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Секція 5 
 

ЮРИДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ РУХ:  
ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ 

Керівник секції: к.ю.н., доцент Капліна К. А.  
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Галкін Вячеслав, 
магістрант групи ПР-183з 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Котова Л.В., 

к.ю.н., доцент кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля 

Російське воєнне вторгнення в Крим та подальша окупація 
частини Луганської й Донецької областей унеможливили здійснення 
соціальних виплат на цих територіях. Не стали виключенням й 
пенсії. Через соціальну незахищеність та загрозу життю і здоров’ю в 
районах, які потрапили під контроль бойовиків, велика кількість 
громадян України перемістилися на підконтрольну територію.  

На початку червня 2016 року кількість внутрішньо 
переміщених осіб вже досягала понад 1,8 мільйонів чоловік і 
натепер продовжує зростати [1]. Перемістившись з окупованої 
території громадяни набувають можливість поновити усі соціальні 
виплати. Однак за останні роки зросла кількість судових справ з 
питань поновлення пенсій через їх незаконне припинення з підстав 
непередбачених законом. Відтак, питання поновлення пенсійних 
виплат та їх припинення є досить актуальним. 

Нажаль, ґрунтовним вивченням цієї проблеми науковці-
правники практично не займалися. Деякі вчені у своїх працях 
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торкалися теми порядку призначення пенсій цій категорії громадян, 
наприклад І.С. Басова та О.О. Іляшко, але проблема виплати пенсій 
залишається науково не вивченою. 

Право на пенсійне забезпечення є одним з ключових серед 
соціальних прав, адже саме від його реалізації залежить соціальна 
захищеність громадян, як у похилому віці так і в певних особливих 
життєвих ситуаціях. Воно закріплене не тільки в спеціальному 
законодавстві, а й в Конституції України, що також підкреслює 
особливе його значення та спрямованість держави на соціальний 
захист своїх громадян. 

Статтею 46 Основного Закону встановлено, що громадяни 
мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом. … Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 
основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, 
не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [2, 
ст. 46]. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення» визначає види 
пенсій в Україні. Зокрема в статті 1 зазначено, що громадяни 
України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, 
по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших 
випадках, передбачених цим Законом [3, ст. 1]. Правові норми 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» також передбачають 
право на такі види пенсій: по інвалідності (ст. 23), в разі втрати 
годувальника (ст. 37), за вислугу років (ст. 51) а також соціальна 
пенсія (ст. 93). 

Слід відзначити, що згідно чинного законодавства, Україна 
вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та 
законами України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо 
запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього 
переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення 
таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим 
місцем проживання в Україні [4, ст. 2]. 
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21 серпня 2019 року Урядом було прийнято Постанову №788, 
яка значно ускладнила виплату пенсій громадянам, які отримали 
статус внутрішньо переміщеної особи. 

Згадана вище Постанова передбачає, що у разі надходження 
до Пенсійного фонду України або до його територіальних органів 
інформації від Адміністрації Державної прикордонної служби, 
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної 
поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, 
інших органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа 
повернулась до покинутого місця постійного проживання, або 
особою подано документи, що містять недостовірні відомості для 
призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата 
пенсії продовжується після особистого звернення особи, 
проходження ідентифікації у порядку, визначеному в абзаці 
четвертому цього пункту, з урахуванням даних Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб». 
Досить неоднозначним та суперечливим виглядає твердження «яка 
дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до 
покинутого місця постійного проживання» [5]. 

Саме таке формулювання дало пенсійним органам можливість 
без будь-яких обґрунтувань, лише за наявності формальної підстави 
вважати що особа повернулася до покинутого місця проживання 
припиняти виплату пенсії. Такі дії викликали неабиякий резонанс та 
призвели до зростання кількості судових спорів з приводу 
неправомірного припинення виплати пенсії. 

Слід відзначити, що стаття 49 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» містить 
вичерпний перелік підстав, з яких може бути припинено виплату 
пенсії. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів 
Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється якщо пенсія 
призначена на підставі документів, що містять недостовірні 
відомості; у разі смерті пенсіонера; у разі неотримання призначеної 
пенсії протягом 6 місяців підряд; в інших випадках, передбачених 
законом [6, ст. 49]. Тобто спеціальний нормативно-правовий акт не 
містить норми про можливість припинення пенсійних виплат в разі 
повернення особи до свого постійного місця проживання. Немає 
такої норми й в будь-яких інших законах. До того ж стаття 92 
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Конституції містить застереження, що виключно законами 
регулюються основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
забезпечення [2, ст. 92]. 

Таким чином, припинення виплати пенсії внутрішньо-
переміщеним особам, які навіть повернулися до свого попереднього 
постійного місця проживання є неправомірним в зв’язку з 
відсутністю такої правової норми в законі, адже підзаконний акт не 
може регулювати подібні правовідносини, так як це суперечить 
конституційним нормам та носить дискримінаційний характер. Цей 
висновок ґрунтується на правовому принципі верховенства права та 
правової визначеності. Така правова позиція відображена в працях 
юристів-теоретиків, таких як, наприклад, М. Мазур [6] та 
Б. Захаров [7]. 

Така ж точка зору сформульована і в рішенні Верховного 
Суду від 03.05.2019 р. у зразковій справі № 805/402/18 [8]. Однак 
слід зауважити, що в цій справі двоє суддів Верховного Суду, що 
входили до складу колегії висловили окрему думку. Зокрема вони 
погодилися у незаконності припинення пенсійних виплат 
переселенцям у теперішній правовій ситуації, однак висловили своє 
занепокоєння стосовно того, що держава, зважаючи на відсутність 
належного контролю над тимчасово окупованими територіями, 
повинна мати можливість пересвідчитися у тому, що громадянин, 
якому призначена та виплачується з бюджету пенсія чи інша 
соціальна виплата, є живим [9]. 

Вбачається, що в Україні склалася своєрідна ситуація правової 
невизначеності, коли пенсійні органи здійснюють одноособове 
суб’єктивне тлумачення норм права всупереч судовим висновкам, у 
т.ч. позиції Верховного Суду. Така ситуація є справжнім викликом 
для України і, звичайно, для сучасної науки права соціального 
забезпечення [10]. 

Отже, важко не погодитися з тим, що Україна, виплачуючи 
пенсію своїм громадянам, які наразі можуть перебувати на 
тимчасово окупованій території, має бути впевненою в тому, що 
отримувач пенсії живий. Однак механізм такого контролю має бути 
чітко визначений, а припинення виплати пенсій не може 
відбуватися за відсутності законодавчо врегульованих правових 
норм, адже такі дії нівелюють значення законодавства і ставлять під 
сумнів демократичний устрій держави. Тобто існуючий наразі 
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механізм регулювання питань призначення та виплати пенсії 
внутрішньо переміщеним особам є неефективним та не відповідає 
закону, а тому норми права, які викладені в підзаконних актах і 
суперечать законодавству мають бути скасовані.  
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Доказування – це центральний інститут цивільного 

процесуального права, який відображає основні риси національної 
моделі цивільного правосуддя. 

Показання свідків є одним з найбільш поширених засобів 
доказування в цивільному процесі. При розгляді будь-якої справи 
суд, як правило, використовує свідчення поряд з іншими доказами. 

Згідно зі ст. 90 ЦПК України, під показаннями свідків, слід 
розуміти як повідомлення про відомі свідкові обставин, що мають 
значення для справи [1]. 

Свідок є очевидцем, у нього є особисті спостереження про 
події, які повинні стати змістом його показань. Він незамінний, на 
відміну від експерта, перекладача та інших осіб, які мають цінність 
для суду тільки як носії певних професійних знань і можуть бути 
замінені іншими особами з відповідними знаннями. 

Згідно зі ст. 69 ЦПК України, свідком може бути будь-яка 
особа, яка проінформована про будь-які обставин, пов'язаних зі 
справою. Він зобов'язаний з'явитися до суду у встановлений термін і 
дати правдиві показання про відомі йому обставини. Якщо 
неможливо з'явитися за викликом суду, свідок зобов'язаний 
завчасно повідомити про це суд. 

Свідок має право давати показання рідною мовою або тією 
мовою, якою володіє, використовувати письмові записи, 
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відмовлятися давати свідчення у випадках, передбачених законом, і 
відшкодовувати витрати, пов'язані з повісткою до суду [1]. 

За надання неправдивих свідчень або за відмову дати 
показання з непередбачених підстав свідок несе кримінальну 
відповідальність, а за невиконання інших зобов'язань – 
відповідальність, встановлену законом. 

Є деякі особливості, які відрізняють свідка від інших 
учасників процесу. По-перше, свідок юридично незацікавлена 
особа. Громадяни з правовим інтересом беруть участь в процесі в 
якості осіб, які беруть участь у справі, таких як позивач, відповідач, 
третя особа тощо. Інша, крім юридичної, зацікавленість особи не 
перешкоджає її допиту в суді в якості свідка. 

По-друге, закон не визначає вік, з досягненням якого особа 
може бути допитана в суді (як свідок). За необхідністю малолітні і 
неповнолітні свідки можуть бути допитані за ст. 232 ЦПК 
України [1]. 

По-третє, свідок стає носієм фактів (відомостей) в результаті 
збігу обставин, або безпосередньо сприймаючи події, які є 
обставинами справи, або отримуючи інформацію про них від інших 
осіб. За ст. 90 ЦПК України не є доказом показання свідка, який не 
може назвати джерело своєї обізнаності про ту чи іншу 
обставину [1]. 

По-четверте, на свідка покладені два основні обов'язки: 
з'явитися до суд протягом визначеного часу і дати правдиві 
показання про відомі йому обставини справи. 

Цивільний процесуальний кодекс обмежує допит свідків. 
Згідно зі ст. 70 ЦПК України не підлягають допиту як свідки: 
1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають 

на обліку або на лікуванні в психіатричному лікувальному закладі і 
які не можуть через свої фізичні або розумові вади правильно 
сприймати обставини, що мають відношення до справи, або давати 
показання; 

2) особи, які за законом зобов'язані зберігати конфіденційну 
інформацію, яку було їм довірено у зв'язку з їхнім службовим чи 
професійним становищем, – про такі відомості; 

3) священнослужителі – про відомості, яку вони отримують на 
сповіді віруючих; 
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4) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про 
обставини обговорення в залі засідань питань, що виникли під час 
ухвалення рішення чи вироку. 

Особи з дипломатичним імунітетом не можуть бути допитані 
в якості свідків без їх згоди, а також представники дипломатичних 
представництв – без згоди дипломатичного представника [1]. 

Крім того, фізична особа має право відмовитися давати 
показання щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (чоловік, 
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 
падчерка, брат, сестра, діду, баба, онук, внучка, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун або піклувальник, особа, над якою встановлено 
опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич цих осіб). Особа, 
яка відмовляється від дачі показань, зобов'язана мотивувати 
відмову. 

Порядок допиту свідків визначений в ст. 230 ЦПК України. 
Кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще не дали 
показання, не можуть бути присутніми в залі суду під час розгляду 
справи. Перш ніж допитати свідка, головуючий встановлює його 
особу, вік, рід занять, місце проживання і стосунки із сторонами та 
іншими особами, які беруть участь у справі, уточнює його права і 
визначає, чи відмовляється свідок на підставі визначених законом 
давати показання. 

Відмова від показань приймається судом шляхом 
постановлення ухвали. Якщо немає ніяких перешкод для допиту 
свідка, головуючий під розписку попереджає свідка про 
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання і 
відмову від дачі показань і приводить його до присяги: «Я, (ім'я, по 
батькові, прізвище), присягаю говорити правду, нічого не 
приховуючи і не спотворюючи». Текст присяги має бути підписаний 
свідком. Підписаний свідком текст присяги та розписка додаються 
до справи. 

Допит свідка починається з пропозиції суду розповісти про 
все, що йому особисто відомо у справі, після чого спочатку 
запитують особи, за заявою якої викликано свідка, а потім – інші 
особи, які беруть участь у справі. Суд має право з'ясувати суть 
відповіді свідка на питання осіб, які беруть участь у справі, а також 
ставити питання свідку після закінчення його допиту особами, які 
беруть участь у справі. Головуючий має право, за заявою осіб, які 
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беруть участь у справі, зняти питання, поставлені свідку, якщо вони 
істотно ображають честь чи гідність особи, є навідними або не 
належать до предмета справи. Кожний допитаний свідок 
залишається в залі суду до завершення розгляду даної справи. Суд 
може дозволити допитаним свідкам покинути зал суду, поки не 
закінчиться розгляд справи за згодою сторін. 

Свідок може бути повторно допитаний на тому ж або 
наступному засіданні за його власним клопотанням, заявою сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. 

При розгляді інших доказів свідкам можуть ставити питання 
сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі, судом. Суд 
може одночасно допитувати свідків, щоб з'ясувати причини 
розбіжностей в їхніх показаннях. Свідок при дачі показань може 
використовувати записи, якщо його показання пов'язані з будь-
якими розрахунками та іншими даними, які важко зберегти в 
пам'яті. Ці записи подаються до суду та особам, які беруть участь у 
справі, і можуть бути додані до справи за рішенням суду [1]. 

Допит малолітніх свідків відповідно до ст. 232 ЦПК України і, 
на розсуд суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності 
педагога або батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо 
вони не зацікавлені в справі. Свідки, які не досягли 
шістнадцятирічного віку, повинні бути проінформовані головуючим 
про обов'язок давати правдиві показання, не попереджуючи про 
відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо 
неправдиві показання, і не приводить до присяги. У виняткових 
випадках, коли необхідно об'єктивно встановити обставини справи, 
під час допиту осіб у віці до вісімнадцяти років, може бути 
видалено із залу судового засідання та чи інша особа, яка бере 
участь у справі за рішенням суду. Після повернення особи до зали 
суду головуючий інформує її про показання цього свідка і дає 
можливість задати йому питання. Свідок, який не досяг 
шістнадцятирічного віку, повинен бути видалений із залу суду після 
закінчення його допиту, крім тих випадків, коли суд визнає 
необхідність присутності свідка в залі суду [2]. 

У разі відкладання розгляду справи свідчення свідків, зібрані 
за розпорядженням суду з метою надання доказів під час допиту за 
місцем їх проживання, або показання, дані ними у судовому 
засіданні, на якому ухвалено скасоване рішення, повинні бути 
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оголошені і дослідженні в судовому засіданні, в якому ухвалено 
рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому засіданні 
неможливою. Особи, які беруть участь у справі, мають право 
висловити свою думку з приводу цих свідчень і дати свої 
пояснення [1]. 

Проведене дослідження показало, що показання свідка є 
надскладним для розуміння засобом доказування, що поєднує в собі 
велику кількість юридичних, фізичних, фізіологічних складників. 
Процес отримання показань свідків є громіздкою процедурою 
судового процесу, яка, втім, зумовлена необхідністю досягнення 
найбільшої ефективності. Реформа цивільного процесу України 
2017 р. дала поштовх до використання процедур, раніше не відомих 
цивільному процесу України, проте вони потребують подальшого 
удосконалення та гармонізації для максимізації ефективності їх 
використання. 
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Проблема зловживання цивільно-процесуальними правами не 

нова і не втрачає своєї актуальності, в основі цієї проблеми лежать 
різні підстави, основними з яких залишається чинне законодавство, 
яке створює широкі можливості для зловживань, і низький рівень 
правової культури суспільства. 
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Затягування строків розгляду справ у судах України вже 
давно відома як суддям, так і сторонам та їх представник. Причому, 
вона стосується судових інстанцій всіх юрисдикцій, що впливає і на 
навантаження суддів і ефективність процесу. Тож страждає все 
суспільство, а не тільки ті особи, проти яких зловживання 
спрямовані. 

