікава думка. Так, В. М. Комарницький вказує, що необхідним є прийняття закону про 

екологічну інформацію, посиливши роль закону у цій сфері, оскільки відносини з 

екологічного інформаційного забезпечення у сфері природокористування регулюються 

великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів. Також доцільно у 

поресурсових нормативно-правових актах передбачити спеціальні статті, у яких би 

визначався зміст інформації про стан відповідних природних ресурсів, джерела, в яких 

вона міститься; органи, що відповідають за організацію інформування в цій сфері 

природокористування [6, с.165].  

Важливу роль у підвищені правової освіти відіграють юридичні клініки закладів 

вищої освіти. Юридична клініка утворена як база для практичного навчання та 

проведення навчальної практики студентів старших курсів, є структурним підрозділом 
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закладу вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право». Одним 

із пріоритетних завдань юридичних клінік є проведення заходів з правової обізнаності 

населення, надання правової допомоги різним верствам населення Крім того, 

підвищенню рівня правової освіти сприяють і інші суб’єкти надання безоплатної правової 

допомоги. Так, аналізуючи положення статті 3 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», можна зазначити, що безоплатна правова допомога – це вид державної 

гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, у 

випадку порушення прав і свобод – їх відновлення, а також  порядок оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування та державної лади, їх посадових і 

службових осіб [7]. Тобто, така допомога є і різновидом забезпечення державою 

реалізації земельних правовідносин. Слід зазначити, що за статистикою звернень до 

Центрів правової допомоги під час виїзних консультацій, більше 50% звернень сільських 

мешканців стосується саме питань реалізації земельних правовідносин. 

Сьогодні рівень правової освіти, обізнаності, культури та свідомості населення є 

надзвичайно низьким, що вкрай негативно впливає на забезпечення реалізації 

земельних правовідносин в Україні. Нормативно-правове регулювання даної сфери та 

механізм його реалізації не можна вважати достатнім. Слід посилити роботу органів 

державної влади та місцевого самоврядування з правової освіти населення загалом та в 

сільській місцевості зокрема. 
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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У сучасному суспільстві гостро назріла потреба урахування загальнолюдських 

цінностей у будь-якій сфері практики. Відповідно, система вищої освіти має 

забезпечувати підготовку компетентних фахівців, здатних вирішувати увесь комплекс 

завдань, що поставатимуть перед ними, і орієнтованих на гуманістичні пріоритети. Звідси 

випливає і необхідність перегляду змісту, принципів, форм та методів підготовки 

майбутніх фахівців через призму гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу у ЗВО. 

Дослідження проблеми гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу 

О. Барно, С. Гончаренко, В. Добриніна, Т. Кутевич, М. Добрускіна, І. Зязюна, Є. Шиянова, 

Ю. Красильника, М. Нещадима, І. Хорєва та ін. обґрунтовують сутність цих двох 

взаємозалежних сторін єдиного процесу підготовки фахівця. Зокрема: гуманізація і 

гуманітаризація передбачають відхід вищої освіти від авторитарної педагогіки, з її 

ставленням до студентства як пасивного об’єкта впливу, й застосування педагогіки 

співробітництва, заснованою на діалогічному спілкуванні науково-педагогічних 

працівників і студентів як рівноправних суб’єктів навчальної діяльності [1; 2; 3; 5; 6].  

Розглянемо більш детально сутність прояву гуманізації та гуманітаризації в 

освітньому процесі ЗВО. 

Гуманізація освіти передбачає: 

- визнання людини як особистості, яка має право на розвиток своїх здібностей, 

можливостей та їх реалізацію в суспільстві, на утвердження свого місця в житті, 

- забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків 

людини і навколишнього середовища, суспільства і природи; 

- утвердження морального підґрунтя громадського життя, стосунків між людьми; 

- утвердження філософських, психологічних та педагогічних поглядів, що 

визначають цілі й завдання вищих навчальних закладів у підготовці й вихованні 

майбутнього фахівця як творчої особистості.  

Гуманітаризація освіти передбачає: 

- формування гуманістичних міжособистісних стосунків, у тому числі між науково-

педагогічним працівником і студентом у навчальному процесі; 
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- посилення ролі суспільних дисциплін у процесі, що формують систему ціннісних 

орієнтацій, дають змогу осягнути феномен людини, її місце і роль у світі, виробляють 

уміння регулювати психологічні, соціальні, політичні, міжнаціональні конфлікти та й 

загалом спілкуватись; 

- розширення переліку гуманітарних дисциплін, поглиблення інтеграції їх змісту для 

отримання системного знання; 

- удосконалення змісту і методики викладання гуманітарних дисциплін з метою 

формування та забезпечення розвитку високих моральних якостей майбутніх фахівців; 

- гуманітарну спрямованість усіх навчальних дисциплін, яка б формувала 

критичність мислення, привносила у викладання колізії історії, логіку традицій відповідної 

предметної галузі, її соціальну й економічну основу, етичні і моральні аспекти; 

- формування цілісної картину світу, духовності, культури особистості; забезпечення 

ґрунтовного загальнокультурного розвитку, формування гармонійної, цілісної 

особистості, що є чинником її професійного становлення і самореалізації. 

Вище викладене дає підстави розглядати гуманізацію у ЗВО як певний світоглядний 

підхід в освіті, орієнтований на розвиток особистості студента. Гуманітаризація постає 

стратегією реалізації зазначеного підходу в навчально-виховному процесі.  

З огляду на сказане, навчально-виховний процес у вищій школі повинен 

ґрунтуватися на принципах гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

Зауважимо, що цей напрям виник у 60-х роках ХХ століття у зарубіжній психології як 

альтернатива технократичним і маніпулятивним тенденціям у психологічній науці і 

практиці. Гуманістичність даного напряму розкривається у його основній меті – 

допомогти людині прийняти себе у цілісності, гармонізуючи дію принципу задоволення і 

духовне зростання (В. Франкл). 

У зв'язку з цим, головним професійним завданням вищої школи є розкрити творчий і 

духовний потенціал студентів, сприяти їх самопізнанню, саморозвитку, задоволенню 

духовних потреб, розумінню ними своєї унікальності, свободи і відповідальності, 

власного призначення [8]. 

У сучасних реаліях українського соціуму впровадження ідеї гуманізації та 

гуманітаризації вищої освіти приховує певні колізії: 

1) поверхнево сприйнята ідея приховує великий ризик зниження авторитету 

фундаментальних, точних наук та погіршення якості їх викладання; 
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2) упровадження ідеї гуманізації та гуманітаризації в освіті накладається на базове 

протиріччя між процесами глобалізації та курсом на розбудову повноцінної  національної 

освіти.  

Успішне вирішення зазначених колізій у межах ЗВО можливе, на наш погляд, через 

дотримання таких важливих умов: а) високий професійний рівень науково-педагогічних 

працівників, навчальної та навчально-методичної літератури; б) збереження та активне 

впровадження в освітній процес кращих надбань вітчизняної психолого-педагогічної 

науки. 

Зокрема, на наш погляд, в освітній процес ЗВО має впроваджуватись ідея 

гуманізму К.Д Ушинського, В.О. Сухомлинського, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, що 

передбачає повагу і довіру до студента, визнання його унікальності, права на власний 

вибір  та підтримання у кожного студента поваги до самого себе. 

Відомий класик, корифей психологічної науки Г.С. Костюк в умовах, коли повсюди 

панували директивні методи навчання, з багатьох трибун світу (Київ, Москва, Брюcель) 

проголосив, що джерело розвитку особистості знаходиться у самій людині. Тобто, її 

потреби, прагнення, почуття, думки, потяги випливають із самої сутності живої людини, 

яка взаємодіє з оточуючим середовищем. У той час це суперечило офіційному 

методологічному постулату про соціальну детермінованість процесу розвитку 

особистості. Слід наголосити, що гуманістична орієнтація пронизує все вчення 

Г.С. Костюка, оскільки вчений, розв’язуючи будь-яку психологічну проблему, завжди 

звертався до особистісної сфери людини, тобто підкреслював пріоритет внутрішнього 

над зовнішнім [1]. 

Розвиток гуманістичних ідей Г. С. Костюка продовжили його учні та послідовники 

(Л.К. Балацька, Г.С. Балл, В.К. Котирло, Т.В. Косма, В.В. Андрієвська, І.О. Синиця, 

М.І. Алексєєва, Т.М. Титаренко, В.О. Татенко та інші). Вони розвинули вивірену часом 

гуманістичну позицію учителя, яка полягає у тому, що раціонально побудовані педагогічні 

впливи здатні відігравати вирішальну роль у психологічному розвитку, за умов орієнтації 

на внутрішній світ особистості та врахування її унікальної неповторності, суб’єкта 

активності. 

Особлива роль у цьому процесі належить педагогу. Він повинен бути 

багатогранною, яскравою особистістю, здатною успішно пробуджувати активність 

молодих людей, спрямовану на самопізнання, саморозвиток, самоудосконалення, на 

реалізацію власних можливостей. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Діяльність суб’єктів господарювання України в ринкових умовах здійснюється під 

впливом постійного навантаження зовнішніх факторів, що вимагають від підприємств 

приватної та колективної форм власності вчасно та адекватно реагувати на різного роду 

чинники. За цих умов подальший розвиток підприємств є можливим при застосуванні 

стратегічного планування із використанням підходу ситуативного менеджменту, а отже, 

забезпечення економічної безпеки викликає все більшу зацікавленість в мінливих умовах 

ринку. Пошук нових підходів в управлінні та випрацювані індивідуальних методів 

управління безпечним функціонуванням підприємства в цілому набувають постійної 

актуальності. 

Вплив держави на функціонування підприємств приватної та колективної форм 

власності зменшився та визначив застосування ринкових інструментів щодо управління 

економічними відносинам між суб’єктами господарювання. Поширення набули економічні 

методи управління. Керівництво підприємств самостійно встановлює пріоритети 

діяльності, на свій власних ризик формує цінову та інвестиційну політики, визначає 

сукупність видів продукції та ринки її збуту. За прийняті управлінські рішення керівництво 

підприємств несе повну відповідальність. Вплив зовнішнього середовища та посилена 

конкуренція на рику обумовлюють стратегію та ділову політику підприємств. В таких 

умовах під впливом нестабільного зовнішнього середовища змінюється вся ієрархічна 

система управління підприємством, його цілі діяльності, основні бізнес-процеси, що 

покликані забезпечити розширене відтворення вкладеного капіталу. Ринкові позиції 

підприємства формуються через застосування інноваційно-інвестиційних підходів та 

проектного управління. 