Право на судовий захист закріплено в статті 55 Конституції 
України відноситься до невід'ємних конституційних прав людини [1]. 

Вивченням проблеми зловживання правами займалися такі 
провідні вчені – М.М. Агарков, М.І. Бару, В.П. Грибанов, 
О.В. Дзера, А.С. Довгерт, І.В. Жилінкова, І.М. Кучеренко, 
М.О. Стефанчук та інші. 

Ефективність судового захисту залежить не лише від 
бездоганної поведінки заявники, а й від совісного здійснення ним 
своїх процесуальних прав та обов’язків які закріплені у статті 43 
Цивільно-процесуального кодексу України [2]. 

Хоча цивільно-процесуальне законодавство не містить 
поняття зловживання процесуальними права та ми вважаємо, що 
цей термін потрібно розробити та в нести до законодавства, для 
вдосконалення та ефективного функціонування судочинства. У 
сучасній науковій доктрині зловживання процесуальними правами 
розглядають як явище: на підставі якого здійснення права, створює 
перешкоди для вирішення завдань цивільного судочинства.  

Т. Полянський вважає, що до ознак зловживання цивільно-
процесуальними правами належать такі: 1) Процесуальні 
зловживання відбуваються лише через реалізацію суб’єктами їхніх 
юридичних прав чи обов’язків; 2) зловживання процесуальними 
права чи обов’язками завжди є умисною поведінкою. Це положення 
є надзвичайно важливим для правильної кваліфікації поведінки як 
зловживання правом та для правильного розуміння змісту 
суб’єктивної сторони зловживання; 3) унаслідок зловживання 
процесуальним правом заподіюється шкода суспільним відносинам, 
або ж створюється реальна загроза її настання [3]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 44 ЦПК, учасники судового процесу та 
їхні представники повинні добросовісно користуватися 
процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не 
допускається [2]. 
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ЦПК дає невичерпний перелік дій, які можуть бути визнані 
зловживанням процесуальними правами:  

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає 
оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), 
подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже 
вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин; 
2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача 
(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або 
подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних 
підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 
автоматизованим розподілом справ між суддями; 3) подання 
завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета 
спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 
4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою 
зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи 
як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою; 5) укладення 
мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне 
неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у 
справі [2]. 

Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання 
зловживанню процесуальними правами. Можна виділити такі 
заходи процесуального примусу: 1) попередження; 2) видалення із 
залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для 
дослідження судом; 4) привід; 5) штраф [2]. 

Наслідком такого порушення може бути залишення без 
розгляду або повернення скарги, заяви, клопотання або ж 
застосування заходів запобігання зловживанню процесуальними 
правами. 

Крім закріплення на законодавчому рівні поняття 
«зловживання цивільними процесуальними правами», необхідно 
визначити конкретний перелік таких зловживань, надавши кожному 
з них повну характеристику з метою попередження недобросовісної 
поведінки сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. 
Необхідно також доповнити цивільне процесуальне законодавство 
мірами відповідальності за такі зловживання.  

Підсумовуючи усе вище зазначене можна сказати, що 
законодавець повинен здійснити значний крок до вдосконалення 
цивільно процесуального законодавства, а саме щодо 
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відповідальності за зловживання правами. Ми вважаємо, що 
зазначені санкції потребують більшої конкретизації та практики в 
українському судочинстві, задля їх ефективності, та практичного 
застосування. 

Література 

1. Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 

2. Цивільно-процесуальний Кодекс України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-
15/stru/paran228 

3. Полянський Т.Т. Зловживання процесуальними правами: юридичні 
засоби попередження та можливості їх удосконалення : 2013 р. с 38-55. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_ 
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Секція 6 
 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Керівник секції: к. ю. н., доцент Арсентьєва О. С. 
 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Макаренко Сергій, 
магістрант групи ПР-184зм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Капліна Г.А., 

к.ю.н., доцент кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля 
 
У сучасному світі протидія корупції – це надзвичайно 

актуальна проблема для багатьох країн, у тому числі і для України. 
Корупція негативно впливає на економіку та становить загрозу 
національній безпеці. Успішна протидія корупції має підвищити 
довіру громадськості до влади та позитивно вплинути на 
економічний розвиток України. 

Правові механізми протидії корупції – це сукупність правових 
засобів, за допомогою яких держава здійснює правовий вплив на 
суспільні відносини у сфері протидії корупції. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII відносини, що 
виникають у сфері запобігання корупції, регулюються 
Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та 
іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими 
нормативно-правовими актами. 



 

- 17 - 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - 
органи прокуратури, Національної поліції, Національне 
антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань 
запобігання корупції [1]. 

Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII поділені 
на 4 групи: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, 
які не є службовими особами та які виконують роботу або надають 
послуги відповідно до договору з підприємством, установою, 
організацією, - у випадках, передбачених цим Законом 

4) кандидати у народні депутати України, зареєстровані у 
порядку, встановленому Законом України "Про вибори народних 
депутатів України", кандидати на пост Президента України, 
зареєстровані у порядку, встановленому Законом України "Про 
вибори Президента України", кандидати в депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади 
сільських, селищних, міських голів та старост. 

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 року № 1700-VII передбачені такі механізми протидії корупції: 

- запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням (обмеження щодо використання службових 
повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання 
подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або 
подарунка та поводження з ними; обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 
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місцевого самоврядування; обмеження спільної роботи близьких 
осіб); 

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 
- правила етичної поведінки; 
- фінансовий контроль (подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; контроль та перевірка декларацій;моніторинг 
способу життя суб’єктів декларування; додаткові заходи здійснення 
фінансового контролю); 

- захист викривачів; 
- інші механізми запобігання і протидії корупції (заборона на 

одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування; антикорупційна експертиза; 
спеціальна перевірка; Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;вимоги щодо 
прозорості та доступу до інформації); 

- загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної 
особи; 

- відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків (за вчинення корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в 
частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до 
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку, 
відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок 
вчинення корупційного правопорушення, скасування незаконних 
актів та визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок 
порушення вимог цього Закону; відновлення прав і законних 
інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та 
юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення; вилучення незаконно набутих та необґрунтованих 
активів). 

Законодавство про відповідальність за корупційні 
правопорушення в Україні значною мірою відповідає міжнародним 
стандартам, про що свідчить звіт Групи держав проти корупції 
(GRECO) за результатами 3-го раунду оцінки України, 
затверджений у грудні 2013 року. 
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Разом з тим залишилася низка невирішених питань. Потрібно 
привести у відповідність із Конвенцією ООН проти корупції статтю 
3682 Кримінального кодексу України (Незаконне збагачення), яка 
може бути ефективним механізмом позбавлення злочинців 
незаконно набутого майна. Одночасно з кримінально-правовими 
інструментами притягнення до відповідальності за незаконне 
збагачення необхідно запровадити і цивільно-правові: стягнення за 
позовом прокурора (спеціально уповноваженого антикорупційного 
органу) в дохід держави майна, законність походження якого особа 
не може довести в установленому законом порядку [2]. 

Крім того, для досягнення позитивного ефекту, який полягає у 
зменшенні рівня корупції доцільно запозичити міжнародний досвід 
протидії корупції. 

До країн, які створили ефективний механізм протидії 
корупції, можна віднести: Фінляндію, Данію, Нову Зеландію, 
Ісландію, Сінгапур, Швецію, Канаду, Нідерланди, Люксембург, 
Норвегію, Австралію, Швейцарію, Велику Британію, Австрію, 
Ізраїль, США, Чилі, Ірландію, Німеччину та інші. Кожна із країн 
має свої особливості в організації антикорупційної діяльності, але 
спільними для них є: зусилля щодо організації активної протидії 
корупційним проявам;створення відповідної правової бази; 
залучення громадських організацій до протидії корупційним 
проявам [3, с. 167]. 

Література 

1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року№ 
1700-VII [Електронний ресурс]: – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

2. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки [Електронний ресурс]:Закон України від 
14 жовтня 2014 року № 1699-VII – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 

3. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 
управлінні: навчальний посібник для студентів вузів / І. С. Бондар [та 
ін.]. Київ: Ліра-К, 2016. 
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ІНСТИТУТ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ В 
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОГО ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ 

Савочка Катерина, 
студентка групи ПР-174д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Татаренко Г.В., 

к. ю. н, доцент завідувач кафедри конституційного 
права СНУ ім. В. Даля 

 
Питання боротьби з корупцією можна, мабуть, віднести до 

категорії «вічних». Історичні факти свідчать про те, що корупцію 
намагалися подолати у різний спосіб. Сам термін «корупція» по 
ходить від латинського corruptio підкуп, продажність, порча, 
розтління. Згадки про діяння подібні до корупційних, тобто підкуп 
осіб, наділених владою, є в історичних до письмових пам’ятках 
права Давнього Єгипту, Індії та Китаю. Наприклад, відомим є 
історичний факт того, що у 58 році до н.е. фараон Птолемей XII 
Авлет, що правив в Єгипті з 80 року до н.е. був вигнаний з 
Олександрії у результаті повстання мешканців. Птолемей втік до 
Риму і дав хабарі римським сенаторам та полководцям Помпею і 
Цезарю щоб вони допомогли йому повернути фараонський трон [1, 
с. 279-281].  

Дослідник Є. В. Невмержицкий взагалі вважає, що корупція є 
таким же стародавнім явищем, як і соціальний порядок, що керуює 
життям людей. На думку вченого першу антикорупційну заповідь 
Господь дав через Мойсея: «не візьмеш, бо дари сліпими роблять 
зрячих і викривлює слова справедливих» (Ісход 23:8) [2, с. 9-10]. 

За часів Київської Русі згадувалися такі форми корупціїних 
дій як почесті (подношенія), вдячність за послугу (оплата послуги), 
посул, годування від справ. Дослідник А. А. Гавриленко вважає, що 
в античних державних утвореннях на території Північного 
Причорномор'я існували суворі покарання за хабарництво, 
суспільство вже знало такі злочини як дача хабара, підкуп (декасмо) 
і прийняття хабара (дорон) [3, с. 3].  

З корупцією намагалася боротися у різний спосіб. Навіть 
встановлювали певну дозволену межу «подяки» за виконану справу, 
але жадібність та нахабство переважало і ніяка «межа» не могла 
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стримати хабарників. Переважно покарання були суворими і навіть 
жорстокими. Хабарників саджали до в’язниці, позбавляли май та 
почестей, відрубали руки та голови, але, корупція і до наших днів є 
одним з найбільш розповсюджених злочинів.  

09 грудня 2003 року на Політичній конференції (м. Меріда 
Мексика) була відкрита для підписання Конвенція Організації 
Об'єднаних Націй проти корупції, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року, згідно з якою, держави, що 
підписали Конвенцію зобов’язуються оголосити кримінальним 
злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання 
корупційних доходів [4]. 09 грудня оголошено Міжнародним днем 
боротьби з корупцією, метою заснування якого, як зазначено в 
резолюції Генеральної Асамблеї, є поглиблення розуміння проблеми 
корупції та ролі Конвенції в попередженні та боротьбі з нею. 
Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції та поклала на 
себе зобов'язання використовувати її положення для забезпечення 
захисту осіб, які повідомляють про факти корупції (ст. 33 
Конвенції).  

Наразі терміном «корупція» зазвичай позначається 
використання посадовою особою своїх владних повноважень і 
довірених йому прав з метою особистої вигоди, що суперечить 
законодавству та нормам моралі. В принципі корупції може бути 
піддана будь-яка людина, що володіє владою щодо розподілу 
певних ресурсів та благ, котрі знаходяться у її віданні, на власний 
розсуд. 

Світова практика боротьби з корупцією показує, що найбільш 
ефективним заходом протидії є своєчасна поінформованість 
правоохоронних органів про факти корупції через законодавче 
закріплення інституту «викривачів корупції», які надають 
відповідну інформацію уповноваженим суб’єктам з протидій 
корупції. Досвід багатьох країн свідчить про те, що активність 
громадян є головною передумовою подолання корупції. 

Юридично інститут викривачів злочинних дій та 
правопорушень, в Україні з'явилися ще у 1997 році з моменту 
вступу в дію Конвенції з прав людини, та був підтверджений з 
прийняттям Конституції. Свій розвиток він отримав у інститут 
Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» 1994 р. який поширює свою дію 
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виключно на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а 
також у судовому розгляді кримінальних проваджень [5]. Ст. 11 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачається захист особи, що оприлюднює інформацію: 
«Посадові та службові особи не підлягають юридичній 
відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за 
розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що 
стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, 
довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та 
мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а 
також містить докази правопорушення або стосується істотної 
загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю» [6]. 

Для України, питання чітко визначеного законодавчого 
захисту викривачів корупції випливає з міжнародних зобов'язань 
України в межах Стамбульського плану дій боротьби з корупцією 
Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
(Рекомендація 3.2 за результатами третього раунду моніторингу) та 
зафіксовані норми щодо захисту таких осіб.  

Тому, з метою ефективної протидії корупційним явища в 
Україні були прийняті Закони України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» від 11.06.2009 р. (ст. 17) та «Про засади 
запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р., у яких містилися 
норми щодо захисту осіб, які повідомляють про корупційні дії. 
Зокрема, у ст. 17 Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» зазначалося, що особи, які надають допомогу в 
запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави 
[7]. Аналогічна норма містилася у ст. 20 Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. 

Наразі, вищезазначені Закони втратили чинність і питання 
протидії корупції регулюються Законом України «Про запобігання 
корупції» [8], а з 1 січня 2020 року набуває чинності Закон «Про 
внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції» щодо 
викривачів корупції» [9]. 

Раніше діючими Законами України «Про засади запобігання 
та протидії корупції» від 11.06.2009 р. (ст. 17) та «Про засади 
запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. (ст. 20) вперше на 
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законодавчому рівні було закріплене поняття «особи, які надають 
допомогу в запобіганні та протидії корупції».  

Наразі, частина 1 ст. 53 Закону України «Про запобігання 
корупції» визначає, що викривач - особа, яка за наявності 
обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, 
повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою [10]. 
Таким чином, викривачем може бути кожен, що відповідає нормі 
ст. 33 Конвенції ООН проти корупції [4]. 

В сенсі ст. 33 Конвенції викривачі (заявники про корупцію) 
повідомляють про факти, пов'язані зі злочинами, визнаними як 
такими Конвенцією. Ці злочини перераховані в Главі III Конвенції, 
серед яких: підкуп національних державних посадових осіб (ст. 15); 
підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб 
міжурядових організацій (ст. 16); розкрадання, неправомірне 
привласнення або інше нецільове використання майна державною 
посадовою особою (ст. 17) [4]. 

Таким чином, наразі до засобів захисту викривачів корупції, 
передбачених у Законі можна віднести: 

1. Захист від переслідування - особи мають бути захищені від 
всі форм помсти, несприятливих умов або дискримінації на 
робочому місці, які пов’язані або з’явилися в результаті 
інформування про випадки корупції. 

2. Збереження конфіденційності - особа не може бути 
розкрита без чіткої її згоди. 

3. Тягар надання доказу лягає на працедавця - щоб уникнути 
санкцій або штрафів працедавець повинен чітко і переконливо 
продемонструвати, що будь-які заходи, що приймаються відносно 
співробітника, не були жодним чином пов’язанні або мотивовані 
розкриттям викривача. 

4. Завідомо неправдива інформація не захищається – по 
відношенню до людини, яка надає завідомо неправдиву інформацію 
про корупційні правопорушення, можуть застосовуватися 
дисциплінарні санкції і заходи цивільно-правової відповідальності. 
Ті, кого несправедливо звинуватили у корупційних діяннях, 
отримують всі належні компенсації. 