Наразі доцільно виділяти два види впливів зовнішнього середовища. Прямий, що 

розглядається через призму кон’юнктури ринку (поведінку конкурентів, постачальників та 

споживачів; зміни господарського законодавства та ставки інвестицій тощо) та непрямий 

(політична ситуація в державі; стан військової агресії чи розвиток науково-технічного 

прогресу тощо). Організація управління сучасним підприємством повинна 

випрацьовувати механізми адаптації до впливів зовнішнього середовища, а функція 

менеджменту – зводитись до автоматизації прогнозування взаємозв’язків підприємства з 
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суб’єктами зовнішнього середовища. Позитивна та негативна результативність таких 

взаємозв’язків і визначає поняття економічної безпеки підприємства. 

При визначенні поняття "економічна безпека" стала переважати думка про те, що 

його зміст відображає такий стан підприємства, що забезпечує здатність протистояти 

несприятливим зовнішнім впливам [1, с.69]. 

Економічна безпека підприємства визначена як "захищеність його діяльності від 

негативних впливів зовнішнього середовища, а також як спроможність швидко усунути 

різні загрози чи пристосуватись до існуючих умов, які не позначаються негативно на його 

діяльності" [2, с.53].  

Тамбовцев В. Л. стверджує, що економічна безпека – стан підприємства, який 

визначається як імовірність небажаної зміни будь-яких якостей, параметрів належного 

йому майна і його зовнішнього середовища [4]. 

У рамках підходу до економічної безпеки підприємства як стану, обумовленого 

впливом зовнішнього середовища, слід застосувати ресурсно-функціональний 

підхід [2, с.54]. Автори цього підходу розглядають економічну безпеку підприємства "стан 

найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загроз та 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час та на майбутнє". У 

цьому підході у якості основних напрямів забезпечення економічної безпеки виділяють 

сім функціональних складових: інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, 

фінансову, політико-правову, екологічну, інформаційну та силову [3, с.139]. Комплексний 

характер такого підходу дозволяє вивчити процеси та дослідити найважливіші фактори, 

що впливають на функціональну складову економічної безпеки підприємства; провести 

аналіз формування, розподілу та використання ресурсів підприємства; обґрунтувати 

економічні індикатори та вимоги до максимально високого рівня забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

Отже, економічну безпеку підприємства можна розглядати різнобічно, зокрема, як 

своєчасну реакцію підприємства на зміни в зовнішньому середовищі, тобто, з позиції 

ситуаційного підходу до управління, яким визнається важливість швидкості й адекватної 

реакції, котрі забезпечують адаптацію підприємства до умов його існування. Втім, 

економічну безпеку слід розглядати скрізь еволюційність ситуаційного підходу до 

управління підприємством [2, с.55]. 

Безумовно, з одного боку, є необхідним розробляти вузькофункціональні напрями 

забезпечення економічного безпеки, для більш глибокого вивчення окремого аспекту 
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діяльності підприємства, а з іншого, проведений аналіз існуючих підходів до визначення 

сутності економічної безпеки доводить – єдиного визначення поки що не існує, оскільки, 

міждисциплінарне поняття (стик економіки та безпеки) потребує постійного дослідження 

впливу мінливих ринкових механізмів з врахуванням принципів сучасного менеджменту. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Система освіти в Україні, як будь-яка галузь професійної діяльності та прикладного 

наукового знання, уявляє з себе той динамічний механізм, який підлягає розвитку на 

кожному етапі розбудови української державності. Такий розвиток передбачає 

урахування в освіті викликів сучасності та прагматичний погляд у те майбутнє, яке 

передбачає створення певного освітнього простору, як фактора розвитку суспільства та 

держави з одного боку, а з іншого сприяє розвитку особистості та її професійній 

самореалізації у житті. Як будь-яка інша складна система освіта має зовнішні протиріччя 

та внутрішні. Зовнішні пов’язані із ситуацією у сіспільстві, яка об’єктивно впливає на стан 

та можливості освітянської діяльності та формує соціальне замовлення освіти; внутрішні 

протиряччя, як об’єктивне та закономірне явище, складають зміст власно самого 

розвитку освіти як визначеної системи. З приводу вказаного пошук певних протиріч та їх 

чинників є засобом удосконалення будь-якої системи і тим більше системи освіти.  

На наш погляд розгляд деяких проблем сучасної освіти може бути продуктивним з 

точки зору педагогічної психології, яка комплексно (тобто через психологічний механізм 

розвитку) враховує проблематику навчання, виховання та педагогічну діяльність освітян. 

Перша проблема: Нова українська школа. На теоретичному рівні  реформа під 

назвою Нова українська школа ґрунтується на таких ключових концептах як педагогіка 

партнерства, автономія школи, наявність мотивованого вчителя, науковість навчання, 

новий зміст освіти і т. ін. [3, с.11]. Узагальнюючи їх можна стверджувати, що заподіяна 

спроба здійснення реформи на дитиноцентричному підході, тобто в центрі освітнього 

процесу – учні, їхні очікування та потреби, інтереси й життєві пріоритети, які формуються 

у результаті усвідомлення ціннісних категорій життя [2, с.2].  

Досвідчені вчителі, розглядаючи проблематику шкільної освіти завжди виділяють як 

приоритетну проблему необхідність удосконалення початкової школи. У цьому зв’язку 

досить позитивним явищем Нової української школи є ліквідація оцінювання успішності 

дітей, при тому, головним завданням початкової школи залишається формування стійкої 

мотивації молодших школярів на подальше навчання та трансформація їм початкових 

навичок навчання. 
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У той же час не варто відмовлятися від керуванням перцептивним механізмом 

саморегуляції пізнавальної діяльності школярів під час навчання, який уявляє з себе 

певну сигнальну систему, що застосовується викладачем: емоційне ставлення, 

порівняльне ставлення, орієнтовне ставлення до викладеного навчального матеріалу 

дитиною, вислів побажань викладачем і таке інше.  

До механізму формування мотивації до навчання необхідно віднести яскраво 

виражений колективний його характер, де у якості психологічних факторів пізнання 

виступають: психологічне зараження, копіювання, наслідування, сприяння. Підкреслимо, 

що при відсутності потреби щодо обов’язкового оцінювання вчитель стає «диригентом» 

колективного пізнавального процесу у класі. Обов’язковим елементом такого 

«диригенства» є керівництво активністю учнів, яка стає майже основним показником їх 

пізнавальної діяльності. Тобто контроль за участю та активністю кожного учня стає 

найважливішим завданням вчителя і провідним інструментом навчання. Щодо ігрових 

технологій: враховуючи дитячий вік, відсутність оцінювання та дитиноцентричний 

характер освіти молодших школярів, нарешті прийшов  час щодо максимального їх 

застосування у початковій школі. 

Особливої актуальності для початкової школи набуває потреба у зміні її змісту. 

Поруч з засвоєнням азбуки, письма, елементарних арифметичних дій, тощо, мова йде 

про отримання учнями початкової школи навиків системного знання найбільш складних 

явищ буття та світу. Такі знання повинні формуватися на підставі звичайного дитячого 

понятійного апарату за принципом «просто про складне». У подальшому навчанні 

початкове системне знання від навчання до навчання повинно збагачуватися змістовно 

одночасно з ускладненням понятійного апарату: від початкової школи до середню, а 

згодом й вищої. До речі, такий підхід до змісту початкового навчання, на думку деяких 

дослідників творчості Т. Г. Шевченка, був притаманний педагогічним поглядам великого 

Кобзаря. 

Щодо подальшого оцінювання успішності навчання у середній школі приведу 

вислів, який розділяє майже кожний педагогічний психолог: головне навчити, а не 

оцінити. Ускладнення системи оцінювання не є фактором успішності засвоєння 

навчального матеріалу, а тому існуюча багатобальна система у середній школі не 

вирішує проблем навчання. Після початкової школи (1-4 клас за реформою Нової 

української школи) достатня для оцінювання традиційна (іноді її називають 

національною) п’ятибальна система оцінювання. Щодо старших класів, починаючи з 8-9, 
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можна залишити багатобальну рейтингову систему оцінювання для адаптації до системи 

оцінювання у вищій школі, яка охоплена Болонським процесом. 

Не можливо не зупинитися на намірах реформаторів щодо впровадження дуальної 

освіти, яка передбачає за задумом її авторів ранню профорієнтацію, тобто одночасно до 

навчання у школі планується додати звичайну трудову діяльність, чи на виробництві, чи 

у визначених  установах, які є зразковими та відповідають новітнім вимогам організації 

трудової діяльності. За реформою Нової української школи навчання  планується до 9 

класу, потім ліцей чи профосвіта. На наш погляд, якщо у 8-9 класі ми заставимо учнів 

працювати додатково до школи на виробництві ми вкрадемо в них той період у житті, 

який батьки називають дитинством, а фахівці старший шкільний вік (у такому складному 

житті молода людина ще напрацюється!), де трудова діяльність обмежить гармонійний 

розвиток особистості у юнацтві. У цей період всебічність розвитку особистості 

передбачає максимальну ступінь свободи, яка в водночас є сферою контролю батьків, а 

від так є важливим елементом виховання в умовах інтенсивного взросління. Дані 

роздуми стосуються також і періоду отримання профосвіти. З точки зору педагогічної та 

вікової психології дуальна освіта може стати звичайним трудовим оброком, тим більше, 

що за задумом місця роботи старшокласників, студентів початкової профосвіти 

планується визначати  за потребою місцевої влади. 

Друга проблема: вища освіта. Процес підготовки фахівця передбачає не тільки 

передачу знань та формування певних навиків. Фахівець вищого ґатунку передбачає 

наявність професійної етики, яку в повному обсязі не можливо запозичити з навчальних 

посібників. Професійна етика може передаватися із внутрішнім світом викладача під час 

спілкування з ним студентів на заняттях. З приводу цього центральною постаттю 

освітянської діяльності у вищому навчальному закладі є викладач. У сучасній вищій 

школі існує чітко визначена тенденція трансформації викладача у функціонера чи 

технолога від освіти: тести, опитувальники, індивідуальні завдання, контрольні роботи 

тощо. У українського викладача поступово зникає живе спілкування з навчаємими, що 

ускладнює процес підготовки фахівця з певною професійною етикою. Таке сталося тому, 

що у останні роки значно підвищилося навчальне навантаження на викладачів, 

підвищилися нормативи кількості навчаємих. Зрозуміло, що за таких умов професійне 

спілкування із навчаємими, яке передбачає передачу, і тонкощів професії, і особливих 

етичних аспектів вкрай ускладнено. 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

80 

Важливою проблемою вищої школи є ситуація, яка склалася навколо звання 

«доцент». Сьогодні це звання отримують одиниці, при тому що за цим званням реально 

немає процесу удосконалення викладача, в той же час присутній процес витягування 

грошей за певні публікації та «школярські» вимоги, які не передбачають поваги  не тільки 

до українського науковця, а й до системи вищої освіти. За таких умов, чи не варто взагалі 

ліквідувати звання «доцент» у системі вищої освіти? Науковість викладання може тільки 

збільшиться, а спеціалізовані ради запрацюють з повним навантаженням, виконуючи 

заказ на підготовку фахівців для системи освіти. Перспективою для кандидата наук, який 

займається викладанням таким чином стане отримання звання професор, наукового 

ступеня доктор наук. У той же час зрозуміло, молодий кандидат наук повинен мати певну 

активізацію щодо подальшого удосконалення. Мова йде про створення реальних умов 

професійного зростання у перші роки після захисту дисертації (у подальшому 

найважливішим фактором цього зростання є власний досвід науковця, викладача). 

Наприклад, через 2-3 роки після захисту молодого науковця, викладача повинно 

очікувати обов’язкове стажування за кордоном, через 5 років, коли будуть напрацьовані 

нові ідеї обов’язкова участь у роботі науковій конференції за кордоном. Це надасть 

молодому вченому дієвий досвід у подальшій, і навчальній, і науковій роботі. Причому це 

повинно здійснюватися за планом Міністерства  освіти і науки України без залежності від 

місця роботи, тобто входити до системи підготовки науковця, викладача (все це 

можливо, як що дійсно опікуватись проблемою професійного зростання молодого 

науковця). Зрозуміло, що крім того, науковець повинен виконувати ті поточні вимоги 

щодо навчальної та наукової роботи, які встановлені навчальним закладом де він 

працює, а також нормативами системи освіти: постійно розробляти навчально-методичні 

матеріали, щорічно приймати участь у всеукраїнських наукових конференціях та 

друкувати свої наукові думки, тощо. Як бачимо, пропозицій не багато, але по відношенню 

до умов отримання звання доцент запропонована схема ефективніше може допомогти 

перспективному професійному зростанню. Крім того, наказом Міністерства освіти і науки 

№776 від 16.07.2018 р. введена безперервна система підвищення кваліфікації кадрів 

освіти [4]. 

На наш погляд є актуальним науково обґрунтоване ставлення до  геронтологічного 

віку викладача. Особливістю професійної діяльності педагога, науковця є те, що з віком, 

навіть пенсійним, його досвід та професіоналізм зростають. Справа в тому, що з 

початком геронтологічного віку формується вікова психофізіологічна якість, яка має 
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назву мудрість. Це новоутворення у структурі психіки притаманно людям усіх професій і 

тим більше тим, які займаються наукою чи працюють у системі освіти. Вікова мудрість є 

не чим іншим як формування системного бачення на явища навколишнюго середовища, 

особистість, систему відносин, знання та власно життя. Варто підкреслити, що для 

науковця геронтологічний вік це вік систематизації отриманих, накопичених знань та 

наукових відкриттів. Тому викладач геронтологічного віку повинен зайняти своє, досить 

важливе та значуще  місце у системі освіти. 

Третя проблема: розвиток наукового забезпечення процесу освіти. У Концепції 

розвитку педагогічної освіти України, яка введена в дію вище вказаним наказом [4] у 

якості проблеми, яка потребує розв’язання виділяється оволодіння сучасними 

ефективними інструментами педагогічної праці. Забезпечення ними передбачає 

завдання щодо розвитку науки, щодо вдосконалення процесу освіти, особливо педагогіки 

та педагогічної і вікової психології. Знання щодо новітніх досягнень у даних науках 

повинні своєчасно доходити до освітян. Тут необхідно запозичити Гіпократівську норму, 

яка зобов’язує кожного лікаря (у нашому випадку освітянина) ділитися напрацьованими 

знаннями з іншими фахівцями. 

Наприклад, завданням педагогічної психології у найближчі часи є надання у 

певному систематизованому вигляді відомостей щодо психології функціонування 

підсвідомого механізму мислення. Цей механізм вже сьогодні треба застосовувати при 

організації навчання. На порядку денного педагогічної психології стоїть проблема 

оволодіння інсайтом, як психологічним механізмом здійснення відкриттів, озаріння. 

Важливе значення має застосування у навчанні психологічного механізму, який 

передбачає на протязі тривалого часу подальше самовдосконалення фахівців після 

отримання певної кваліфікації, поглиблення тонкощів знань, чому сприяє викладання на 

рівні наукових гіпотез [1, с.115-116] і т. ін. Треба підкреслити, що вказане є прикладним 

застосуванням надзвичайно перспективної частини психологічної науки, яка має назву 

глибинна психологія і, яка поки що не отримала необхідного розвитку в Україні. 

У зв’язку з актуальністю проблеми наукового забезпечення системи освіти України 

доцільно сформувати пропозицію щодо внесення до схеми проведення будь-якої 

наукової конференції обов’язковий пункт: реалізація конференції. Організатори науки 

знають, що матеріали навіть самих актуальних конференцій після їх проведення, як 

правило потрапляють на ті полиці сховищ, бібліотек де про них майже ні хто не пам’ятає. 

Тому у плані реалізації кожної конференції треба спланувати їх доведення до наукових 
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осередків, розсилку певним, перш за все, державним установам, закладам, відомствам 

та міністерствам тощо з систематизованими пропозиціями щодо практичного 

застосування у тому числі й у системі освіти. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

На сучасному етапі розвитку суспільства постає вимога щодо пошуку нових форм 

підготовки студентів та проводяться експериментальні дослідження, які спрямовані на 

впровадження сучасних технологій навчання, згідно вимог Болонської декларації в 

систему вищої освіти України [5; 6]. 

Слово «технологія» на грецькій мові – це «майстерність», «вчення». А ще – це 

сукупність знань про способи, засоби проведення процесів та самі процеси, внаслідок 

яких відбувається якісна зміна об'єкта. Це науковий опис виробництва або логіка 

способів дії. В педагогіці поняття «педагогічні технології» спочатку пов'язувалось із 

використанням технічних засобів навчання. Сучасного розуміння термін набув у західній 

педагогіці у 60-х – 70-х роках ХХ ст.  

У вітчизняній літературі поняття педагогічних технологій (далі по тексту – ПТ) 

трактується надзвичайно різноманітно [1; 2; 3; 4; 7; 8]. Перерахувати всі точки зору 

важко. Ось деякі з них: 

1. ПТ розуміється як синонім слова педагогіка і визначається як «наука про 

розвиток, освіту, навчання і виховання школяра на основі позитивних загальнолюдських 

якостей та досягнень педагогічної думки, а також основ інформатики».  

2. ПТ як технології побудови навчального процесу, що має за мету підвищення 

ефективності освіти, гарантоване досягнення запланованих результатів навчання. 

Предметом ПТ тут виступає конструювання систем шкільного навчання на основі 

системного підходу: її ефективність та відтворюваність залежить від структурованості та 

взаємовідповідності всіх складових. А сам процес конструювання складається з 

технології постановки цілей і адекватних технологій їх досягнення [2]. 

3. В. П. Безпалько розвинув та конкретизував даний підхід. На його думку, ПТ – це 

системне та послідовне здійснення на практиці навчально-виховного процесу, 

спроектованого на діагностико-прогностичній основі, що означає постановку конкретних 

педагогічних завдань з адекватними (відповідними) формами та засобами їх 

здійснення [1]. 

Таким чином, педагогічна технологія – це проект певної педагогічної системи, що 

реалізується на практиці. Найголовніша особливість ПТ полягає в тому, що планування 
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освітнього процесу відбувається не «зверху», а «знизу», від конкретних проблем 

студентів, ВНЗ, регіону та існуючих умов. 

Так як цілі в різних освітніх системах, школах, вузах різні, то й педагогічних 

технологій існує багато. Проте сучасні ПТ вирізняє гуманістична спрямованість, 

орієнтація на розвивальний характер навчання, соціалізацію особистості. Тому для них 

характерні такі спільні ознаки: діагностико-прогностична діяльність педагога; 

відповідність запитам і потребам учнів, студентів; природовідповідність; «психологізація» 

педагогічного процесу, діяльності педагога: знання і врахування ним психофізичних 

особливостей учнів, студентів (вікових, статевих, індивідуальних), закономірностей 

навчально-виховного процесу; індивідуалізація та диференціація навчання; включення 

учня, студента в педагогічний процес як активного суб'єкту навчання та виховання; 

розвивальний, творчий характер навчальної діяльності; атмосфера співробітництва, 

психологічного комфорту, наявність так званого «діалогічного простору»; поетапність та 

системність у реалізації; здійснення педагогічного моніторингу, що означає постійний 

зворотній зв'язок, вимірність найсуттєвіших показників, характеристик навчально-

виховного процесу або його компонентів, їх аналіз і прогнозування. 

Згідно вимог Болонського процесу, входження до європейського освітнього 

простору вимагає, щоб в навчальному закладі людина здобувала не тільки освіту, а й 

соціалізувалася, формувалась як особистість [5]. Українські студенти повинні бути 

переконані, що саме вони втілюють у життя створення України – кращої серед 

європейських держав. Ступінь залучення молоді до політичного життя, засвоєння 

молодими особами політичних прав і практики їх реалізації, політичні орієнтації, які 

забезпечують прийняття тієї чи іншої системи, визначають сталість розвитку соціуму [6]. 

Ось чому, необхідно розширювати простір розвитку і спрямування загальноосвітніх шкіл 

у вибору технології діяльності для підготовки учнів стати самостійною особистістю, 

достойним представником вищого навчального закладу України. 