5. Відмова від вимог про відповідальність - будь-яке викриття, 
зроблене в законодавчих рамках інформаторів, захищене від 
дисциплінарно-процесуальних дій і кримінальної, цивільної і 
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адміністративної відповідальності, включаючи дискримінацію, 
наклеп, захист авторських прав і даних.  

6. Анонімність - викривачам, що надали інформацію анонімно 
і в подальшому були встановлені, має бути наданий повний захист. 

На нашу думку, існує декілька позицій серед вищенаведених 
засобів захисту, що викликають сумніви у можливості їх 
застосування без порушення прав інших осіб. По-перше це вимога 
анонімності. Як буде виплачуватися нагорода анонімній особі? Вона 
врешті-решт повинна буде себе відкрити та довести, що то саме 
вона зробила повідомлення? Як така особа може виступати 
кримінальному провадженні, якщо її треба допитати у якості свідка? 
Як взагалі налагодити спілкування та ідентифікувати таку особу?  

Одразу ж постає питання щодо добросовісності особи та 
доведення достовірності інформації, бо на підставі анонімних заяв 
відкриватимуть кримінальні справи з усіма процесуальними діями, 
як-то прослуховування, виїмка документів тощо. Виникає 
можливість зловживання з боку правоохоронних органів щодо 
анонімних повідомлень самім собі з метою отримання підстав для 
проведення процесуальних дії відносно певних осіб.  

Заявами можна зловжити з метою обмовляння з особистих, 
кар’єрних мотивів, мотивів помсти тощо. Відсутність 
відповідальності викривача та зняття з нього зобов'язання 
спростовувати інформацію про можливі факти корупційних 
правопорушень можуть сприяти таким зловживанням. 

Ми вважаємо, що повинен бути єдиний суцільний механізм, 
який захищає громадських викривачів корупції і закон 
поширювався на всі категорії людей. 

Деякі повідомлення можуть не стосуватися випадків корупції, 
але вони можуть призводити до формування неповаги до викривачів 
корупції. Потрібно створити позитивне уявлення про викривачів 
корупції. Викривачі - не «стукачі», а люди, які володіють суспільно 
важливою інформацією та хочуть створити якість життя краще. 

Повинен бути комплексний підхід до рішення цієї проблеми. 
Законодавство, насамперед, повинно бути таким на яке людина 
може покластися і знати, що захист буде, і в будь-якому випадку не 
залишиться з правовою системою. 

Влада повинна змінювати захист суспільства, в нашому 
суспільстві є вольові активні люди, які будуть повідомляти 
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суспільно важливу інформацію і викривати корупцію, але для цього 
необхідна стійка законодавча база. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що міжнародні 
стандарти і міжнародна практика захисту викривачів корупції, на 
нашу думку, можуть служити керівництвом для вдосконалення 
існуючого законодавства про захист викривачів, а правовий захист 
повинен поширюватися на всіх працівників і службовців, яким 
загрожує переслідування, включаючи осіб, що знаходяться за 
межами традиційних стосунків між працівниками і працедавцями.  

Відповідно, законом слід встановити чіткий порядок подання 
цих повідомлень, процедури їх фіксації, канали отримання тощо. 
Також, закріпленню підлягає можливість спрямування викривачами 
повідомлень до профільних громадських правозахисних організацій, 
профспілок, асоціацій, які на професійному рівні могли б 
представляти інтереси останніх як під час направлення заяв та 
взаємодії з державними органами і посадовими особами, так і 
реалізації права на захист.  

Світова практика показує, що наявність ефективного 
законодавчого захисту викривачів корупції має багатовекторний 
характер і дозволяє досягти того, що особи винні у корупційних 
злочинах притягаються до відповідальності та зростають показники 
розкриття злочинів, кошти повертаються до державного бюджету, 
викривачі мають стимул виконати свій громадянський обов’язок та 
доповісти про злочин. держава покращує свої позиції в рейтингу 
сприйняття корупції, поліпшується імідж держави в цілому.  
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Корупція є викликом, який становить загрозу як для розвитку 

держави, так і добробуту громадян. Усі без винятку країни так чи 
інакше постають перед необхідністю протидії цьому феномену, 
який зумовлює деструктивні процеси всередині держави, нівелює 
принцип верховенства права та поваги до прав людини, знижує 
рівень довіри інвесторів та обмежує здатність держави до 
ефективного захисту громадян [1, с. 74]. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що корупційні 
злочини створюють реальну загрозу національній безпеці, 
підривають демократичні інститути, уповільнюють економічний 
розвиток, сприяють нестабільності, а також негативно впливають на 
всі сфери суспільного життя.  

Різноманітні аспекти у дослідженні й вирішенні цієї проблеми 
знайшли своє відображення у працях багатьох вчених та науковців: 
О. Копиленко, В. Навроцький, А. Нагорняк, Н. Отчак, М. Хавринюк 
та інші. Метою роботи є розгляд сучасного стану протидії 
корупційним злочинам в Україні. 
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Закон України «Про запобігання корупції» у статті 1 визначає 
поняття корупція як використання уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування особою наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 
або, відповідно, обіцянка чи пропозиція, чи надання неправомірної 
вигоди уповноваженій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей [2]. 

Беззаперечно корупція виступає одним з різновидів 
фінансової злочинності, яка є не тільки джерелом злочинних 
доходів, але й безпосередньо один із чинників, що сприяє вчиненню 
злочинів пов’язаних з корупцією, одночасно виступаючи 
неодмінним атрибутом більшості злочинних схем. Разом з тим, 
корупційні злочини створюють негативний економічний ефект для 
держави, чим уповільнюють її розвиток. Питання протидії корупції 
є вимогою сьогодення і однією з найбільших сучасних проблем, яка 
потребує постійного вивчення та комплексного вирішення. Наразі 
корупційні злочини набувають широкого поширення та постійно 
вдосконалюються, застосовуючи корупційні схеми, які являють 
собою складний процес, що включає безліч операцій, проведених 
різними методами, що суттєво ускладнює уповноваженим державою 
органам (Національне антикорупційне бюро України, Державне 
бюро розслідувань, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та 
інші) запобігати та ефективно протидіяти таким злочинам.  

Корупційні потоки пронизують всі галузі економіки країни, 
що призводить до значних втрат для країни. Здебільшого корупційні 
злочини та різноманітні незаконні оборудки пов’язані з корупцією 
здійснюється в тих галузях економіки, які мають для країни 
стратегічне значення та/або на які розподіляються значні грошові 
потоки, зокрема: оборонно-промисловий комплекс, енергетична 
сфера, сфера видобутку корисних копалин, сфера охорони здоров’я, 
сфера державного управління.  

Найпоширенішими видами корупційних злочинів є: 
одержання неправомірної вигоди, розкрадання бюджетних коштів, 
службове підроблення, зловживання владою або службовим 
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становищем, незаконне збагачення. Також слід зазначити, що 
корупційні злочини фігурують в якості однієї з найбільш 
поширених форм предикатного злочину та здебільшого вчиняються 
за допомогою третіх осіб. 

Для більш всебічного та ґрунтовного розкриття питання щодо 
стану протидії корупції в Україні, розглянемо детальніше деякі види 
злочинів.  

Враховуючи результати діяльності правоохоронних 
антикорупційних органів можна стверджувати, що бюджетні кошти 
є критичною точкою у боротьбі з корупцією, оскільки завжди 
залишаються привабливим предметом злочинних посягань. 
Типовими випадками таких посягань є: безпідставна виплата 
надбавок до заробітної плати, премій чи інших виплат; оплата за 
бюджетні кошти робіт (послуг), які не виконувалися чи 
виконувалися частково, на користь окремих юридичних осіб; 
закупівля у афілійованих підприємств товарів за ціною, яка 
перевищує їх дійсну вартість чи кількість (зокрема надання 
переваги при застосуванні тендерних процедур певному учаснику 
торгів); погашення боргів юридичних осіб за рахунок державного чи 
місцевих бюджетів (тих, які виникли за рахунок безоплатного 
споживання газу, енергії, води) та інші [3, c. 21]. 

Наведемо один із прикладів викритих корупційних схем 
пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів: переможцем тендеру 
з будівництва та ремонту стає організація, яка фактично не 
займається будівництвом та ремонтними роботами, не має жодних 
виробничих потужностей та найманих працівників. У той же час, на 
рахунки зазначеної компанії надходять бюджетні кошти, частина з 
яких привласнюється, а решта, відповідно до договору субпідряду, 
перераховується діючим компаніям, які безпосередньо займаються 
будівельними чи ремонтними роботами. Таким чином, частина 
коштів, яка залишилась у переможця тендеру використовується як 
«винагорода» посадовим особам, які «допомогли» отримати 
бюджетне замовлення [4].  

Погоджуємось з думкою науковця В. Навроцького в частині 
того, що корупційні та пов’язані з корупцією злочини або 
безпосередньо полягають у зловживанні владою чи службовим 
становищем, або ж спрямовані на те, щоб спонукати до такого 
зловживання. Тому, вважаємо доречним навести деякі поширені 
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способи таких зловживань: прийняття рішень нормативного 
характеру, які передбачають сприяння або ж надання переваг 
окремим юридичним чи фізичним особам у їхній діяльності; 
втручання у діяльність органів влади та управління, їх службових та 
посадових осіб, інших працівників (незаконні накази, 
розпорядження, вказівки); вплив на прийняття рішень колегіальних 
органів управління; безпідставне припинення переслідування за 
вчинені правопорушення; використання державних чи комунальних 
коштів не за призначенням; надання сприяння в одержанні кредитів, 
субсидій, субвенцій, дотацій; надання пільг без належних на те 
підстав; звільнення від платежів (їх зменшення) та інші [3, c. 71].  

На підтвердження вищезазначеного, наведемо приклад 
викритої корупційної схеми, що пов’язана зі зловживанням 
службового становища: посадові особи однієї з митниць використо-
вуючи службове становище організували схему з незаконного 
ввезення на територію України автомобілів преміум класу без 
сплати обов’язкових митних платежів (використовуючи режим 
тимчасового ввезення або за документами дипломатичних 
представництв іноземних держав). У подальшому виготовляючи 
підроблені документи про митну вартість та походження 
автомобілів, незаконно ввезені транспортні засоби з підробленими 
документами продавалися на території України [5]. 

Аналізуючи діяльність правоохоронних органів щодо протидії 
корупційній злочинності варто окреслити наявні здобутки 
та досягнення. Наразі у провадженні Державного бюро розслідувань 
перебуває понад 3 тисячі кримінальних проваджень пов’язаних з 
корупцією [6]. У той же час, детективами Національного 
антикорупційного бюро України у поточному році розслідується 
836 кримінальних проваджень [7]. До вказаних результатів роботи, 
як позитивний приклад діяльності, можна додати нещодавно 
викриті резонансні корупційні правопорушення: ДБР розслідує 
закупівлю безкоштовних електронних підручників посадовцями 
Миколаївської ОДА на суму 15 млн. гривень [8]; посадовицю Офісу 
Президента викрито «на гарячому» [9]. 

Враховуючи наявні досягнення у подоланні такого 
негативного явища, як корупція, її рівень в Україні залишається 
досить високим про що свідчить Індекс сприйняття корупції 
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оприлюднений організацією Transparency International, яка виконує 
функцію моніторингу корупційних проявів у державах світу [10]. 

Доцільно зазначити, що боротьба з корупцією має базуватися 
на наступних засадах: законні права та свободи людини не повинні 
обмежуватися; ефективність протидії корупції може бути 
забезпечена узгодженими діями державних органів, громадських 
організацій та громадян; здійснення державної політики повинно 
спрямовуватися на усунення та нейтралізацію чинників, які 
сприяють розвитку корупційних дій; правова база боротьби з 
корупцією має враховувати зміни соціально-економічної та 
політичної ситуації в державі; головна увага в протидії корупції 
повинна надаватися запобіжним заходам, основаним на аналізі та 
прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь; основні 
практичні заходи щодо запобігання та виявлення корупційних діянь 
здійснюють органи, які ведуть боротьбу з корупцією [11, c. 260]. 

Складність боротьби з корупцією полягає в реальній 
можливості корумпованих структур та конкретних осіб, що мають 
владу і повноваження, перешкоджати намаганням проникнути у 
сферу їх кримінальної діяльності [12, c. 120]. Незважаючи на певні 
труднощі досягти позитивної динаміки вдається завдяки 
збільшенню суспільного осуду корупціонерів, злагодженим діям 
антикорупційних органів та відповідно врегульованої законодавчої 
бази. Проте, законодавча база потребує постійного вдосконалення. 
Але для досягнення законодавчої ефективності зміни не повинні 
мати лише декларативний характер. Слід відмітити ті позитивні 
зміни, які неодмінно посилюють вплив всієї антикорупційної 
архітектури: запровадження системи електронного декларування, 
яка виконує превентивну функцію і є дієвим інструментом 
виявлення корупції; створення нових антикорупційних органів для 
більш ефективної боротьби з корупцією; прийняття законодавчих 
антикорупційних ініціатив, зокрема внесення змін до Закону 
України «Про запобігання корупції» (визначення правового статусу 
викривачів корупції, їхніх прав та гарантій захисту; розширення 
кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування); початок 
роботи Вищого антикорупційного суду; повернення кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення. 

Постійний розвиток корупційної злочинності та 
удосконалення злочинних схем, потребує своєчасного, швидкого, 
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неупередженого реагування та постійного вдосконалення шляхів 
протидії корупційним злочинам. Резюмуючи вищезазначене, з 
метою мінімізації корупції в Україні та забезпечення економічної 
стабільності, вважаємо необхідним: посилити кримінальну 
відповідальність за корупційні злочини та злочини, пов’язані з 
корупцією; спростити взаємодію між правоохоронними органами; 
розширити повноваження антикорупційних правоохоронних 
органів; ліквідувати необґрунтоване дублювання функцій і 
повноважень правоохоронних органів; впровадити систему 
цивільного контролю за антикорупційною діяльністю тих органів, 
на які безпосередньо покладено обов’язок боротьби з корупцією; 
забезпечити активну інформаційну політику та активну участь 
громадськості щодо протидії корупції; своєчасно реагувати на 
повідомлення громадян та засобів масової інформації про факти 
корупції; забезпечити захист від переслідування громадським 
активістам та організаціям що пов’язані з викриттям корупційних 
злочинів; забезпечити захист від кримінального переслідування 
викривачам, які повідомляють про факти корупції, якщо інформація 
про факти корупції одночасно має статус державної таємниці; 
оптимізувати кількісну чисельність чиновників; запровадити 
систему електронного урядування; підвищити заробітну плату 
держслужбовцям; забезпечити незалежність суддів; забезпечити 
незалежність експертиз у справах топ-корупції; впровадити 
обов'язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази 
повною інформацією про платника та одержувача переказу; 
деталізувати механізм замороження активів та зупинення 
фінансових операцій; ухвалити законодавство про повну прозорість 
фінансів політичних партій тощо. 

Отже, корупція є прямою загрозою національної безпеки, яка 
зупиняє розвиток демократії та громадянського суспільства країни. 
Наразі питання зменшення рівня корупції в України залишається 
нагальним. Переконані, що активна участь громадян є фундаментом 
та невід’ємною компонентою у запобіганні та протидії корупції, а 
також злочинам пов’язаними з нею. Підсумовуючи зазначимо, що 
своєчасне попередження корупційних проявів є базовим для 
ефективного подолання корупційного режиму, що дасть змогу для 
відновлення довіри суспільства до державних інституцій, 
покращення інвестиційного клімату, розвитку економіки, та, 
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водночас стане важливою передумовою розбудови ефективної 
держави. 
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Актуальність: використання в навчальному процесі нових 

інформаційних сервісів. Та доведена доцільність впровадження 
«хмарних» технологій в освіті, що забезпечить нову якість 
освітнього процесу, відповідного інноваційного розвитку країни та 
суспільства 

Мета: Проаналізувати та оцінити діяльність хмарних сховищ 
які використовують у вищій освіті. Знайти методи їх вдосконалення. 