Глобалізаційні процеси вищої освіти, як і всього освітнього простору України, тісно 

пов’язані із євроінтеграційними процесами. Щоб не допустити відтік молоді, «інтелекту» 

за рубіж, необхідно змінити умови та вимоги до підготовки молодих фахівців, 

поліпшувати якість надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. 
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ДИСПУТ ЯК ДІАЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДІ 

У методичній літературі диспут розглядають як різновид цілеспрямованої 

організованої комунікації або практичної методики, спрямованої на тренування розуміння 

й уміння обговорювати та будувати поняття; спосіб проведення дискусії-змагання, що 

підкорюється формальним правилам: посиланням на авторитетні джерела та детальний 

аналіз аргументів; форму передачі знань через зіставлення суперечливих суджень та 

надання переваги одній із позицій; цілеспрямований впорядкований обмін ідеями, 

судженнями, думками для пошуку істини; ігрову методику розвитку аргументованої 

комунікації учасників; спеціально організоване колективне обговорення питань, яке 

передбачає зіставлення протилежних точок зору; демократичний метод навчання, що 

створює умови для розвитку інтелектуальної та емоційної сфер учасників у процесі 

аргументованого обговорення поставленої проблеми; засіб перетворення знань у 

переконання. Таке різноманіття тлумачень диспуту визначається його значущою роллю у 

організації неформального навчання молоді. 

Основні методичні завдання диспуту як інструменту неформального навчання 

молоді полягають у:  

- розвитку умінь конструктивної взаємодії; 

- формуванні стійких обґрунтованих та аргументованих поглядів  і переконань; 

- уточненні, поглибленні, корекції професійних знань; 

- розвитку аналітико-синтетичних умінь молоді, формування логічного мислення; 

- створенні умов для оволодіння навичками самостійної роботи з джерелами 

інформації. 

Загалом, диспут як метод ведення аргументованої бесіди, відомий із стародавніх 

часів, його правила закладені як основи аргументації у роботах Аристотеля та Цицерона. 

Метод активно використовувався у середньовічній університетській підготовці для 

підготовки до іспитів із медицини, мистецтва, теології, права. Ефективність диспуту як 

методу навчання підтверджується психологами Л. Виготським (Лев Выготский) і 

С. Рубінштейном (Сергей Рубинштейн) у дослідженнях про наявність прямого 

кореляційного зв'язку інтелектуального зростання та діалогу / взаємостосунків між 
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людьми. Американський психолог Пауль Коста (Paul Costa) доводить, що спільне 

генерування й обговорення ідей сприяє переходу на вищий рівень мислення, аніж 

можливості окремих індивідів.  

При організації диспуту у процесі неформального навчання молоді варто 

дотримуватися вихідних ідей дискусійності, привабливості, актуальності, проблемності.  

Алгоритм застосування диспуту у навчальній роботі з молоддю містить такі кроки: 

1). Вибір тексту або теми для диспуту; формування групи організаторів (ведучий, 

експерти») і команд учасників; підготовка технічних завдань. 

2). Надання учасникам технічного завдання для диспуту – теми або тексту, 

рекомендованих джерел, регламенту, правил, критеріїв оцінювання (наприклад, 

аргументованість, наявність фактажу, логічність, доказовість, глибина знань, зв’язок із 

життям, опора на власний досвід, відсутність повторів, форма промови). 

3). Самостійна підготовка учасників до диспуту – формулювання аргументів, 

обговорення ймовірних заперечень, обґрунтування тез. 

4). Проведення диспуту – вступне слово ведучого, висловлювання та обговорення 

різних точок зору, доведення помилковості невірних позицій, аргументування вірних 

позицій, формулювання висновків. 

5). Підведення підсумків, обговорення рефлексій. 

Основними перевагами застосування диспутів у процесі професійного навчання 

майбутніх фахівців є розвиток умінь шукати аргументи та формувати нові знання на 

засадах минулого досвіду та вживати їх «тут і зараз»; можливість розвивати монологічне 

і діалогічне мовлення студентів; формування уміння сприймати критику та вислуховувати 

опонента; рівноправність взаємодії організаторів і учасників. Тобто, основним 

результатом застосування диспутів може бути формування мовленнєвої компетентності 

майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» 

З реформуванням вітчизняної системи бухгалтерського обліку кожне підприємство 

одержало право самостійно встановлювати облікову політику. Слід відзначити, що і 

раніше при веденні бухгалтерського обліку в Україні передбачалось створення та 

дотримання на підприємстві певних правил, але ці вимоги були формальними і 

безальтернативними. Ринкові методи господарювання потребують досконалих підходів 

до організації облікового процесу, які враховують умови діяльності конкретного суб’єкта 

господарювання. 

В українському законодавстві термін «облікова політика» вжито у ст.1 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та в п. 3 НПСБО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Проте, відповідно до цих нормативних актів 

визначення облікової політики є не повним і грунтується на сукупності принципів, методів 

і процедур обліку. При цьому не розкрито значення «принципів, методів і процедур», що 

використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. 

У наукових публікаціях вчені розширюють компоненти облікової політики, додаючи 

ще сукупність способів, прийомів ведення бухгалтерського обліку, домовленостей, основ 

тощо. 

Визначення поняття «облікова політика» в нормативних актах та науковій літературі 

представлено в таблиці 1.  

Враховуючи поділ бухгалтерського обліку залежно від користувачів облікової 

інформації на фінансовий, податковий, управлінський, доцільно розрізняти облікову 

політику для потреб фінансового, податкового та управлінського обліків. На це 

звертають увагу Фаріон І.Д. та Писаренко Т.М. [9, с.51]. 

Враховуючи поділ бухгалтерського обліку на різні сфери та види облікової політики 

залежно від цілей, слід у визначенні облікової політики дещо змінити акценти. Так, на 

думку автора облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур обліку, які 

використовуються суб’єктом господарювання для відображення господарських операцій 

в облікових регістрах, для складання і подання фінансової, податкової та управлінської 

звітності, а також для аналізу та прийняття управлінських рішень. 
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Таблиця 1. 

Визначення поняття «облікова політика» в нормативних актах та науковій літературі 

Джерело Визначення 

Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в 
Україні» [1] 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для 
ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 
фінансової звітності. 

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках 
та помилки» [4] 

Облікова політика – це конкретні принципи, основи, 
умови та правила, прийняті компанією для підготовки 
та подання фінансової звітності. 

Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [5] 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і 
процедур, які використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності. 

Міжнародний бухгалтерський облік. 
GAAP і IAS. Довідник бухгалтера від 
А до Я [6, с.185] 

Облікова політика – документ, який готує бухгалтер 
фірми з метою пояснення основних правил обліку, які 
прийняті в компанії. 

Лузан Ю.Я., Гаврилюк В.М., Жук В.М. 
та ін. [7, с.8] 

Сукупність правил обраних та розроблених для 
внутрішнього використання кожним господарюючим 
суб’єктом і є обліковою політикою. 

Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. [9, с.46] Облікова політика – сукупність принципів, методів та 
процедур, що використовує підприємство для 
складання і подання фінансової, податкової та 
управлінської звітності. 

Пушкар М.С. [8, с.30] Облікова політика – сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються у роботі бухгалтерів 
для правильного і неупередженого відображення даних 
у фінансових звітах. 

Поливана Л., Губар А. [2, с.47] Облікова політика – це сукупність конкретизованих 
принципів, методів та процедур здійснення обліку в 
системі фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, що сформована на підставі 
законодавчої бази держави з питань ведення обліку та 
складання звітності та закріплена відповідним 
внутрішньо-нормативним актом, а також забезпечує 
креативний, в межах закону, підхід щодо мінімізації 
витрат та максимізації прибутку суб’єкта 
господарювання. 

Пятов М.Л. [3, с.16] У широкому розумінні облікова політика – це сукупність 
способів ведення бухгалтерського обліку організації, а у 
вузькому – документ, що відображає специфіку 
способів формування інформації про фінансове 
становище й фінансові результати діяльності щодо 
методичних способів бухгалтерського обліку. 
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Таким чином, як випливає з даного авторського визначення, облікова політика, з 

одного боку, охоплює принципи, методи і процедури обліку, без яких не можливо 

організувати належну систему бухгалтерського обліку, з іншого – відповідає вимогам, які 

пред’являються до фінансової інформації, що використовується при прийнятті 

виважених управлінських рішень на різних рівнях управління залежно від економічних 

інтересів користувачів облікової інформації. 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. №996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2. Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №5 – С. 45-53. 
3. Пятов М.Л. Розробка елементів облікової політики організації / М.Л. Пятов // 
Бухгалтерський облік. – 2002. - №5. – С. 15-18. 
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020. 
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 
року №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
6. Международный бухгалтерский учет. GAAP і IAS. Справочник бухгалтера от А до Я / 
Сост. Матвеева В.М. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – 192 с. 
7. Облікова політика підприємства: [Навч. посіб.] / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М. – 
2-е вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2009. – 328 с. 
8. Пушкар М.С. Фінансовий облік: [Підручник] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 
2002. – 628 с. 
9. Фаріон І.Д. Управлінський облік: [Підручник] / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 792 с. 

 



 Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті 
євроінтеграційних процесів  

 

 

91 

Кулаковська О.Г., 
асистент кафедри психології розвитку та консультування  

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Гончарук І.В., 
студентка соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ 

Особливості розвитку кар’єрних орієнтацій особистості як одного із суттєвих 

чинників успішної професійної кар’єри розглядаються у роботах зарубіжних 

(Д.М. Каммероу, Д.Е. Сьюпер, Е.Х. Шейн, Д.Л. Холланд, Л.Г. Почебут) та українських 

(Л.М. Карамушка, В.П. Чернявська) вчених. Кар'єру розглядають як багатовимірний 

соціально-психологічний феномен, пов'язаний із цільової активністю людини, який 

забезпечує їй відчуття успішної професійної самореалізації, формується на всіх етапах 

життєвого шляху людини в просторі процесів самовизначення і самоорганізації [2, с.84]. 

Стосовно питань дослідження майбутньої кар’єри студентів актуальними є розгляд 

кар'єрних орієнтацій особистості. Кар'єрні орієнтації – це ціннісні орієнтації 

безпосередньо в кар'єрі, якими особистість керується, вибираючи, визначаючи і 

моделюючи свій професійний і в цілому життєвий шлях [2, с.82]. 

Поняття «кар’єрна орієнтація» виникло в американській психології та засноване на 

концепції «якорів кар’єри» Е. Шейна. На думку автора, «кар’єрні якорі» – це ряд уявлень 

співробітника про себе, ключові цінності, мотиви, навички, що визначають вибір кар’єри. 

За допомогою «якорів» можна передбачити, який вид кар’єри найбільше задовольнить 

людину, оскільки люди намагаються вибрати спосіб життя відповідно до найважливіших 

для них цінностей. 

Кар’єрна орієнтація допомагає людині реалізуватися на професійному рівні. Це 

можливо лише за тієї умови, якщо професія обирається за власними інтересами, 

здібностями та мотивами. Але бувають випадки, коли особистість обирає професію, 

враховуючи такі чинники як: місце проживання, великий попит на професію або 

отримання роботи після навчання, то в таких випадках людині тяжко втілити або 

реалізувати свій потенціал. 

Е. Шейн виділив вісім цінностей («кар’єрних якорів»): техніко-функціональний якір 

(«професійна компетентність»); загальне керівництво («менеджмент»); самостійність і 

незалежність («автономія»); почуття безпеки та стабільність («стабільність роботи» і 

«стабільність місця проживання»); підприємницька жилка («підприємництво»); прагнення 
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бути корисним і відданість справі («служіння»); випробування сил у чистому виді 

(«виклик»); стиль життя («інтеграція стилів життя») . 

Одним із важливих періодів розвитку кар’єрних орієнтацій є період навчання у 

вищому навчальному закладі, коли відбувається активний процес постановки кар’єрних 

цілей і розробки планів. Для даного етапу характерним є набуття конкретних уявлень, 

пов’язаних із професійним і особистісним майбутнім, із вимогами, що пред’являються 

конкретною професією. Тому надзвичайно важливо забезпечити майбутнього спеціаліста 

не тільки  знаннями, але й підготувати його до життя в сучасному суспільстві, допомогти 

в моральному та професійному самовизначенні, вихованні особистих якостей, які 

допомагають реалізувати свій потенціал. 
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ЄВРОКЛУБ – ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА 

Молодь стала сьогодні тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу 

відповідальність за наше спільне майбутнє. В житті все починається з малого і відчуття 

себе європейцем теж. І тому не лише загальна інформація про наших сусідів, але й 

безпосередня співпраця, розуміння європейських цінностей є важливою запорукою 

нашого добросусідства. 

Євроклуб «Ровесник» ліцею № 25 м. Житомира працює вже 10 років. Пріоритетний 

напрям роботи педагогів ліцею – залучення учнів до розробки проектів «Моя школа в 

Європейському союзі», «Герої України та європейських країн», «Україна – Європа». 

Євроклуб «Ровесник» неодноразово був учасником міжнародних молодіжних обмінів між 

Україною і Польщею, організованих польською фундацією ім. З. Шумана та Спілкою 

української молоді і в Україні, за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. У 

межах проекту вихованці ліцею відвідали Польщу – міста Краків, Ополе, Люблін. 

Євроклуб ліцею співпрацює з молодіжним виконкомом міста Житомира, 

європейськими клубами інших шкіл України, листується з євроклубівцями на 

інтерактивній платформі, у режимі онлайн. Членами клубу були організовані відео мости 

з навчальними закладами України (Львів, Одеса) та Польщі (Ополе, Варшава). Щороку в 

ліцеї організовується традиційний Європейський тиждень. У межах тижня проводииться 

конкурс малюнків на асфальті «Діти світу візьміться за руки» для учнів 1-9-х класів.  

Лідери Євроклубу спільно з вчителями-кураторами організували підготовку та 

проведення: 

• імітаційної гри  «Шляхи інтеграції України в Європу»; 
• засідання круглого столу «Екологічні проблеми України. Шляхи їх вирішення»; 
• тренінгу «Європейські цінності і українська молодь»; 
• вікторини «Як я знаю ЄС»; 
• засідання дебатного клубу «Євроскептики та європтимісти»; 
• міні-сесії Європейського молодіжного парламенту. 

Євроклубівці є активними учасниками міських заходів. У 2017-2018 н.р. члени 

ліцейного євроклубу брали участь у засіданні круглого столу «Європейські цінності та 

стандарти»; обласному єврофорумі «Спільними діями – в європейське майбутнє»; 

міжрегіональному молодіжному форумі «Молодь. Кар’єра. Успіх». (Кременчук). Робота 

Євроклубу охоплює різноманітні сфери суспільної діяльності і спрямована на набуття 

гуманістичних європейських цінностей та формування почуття європейської гідності. 
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ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Прибутковість банківського бізнесу – один з найважливіших індикаторів, що 

характеризують фінансові результати діяльності банків, є матеріальною основою їх 

подальшого функціонування. 

Різноманітним аспектам прибутковості комерційних банків присвячено досить 

багато робіт вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед зарубіжних економістів дану 

тематику досліджували П.С. Роуз, Д. Ф. Сінкі, М.А. Поморина, А.Н. Шаталов, 

В.В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської прибутковості зробили 

вітчизняні науковці: О.В. Васюренко, О.М. Колодізєв, О.В. Молчанов, О. Пернарівський, 

І.В. Сало, Н.П. Радковська, О.О. Рибалка, В.П.Савчук та ін. 

У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення сутності 

прибутку як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності, сформулювати 

визначення прибутку можна так: прибуток – це виражений у грошовій формі дохід 

власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької 

діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі 

здійснення цієї діяльності. 

Згідно з правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України від 

27.02.2018 р. № 17 [1] визначено:  

– дохід – збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі 

надходжень чи поліпшення активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками 

учасників;  

– витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є 
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зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

учасникам. 

За даними НБУ у 2017 році, найбільші збитки отримали «ПриватБанк» (22,97 млрд 

гривень), «Промінвестабанк» (7,67 млрд гривень) і ВТБ (4,1 млрд гривень). Проте, не вся 

банківська система України в 2017 році працювала в збиток. Так, найбільший обсяг 

прибутку в 2017 році отримали «Райффайзен Банк Аваль» (4,47 млрд гривень), 

«УкрСіббанк» (1,47 млрд гривень) і «Креді Агріколь Банк» (1,1 млрд гривень). 

В таблиці 1 наведено фінансові результати діяльності всіх банків України в період 

2015 р. по 2017 р. 

Таблиця 1 

Фінансові результати діяльності банків України у 2015-2017 рр., млрд. грн [2]. 

Показники 
Рік 2017 р. до 2015 р. 

2015 2016 2017 +/- % 

Процентні доходи 140,6 139 126,9 -13,7 -9,7 

Процентні витрати 96,8 90,9 72 -24,8 -25,6 

Чистий процентний дохід 43,9 48,2 54,8 10,9 24,8 

Комісійні доходи 25,4 31,4 37,2 11,8 46,5 

Комісійні витрати 5,9 7,2 9,7 3,8 64,4 

Чистий комісійний дохід 19,5 24,2 27,5 8 41 

Торговий результат 2,8 -19,9 7,2 4,4 157,1 

Інші операційні доходи 6,4 5,3 7,2 0,8 12,5 

Інші доходи 0,5 0,4 2,4 1,9 380 

Відрахування резервів 105,9 205,6 52,6 -53,3 -50,3 

Адміністративні та інші операційні витрати 46,5 49,9 71,1 24,6 52,9 

Прибуток (збиток) до оподаткування -78,5 -195,5 -24,4 54,1 -68,9 

Прибуток (збиток) після оподаткування -77,9 -195,7 -28,1 49,8 -63,9 

Рентабельність активів, % -5,46 -12,6 -1,93 3,53 - 

Рентабельність капіталу, % -51,91 -116,74 -15,84 36,07 - 
 

З даних таблиці видно, що період з 2015 по 2017 рік був збитковим для всієї 

банківської системи. Чистий фінансовий результат (збиток) склав у 2017 році 28,1 млрд. 

грн. У 2016 році фінансові результати банківської системи становили 195,7 млрд. грн. 

збитку, а в 2015 році цей показник становив 77,9 млрд. грн. 
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Якщо досліджувати доходи банківської системи у 2017 році, то слід відмітити 

збільшення чистого процентного доходу банків на 10,9 млрд. грн., або на 24,8% 

порівняно з 2015 роком. Далі відмітимо збільшення чистого комісійного доходу на 8 млрд. 

грн., або на 41% порівняно з 2015 роком. 

На фінансові результати діяльності банківської системи великий вплив мають 

витрати. Так, досліджуючи витрати всієї банківської системи України, можна побачити, 

що у 2017 році процентні витрати зменшились на 24 млрд. грн, або на 25,6%. Комісійні 

витрати банків навпаки збільшились на 3,8 млрд. грн, або на 64,4%. Адміністративні та 

інші операційні витрати у 2017 році збільшились на 24,6 млрд. грн., або на 52,9%. 

Основними показниками, що характеризують рентабельність комерційного банку є 

рентабельність активів (ROA) та рентабельність власного капіталу (ROE) [3]. 

ROA – Розраховується як відношення прибутку банку після оподаткування на звітну 

дату до середньої вартості використовуваних банком активів за відповідний період і 

виражається у процентах. 

ROE – Розраховується як відношення прибутку банку після оподаткування на звітну 

дату до середньої вартості балансового капіталу за відповідний період і виражається у 

процентах. 

Слід відмітити, що ці показники істотно впливають на ринкову ціну акцій банку, і 

тому в процесі аналітичних досліджень їм приділяють особливу увагу. Так як показник 

прибутковості активів характеризує ефективність роботи менеджерів банку, а показник 

прибутковості капіталу показує рівень дохідності вкладених акціонерами коштів і служить 

орієнтиром для вибору найпривабливішого напряму інвестування, саме тому чим вище 

буде значення цих показників, тим більша прибутковість банку.  

Банківська діяльність – це комплекс взаємопов’язаних господарських процесів, які 

залежать від численних факторів. Відомо, що фактори, які впливають на формування 

прибутку комерційного банку, можуть класифікуватися за різними ознаками (рис. 1).  

У процесі своєї діяльності комерційний банк зазнає впливу різноманітних факторів – 

внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних), від яких залежить рівень його 

прибутковості. До зовнішніх (екзогенних) відносять фактори, поява та вплив яких на 
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формування прибутку комерційного банку не залежать від його діяльності, а до 

внутрішніх  – фактори, вплив яких він може змінити. 