Хмарне сховище - модель схову даних, де цифрові дані 
зберігаються в логічні пули, a фізичне зберігання охоплює кілька 
серверів фізичного середовища. Використовуючи хмарне сховище 
можна переносити дані, не переймаючись, яким чином вони 
зберігаються та не турбуючись про їх резервне копіювання. Щоб 
отримати свої данні, достатньо просто звернутись до хмари. Але в 
хмарній безпеці можуть бути зовнішні та внутрішні загрози. Деяким 
неможливо запобігти, але можна мінімізувати наслідки. Основними 
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загрозами інформаційній безпеці при використанні хмарних 
технологій є: розкрадання і втрата даних, злом акаунтів, уразливості 
в інтерфейсах і API, DDoS-атаки, дії інсайдерів, можливість 
проникнення хакерів, а також проста недбалість провайдера. 
З'являються загрози, пов'язані з використанням віртуальної 
інфраструктури - динамічність віртуальних машин, атаки на 
гипервизор, як на ключовий елемент системи віртуалізації, атаки на 
системи управління. Щоб уникнути збоїв робляться заходи, а саме: 

• Застосовується спеціалізоване «залізо», ймовірність виходу з 
ладу якого значно нижче;  

• устаткування таких сервісів розташоване в спеціалізованих 
ЦОД, де воно захищене від перепадів напруги і перегріву; 

• застосовуються технології резервування; 
• сервіси зроблені так, що доступ до даних може отримати 

тільки власник [3, 4]. 
Також можна спостерігати поступову міграцію освітніх 

сервісів за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій та інформаційних ресурсів в хмару. Каталізатором 
зростаючої міграції освітніх сервісів з навчальних дата-центрів до 
провайдерів хмарних обчислень є саме електронна пошта. 
Порівнюють функціонал VLE-систем (Blackboard, Moodle) з 
можливостями використання хмарних сервісів Microsoft і Google. У 
порівняння також дивляться на «Групи Google», як сервіс 
загальнодоступної системи, яка може бути гнучко інтегрована до 
«GoogleApps для навчальних закладів». У хмарних сервісах 
реалізується більша частина функціоналу віртуального навчального 
оточення, крім засобів оцінювання. Нажаль в жодній системі немає 
журналу успішності (при розробці не враховувалася освітня 
специфіка). 

У працях С. Бісвас вказано, що у США багато шкіл вже на 
даний момент користуються перевагами комп’ютерного навчання, і 
він розглядає використання хмарних технологій не лише в школах, а 
й у коледжах та ВНЗ. До переваг використання хмарних технологій 
в освіті вона відносить: 1) технічне обслуговування та модернізація, 
які стануть набагато простішими; 2) заклади освіти зможуть 
безкоштовно виділяти ресурси на навчання в "хмарах"; 3) виконання 
домашнього завдання стане ще більш зручним: учні зможуть 
працювати в "хмарі", співпрацювати з однокласниками та 
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обмінюватись знаннями, а також школярі будуть завжди 
впевненими, що не залишать домашнє завдання вдома, коли вони 
йдуть на навчання. Щодо коледжів, то у США багато коледжів не 
мають достатнього обладнання або програмного забезпечення для 
того, щоб надати студентам повноцінні знання. За результатами 
досліджень М. Брітто у США використання хмарних технологій у 
вищій освіті призводить до економії коштів. Але зараз використання 
хмарних технологій несе у собі і потенційну небезпеку, зокрема 
загроза безпеки даним, неперевірений ризик у використанні тощо [1].  

Що ж до європейського досвіду використання. В. Бенсон та С. 
Морган у своїх працях пишуть що у Британському університеті 
хмарні обчислення та технології використовуються для досягнення 
ефективності. Студенти при цьому мають безперервний доступ до 
навчальних матеріалів, оголошень, оцінок тощо. Для перегляду 
можна скористатись планшетом чи смартфоном. Хмарні обчислення 
надали університетові гнучкі можливості зберігання, найвищі рівні 
ефективності  [1]. 

Хмарні сховища інформації набирають все більшої 
популярності й в Україні. В Україні ще немає уніфікованого 
нормативно-правового акта, так як сфера ІТ-права тільки починає 
своє формування, який би регулював правовідносини такого типу. 
Можна лише застосовувати положення вже існуючих законів, які 
стосуються захисту інформації, персональних даних, і загальні 
положення цивільного законодавства, необхідні для укладення 
таких договорів [2].  

Зрозуміло що хмарні сервіси освіти за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних 
ресурсів досконаліші, ніж ті, що надаються через VLE-системи. 
Йдеться про кращу якість інструментів для генерації 
користувацького контенту і 56 інтеграції з соціальними мережами, 
персоналізацію за допомогою таких інструментів, як iGoogle. Так, 
Google ввів в експлуатацію API для «Apps для навчальних 
закладів», що дозволяє освітнім установам налаштовувати 
прикладні програми і інтегрувати додаткове програмне 
забезпечення, причому відомості віджету будуть доставлятися з 
внутрішніх систем навчального закладу. GoogleWave є 
функціональною моделлю для віджетів, що розміщуються в хмарі, 
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але інтегрованих на різних платформах, включаючи мобільні 
пристрої  [5].  

Можемо зробити висновок що, для переведення комп’ютерної 
інфраструктури нижнього рівня в хмару є вагомі аргументи. 
Наприклад, стандартні програми, що широко використовуються в 
освіті завжди будуть актуальними, тим більше при використанні 
хмар. Очевидно, системи Blackboard та Moodle будуть реалізовані 
на хмарній платформі. Можлива інтеграція VLE-систем з іншими 
хмарними програмами або системами на зразок «Live@edu» і 
«GoogleApps для навчальних закладів». Тому виникає потреба 
стандартизації освітніх програм. Щоб гарно стандартизувати 
освітню програму, вчені звертають увагу на інертність системи 
освіти. Так як саме їй, ми завдячуємо за захист від зсуву парадигми 
в бік хмарних обчислень. За цим, дуже важливо слідкувати в тих 
навчальних закладах, які володіють великими обсягами навчального 
контенту, накопиченого в наявних VLE-системах. 
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В наш час екологічна проблема, що породжена взаємодією 

людини і природи стала дуже гострою і прийняла глобальні 
масштаби. Сьогодні в науковому колі все більше утверджується 
розуміння того, що для подолання екологічної кризи, відновлення 
порушеного антропогенною діяльністю балансу в біосфері 
недостатньо тільки технологічних методів. На думку більшості 
вчених, є вкрай актуальною зміна ціннісних орієнтирів людства і 
формування нової екологічної культури населення Землі. 

Мета роботи: надати практичні рекомендації з підвищення 
рівня екологічної культури молодого покоління українців. 

Формування екологічної культури та проблеми екології загалом 
осмислювалися у публікаціях Андрущенка В. П., Вернадського В. І., 
Губерського Л. В., Кисельова М. Є., Бачинського Г. О., Коммонера Б., 
Одума Ю., Печчеї А., та інших відомих вітчизняних та іноземних 
вчених [1]. 

За своєю суттю, екологічна культура – це своєрідний мораль-
ний «кодекс поведінки» із зовнішнім природним середовищем та із 
«своєю природою» - новою галуззю діяльності людини, яка створена 
у процесі праці і спрямована на самореалізацію людини [2]. 

Екологічна культура є складовою загальної культури людини і 
становить основу духовної культури суспільства. Як вказує В. 
Крисаченко, вона об’єднує два світи: природне довкілля і 
внутрішній світ людини. Екологічна культура своїми цілями 
спрямована на створення гармонії в природі і на виховання 
людських цінностей у житті [3]. 

Зараз дуже багато екологічних проблем не тільки в Україні, а 
й в усьому світі. Це відбувається від того, що освіта не завжди в 
достатньому обсязі приділяла увагу екологічному вихованню, тобто 
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формуванню у людини свідомого сприйняття навколишнього 
природного середовища, переконаності в необхідності дбайливого 
ставлення до природи, розумного використання її багатств, 
природних ресурсів. Необхідно розуміти, що в освітній системі, як 
правило, функцію виховання довіряють школі. Але екологічним 
вихованням в сучасному суспільстві більш якісно повинні в першу 
чергу займатися батьки, а вже потім навчальний заклад. 
Ефективність екологічного виховання залежить безпосередньо від 
збігу цінностей сім’ї та школи. 

Екологічне виховання досягається поетапним шляхом 
вирішення освітніх, виховних та розвиваючих знань. Зв'язок з 
природою важливо прищеплювати ще з дитинства. У дитячому 
садку дитина вже повинна розуміти, що природу треба оберігати та 
охороняти, не завдаючи їй шкоди. А вже надалі з віком 
використовувати свої знання та ще більше їх покращувати в 
початковій школі, де також треба довести та показати школярам з 
молодшої школи, що в природі все взаємопов'язано та існує 
гармонія. Допомогти їм зрозуміти, для чого людина повинна знати 
природу та її зв'язки, та чому це дуже важливо.  

Досліджуючи шкільні програми з вивчення екології в 
загальноосвітніх закладах України, (курс «Екологія» вивчається 
тільки в 10 та 11 класах) можна виявити ряд проблем, з якими 
стикаються вчителі під час організації та проведенні занять: 
обмежена кількість годин, виділених на викладання природничих 
дисциплін; недостатня мотивація учнів для отримання екологічних 
знань; слабке знання і висвітлення екологічних проблем своєї 
місцевості; майже відсутня матеріально-технічна база більшості 
шкіл та ін. Необхідно терміново розробляти та застосовувати нові 
підходи, спрямовані на формування екологічного світогляду в 
програмі екологічної освіти, починаючи зі шкіл і продовжуючи у 
вищих навчальних закладах. 

Для того, щоб виявити інтерес до екології у дітей та підлітків 
було б доречно проводити такі заходи: екологічні дослідження на 
природі, екологічні акції, суботники. Також дітей може зацікавити 
конкурс малюнків та плакатів на екологічну тематику або створення 
комп'ютерних презентацій. Не зайвою була б наявність живого або 
зеленого куточка в школі, або теплиці, де діти могли б практично 
виявити своє дбайливе ставлення до флори і фауни. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що подолання 
екологічної кризи залежить від духовно-морального вдосконалення 
людини, її культури і відносин з природою та іншими людьми. Для 
того, щоб покращити рівень екологічної освіти в Україні слід 
рекомендувати ввести обов’язковий предмет «Екологія» з 2 класу 
для загальноосвітніх навчальних закладів України з метою 
систематичного вивчення екології та покращення екологічної 
культури населення починаючи з молодшого віку. Тільки шляхом 
формування у молодого покоління екологічної культури можна 
запобігти загрозі самознищення людства.  
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Людство переживає досить важкий період історії. Причини 
цього, цілком очевидно, неоднозначні - це і серйозна 
розбалансованість глобальної системи «суспільство-природа», і 
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вантаж накопичених власне соціальних протиріч, і, головне, безліч 
недоліків пануючого способу життя, недоліків всієї світової 
цивілізації, що вкорінені нерідко в самій природі людини [1]. Все це 
усвідомлюється як глобальна проблема виживання, вибору стратегії 
розвитку людства. Загальним трендом сучасного етапу розвитку 
людства є інформатизація суспільства. Вона, здається, надає такі 
засоби, інструменти, технології, які внаслідок своїх можливостей 
здатні зробити людство більш щасливим. Втім, сучасні технології 
скоріше призводять до занепаду природи й людини, ніж дійсно 
сприяють їх розвитку. Тому загострюються філософські дискусії 
навколо того, що вважати прогресом - розвиток технологій чи 
процвітання людини й суспільства.  

Зокрема, як зазначає Е.П.Семенюк, «Необхідно невідкладно 
вживати кардинальних заходів з порятунку планети і людини на ній, 
інакше буде пізно ... Це недвозначне попередження, власне кажучи, 
прозвучало вже досить давно. І зроблено було, як то кажуть, прямим 
текстом і в повний голос. Маю на увазі першу книгу президента 
Римського клубу Ауреліо Печчеї, яку ще в 1969 році він назвав з 
граничним відчуттям тривоги: «Перед безоднею». Чи треба 
говорити, що сьогодні ми набагато більше наблизилися до краю цієї 
прірви? І тим не менше бадьоро продовжуємо йти далі, начебто і не 
віддаючи собі звіту в тому, що вже наступний крок може виявитися 
останнім». 

Е.П. Семенюк вказує на гуманітарну причину ситуації, що 
склалася: «Що це, якщо не духовна сліпота і глухота суспільства? 
Чи не хочемо бачити очевидного, не хочемо чути ніяких 
попереджень» [Там же]. Істотно, що ним згадується саме духовна 
сліпота і глухота. І таким чином духовність виявляється причетною 
до долі світу. Така позиція, характерна, втім, для багатьох 
дослідників, зокрема, М. Бердяєва, Ф. Гіренка, Н. Моісеева, 
Ж. Маритена, А. Швейцера, Г. Шевченко, спонукає, з одного боку, 
до подальшого дослідження змісту поняття духовності, а з іншого - 
до виявлення механізму її впливу на перспективи людського 
суспільства.  

І ось тут виникає питання до природи, стану, та шляхів 
подальшого вдосконалення релігійної, духовної комунікації. І 
можна спостерігати зустрічний рух - релігійні дії (служіння, 
проповіді т ін) все більше спираються на можливості інформаційних 
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технологій, а масова комунікація намагається долучати, вбирати в 
себе релігійні дії, духовну комунікацію. 

Щодо використання мас-медіа та нових досягнень 
комунікаційної технології в духовній сфері (ми будемо вважати в 
цій роботі духовність і релігійність близькими поняттями), то 
доцільність їх використання зустрічає певну настороженість, хоча з 
першого погляду потужність сучасних засобів інформування мала 
би бути прямою вказівкою до широкого їх використання. Так, 
висловлюється думка, що «Релігійна комунікація у нових медіа – 
соціальних мережах, блогах – важко піддається контролюванню та 
одночасно сприяє швидкому її розповсюдженню» [2, с. 30]. 

Та справа скоріше не в тому, що втрачається контроль за 
релігійною комунікацію. Причина лежить глибше - у специфіці 
духовної комунікації. Є специфіка й, відповідно, аргументація, що 
спирається на природу духовної комунікації. Адже відчуття Бога - 
найінтимніше відчуття, й будь яке втручання із зовні, тим більше 
технологічне, цілком недоречне. Крім того, традиційні умови 
духовної комунікації вже давно встановлені віруючим світом: храм, 
проповідь, служіння, літургія. Усі ці атрибути сприяють 
зосередженості, заглибленості людини в свої духовні справи. З 
точки зору релігії вони цілком зрозумілі й мало піддаються 
розхитуванням з боку комунікативних технологій. Але наукове 
вивчення комунікативних аспектів релігійної комунікації виявляє 
свої власні пояснення й аргументи щодо стосунків релігії та 
сучасних комунікативних надбань людства.  

Справа в тому, що людське знання структуроване, й 
урахування цієї структури може бути джерелом важливих виведень 
щодо властивостей релігійної комунікації. Так, вже досить давно 
Г.Р.Громов занотував наступне спостереження щодо структури 
професійних знань: «Загальна структура фонду накопичених 
людством професійних знань може бути представлена у вигляді 
піраміди, що швидко звужується по висоті. В основі цієї «піраміди 
знань» лежить найзначніший за загальним обсягом шар, який до 
самого останнього часу був практично недосяжний для якого б то не 
було «зовнішнього доступу». Елементи цього шару - знання і 
навички, що індивідуально накопичуються ''майстрами", 
принципово невідчужувані від їх авторів традиційними методами 
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формалізації: «Можу спробувати зробити, але не знаю, як це 
пояснити». 

Розташований вище і, відповідно, значно менший за 
відносним обсягом «шар» утворюють знання, які, хоча і можуть 
бути передані, але лише в процесі тривалої спільної роботи: «Роби, 
як я!» 

Далі по висоті «піраміди», а значить, і по порядку зменшення 
відносного обсягу лежить шар знань, які доступні для передачі в 
рамках традиційної педагогічної процедури: «можу спробувати 
пояснити, наприклад, в рамках семестрового курсу лекцій і 
місячного лабораторного практикуму, але не впевнений, що все це 
можна формально описати». 

І, нарешті, ледь помітна по відносному об'єму на тлі нижче 
лежачих шарів знань «верхівка піраміди»- формалізовані знання. 

До цих пір об'єктом автоматизації на базі ЕОМ міг бути лише 
самий верхній, зникаюче малий шар задіяних в реальному 
виробничому процесі професійних знань [3, с. 274]. 

Зробимо припущення, що окреслена структура знань відбиває 
не тільки суто професійне, але й будь-яке людське знання. Й тоді 
можна бачити, що релігійна комунікація стосується саме тих видів 
знань, що лежать в області погано формалізованих, або таких, що 
передаються власним прикладом. Усвідомлення такої властивості 
релігійних знань дозволяє визначити напрям вивчення перспектив 
духовної комунікації та меж застосування тут сучасних 
комунікаційних технологій. Як вважає Давиде Наваррія, «все тіло, у 
своїй цілісності, бере участь і обумовлює структуру й процес 
формування образів. Відбиття (репрезентація) не є аномічною 
системою, що формується у відриві від біологічної конституції того, 
хто її створює: навпаки, увесь антропологічний апарат бере участь і 
вносить свій внесок у його формування. Таким чином, існує цілком 
визначений зв'язок між біологічним і символічним» [4, с. 237]. 

Отже, ефективною може бути комунікація, що впливає на всю 
систему сприйняття інформації людиною, у сукупності всіх її 
елементів, у тому числі неусвідомлюваних. Й саме на збереження 
цієї цілісності спрямована - свідомо чи несвідомо - традиційна 
форма релігійної комунікації. 

Втім, останні перетворення людської спільноти дістаються - 
вже збоку технологій - і духовної сфери. «Інформатизація 
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суспільства, що раніше сприймалася як суто технологічний та 
економічний процес, тепер вже вочевидь торкається всієї інфосфери 
- аж до найбільш тонких та невідчутних гуманітарних аспектів 
життєдіяльності людства. До того ж вже накопичений переконливий 
досвід інформаційних загроз та небезпек, що позбавляють людство 
впевненості щодо щасливого інформаційного майбутнього, навіть з 
фантастично досконалими інформаційними технологіями, вимагає 
найбільш широкого формулювання та дослідження загальної 
проблеми безпеки інфосфери. 

Наука, а із нею, може, релігія, мають відшукати шляхи 
встановлення таких взаємин суспільства з оточуючим - 
інформаційним! - середовищем, які дозволять реалізувати 
концепцію стійкого розвитку суспільства, про яку вже досить довго 
говорять науковці, але яка все ще виглядає скоріше як мрія» [5]. Та 
для збільшення впливу релігії, всієї духовної сфери, на вирішення 
проблеми збереження людства, потрібно обґрунтувати і релігійну 
комунікацію, вивчивши перед цим витоки її ефективності. 
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В останні роки в системі освіти приділяється багато уваги 

побудові інформаційних систем управління з використанням 
комп'ютерних технологій. Ефективне управління навчальним 
процесом є одним з найважливіших управлінських завдань у ЗВО, 
яке охоплює велику кількість осіб, залучених в цей процес – 
студентів, викладачів, навчально-допоміжного та адміністративно-
управлінського персоналу, і безпосередньо впливає на умови їх 
праці та навчання. Ефективність навчального процесу у ЗВО багато 
в чому залежить від якості його планування. Одна зі складових 
цього процесу – розклад занять – документ, який регламентує 
трудовий ритм студентів, викладачів, всього навчального закладу, 
що розподіляє зміст навчального плану та робочих програм за 
календарними днями навчального року та забезпечує їх реалізацію. 

Однією з «найважливіших проблем якісної організації 
навчального процесу» [1, с. 12] у закладі вищої освіти є створення 
автоматизованого навчального розкладу. Правильно і чітко 
складений розклад забезпечує рівномірне завантаження 
студентських груп і професорсько-викладацького складу. 
Безперечно, що «досвідчений диспетчер зможе скласти розклад так, 
що він буде відповідати інтересам навчального процесу та 
суспільному життю освітнього закладу, проте …ручне складання 
розкладу занять вимагає великих витрат часу, кваліфікованих 
фахівців»[2, с. 11, 23], але результат такого рішення є далеко не 
оптимальним. «Після введення вихідної інформації потрібно її 
узгодження, в той час як неможливість отримання необхідного 
розкладу може бути визначена ще на етапі аналізу. Крім того, при 
складанні розкладу можливе виникнення складних ситуацій. Все це 
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вимагає зміни вихідних даних і саме тут без диспетчера не обійтися. 
Без внесення даних розклад не матиме практичної цінності»[1, с. 9]. 
Також слід врахувати той момент, що розклад може змінюватися і 
під час його використання, тобто після складання, і тут теж дуже 
важливими є вміння диспетчера. Для складання розкладу необхідні 
автоматизовані методи і процедури тому, що автоматизований 
навчальний розклад усуває масу рутинної роботи, таку як: 

‒ «пошук можливих варіантів внесення чергових елементів в 
розклад; 

‒ перевірку виконання вимог; 
‒ пошук випадкових помилок в готовому розкладі; 
‒ оформлення розкладу на папері у вигляді таблиць різного 

уявлення (для викладачів, груп, зайнятість аудиторій), залишаючи 
тим самим диспетчеру більше часу на більш інтелектуальні дії» [1, 
с. 27].  

Комп'ютер також є інструментом, що прискорює роботу 
диспетчера, який витрачає багато часу на переробку та аналіз 
багатьох варіантів розкладу. 

В свою чергу, автоматизована система складання розкладу 
повинна відповідати певним вимогам: 

‒ використання норм часу для розрахунку обсягів 
навчального навантаження; 

‒ використання інформації з навчальних планів 
спеціальностей; 

‒ швидкість обробки інформації за рахунок автоматизації 
можливих операцій користувача системи; 

‒ формування звітних форм різного змісту; 
‒ розширюваність системи (можливість її доопрацювання в 

разі підвищення вимог до автоматизованої системи); 
‒ зручний інтерфейс для користувача. 
Система складання розкладу у ЗВО «обов'язково повинна 

реалізовувати ряд основних функцій: 
1) більш ефективне управління аудиторним фондом; 
2) врахування побажань викладачів; 
3) розміщення занять по парних / непарних тижнях в 

семестрі; 
4) робота з редагування / введення розкладу занять у 

реальному часі; 
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5) облік фактично виконаного навантаження; 
6) звітність, що дозволяє отримати в паперовій формі розклад 

курсу, факультету, викладача, групи, дисципліни; 
7) оптимальне формування розкладу контрольних заходів на 

атестаційних тижнях; 
8) оптимальне формування розкладу для учнів усіх форм 

навчання» [2]. 
Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що 

автоматизований навчальний розклад покращує діяльність 
співробітників навчального відділу, а також підвищує якість освіти 
даного навчального закладу. 
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Сучасне українське суспільство є досить розшарованим за 

соціальними та фінансовими ознаками. Особливо гостро проблема 
соціальної нерівності переживається людьми, які опинилися в 
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кризовому стані, наприклад, через втрату роботи, нестачу коштів на 
щоденні потреби, відчуття безсилля перед проблемами життя тощо. 
Актуальності дослідженню ступеню соціальної нерівності в 
сучасній Україні додає та обставина, що наша держава є 
пострадянською, тобто частина суспільства, переважно старшого 
віку, звикла до майже відсутності розшарування соціуму за 
майновими та фінансовими ознаками. Крім того, до кола людей, які 
гостро відчувають проблему соціальної нерівності, можливо, 
потрібно також зарахувати і підлітків через їх залежність від 
суспільної думки і особливості вікових психологічних реакцій на 
реалії життя. 

Мета роботи: встановити ступінь гостроти проблеми 
соціальної нерівності та ставлення до неї підлітків в сучасній 
Україні. 

За своєю суттю, «соціальна нерівність — це форма соціальної 
диференціації, при якій окремі індивіди, соціальні групи, верстви, 
класи знаходяться на різних щаблях вертикальної соціальної ієрархії 
і володіють нерівними життєвими шансами і можливостями 
задоволення потреб».[1] 

Нерівність в суспільстві України виступає в якості одного з 
актуальних об'єктів соціологічних досліджень. Її причини також 
криються в декількох основних аспектах. Нерівність спочатку має 
на увазі різні можливості і нерівний доступ до наявних суспільних і 
матеріальних благ. 

Такий стан справ гостро відчувають підлітки. Їх відмінності за 
фізичними і особистими якостями призводять до того, що найбільш 
сильні й цілеспрямовані отримують переваги, а ті, кого це, навпаки, 
принижує, не можуть знайти відповіді на багато запитань. 

Сучасні підлітки дуже зацікавлені цією темою, тому що вони 
стикаються з цим на своєму досвіді. Для когось є дуже близькою 
тема расизму, поширеною темою гендерної нерівності, ставлення 
вчителів до дітей і їх батьків. Деякі підлітки в сучасних умовах 
виступають в ролі активних діячів, які самостійно можуть 
створювати свій образ життя, приймати рішення, але є і ті, які не 
можуть самостійно з цим справлятися. В силу недостатньої зрілості 
й обмеженості життєвого досвіду і знань підлітки прихильні до 
думки оточення і до уявного світу. Вони досить рано починають 
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проявляти здатність до самокритики й самоаналізу, найчастіше 
орієнтуються на інших. 

Автором цієї роботи було проведено невеличке соціологічне 
дослідження. За допомогою соціальної мережі було опитано 50 
підлітків віком 14-18 років, яким були поставлені такі запитання: 

1. Чи стикалися ви з соціальною нерівністю на особистому 
досвіді? 

2. З чим конкретно ви стикалися? 
3. Який вплив це справляло на вас і що ви відчували? 
З них на перше запитання 67 відсотків дали відповідь, що 

вони стикались і стикаються із соціальною нерівністю кожного дня, 
а 33 відсотків відповіли, що ні, вони ніколи з цим не стикалися. На 
друге питання 56 відсотків відповіли, що вони стикаються з 
гендерною нерівністю, а інші 44 відсотків — з відношенням 
вчителів або викладачів до дітей. Та на третє питання більшість, а 
саме 78 відсотків підлітків, відповіло, що таке ділення людей і 
соціальна нерівність впливає на них дуже негативно, деяким дуже 
важко через це проходити та їм хочеться закритися в собі. А інші 22 
відсотка відповіли, що їм байдуже, бо вони впевнені, що нічого не 
зможуть з цим зробити.  

Тобто результати цього дослідження наочно показують, що 
українські підлітки стикаються із соціальною нерівністю кожного 
дня, вона має різні форми вираження і справляє на них однозначно 
негативний вплив. 

Що стосується думки соціологів, то вони вважають, що 
соціальна нерівність виходить далеко за межі сприйняття окремої 
особистості і є головним чинником суспільної нестабільності. 
Багато хто з дослідників протягом довгого часу ставили собі 
питання про те, а чи може суспільство в принципі існувати, якщо в 
ньому не простежується нерівність. 

Так, на думку Т. Гоббса, «існує категорія людей, яка 
зацікавлена в досягненні влади і привілеїв, і в рівній мірі жадібні в 
їх бажаннях життєвих благ» [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що тема соціальної нерівності 
дуже актуальна. Наше сучасне суспільство переживає складний час і 
намагається прийти до стабільності. Це пов'язано з тим, що наші 
батьки за радянських часів мислили і розвивалися зовсім по-іншому, 
і, отже, свою думку і поведінку вони передавали майбутньому 
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поколінню. Тому на підлітків покладена велика відповідальність за 
майбутнє українського суспільства. 
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У сучасному світі все частіше зустрічаються випадки, коли 

людина несе відповідальність за протиправні дії, скоєні іншою 
особою. Чи можна говорити про справедливість такого виду 
покарання, чи можна вирішити інакше цю проблему — ці питання 
непокоять дослідників вже багато років та роблять актуальною дану 
тему і дотепер. 

Метою написання роботи є аналіз та обґрунтування причин 
появи та існування такого виду цивільно-правової відповідальності. 

Перш ніж говорити про відповідальність без вини, слід 
зазначити, що мається на увазі, коли мова йде про цивільно-правову 
відповідальність. Р. Б. Шишка зазначає, що сутність такої 
відповідальності проявляється у двох елементах: визначеній судом 
санкції та державному примусі до її перетерпівання. При цьому 
виділяють три її елементи: державний примус, суспільне 
засудження протиправної поведінки правопорушника та обов’язок 
понесення негативних наслідків правопорушення, а також позов 
потерпілого до суду про притягнення до такої відповідальності. 
Отже, на основі перерахованого, можна зробити висновок, що 
цивільно-правова відповідальність — передбачений законом чи 
договором та забезпечений на підставі рішення суду силою 
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державного примусу обов’язок порушника зобов’язання 
перетерпівати негативні наслідки за допущене порушення.[1] 

Деліктна відповідальність настає, коли визначається елементи 
складу цивільного правопорушення. Відповідно до статті 1166 
Цивільного Кодексу України, такими елементами є, по-перше, 
шкода, тобто будь-яке знецінення блага, що охороняється правом. 
По-друге, протиправна поведінка, що виражається у порушенні 
особою вимог правової норми і полягає в здійсненні заборонених 
дій. По-третє, причинний зв’язок між шкодою і протиправною 
поведінкою і останнє — вина. Фактичною підставою 
відповідальності вважається вчинення правопорушення. 

Слід детальніше зупинитися на визначенні вини у структурі 
правопорушення. Вона розуміється як психічне ставлення особи до 
вчинюваної протиправної дії чи бездіяльності та можливих 
наслідків цієї дії. Залежно від співвідношення психічних елементів, 
що утворюють зміст вини, визначаються її форми — умисел і 
необережність.[2] 

Щодо відповідальності без вини, необхідно сказати, що в 
законодавстві не існує і досі відображення цього поняття, але, на 
думку провідних науковців правознавства, зокрема, В. В. 
Паришкури, цю дефініцію треба розглядати через призму поняття 
цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди. О. В. 
Дмитрієва під безвинною цивільно-правовою відповідальністю має 
на увазі фактичне відшкодування збитків чи сплату неустойки 
невинним правопорушником.[3] 

Варто звернути увагу на той факт, що відповідальність без 
вини зародилася ще у період Римської держави, на той час вона 
розглядалася як помста потерпілого. У ході розвитку римського 
права, вже визначилася наявність відповідальності «за вину» та «без 
вини». При цьому зазначалося, що без вини немає відповідальності. 
І вже зараз, на існуючому етапі розвитку правознавства, ця 
проблема набула поширення та наукового оформлення.  