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на формування прибутку 

Отже, у практиці роботи банківських установ є чималі резерви зростання прибутку. 

В сучасних умовах слід використовувати для збільшення прибутку не лише традиційні 
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шляхи, а й нові, що відкриті в процесі ринкових перетворень. Серед них пропонуємо такі: 

здійснення формування комерційного асортименту з урахуванням прибутковості 

продуктів; нова філософія взаємовідносин з об’єктами банківських послуг; оцінка та 

використання можливостей ризикової діяльності банків; інноваційна політика банків; 

оптимальні масштаби банків; оцінка та використання змін кон’юнктури ринку; 

акціонування; вдале розміщення фінансових ресурсів та інше. 
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РОЗРОБКА ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Соціальний проект – сконструйоване ініціатором проекту соціальне нововведення, 

метою якого є створення, модернізація або підтримання в середовищі, що змінюється, 

матеріальної або духовної цінності. Нововведення мусить мати просторово-часові 

кордони, а його вплив на людей – визнаватися позитивним за соціальним значенням. 

Проект – це обмежена в часі та ресурсах унікальна сукупність процесів, направлена 

на створення нової цінності. 

В залежності від сфери здійснення проекту виділяють кілька типів проектів: 

- технічний проект – направлений на створення нового продукту; 

- організаційний проект – направлений на створення або реорганізацію організації; 

- соціальний проект – направлений на отримання певного соціального ефекту. 

Ознаки соціального проекту (незалежно від сфери застосування): 

- спрямованість на досягнення конкретної мети; 

- базування на координованому виконанні пов’язаних між собою дій; 

- обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення; 

- наявність певного бюджету; 

- певною мірою неповторність і оригінальність.  

Реалізація будь-якого проекту складається з кількох етапів: розробки (планування), 

практичного планування та оцінювання досягнень. 

Вибір напрямку діяльності. 

Початковим етапом розробки проекту є визначення напряму діяльності. Вибір 

напрямку діяльності – це завжди компроміс між бажаним (хотіли б цим зайнятися) і 

можливим (наявність кваліфікованих спеціалістів, можливість отримання фінансування 

тощо). Фактори, які впливають на вибір напрямку роботи: 

- загальнодержавні потреби – напрями соціальної діяльності, які визначаються як 

пріоритетні на рівні держави; 

- регіональні особливості, місцеві потреби – враховують специфіку соціальних 

проблем населення конкретної території; 

- напрями діяльності, регламентовані статутом організації; 

- досвід організації у розв’язанні тих чи інших проблем.  
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Концепція проекту – це основні положення наведені у певній формі, що дозволяє 

визначити кінцеву мету роботи та шляхи її досягнення. Зазвичай концепція має містити 

складові: актуальність проекту; об’єкт діяльності; мета та завдання; види діяльності; 

очікуванні наслідки роботи. 

Актуальність проекту визначається тим, наскільки значимою для суспільства 

(громади, групи людей, організації, з огляду на потреби яких будується проект) є 

соціальна проблема, на розв’язання якої спрямовується проектна діяльність. 

Схема формулювання актуальності соціальної проблеми: 

Викладання стислого формулювання соціальної ситуації, що потребує змін. Як 

штамп може бути використаний такий початок: 

- «Досі нічого не робиться для…» Продовження речення має акцентувати увагу не 

певній нерозв’язаній соціальній проблемі. До цього часу порушені питання не 

вирішувалися жодним чином, тому проект не має конкуренції. 

- «Виявилися малоефективними всі заходи щодо…» Таке трактування демонструє, що 

проблема порушувалася раніше, проте не була розв’язана належним чином. 

- «Заходи, що впроваджувалися раніше, використовували застарілі методики…», «З 

прийняттям нових положень законодавства, виникла можливість…» – 

обґрунтовується доцільність та ефективність проектної пропозиції. 

Після загального формулювання соціальної проблеми, обґрунтовуючи її 

актуальність, необхідно визначити: чия це проблема (об’єкт соціальної роботи), її 

масштаби (рівень реалізації проекту), яким чином пропонується розв’язати її (завдання 

проекту), наслідки, що виникнуть у разі, якщо дану проблему не буде розв’язано. 

На етапі розробки важливо виокремити таку проблему, яка є реальною для 

розв’язання у межах даного соціального проекту (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Загальна проблема Конкретна проблема 

Високі темпи розповсюдження 
ВІЛ/СНІДу серед молоді в 
Україні 

- відсутність у молоді знань про шляхи 
розповсюдження ВІЛ/СНІДу; 
- відсутність у молоді переконань щодо 
обов’язковості дотримання правил безпечного сексу як 
шляху запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД. 

Складнощі у працевлаштуванні 
молоді в Україні 

- відсутність у молоді мотивації працювати; 
- відсутність певних знань, умінь та навичок, які б 
дозволили молоді само реалізуватися на ринку праці. 
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Крім загального формулювання соціальної проблеми, мають бути обов’язково 

наведені кількісні показники, що демонструють її загальну структуру і масштаби, 

обґрунтовують необхідність і напрями проведення соціальної роботи. Ці показники 

базуються на інформації, отриманій під час попереднього вивчення ситуації і мають 

переконливо доводити потребу і можливість розв’язання конкретної соціальної проблеми 

у межах пропонованого проекту. 

Об’єкт, мета та завдання проекту. 

Вибір об’єкта соціального проекту полягає в тому, щоб визначити цільову групу, яка 

потребує допомоги щодо обраного напряму реалізації проекту. 

Об’єкти соціального проекту:  

- цільові групи населення, що потребують соціальної підтримки; 

- суб’єкти соціальної роботи, за необхідності проведення в межах проекту навчання 

або підвищення кваліфікації спеціалістів; 

- особи, які мають бути партнерами і впливати на позитивне розв’язання соціальної 

проблеми. 

Основні критерії вибору об’єкта соціального проекту: 

- відповідність об’єкта ідеології проекту; 

- відповідність об’єкта цілям проекту; 

- відповідність об’єкта тим чинникам, які найбільше відповідають потребам клієнта. 

Мету проекту можна розглядати як ідеальне уявлення розробників про результати 

майбутньої діяльності. 

Вимоги до формування мети соціального проекту. 

- Мета має бути зрозумілою та реалістичною. 

- Мета має бути досяжною в межах даного проекту. 

- Мета повинна формуватися як безумовна. 

- Мета має передбачати вимірюваний кінцевий результат. 

Послідовність досягнення поставленої мети визначається при формулюванні 

завдання проекту. Завдання проекту – це практичні кроки, спрямовані на досягнення 

мети. 

Розробляючи завдання проекту слід дотримуватися певних вимог: 

- Конкретизувати очікуваний результат. 

- Конкретизувати об’єкт.  

- Конкретизувати термін досягнення цілі. 
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- Конкретизувати зусилля, що плануються. 

- Конкретизувати, якщо можливо, кількісні характеристики результату. 

Помилки при розробці завдань проекту: 

- складні для формування, незрозумілі, нечітко визначені або взагалі невизначені мета 

і завдання («поліпшити стан…», «підвищити обізнаність…», «сприяти розвитку…»); 

- нереальні завдання, що не узгоджуються з можливостями та функціональними 

обов’язками задіяних спеціалістів, ресурсів організації; 

- завдання підмінюються конкретними формами роботи. 

Відповідно до кожного із завдань проекту необхідно обрати один кілька окремих 

видів діяльності, які мають бути конкретними і зрозумілими. Види діяльності (дії/заходи) – 

конкретні кроки, які мають бути впровадженні з метою вирішення кожного конкретного 

завдання соціального проекту.  

Планування видів діяльності має передбачати: 

- поетапну реалізацію конкретного завдання; 

- містити відповіді на питання: що треба зробити, в якому порядку, хто, коли і де має 

це зробити; 

- передбачити розумні строки реалізації. 

 

№ Вид діяльності 
Термін 

виконання 
Очікувані результати 

Відповідальний 
за виконання 

     

 

Отже, соціальні проекти дуже важливі, адже світ сьогодні стоїть перед широким 

колом викликів та проблем, які впливають на розвиток суспільства. Це і екологічні 

проблеми, і загрози пов’язані з продовольчою та енергетичною кризами, і питання 

захисту прав людини, питання кризи культури тощо. Саме тому пошук шляхів 

збереження соціальних балансів задля подальшого розвитку є вельми актуальним. 

Соціальні проекти дозволяють закласти основи суспільного діалогу довкола цих 

проблем, вони пропонують шляхи вирішення та залучають різних членів суспільства до 

дії. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги 

економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають господарську діяльність, 

визначають процес економічного росту в цілому. В економічній науці важливим питанням 

щодо реалізації інвестиційних ресурсів і здійснення інвестиційної діяльності є 

формування та впровадження інвестиційних проектів, які забезпечують інвесторів та 

інших учасників необхідною інформацією для прийняття рішень щодо інвестування.  

Проблемам оцінки ефективності інвестиційних проектів присвячені праці таких 

відомих вітчизняних і зарубіжних економістів як: І. Бланка, В. Геєця, В. Гриньової, 

Б. Губського, Я. Жаліла, Т. Майорової, Д. Шапіро, У. Шарпа, В. Шеремета, В. Федоренко, 

О. Ястремської  та інших. 

З метою розробки оновлених методик аналізу інвестиційних проектів, спрямованих 

на підвищення їх ефективності, важливо проводити комплексні наукові дослідження 

стосовно економічного аналізу інвестиційних проектів та аналізу їх ефективності. 

Недослідженими залишається низка методологічних, організаційних та прикладних 

аспектів окресленої проблеми.  

Поняття інвестиційного проекту по-різному трактується різними науковцями, що 

пояснюється багатоаспектністю, неоднозначністю та складністю сутнісних сторін цієї 

економічної категорії. Систематизація підходів до визначення поняття «інвестиційного 

проекту» (табл. 1). Наведена систематизація підходів до визначення інвестиційного 

проекту дозволяє зробити висновок, що на сьогодні серед дослідників відсутній єдиний 

підхід до визначення цього поняття, має місце часткове розкриття сутнісних 

характеристик даної дефініції, а отже, можна говорити про незавершеність дискусії з 

цього питання. У сучасній літературі, присвяченій теорії інвестування, науковці 

висвітлюють багато різних класифікацій інвестиційних проектів, зокрема поділ на види за 

різними ознаками, з метою обліку, аналізу та планування. Узагальнюючи існуючі 

визначення поняття інвестиційного проекту, маємо можливість виокремити такі його 

ознаки: ресурсна обмеженість, означеність ступеня унікальності цілей проекту, 

легітимність (під час розробки, впровадження і реалізації будь-якого проекту необхідно 
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дотримуватись усіх нормативно-правових актів і законів). Як зазначено в науковому 

джерелі [6, с.47], однією з основних класифікаційних ознак інвестиційних об’єктів є 

класифікація, яка поєднує розбиття капітальних вкладень на класи за принципом 

диференціювання норми прибутку всередині кожного класу.  

Таблиця 1 
Наукові підходи до визначення поняття «інвестиційний проект» 

Автор, джерело Визначення 

В.М. Гриньова [1] 
основний документ, що визначає необхідність здійснення реального інвестування, 
у якому в загальноприйнятій послідовності його розділів подаються основні 
характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його реалізацією. 

Б.А. Карпінський, 
О.В. Герасименко 

[2] 

документ, який містить необхідні розрахунки та обґрунтування, що підтверджують 
доцільність здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень 
науково-технічного процесу у виробничу і соціальну сфери. 

В.В. Бочаров 
[3, с. 52]. 

основний документ, що визначає необхідність здійснення реального інвестування, 
в якому в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні 
характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його реалізацією. 

В.Г. Федоренко [4] 
об’єкт реального інвестування, який намічається до реалізації у формі придбання, 
нового будівництва, розширення, реконструкції тощо на основі розгляду й 
оцінювання бізнес-плану. 

Т.В. Майорова  [5] 

це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, 
фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим 
результатом: нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або 
придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з 
подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту. 

Джерело: складено автором 

Використовуючи методики оцінки ефективності інвестиційних проектів, інвестору 

необхідно враховувати їх переваги та недоліки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Переваги та недоліки методів оцінки ефективності інвестиційних проектів 

Методи  Переваги Недоліки 

Метод визначення 
облікової норми 

дохідності проекту 
(ARR) 

Простота розрахунків; 
Отримання достовірної відносної 
оцінки рівня прибутковості 
інвестиційних проектів. 

Неточний характер оцінки ефективності 
інвестиційних проектів, оскільки не 
враховується такий кінцевий економічний 
результат, як амортизаційні відрахування.  

Метод розрахунку 
чистої приведеної 

вартості проекту (NPV) 

Простота розрахунку; 
Найкраще характеризує рівень 
віддачі на вкладений капітал 

Висока залежність результату розрахунків 
від обраної ставки дисконтування 

Модель дисконтованого 
періоду окупності (DPP) 

Простота розрахунків;  
Зручний для використання в 
фірмах з невеликим грошовим 
обігом 

Не враховує грошові потоки, які 
перебувають за межами строку окупності 
вкладень 

Метод визначення 
внутрішньої норми 

дохідності (IRR) 

Забезпечує незалежність 
результатів розрахунків від 
абсолютних розмірів інвестицій 

Характеризується високою чутливістю 
(залежністю) результатів від точності 
оцінки майбутніх грошових потоків 

Джерело: складено автором на основі [5] 
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Світовою практикою вироблені методики з відбору й оцінки інвестиційних проектів, 

до яких відносяться система показників, методів і критеріїв оцінки ефективності 

інвестиційних проектів у процесі їх розробки і реалізації. Зауважимо, що розрахунок 

критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних проектів проводиться за різними 

алгоритмами, а тому існуючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних 

проектів потребують удосконалення. 

Усі визначені нами методи оцінки інвестицій (статичні та динамічні) корисні в певних 

визначених ситуаціях. Для кожного з них існують особливості та виключення. Вибір того 

чи іншого показника для оцінювання інвестиційних проектів залежатиме від сподівань 

інвестора, способів регулювання галузі чи сфери діяльності, ризику, способів 

фінансування, грошових потоків, порівняння взаємовиключних альтернатив, схожості 

переваг альтернативних проектів, чи чітко окреслених строків та обсяги інвестицій. 

На сьогодні існує багато критеріїв для вибору оптимального інвестиційного проекту, 

а тому завдання оптимізації допускатиме вибір найважливіших із них. При одночасному 

розгляді декількох проектів необхідно враховувати відношення між ними. Процедури 

оцінки ефективності інвестиційного проекту, як правило, не передбачають обов’язкового 

застосування якомога більшої кількості відповідних методів. 

Оцінка ефективності інвестиційного проекту є основним інструментом вибору 

найбільш альтернативного із запропонованих до розгляду, з точки зору вдосконалення 

інвестиційних програм та мінімізації ризиків. Оцінювання здійснюється за різними 

методиками протягом усього періоду реалізації проекту. Основне завдання, яке стоїть 

перед проектним аналітиком, полягає у виборі таких методів оцінки ефективності, 

застосування яких дозволило б виявити та оцінити важливі властивості інвестиційного 

проекту при мінімізації витрат і часу. 
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ПРОБЛЕМА ЧЕСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ХХІ СТОЛІТТІ 

Актуальність фундаментальних психологічних досліджень неправди, брехні та 

обману зараз не викликає сумнівів у зв'язку з соціальною значимістю даних феноменів і 

нестачею диференційованих знань в цій області. 

В останній час в розвинених країнах загальний рівень доброчесності населення 

неухильно знижується, а кількість нечесних людей постійно зростає. За даними 

американських дослідників, в останній час непродуктивна поведінка співробітників 

обходиться фірмам у мільярдах доларів щорічно. Ці втрати викликані не технічними 

проблемами, не економічними факторами або податками, а прикладами людей, які 

присвоюють товари, час або день у своїх роботодавців і демонструють таким чином 

поведінку, яка суперечить духу співробітництва, не відповідає правилам або проявляє 

безвідповідальне ставлення до своїх колег, покупців і контролерів [1]. 

Таким чином, важливість наявності такої стабільної риси особистості працівника, як 

чесність, виходить на перший план при професійному відборі та консультуванні компаній 

та комерційних організацій. Особливо це актуально для оцінки тих співробітників, які 

мають прямий доступ до матеріальних цінностей та конфіденційної інформації. 

У нашій країні тривалий час існував розрив між державною ідеологією і психологією 

людей, що виявлялося в «подвійності» морального розвитку членів суспільства. 

Фактично існували дві системи моралі – «мораль для інших», що відображає рівень 

ідеологічних вимог і санкціонується громадськими інститутами, – і «мораль для себе», 

що формується на основі життєвого досвіду й існує у формі особистісних механізмів 

регуляції соціальної поведінки. 

Зміни в сучасному політичному житті та соціально-економічному розвитку «зняли» 

протиставлення офіційної та життєвої моралі. Суспільна свідомість набула більшої 

відкритості і практично знецінена в минулому, така моральна якість людини як «чесність» 
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отримала можливість для розвитку. При цьому ця якість знайшла сприятливе соціальне 

та психологічне підґрунтя для свого становлення у зростаючої особистості. 

Феномен чесності, перш за все, розглядається і описується в етиці. Така моральна 

якість відображає одну з найважливіших вимог моралі. Вона включає: правдивість 

(говорити істину, не сховати від інших людей і самого себе, дійсне положення справ); 

принципіальність (вірність певним ідеям); вірність прийнятим зобов'язанням; суб'єктивну 

упевненість у правильності проведеної справи; щирість перед іншими і перед самим 

собою відносно тих мотивів, якими людина керується; визнання та дотримання прав 

інших людей на те, що їм законно належать.  

Сутність чесності, її структура, види та форми, фактори, що впливають на 

формування чесності розкриваються в філософській літературі, де інтерпретується 

співвідношення чесності і таких етичних категорій, як «добро», «справедливість», 

«відповідальність», «совість», «правдивість». При цьому виявляється специфічність 

етичної категорії «правда», її відмінність від гносеологічних категорій «істина», «обман». 

Визначається соціальна обумовленість чесності та правдивості, особливості 

функціонування в системі моралі [2]. 

Як зазначає Є. Ільїн, чесність – це характеристика вчинків окремої особистості по 

відношенню до інших, основою цього є дотримання суспільних норм і правил, тому 

чесність – це окремий випадок прояву совісті в міжособистісних стосунках. Чесність є 

основою довіри людей один до одного [4].  

У психології не існує не тільки єдиних уявлень про чесність, а й будь-яких 

фундаментальних досліджень цього феномена. Можна знайти лише звернення до 

пов'язаних з чесністю явищ таких, як щирість і неправда, правдивість і брехня. Так, у 

вітчизняній психологічній науці обґрунтовувалася правдивість як риса характеру, що 

визначає прагнення суб'єкта висловлювати тільки те, що він вважає правдою. 

Правдивість, на думку С. Рубінштейна, не тотожна щирості, а пов'язана з розумінням 

суб'єктом культурно-історичних і соціально-обумовлених категорій – справедливість та 

істина [5]. Поняття ж чесності, як видно з наведеного вище  змістового навантаження, 

набагато ширше і включає певний ряд моральних феноменів. 

Протилежність чесності – це неправда, що проявляється в обмані, брехні, крадіжці, 

а також лицемірство. Чесність, з позиції етики, характеризує як вчинки, так і окремі 

сторони поведінки певної особистості, виступаючи як властивості її характеру [6]. 
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В сучасному суспільстві брехня все частіше сприймається людьми як цілком 

нормальне і природне явище. За даними досліджень В.В. Знакова, характерним для 

сучасних людей є переконання, що можна брехати і обманювати, залишаючись при 

цьому чесною людиною [3].  

П. Екман зазначає, що брехня природна і може бути віднесена до всіх сфер 

людської діяльності. Батьки брешуть дітям, діти – батькам, приховуючи те, що вважають 

недоступним для розуміння, кажуть неправду один одному друзі, викладачі та студенти, 

лікарі та хворі, адвокати та клієнти, продавці і покупці [7]. 

Необхідність психологічних досліджень чесності набуває сьогодні особливої 

значимості. Вимоги сумління, чесності в політиці та бізнесі, у проведенні виборів, у 

декларації доходів стали трагедією сьогоднішнього дня. В культурі нашої країни моральні 

питання, пов'язані з сумлінням, неодноразово були в центрі обговорення та аналізу. Ми 

можемо помітити це і в класичній літературі, і в філософських роботах, і в роботах 

психологів, і навіть на телеекрані (передача «Детектор брехні», серіал «Обмани мене»). 