Згідно з ЦК України, безвинна деліктна відповідальність 
визначається у таких аспектах: 

1. Відповідальність без вини за шкоду, заподіяну джерелом 
підвищеної небезпеки (ст. 1187) 

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами 
(ст. 1173-1177) 



 

- 52 - 

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків 
товарів, робіт (послуг) (ст. 1209-1211) 

4. Відповідальність за шкоду, завдану ушкодженням здоров’я 
або смертю фізичної особи (ст. 1195-1208) 

5. Останнє торкається випадків, коли йде відповідальність за 
шкоду, яку завдала малолітня особа (ст. 1178), неповнолітня особа 
(ст. 1179) чи недієздатна особа (ст. 1184) [4, 7] 

Що стосується першого пункту, то потрібно розглянути, як це 
реалізується на практиці. Наприклад, позивач звернувся з позовом 
про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди. «Відповідно до статей 1166, 1187 ЦК 
України шкода, завдана особі чи майну фізичної або юридичної 
особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її 
завдала. Обов’язок відшкодувати завдану шкоду виникає у її 
завдавача за умови, що дії останнього були неправомірними, між 
ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина 
зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної 
небезпеки, — незалежно від наявності вини. 

З огляду на презумпцію вини завдавача шкоди (ч. 2 ст. 1166 
ЦК України) відповідач звільняється від обов’язку відшкодувати 
шкоду, якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого (ч. 5 статті 1187 ЦК, п. 1 
ч. 2 ст. 1167 ЦК)».[5] 

Згідно з договором про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності, відшкодування призводить страхова 
компанія, а не сам правопорушник. Отже, відповідальність по суті 
несе не той, хто винен у справі, а той, хто взагалі не має відношення 
до правопорушення. 

Цікавим також є випадок, коли шкода, завдана діями 
працівника організації, підприємства чи установи, відшкодовується 
не тією людиною, яка зробила противоправне діяння, а юридичною 
особою, тобто місцем, де цей робітник працює. Так, наприклад, 
шкода, спричинена внаслідок лікарської помилки відшкодовується 
установою охорони здоров'я.  

Був випадок, коли жінка звернулася із позовною заявою до 
пологового будинку про відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди завданої внаслідок безпідставної стимуляції пологової 
діяльності, що призвела до загибелі новонародженої дитини. 
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«За матеріалами справи позивачка була госпіталізована до 
пологового будинку у зв’язку із вагітністю. При цьому лікарями 
було встановлено діагноз «Обвиття пуповини навколо шиї плода». 
Після госпіталізації лікарями було прийнято рішення про 
стимулювання родозбудження. Проте такі дії з позивачкою не 
узгоджувались та було прийнято на власний розсуд лікарів. Суд 
визнав дії лікарів незаконними і постановив стягнути з 
Кременчуцького міського пологового будинку на користь жінки 
моральну шкоду» [6]. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити 
висновок, що відповідальність без вини у цивільному законодавстві 
існує і зустрічається у випадках, коли мова йде про відшкодування 
завданої шкоди людиною, яка безпосередньо не скоювала 
правопорушення, але повинна компенсувати це згідно з Цивільним 
Кодексом України. Це стосується випадків, коли, наприклад, батьки 
відповідають за шкоду, зроблену їх малолітньою або неповноліт-
ньою дитиною, також це стосується страхових компаній, які 
компенсують протиправні дії людини, з якою була укладена угода 
про страхування; випадки, коли юридична або фізична особа 
відшкодовує шкоду, завдану їх працівником під час виконання ним 
своїх трудових (службових) обов’язків.  

Але, незалежно від цього, закон не звільнює правопорушників 
від завданої їх діями шкоди. Так, наприклад, суд може постановити, 
якщо того забажає позивач, щоб шкоду, завдану при дорожньо-
транспортній пригоді, відшкодовувала не страхова компанія, а сам 
правопорушник. Або особа, яка досягає чотирнадцяти років, і може 
матеріально відповідати за скоєну шкоду, робить це вже на 
загальних засадах.  
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В сучасних умовах ломбарди посідають особливе місце в 

житті суспільства. Реалії функціонування та розвитку системи 
фінансових послуг в України ставлять перед усіма суб’єктами сфери 
фінансових послуг численні вимоги щодо організації їхньої 
діяльності. Науково-технічний поступ і стрімка динаміка 
зовнішнього економічно-соціального середовища потребують 
вдосконалення механізмів, систем і процесів організації управління 
фінансовими послугами. 

Кредитні організації, в тому числі і ломбарди, відіграють 
значну роль у розвитку банківської системи, яка є значимою для 
економіки країни, а її нормальна, повноцінна та фінансово-
господарська діяльність забезпечує розвиток економіки, та підвищує 
соціальний добробут населення.  
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Кредитна система є важливим елементом ринку фінансових 
послуг. Її ефективне функціонування є важливою передумовою 
розвитку національної економіки, оскільки забезпечує національне 
господарство фінансовими ресурсами, що необхідні для його 
подальшого розвитку. Саме кредитні установи, що функціонують на 
фінансовому ринку країни через надання фінансових послуг дають 
можливість акумулювати тимчасово вільні кошти економічних 
суб’єктів та перетворити їх на кредитний ресурс, що спрямовується 
в ті галузі та сектори економіки, що мають в них найбільшу потребу 
та можуть ефективно використовувати. 

Ломбардні установи завжди є складної кредитною системою, 
яка включає елементи діяльності щодо побутового обслуговування 
населення, фінансово-кредитної установи, приміщення складу та 
підприємство з реалізації не викупленого, заставного майна. 

Згідно до Закону України «Про ломбарди і ломбардну 
діяльність», ломбард − це небанківська кредитно-фінансова 
установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний 
ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або 
залучених коштів, під заставу майна на визначений термін і під 
відсоток, зберігання речей і надання супутніх послуг, пов’язаних з 
діяльністю ломбарду [1]. У процесі своєї діяльності ломбарди 
можуть надавати фінансові та супутні послуги в роботі здійснення 
фінансового кредитування. Крім того, ломбарди також можуть 
надавати супутні не фінансові послуги, до яких належить скупка 
дорогоцінних металів, виробів з них, дорогоцінного каміння, 
зберігання цінностей тощо. Ломбардам забороняється будь-яка інша 
господарська діяльність 

Ломбардні установи з метою документаційного врегулювання 
своєї діяльності розробляють так звані внутрішні правила, що 
стосуються надання відповідних послуг та здійснюваних операцій. 
Обов’язковою умовою внутрішніх правил є відповідність нормам 
чинного законодавства, з цією метою розроблені та закріплені на 
законодавчому рівні типові правила внутрішньої діяльності 
ломбардів. Облікова та реєструючи системи ломбардів, ведуться в 
паперовому вигляді, але зважаючи на інноваційний та 
технологічний майже всі установи, які бажають йти в ногу з часом 
переходять на електронну форму шляхом використання 
відповідного програмного забезпечення. Основним та 
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найголовнішим завданням облікової та реєстраційної системи у 
ломбардах є облік клієнтів та реєстрація фінансово-кредитних 
операцій. 

Склад та структура технічного забезпечення визначаються 
самостійно, адже жодних правових норм чи вимог щодо цього в 
чинному законодавстві України немає. Головним орієнтиром у 
розроблені програмного забезпечення документаційної діяльності 
ломбардів є його напрями діяльності та можливості постійно 
дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем щодо 
захисту від несанкціонованого доступу.  

Доступ до програмного забезпечення даних облікової та 
реєструючої систем ломбарду повинний бути обмеженим, з метою 
захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та 
реєструючої систем. 

Дані реєструючої системи ломбарду також містять 
інформацію про: дату та номер договору; строк дії договору; дату 
закінчення дії договору; короткий опис предмета застави, а також 
зазначення документа на підставі якого належить право власності; 
дату надання послуги; вид послуги; суму послуги; дату звернення 
стягнення на предмет застави; суму до повернення, яку має 
сплатити позичальник; заборгованість за договором. 

Важливим напрямом роботи має бути забезпечення захисту 
інформації в обліковій та реєструючій системах з метою не 
можливості будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після 
здійснення операцій засобами програмного забезпечення.  

Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем 
ломбарду повинно здійснювати обробку даних та узагальнення 
щоквартальної статистичної інформації розділеної посегментно 
щодо:  

− загальної суми наданих фінансових кредитів в залежності 
від предмета застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого 
майна);  

− загальної суми погашених фінансових кредитів в залежності 
від способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок 
предмета застави);  
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− загальної суми отриманих процентів в результаті 
користування фінансовим кредитом в залежності від способів 
погашення (грошовими коштами чи за рахунок застави); 

− загальної суми сплачених неустойок в залежності від 
способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок 
предмета застави);  

− доходу, отриманого за надання послуг збереження майна;  
− доходу, отриманого за надання послуг з оцінки заставленого 

майна;  
− доходу за агентськими договорами із страховими 

компаніями;  
− доходу з реалізації заставленого майна;  
− загальної кількості наданих фінансових кредитів в 

залежності від предметів застави, що їх забезпечують (виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, 
іншого майна).  

Проте всі ці аспекти кожна ломбардна установа врегульовує 
відповідно до видів своєї діяльності та різновиду послуг, які ними 
надаються. 

Договори та інші документи, пов’язані з наданням фінансових 
послуг з часу підписання (укладання) і до передачі їх в архів, 
повинні зберігатися за місцем їх формування в справах. 3 метою 
забезпечення збереженості договорів та інших документів справи 
повинні перебувати у робочих кімнатах або спеціально відведених 
для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються. 

Договори, які укладаються щодо надання фінансових кредитів 
та отримання предметів застави, а також і інша документація 
пов’язана з діяльністю установи, першочергово та яка містить 
конфіденційні та персональні дані позичальників повинні 
групуватися у окремі справи і передаватися на зберігання до архіву. 

Договори наданих фінансових кредитів та інша документація 
мають зберігається в архіві. Протягом встановленого 
законодавством строку з подальшим знищенням такої документації, 
яке проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства на 
підставі відповідного розпорядження керівництва. Ломбардні 
установи зобов’язані зберігати конфіденційність щодо умов 
договорів та іншої інформації, яка стала їм відома під час виконання 



 

- 58 - 

договорів про надання фінансового кредиту, а також договорів щодо 
отримання залучених коштів. 

Згідно положення «Про порядок надання фінансових послуг 
ломбардами» від 26.04.2005 р. «видача з архіву договорів (їх копій) 
та інших документів у тимчасове користування стороннім особам та 
установам здійснюється лише у випадках, встановлених 
законодавством, з дозволу керівника ломбарду» [2]. Ознайомлення з 
документацією безпосередньо в архіві здійснюється за умови 
обов’язкового узгодження у встановленому порядку та відповідної 
реєстрації. Працівники архіву ведуть облік документації та осіб, що 
працюють з архівними документами. Вилучення документації та 
договорів із справ суворо забороняється. У виняткових випадках 
вилучення договорів та документації допускається з дозволу 
керівництва у випадках, встановлених законодавством. 

Варто зазначити, що ринок фінансових послуг та ломбардна 
діяльність зокрема, у період стійкого економічного зростання 
розвивалась достатньо динамічно. Із початком прояву кризових 
явищ, які суттєвим чином відобразились на фінансовому ринку, 
обсяги фінансових послуг, що надавались ломбардами, лише 
зростали. За період 2010–2018 років обсяги виданих кредитів 
ломбардами збільшились, що свідчить про зростаючий попит 
населення на послуги зазначених установ на етапі трансформа-
ційних перетворень фінансово-економічної системи, що характери-
зується підвищенням вимог до отримання споживчих кредитів 
банками, зменшенням обсягів кредитування кредитними спілками.  

Ломбардна діяльність на сучасному етапі розвивається 
достатньо динамічно, водночас з метою вдосконалення 
інституційних засад й розвитку важливим є підвищення показника 
мінімального розміру статутного капіталу ломбарду, що сприятиме 
підвищенню конкуренції та ефективності роботи даної фінансової 
установи, а також забезпечить клієнтам ломбардів захист їх 
інтересів на відповідному рівні; посилення критеріїв до приміщень, 
де зберігатимуться речі, отримані ломбардом в заклад або на 
зберігання; поступове підвищення рівня матеріальної 
відповідальності ломбарду перед клієнтом; здійснення 
перманентного контролю за діяльністю даних установ та 
покращання якісного рівня юриспруденційного контролю у сфері 
фінансового посередництва в цілому.  
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Орієнтація економіки України на соціальний аспект зумовила 

розвиток досить значного та багатопрофільного бюджетного 
сектору. Нині бюджетні установи є безпосередніми виконавцями 
державних функцій, повноцінними суб’єктами господарювання на 
макро- і мікроекономічних рівнях, учасниками процесу виконання 
бюджету як у частині його видаткової, так і дохідної складових, 
сталими носіями історично-культурних традицій благодійницького 
та доброчинного характеру. Успішність розв’язання 
загальнодержавних завдань прямо залежить від якості системи 
управління бюджетною сферою загалом та механізму фінансового 
управління зокрема. Головною сполучною ланкою цього процесу 
виступає бухгалтерський облік виконання кошторису. 
Характерними тенденціями функціонування бюджетної сфери є 
посилення прав та обов’язків об’єктів управління, передусім на рівні 
бюджетних установ, та поглиблення їх ролі в процесі виконання 
бюджету. Це – визначальний чинник набуття бухгалтерським 
обліком виконання кошторису важливих функцій у межах системи 
управління бюджетним процесом та власне бюджетними 
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установами, що зумовлює потребу в удосконаленні його методології 
і організації. 

Отже, стан справ у бюджетній установі відображається в 
бухгалтерському обліку, який є частиною процесу управління 
державними фінансами. Для того щоб управляти, потрібно 
контролювати, а для того щоб контролювати, треба виміряти. Від 
правильного ведення обліку господарських операцій залежить 
розвиток не лише окремо взятої установи, а й держави.  

Цей процес організовано запровадженням Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 125 «Зміни облікових політик та виправлення помилок», 
затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.10 р. № 1163, відповідно 
до якого необхідно чітко розмежувати питання організації 
бухгалтерського обліку та визначення облікової політики у 
розпорядчих документах установи. 

Постановка завдання з реформування бухгалтерського обліку 
в бюджетних установах України вимагає ретельного дослідження 
досвіду світової облікової теорії та практики у відповідній галузі 
бухгалтерського обліку. Втіленням загальних тенденцій і 
пріоритетів розвитку обліку в бюджетній сфері розвинутих країн 
Заходу є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. 

Ретельне вивчення відповідних стандартів за тими напрямами 
обліку, що були обрані попередньо для дослідження та порівняння 
їх положень з методичними підходами вітчизняної системи обліку в 
бюджетних установах дають змогу зробити низку важливих 
висновків. На відміну від аналогічних положень методики 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах України 
міжнародна облікова практика в державному секторі пропонує для 
використання досить загальні, структурно нерозвинуті класифікації 
як необоротних активів, так і запасів; рекомендує окремі групи 
досліджуваних об’єктів обліку включати на свій розсуд або до 
складу необоротних активів, або до запасів; декларує методику, за 
якою первісна вартість об’єктів необоротних активів та запасів 
визначається з урахуванням транспортних витрат та податкових 
платежів; установлює можливість виникнення збільшення прибутків 
у разі проведення переоцінок активів; ідентифікує у своїх межах 
поняття «амортизація» щодо обліку необоротних активів [1]. 
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Організація та методика обліку й звітності Відділу освіти має 
свої особливості, що зумовлено специфікою та характером його 
діяльності, користуванням державним майном, особливим 
характером надходження грошових коштів, обліком необоротних 
активів, нарахуванням заробітної плати різним категоріям 
працюючих та податкового обліку. Це передбачає особливості в 
організації              ̈ та документальному оформленні витрат та надходжень, 
грошових коштів від вищої  установи                          ̈          (асигнування), надходження 
грошових коштів від основної (освітньої) діяльності. Тому, суворий 
контроль за цільовим використанням коштів для зарахування на 
відповідні рахунки в органах Держказначейства є обов’язковим, але 
можливість створення електронного взаємозв’язку сприятиме 
заощадженню часу та зменшення напруження працівників. 