Психологічні дослідження також показують, що у кожної людини є внутрішня 

потреба відчути себе чесною для себе самого і для оточуючих [4, с.97]. У той же час 

багато видатних представників суспільної думки неодноразово підкреслювали, що 

розуміння чесності носить особливий характер, що відрізняється від уявлень західних 

товариств. Зокрема, результати досліджень В. В. Знакова показали, що навіть коли 

респонденти визнають, що в міжособистісному спілкуванні вони використовують брехню і 

обман, то вони всеодно вважають себе чесними людьми [3, с.222].  

Типовим явищем українського менталітету теж є феномен моральної помилки 

(брехня, що використовується для користі іншого людини або держави), при цьому 

моральна помилка у нас не пов'язується з брехливістю, а навпаки, є атрибутом сумління. 

З точки зору наукового знання виникає питання, що розуміти під чесністю. Чесність 

нерідко співвідноситься з правдивістю, з протилежними чесності феноменами, такими як 

брехливість, обман.  

Чесність можна описати як ситуативний прояв особистості, так і як особистісна 

характеристика. Цікавим є підхід до чесності як до системи особистісних якостей, які 

включають такі якості, як правдивість, важливість і щирість, конгруентність (узгодженість, 

погодження з самим собою), відповідальність і довіра до себе та оточуючим [3].  

Дуже важливо підкреслити, що чесність, будучи однією з вищих відображень 

особистості, в силу її особливих характеристик активно виступає фактором розвитку, що 
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визначає умови становлення самосвідомості, самовизначення при переході від 

підліткового до юнацького віку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНІ 

Боротьба з корупцією є ключовим напрямком діяльності будь-якої держави. Україна 

проводить різні законодавчі, організаційні, інформаційні заходи, направлені на 

зменшення рівня корупції в країні. Особливої актуальності антикорупційні заходи в 

Україні набули після подій Революції Гідності 2014 року.  

Основні напрямки боротьби з корупцією, способи і засоби її забезпечення, а також 

можливі етапи їх реалізації повинні бути задекларовані у антикорупційній стратегії. 

Країни, які здійснюють антикорупційну політику, обирають різні правові форми вираження 

антикорупційної стратегії. Так, її окремі елементи можуть бути закріплені у конституції 

країни, нормативно-правових актах, концепціях, планах, парламентських посланнях 

тощо. Обрання форми правової основи реалізації антикорупційної стратегії залежить від 

цілей які вони переслідують. 

Правовою формою закріплення антикорупційної стратегії за часів незалежності 

України були як укази Президента, так і Закони України. Правовий аналіз указу 

Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та 

Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.14 р. № 1699-VII [2], вказують на 

різні цілі та принципи правового забезпечення антикорупційної стратегії для України. 

Затвердження антикорупційної стратегії Законом означає її визнання з боку держави 

одним з найбільш важливих суспільних питань, забезпечення неухильного дотримання 

вимоги відповідності їй усіх прийнятих підзаконних нормативно-правових актів та 

відсутності в них суперечностей стратегії за змістом. Тут варто зауважити, що лише 

Верховна Рада України може вносити зміни до такої стратегії. Позитивним моментом 

правового забезпечення реалізації антикорупційної стратегії України на 2014-2017 роки 

стало прийняття інших нормативно-правових актів та внесення до них змін, які мали на 

меті запобіганню виникнення корупційних ризиків (Закони України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.14 р., «Про Національне антикорупційне бюро України» від 
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14.10.14 р., «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.15 р., «Про Вищий 

антикорупційний суд» від 07.06.2018 р., «Про утворення Вищого антикорупційного суду» 

від 21.06.18 р.; Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020» від 12.01.15 р. та ін.). 

Закон України «Про запобігання корупції» у ст. 18 закріпив норму, що лише 

Верховна Рада України є органом, який визначає засади Антикорупційної стратегії, 

проводить контроль ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну 

національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. Цією ж статтею, 

обов’язок щодо розробки Антикорупційної стратегії покладається на Національне 

агентство з питань запобігання корупції [3]. Визначаючи повноваження Національного 

агентства з питань запобігання корупції законодавець, у ст. 11 Закону України «Про 

запобігання корупції», чітко вказує норму, яка покладає на такий орган функції із 

розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, 

здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної 

стратегії [3]. У Державній програмі щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні на 2015-2017 роки було визначено процес і терміни підготовки нової 

Антикорупційної стратегії [4]. Так, згідно цього нормативного документу, НАЗК до червня 

2017 року мало провести дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні, 

стану виконання Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та державної програми з її 

реалізації. У вересні 2017 року розробити проект нової антикорупційної стратегії на 

основі результатів аналізу корупційних ризиків та стану виконання чинної стратегії та 

проведення широкого громадського обговорення проекту, забезпечити проведення його 

міжнародної експертизи та у грудні 2017 року сприяти прийняттю Верховною Радою 

України нової антикорупційної стратегії. Однак, реально дослідження стану корупції в 

Україні НАЗК завершило лише у вересні 2017 року, а оцінку стану виконання попередньої 

Антикорупційної стратегії та аналіз корупційних ризиків були ще не закінченні [6].  

Поки що, в Україні не прийнято нової Антикорупційної стратегії, що на жаль 

відображається на реальних результатах боротьби із корупцією. 
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Наука й освіта України сьогодення характеризується впливом загальнодержавного 

панування сцієнтично-технократичних цінностей. Вже кілька років поспіль підтримку 

мають ті спеціальності закладів вищої освіти, випускники яких у майбутньому можуть 

вплинути на економічний розвиток нашої країни. Та все ж важливість матеріального 

поступу держави не має применшувати значення процесу гуманізації, гуманітаризації, 

формування національно-свідомого покоління на основі культурних надбань українського 

народу.  

У цьому аспекті важливістю вирізняється постать учителя – провідника молодих 

людей у світ української культури, традицій, ідеалів, цінностей. Зокрема, на формування 

людини культури в умовах закладів загальної середньої освіти найпотужніший вплив 

здійснюють учителі мистецьких дисциплін. Ситуація, яка сьогодні склалася в переважній 

більшості українських шкіл, свідчить про обмеження такої можливості. Йдеться, перш за 

все, про зменшення годин, які відводяться на засвоєння музичного, образотворчого та 

хореографічного видів мистецтва. Це призводить до зведення окремих уроків в 

інтегровану дисципліну – мистецтво, яку має викладати один учитель. Як правило, такий 

учитель вирізняється високим професіоналізмом в одній царині, наприклад, 

образотворчому мистецтві. Та в умовах, про які йдеться, він змушений  уводити в урок 

матеріал з музичного чи хореографічного мистецтва, компетентності викладання яких у 

нього, в силу об’єктивних і суб’єктивних причин, залишають бажати кращого.  

Такий хід подій обмежує учнівську молодь в отриманні повноцінної інформації з усіх 

видів мистецтва, оскільки на високому рівні може викладатися лише один складник 

означеної навчальної дисципліни. У цьому випадку не йдеться про цілісну передачу й 

сприймання краси високодуховних зразків музичного, хореографічного та 

образотворчого мистецтва минулого і сучасності. Втрачається також і можливість 

урахування та розвиток учителем індивідуальних потенцій кожного учня, схильного до 

певного виду мистецтва. Загалом, унеможливлюється поліфункційний вплив різних видів 

мистецтва на формування людини культури [Швецова, 123], надбанням якої є 

національний характер. 
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Невтішною є й ситуація у закладах вищої педагогічної освіти. Абітурієнт, який 

прагне пов’язати своє життя з професією вчителя одного з видів мистецтва, має подати 

для вступу сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

історії України (що є незаперечним) та математики, у випадку обрання професії учителя 

музичного мистецтва, і біології, якщо має бажання стати учителем образотворчого чи 

хореографічного мистецтва. Натомість логічним, на нашу думку, було б замінити 

сертифікати ЗНО з математики чи біології складанням вступного випробування з фаху 

для виявлення рівня розвитку мистецьких (музичних, образотворчих чи хореографічних) 

компетентностей. Така практика існувала до 2017 року й сьогодні активно лобіюється 

вітчизняними педагогічними вишами. 

Професорсько-викладацькі колективи закладів вищої педагогічної освіти у системі 

підготовки майбутніх учителів мистецтва максимально спрямовують свою діяльність на 

формування людини культури, використовуючи різні види освітньої діяльності. Зокрема, 

употужнюють національним компонентом дисципліни у межах надання формальної 

освіти: збільшують кількість кредитів на оволодіння системою знань з історії української 

музики, історії українського хореографічного мистецтва, історії українського 

образотворчого мистецтва, пропонують студентам курси «Народознавство та музичний 

фольклор України», «Історико-побутовий танець України», «Традиційний український 

розпис», «Традиції українського національного вбрання» тощо. 

Усвідомленим та цілеспрямованим є залучення студентів до художньо-творчих 

колективів педагогічних університетів. У них майбутнім учителям мистецьких дисциплін 

надають неформальну музичну, хореографічну та образотворчу мистецьку освіту та 

здійснюють потужний вплив на формування людини культури. Для прикладу, у 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка у 2018-19 

навчальному році діє 25 художньо-творчих колективів, 10 із яких мають почесне звання 

«народний». Усі без винятку студенти мистецьких спеціальностей збагачують 

професійну мистецьку освіту неформальною мистецькою освітою, що дозволяє не тільки 

підготувати фахівця до майбутньої професії, але й употужнити систему формування 

людини культури. 

Таким чином, основними підходами до формування людини культури в умовах 

закладів вищої педагогічної освіти є: набір цілеспрямованих професійно зорієнтованих 

першокурсників, готових до удосконалення особистісних і фахових здібностей; надання 

високого рівня освітніх послуг у межах формальної освіти з урахуванням вимог до 
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людини культури; формування людини культури у системі неформальної мистецької 

освіти студентів у художньо-творчих колективах педагогічних ЗВО. Випускник 

університету, який пройде власний шлях формування в собі людини культури в 

майбутньому може створити простір для нових творчих пошуків, відкриттів, унікальних 

методів самовираження, а через нього – формування молодих людей культури нашої 

держави. 
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