При оформленні бухгалтерських документів у Відділі освіти 
Марківського району помічені наступні недоліки: термінологія 
документів не завжди відповідає прийнятим чинним стандартам, 
окремі написи поставлені недбало, незрозуміло або допущене 
неоднозначне прочитання, має місце відсутність змісту, нумерації 
сторінок тощо. Витрати часу на його опрацювання збільшуються в 
1,1 раз. Саме тому актуальним є використання працівниками 
бухгалтерії сучасних інформаційних технологій для ведення 
бухгалтерського обліку. 

Значний соціально-стимулюючий вплив на працю працівників 
бухгалтерського підрозділу, а отже, і на весь процес бухгалтерсько-
го обліку, має чинник формування мотиваційних засад зазначеного 
виду праці. Аргументи на користь даного аспекту організації 
бухгалтерського обліку визначаються передусім межами мікрорівня, 
тобто стосуються оптимізації процесу управління (складовою якого 
і є бухгалтерський облік) на рівні організації або установи. 

Отже, вдосконалення процесів обліку та документообігу у 
Відділі освіти Марківського району передбачає реалізацію проекту, 
що матиме назву: «Проект впровадження технології SaaS у роботу 
бухгалтерії Відділу освіти» [2], що включає розгортання та 
реалізацію програмного забезпечення, при якому постачальник 
(провайдер) розробляє додаток, ліцензує його, управляє ним і надає 
споживачам доступ до ПЗ через Інтернет. 

Для ведення бухгалтерського обліку бухгалтерії Відділу 
освіти Марківського району доцільним слід вважати обрання 
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платформи BOOKKEEPER – сучасну онлайн бухгалтерію, що 
дозволяє вести облік діяльності, складати та подавати звітність з 
будь-якого пристрою. Буккіпер розроблений за принципом UX, 
тобто – перевіреного досвіду користувачів. Ще ніколи бухгалтерські 
програми в Україні не були такими зручними. В сервісі для ведення 
бухгалтерії онлайн реалізований функціонал для вирішення 
актуальних задач як малого та середнього бізнесу, так і 
некомерційних підприємств. За допомогою віддаленої бухгалтерії 
кожен користувач зможе самостійно, без допомоги фахівців з 
обліку, скласти необхідні операції та розрахунки, сформувати 
регламентовані звіти та здати електронну звітність [3]. 

Таким чином, для забезпечення документного обігу та 
ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти пропонується 
поєднання національних стандартів бухгалтерського обліку в 
державному секторі та міжнародного досвіду шляхом використання 
сучасних інформаційних технологій. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ СНУ ім. В. ДАЛЯ 

Криль Світлана, 
студентка групи ІБС-18д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Смоліна О.О., 

доктор культурології, професор кафедри філософії, 
культурології та інформаційної діяльності СНУ ім. В.Даля 

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що зараз всі ВНЗ 
створюють інформаційний простір. Та інформатизація, яка є 
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визначною умовою для переходу до інформаційного суспільства 
надає додаткові можливості бібліотечним установам і суттєво 
трансформує традиційні бібліотечні процеси. Таким чином метою 
роботи э розкриття проблеми інформатизації у СНУ ім. В.Даля та їх 
вирішення. Також пропозиції що до додавання нових функцій. 

В даний час в умовах інформатизації вищої освіти, насичення 
навчального процесу сучасними інформаційними засобами потрібно 
по-новому оцінити проблему всебічного забезпечення навчального 
процесу. Це пов'язано з тим що дидактика як наука не стоїть на 
місці, а постійно розвивається. Традиційні види забезпечення 
навчального процесу вже не дозволяють адекватно відобразити 
особливості і специфіку навчання в сучасному світі. 

У практиці навчання в університеті одним із напрямів 
удосконалення освітнього процесу є вирішення проблеми 
інформаційного забезпечення навчальних дисциплін. Це сприятиме 
підготовці кваліфікованих кадрів, готових до ефективної роботи за 
фахом і до постійного професійного зростання, професійності 
відповідно до вимог державного освітнього стандарту. Також гідний 
рівень інформаційного забезпечення навчальних дисциплін дозволяє 
істотно підвищити ефективність освітнього процесу. 

При формуванні інформаційного забезпечення дисциплін 
можна використовувати такі джерела інформації як: 

•  бібліотека освітнього закладу; 
• електронні бібліотечні системи; 
• дослідницька діяльність викладача; 
• участь в конференціях і конкурсах, як здобувачів вищої 

освіти (ЗВО), так і викладачів; 
• нормативні документи, що регламентують діяльність по 

формуванню інформаційного забезпечення навчальних дисциплін; 
• електронні освітні ресурси; 
• Інтернет та ін. 
В останні роки попит на інформацію в сфері освіти зростає. 

Причинами цього є поява нових навчальних дисциплін і нестача 
необхідної для її вивчення літератури в бібліотеках навчальних 
закладів. Все це змушує викладачів і студентів ВНЗ все частіше 
звертатися для пошуку потрібної їм інформації до публічних 
бібліотек, а також вдаватися до послуг автоматизованих 
інформаційних систем. 
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Розглянемо, як вирішується проблема інформаційного 
забезпечення на прикладі Східноукраїнського Національного 
університету імені Володимира Даля м. Сєвєродонецьк (СНУ 
ім. В. Даля). 

У структурі даного ВНЗ наявна одна бібліотека, в якій є кілька 
комп'ютерів з виходом в мережу Інтернет і доступом до електронної 
бібліотеки вузу. Вона в своєму фонді має навчальну, навчально-
методичну, довідкову, художню літературу і періодичні видання. 
Бібліотека надає інформаційні ресурси за певними правилами 
користування бібліотекою, режимом навчального процесу, планом 
розвитку університету. 

Так само в мережі Інтернет знаходиться сайт ВНЗ, в якому 
можна знайти корисну інформацію як для ЗВО, так і абітурієнтів. 
Меню сайту включає такі структурні частини: університет, наука, 
студенту, абітурієнту, події, підрозділи, контакти. Та на сайті є 
перехід до електронної бібліотеки. 

Також, для студентів ВНЗ є освітня платформа Moodle, в яку 
потрібен вхід, для цього кожному студенту видається пароль і логін. 
Там можна знайти як лекції з даних дисциплін, та й питання до 
семінарів, якщо студента не було на парі, то він може спокійно 
переглянути яка тема була на лекції і сам обробити інформацію яка 
міститься в ній. 

Ще в цьому році в університеті з'явилися електронні журнали 
відвідування здобувачами аудиторних занять, вони знаходяться в 
Moodle. На мій погляд в цьому більше мінусів ніж плюсів. 
Наприклад, мінуси в тому, що викладачам буде важко відзначати 
відсутніх студентів, особливо якщо це потокова лекція де багато 
груп, а так само якщо в групі багато людей або на практичному 
занятті присутні кілька груп студентів. І це так зване нововведення 
не всім зрозуміло, в цьому випадку практичнішим був паперовий 
журнал. 

Мені, як здобувачці вищої освіти, хотілося б додати кілька 
функцій задля покращення інформаційного забезпечення 
навчальних дисциплін. Наприклад, таких як оперативний зв'язок з 
викладачами, своєчасне поповнення фонду бібліотеки. Ще можна 
впровадити спільну роботу викладача і студента над 
удосконаленням і написанням підручників з нових дисциплін. 
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Таким чином, вирішення проблем інформаційного 
забезпечення навчальних дисциплін ще не завершено. Але перші 
кроки в цьому напрямку вже робляться. 
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Сучасна релігія більше не намагається пояснити картину 

світу:сліпа віра вже програла битву правдивим науковим знанням. 
Так, згідно з Глобальним індексом релігійності та атеїзму, який 
складений швейцарською компанією WIN - Gallup International, 
частка американців, що заявили про свою релігійність, зменшилася 
з 73% (у 2005 р.) до 60% (у 2012 р.), тобто всього лише за 7 років 
кількість мешканців США, які відносять себе до віруючих, 
зменшилася на понад 40 млн. При цьому, за той же період – з 2005 
по 2012 рік – відсоток американців, які вважають себе чистими 
атеїстами і зовсім не вірять у існування світового духу, виріс з 1% 
до 5%, і це вже майже 16 млн осіб. Однак на цьому аргументи на 
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користь тенденції «вмирання» релігії у сучасному світі не 
закінчуються. Згідно дослідженню індексу релігійності та атеїзму, 
яке було здійснено Дослідницьким центром П'ю, що охопило 50 тис. 
осіб з 57 країн світу, список атеїстичних країн очолила США, на 
другому місці – Китай (47% нерелігійних людей), на третьому – 
Японія (31%), далі – Чехія (30%), Франція (29%) і Південна Корея 
(15%).  

Вивчення релігійної карти світу показує, що релігійність 
країни безпосередньо залежить від рівня життя та розвитку науки у 
ній. Найрелігійнішою країною у світі виявляється Гана (96% 
віруючих), у Нігерії показник віруючих 93%, у Іраку та Кенії – 88%, 
Перу – 86%. При цьому розвинені країни, що лідирують за рівнем 
економіки і науки, показують відсоток віруючих в десятки разів 
менше. Серед них – США, Китай, Японія, країни Європи, Австралія 
і т.д. Така закономірність наштовхнула мене на думку, що в 
розвинених і освічених країнах наука поступово повністю витісняє 
релігію. При цьому, бідні держави з низьким рівнем освіченості 
продовжують поклонятися богу (або богам). 

Зазначені вище показники атеїзму не є вичерпними. Жодне 
відоме мені дійсно авторитетне джерело або дослідний центрне 
вказує на зростання релігійності у світі. Навпаки, проведені 
соціологічні опитування підтверджують, що з розвитком технологій 
і наукового знання релігійність зменшується. Здавалося б, будучи 
переконаним атеїстом і сцієнтистом, я мав би зрадіти «смерті бога». 
Але тут і з'являється головна проблема збереження релігії, яка 
криється у функціях останньої. 

Попри усього негативу в релігії, який бачу особисто я та інші 
атеїсти по всьому світу, у неї існують і дійсно корисні функції. З 
одного боку, відмовившись від релігії, світ позбуватиметься 
багатьох варварських традицій, що дасть можливість ще більшого 
поштовху до розвитку світового суспільства. Однак, з іншого боку, 
стало зрозуміло, що ті віруючі люди, які закриті і позбавлені 
наукової картини світу, будуть позбавлені і почуття соціальної 
моралі. Тут з'являється проблема, в рамках якої дуже важливо 
зберегти релігію в майбутніх століттях, але при цьому не дати їй 
загальмувати науковий прогрес.  

Для зберігання як релігії, так і розвитку науки, без утиску 
першої або другої, потрібно певне трансформування, яке релігія вже 



 

- 67 - 

неодноразово проходила. Одним із можливих шляхів цієї 
трансформації є, на мою думку, перехід від монотеїзму до науки, 
якщо розглядати релігію як своєрідну протонауку. Що стосується 
світових релігій, то вони будуть змушені пройти процес 
переосмислення свого верховного божества та його функцій. У 
майбутньому бог не буде мислити як творець всього и надістота. 
Він буде мислити як якась частина душі. На мою думку, цей процес 
еволюціонування релігії вже почався у ХХ ст. Яскравим прикладом 
релігії нового покоління є, на мій погляд, сатанізм.  

Сатанізм не означає віру и поклоніння дияволу, це не 
релігійне, а духовне вчення, що означає цілковитий атеїзм. Ця 
релігія вірі в Диявола, як частину несвідомої душі-розуму людини. 
Згідно «Сатанинської Біблії» А. Шандора, Диявол – це не вигадана 
надістота и володар пекла. Сатана є частина душі людини, яку мені, 
як прихильнику поглядів сцієнтизму, здається за краще називати 
розумом. У сатанізмі Диявол виступає у ролі метафізичної сутності, 
яка є символом несвідомої, первісної и тваринної частини розуму 
кожної людини. Мова йде про інстинкти. Наприклад, сатана 
відповідає за розмноження біологічного виду, задоволення і 
необхідність в їжі. 

Обґрунтування такої точки зору можна знайти у теорії 
З. Фройда, який розглядав релігію з точки зору психологічного 
аналізу. За Фройдом, бог є ілюзорним поняттям. «Віруючі назвали 
абстрактним богом якусь невиразну абстракцію, яку самі для себе 
створили», – писав Фройд в своїй роботі «Майбутнє однієї ілюзії» 
[1]. На мій погляд, історія релігії цю концепцію повністю 
підтверджує. Щодо мотивації створення релігійної ілюзії, то Фройд 
виділив кілька основних моментів: по-перше, віруючі люди 
створюють бога, тому що мають сильні бажання і надії, які діють як 
розрада проти тяжкості життя; по-друге, ідея бога виходить з 
необхідності в ідилічному образі сильного батька-покровителя, який 
заміняє релігійним людям або неіснуючого, або недосконалого 
справжнього батька. Фройд також вважав, що релігійні переконання 
є ілюзіями, виконанням найдавніших, найсильніших і найбільш 
актуальних бажань людства. 

Для Фройда бог був психологічної проекцією, метою якої 
була необхідність захистити людину від реальності, з якою вона не 
може впоратися самостійно (в давнину), або не хоче навіть 
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справлятися (сучасна історія). Американський філософ Роберт 
Пірсинг, продовжуючи думку Фройда, висловлює погляд на суть 
релігії таким чином: «Якщо одна людина страждає від 
галюцинацій – це називається божевіллям. Якщо багато людей 
страждають від них – це називається релігією» [1].  

Свою думку про релігію Фройд продовжив у вченні про 
трикомпонентну структурну модель психіки, а саме заклавши ідеї 
«Воно», «Я» і «Над-Я». Я вважаю, що фройдовська структура 
«Воно» найкраще описує Диявола зі вчення сучасного сатанізму. 
«Воно» являє собою несвідому частину психіки і сукупність 
інстинктивних потягів людини. У сатанізмі Диявол являє собою 
саме частину психіки, а також інстинкти, закладені в ДНК Homo 
Sapiens та багатотисячорічним досвідом еволюції. Причому сатанізм 
в традиційному сенсі повністю заперечує закладені релігійним 
догматизмом принципи моралі, дозволяючи вседозволеність. Те ж 
саме відбуватиметься з фройдівським «Воно». Вчений вважав, що 
ця частина психіки підпорядковується принципу задоволення. 
Однією з головних цілей «Воно» є зниження невдоволення людини. 
Диявол в сатанізмі виконує точно такі ж функції. На мою думку, 
релігія (будь-яка віра в будь-яке божество) може рухатися саме 
таким шляхом еволюції. Бог може «перетворитися» із творця і 
вищої сутності на несвідому частину душі людини. 

Таким чином бог-розум зміг би зберегти за собою практично 
всі функції, які захисники релігії звеличують, а саме: виховну 
функцію, мораль, втішну функцію і так далі. Для доказу цієї точки 
зору можна навести структуру ДНК.  

Захисники релігії вважають, що тільки завдяки зазначеним 
вище функціям релігія в уже існуючому вигляді має право на життя 
і існування. Однак, на мою думку, це заслуга не релігії, а 
закладеного в ДНК кожної людини досвіду еволюції суспільства 
наших предків: мораль і норми поведінки мають своє коріння в 
біології приматів, і навіть в біології соціальних комах. Мораль і 
виховання з'являється еволюційним шляхом, коли біологічному 
виду необхідно об'єднатися в єдиний соціум з певною корисною 
метою.  

Британський біолог Річард Докінз вважає, що релігія і зовсім 
не має бездоганну мораль, про яку безперервно твердить. Дійсно, чи 
є мораллю побиття камінням за зраду? Смерть за відступництво? 
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Покарання за зрив шаббату? Ці речі засновані на релігії, але нічого 
спільного з мораллю не мають. Докінз пропонує сучасному світу 
мораль, засновану на свідомості, аргументах і дискусіях. Вчений 
вважає, що мораль сучасного наукового нерелігійного суспільства 
набагато добріші, ніж релігійна мораль.«Якщо поглянути на мораль 
серед людей XXI століття, то можна помітити, що у нас більше 
немає рабства, ми віримо в рівноправність жінок, ми віримо в 
дружбу народів, в добре ставлення до тварин. Все це було прийнято 
зовсім недавно. І це не має ніякого відношення до біблійних або 
коранних писань. Ця мораль з'явилася на основі консенсусу 
міркувань, тверезих і аргументованих тверджень, теорії права, 
політичної і філософської моралі. Усе це не з релігії прийшло», – 
пише Річард Докінз [2]. 

Таким чином, релігія зможе зберегти сферу свого впливу за 
умовою своєї еволюції, коли віра в бога буде розглядатися як 
частина світорозуміння, а уявлення про бога будуть базуватися на 
тверезих аргументах і науці. Саме така трансформація, тенденція 
якої спостерігається зараз в сучасному світі дозволить, на мій 
погляд, зберегти релігію і, більш того, розвивати її надалі. 
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Фемінізм – теорія рівності двох статей, яка творить ідейну 

основу організованого руху жінок. Суттю феміністичних 
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переконань є думка, згідно з якої, жінка зазнає суспільної 
дискримінації, насамперед, через приналежність до своєї статі [1]. 
Фемінізм був заснований з метою змінити моральні і політичні 
теорії, які демонструють жінку в якості певного інструменту для 
досягнення інтересів чоловіків та маскулінних інститутів, якими є 
держава, сім’я та інше. 

Фемінізм виник у XVIII ст. З того часу його неодноразово 
переосмислювали. Погляди, які підтримували феміністки різних 
часів, залежали від тогочасних історичних особливостей розвитку 
суспільства і мали на меті вирішення гострих та актуальних питань, 
які хвилювали жінок. Тому існує багато видів фемінізму. 

Радикальний фемінізм бачить головного «ворога» жінок у 
патріархаті, який перетворив жінку на пригноблений біологічний 
клас, який дискримінують та експлуатують чоловіки. Тому його 
представниці наполягають на його знищенні і пропонують 
феміністичну революцію [2]. Одним з проявів цієї «специфічної 
революції» є захоплення усіх засобів репродукції жінками і 
виховувати дітей без втручання чоловіків через те, що, на думку 
радикальних феміністок, представники протилежної статі 
нав’язують синам основи ненависті до жінок. Основною метою 
цього напряму фемінізму є побудова нового суспільства без 
патріархату, в якому роль лідерів належить виключно жінкам. 
Представницею цього напряму є Валері Суанз, яка написала 
«Маніфест за знищення чоловіків.  

Разом із радикальним фемінізмом існує сепаратистський 
фемінізм, який вбачає у чоловікові головного ворога жінки, що хоче 
її підкорити. Тому сепаратистські феміністки стверджують про 
необхідність ігнорування чоловічої культури і цивілізації, які 
спрямовані проти жінки. Більше за це, вони ставлять на мету 
заборону на гетеростатеві стосунки, бо вони, на погляд радикальних 
феміністок, шкідливі для жінок і створені лише для ще одного 
методу знущання над жінками. Цей різновид фемінізму знаходиться 
під впливом лесбійства.  

Особливого розвитку фемінізм набув у США, Скандинавії, 
Швеції, Норвегії. Скандинавські феміністки активно захищають 
права секс-меншин та будують новий феміністичний лад, у якому 
головну роль мають грати саме жінки. У Швеції фемінізм здобув 
поширення після того, як жінки стали вимагати, щоб чоловіки 
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платили їм за хатні справи. На сьогодні у швецькому парламенті 
52% жінок. У політичних партіях діє правило суворого чергування у 
виборчих списках: жіночі та чоловічі імена йдуть у порядку чоловік-
жінка. У Норвегії феміністки створили ініціативну групу, яка на 
виборах принципово викреслювала чоловічі імена для того, щоб 
жіночі імена кандидаток піднялися у верхню частину виборчих 
списків. У США феміністки діють як групи тиску, що нараховують 
кілька мільйонів офіційних учасниць. Деякі абсурдні та смішні 
судові процеси американських феміністок щодо статевої 
«дискримінації» ганьблять та дискредитують весь феміністичний 
рух. Ситуація у США складається поступово такою, що чоловіки 
іноді володіють вже не рівними, а навіть меншими правами, ніж 
жінки [2].  

Найпоширенішим серед всіх напрямків фемінізму є 
ліберальний фемінізм. Основні вимоги його – ліквідація 
дискримінації жінок, законів, що обмежують їхні права. Ліберальні 
феміністки прагнуть до рівності прав між чоловіками і жінками. 
Вони вважають, що нерівність жінок є наслідком упередженості та 
неосвіченості, яку можна подолати розвитком освіти та спеціально 
зорієнтованими урядовими реформами. 

Ще одним напрямком фемінізму є марксистський фемінізм, 
який вбачає причину розбіжності між статями у ступені їх 
доступності до суспільних ресурсів. Прихильники цього напрямку 
стверджують, що дискримінація жінок вигідна капіталізмові. 
Марксистські феміністки висловлюють ідею здобуття рівності через 
вихід на ринок праці. Вони аргументують це як звільнення від ролі 
домогосподарки, яка підкоряється чоловіку, і здобуття 
незалежності. 

В основі антирасистського фемінізму лежить уявлення‚ що 
через надзвичайно складне життя «кольорових» жінок вони змушені 
кидати виклик расизму‚ сексизму і гнобленню, що притаманні 
«білій культурі». Основною ідеєю цього напрямку є наполягання на 
тому, що фемінізм має базуватись не лише на боротьбі за права 
жінок, а йна антирасистському світосприйнятті. 

У 70-х роках XX сторіччя, набув популярності 
психоаналітичний фемінізм, який вбачає, що причина усіх проблем 
у суспільстві – дискримінація у вихованні. Представниці цього 
напрямку фемінізму акцентують увагу на доедіпальному періоді 
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життя дитини. Вихованням і дочок, і синів займається в основному 
матір, яка, безумовно, стає домінуючою не тільки на фізіологічному, 
а й на психологічному рівнях. Це, за Фройдом, вчення якого 
розділяють феміністки цього напряму, поступово призводить до 
формування у синів підсвідомого прагнення не тільки позбутись 
залежності від жінки та відчуття страху перед всемогучою жінкою-
матір’ю, а й підкорити собі жінку, забезпечити свою домінацію. 

У ХХ столітті з’являється постмодерністський фемінізм, що 
виник в наслідок критики класичного фемінізму і його ідей, 
перетворивши фемінізм на методологію, яка критикує попередню 
наукову раціональність і об’єктивність. Основною метою 
постмодерністського фемінізму є руйнування стереотипів і 
відділення фізіологічних рис людини від соціальних. У ньому також 
ставиться проблема обмеженості того знання, яке представляють в 
соціальній теорії виключно чоловіки, яке обумовлено чоловічою 
системою цінностей і їхнім світосприйняттям. 

Головними проблемами культурного фемінізму є гідність 
жінок та розходження між жінками й чоловіками. Базовою ідеєю у 
ньому є осмислення та впровадження матріархального типу 
суспільства. Культурний фемінізм не зосереджується на політичних 
діях для досягнення рівних прав або на знищенні класового 
придушення жінок, він спрямований на індивідуальну 
самореалізацію людини за допомогою створення альтернативного 
стилю життя. Вважаючи жіночу культуру джерелом жіночої 
гідності, що ставить їх вище за чоловіків, культурні феміністи 
пропонують змінити суспільство, відтворивши жіночу культуру, яка 
замінить агресивні цінності патріархату виховними цінностями 
жінок.  

Спільним для всіх напрямів є зосередження на проблемі 
пригнічення жінок, а відмінним – підхід до з’ясування причин 
такого становища та бачення шляхів його подолання. 

Зараз фемінізм досяг апогею, і цей апогей зовсім не свідчить 
про доцільність його розвитку. Звичайно, з одного боку, зараз 
представниці жіночої статі отримали значно більше прав, ніж 
раніше. Але з другого боку, у деяких країнах жінки і досі вимушені 
приймати давлення релігійних догм, які обмежують їхні права. Але, 
на мою думку, у більшості розвинених країн саме поняття 
«фемінізм» деформувалось у гіршу сторону. Так, наприклад, історія 
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продюсера Харві Вайнштейна демонструє, як можна звинуватити 
чоловіка у сексуальних домаганнях, не маючи на це доказів. 
Скандал з йог ім’ям породив цілу течію, навіть виник так званий 
«Ефект Вайнштейна». Багато жінок почали публічно розповідати 
про домагання зі сторони чоловіків, але згодом виявилось, що 
далеко не всі «жертви» насправді страждали. 

Як же такий виток фемінізму впливає на чоловіків? Перше 
Contra до так званого виборчого фемінізму, який виник внаслідок 
гіпертрофії основних та фундаментальних основ руху жінок, які 
борються за свої права. У сучасному світі фемінізм отримав низку 
витоків, які відображають необхідність жінок самостверджуватись 
за рахунок приниження чоловіків або звеличування особистих 
якостей. Так, з’явився «рух бодіпозитиву». Жінки почали 
стверджувати, що ніхто не має права засуджувати їх за надлишкову 
ваги чи волосся на тілі. У Росії навіть утворився масштабний 
скандал навколо рекламної кампанії Reebok. Спортивний бренд 
організував кампанію «Ні в які рамки», яка була присвячена 
відомим жінкам із «неправильними» для них професіями. Були 
залучені чемпіонка Європи зі спортивної боротьби, боєць ММА, 
головний редактор BreakingMad та автор каналу «Жіноча влада». 
Метою кампанії була демонстрація необхідності відмовитись від 
гендерних стереотипів. Залучені до заходу жінки, бажали своїм 
прикладом довести, що у представниць жіночої статі не має бути 
рамок або особливих «місій». Для кампанії жінки знялись у 
спортивному одязі бренду, а на фото з їх зображенням були нанесені 
провокаційні надписи, такі як: «Сідай з голки чоловічого схвалення 
на чоловіче обличчя». Рекламні постери були опубліковані в 
офіційному Instagram-аккаунті бренду Reebok. Але вже через три 
години після публікації бренд видалив всі фото. Користувачі мережі 
настільки обурились закликами феміністок, що почали призиви до 
повного бойкотування товарів від компанії. Представникам бренду 
довелось виправдовуватись за призиви до «сідання на чоловіче 
обличчя» та пояснювати, що метою кампанії не був заклик до 
приниження чоловічої статі.  

Приклад з цією рекламною кампанією спортивного одягу 
яскраво демонструє деформацію фемінізму, який іноді сьогодні 
перетворюються на агресивне товариство жінок, які ненавидять 
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чоловіків і вважають своєю метою приниження представників 
протилежної статі.  

Таким чином, як будь-яка абсолютизація і екстремізм, різни 
види фемінізму позитивно сприймаються за умовою ліберального 
їхнього прояву . Що стосується радикальних його проявів, то вони 
сприймаються негативно і, подекуди вороже. Нажаль, це 
відбувається через «деформацію» поняття фемінізму. 
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Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде 

процес накопичення інформації та знань, які фіксуються на 
різноманітних видах документів. Поняття «документ» відображає 
ознаки реально існуючих предметів, що є об`єктами практичної 
діяльності зі створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, 
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зберігання, пошуку, розповсюдження та використання документної 
інформації в суспільстві [7, с. 4].  

Все зростаючі світові інформаційні ресурси викликали 
необхідність різкого розвитку «інформаційної культури» 
суспільства, інформаційних технологій та їх автоматизації. 
«Інформаційна культура формується завдяки інформаційній 
грамотності і є інтегральним поняттям, яке включає такі 
компоненти: аудіовізуальна культура, логічна культура, семіотична 
культура, понятійно-термінологічна культура, технологічна 
культура, комунікаційна культура, мережева культура» [5, с. 34]. В 
формування інформаційної культури особистості в сучасному 
інформаційному суспільстві, визначається важлива роль «бібліотек 
як інформаційних центрів зберігання та розповсюдження 
інформаційних джерел і бібліографії як науки, основним завданням 
якої є наукова обробка документів або аналітико-синтетична 
обробка інформації в документі у формуванні інформаційних 
потреб та інформаційної культури своїх користувачів» [7, с. 13]. 

Процеси глобалізації базуються на широкому упровадженні 
нових інформаційних технологій, що реалізуються через Інтернет. В 
мережі Інтернет є самі багаті і різноманітні ресурси, в якій 
ймовірність знайти інформацію на будь-яку тему практично не є 
рівнозначною нулю. Вимогою часу є розбудова в межах держави 
єдиного інформаційного поля, за єдиними правилами, здатного 
забезпечити найбільш повний, зручний і швидкий доступ до всього 
різноманіття джерел і форм ретельно опрацьованої за допомогою 
сучасних інтелектуальних пошукових систем різноманітної 
інформації у всій їх сукупності для найбільш широкого кола 
споживачів. Це знайшло відображення в Законі України «Про 
національну програму інформатизації» та інших важливих 
документах [1].  

У процесі дослідження було розглянуто питання щодо 
впровадження інформаційно-комунікаційних систем та особливості 
ПОД в освітньо-культурному процесі; їх роль у підготовці фахівців 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Звернуто увагу на грамотне 
створення ПОД та релевантного пошуку документа у бібліотеці 
коледжу, формуванню особливих та розширених бібліографічних 
записів (більш ніж за 30-тю аспектами), на дотримання єдиної 
методики створення БЗ, формалізації та нормалізації подання 
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інформації з урахуванням багатогранного відображення образу 
документу культурного та мистецького змісту (ноти, кіно-фото 
документи, твори образотворчого мистецтва та навіть художньої 
літератури). 

Об’єктом дослідження виступає новий образ бібліотеки 
навчального закладу як сучасний бібліотечно-інформаційний центр 
(БІЦ) зі застосування нових технологій і пов’язаних із ними нових 
форм бібліотечного й інформаційно-бібліографічного 
обслуговування. Як «спеціальна бібліотека» навчального закладу – 
бібліотека Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв має 
низку особливостей, які впливають на її основні технологічні 
процеси. Відзначимо найбільш істотні з них: 

- бібліотека потребує постійного зворотного зв’язку з 
користувачами при формуванні фонду та організації навчального 
процесу, оскільки бібліотека є структурним підрозділом 
навчального закладу, що забезпечує інформаційну підтримку його 
навчальної та науково-дослідної діяльності; 

- документальний фонд бібліотеки потребує більш розгорнуту 
науково обробку документів та розгорнуту лінгвістичну складову 
цієї обробки.  

Створення власних бібліографічно-інформаційних ресурсів та 
електронного каталогу (ЕК) фонду бібліотеки мистецького 
напрямку вимагає грамотного особливого лінгвістичного 
забезпечення (ЛЗ) автоматизованої бібліотечно-інформаційної 
системи (АБІС), формування багатоаспектного пошукового образу 
документа (ПОД). Вивчення та впровадження методики ЛЗ 
передбачають обов’язковий стандартний підхід до формування 
бібліографічних записів (БЗ) (чого не спостерігалося найчастіше в 
оформленні, наприклад, нотних видань), авторитетних файлів, 
словників, тезауруса та інших допоміжних файлів і баз даних (БД). 
«Лінгвістичне забезпечення — це комплекс мовних засобів, 
необхідних для опрацювання документів і запитів, проведення 
ефективного пошуку в ЕК згідно з тематичними запитами 
користувачів, здійснення мовної сумісності ЕК бібліотек корпорацій 
для обміну даними» [3, с. 4].  

Одним із методів ефективного рішення проблеми є 
автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів. У бібліотеці 
Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв з 2015 року 
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використовують АБІС “УФД/Бібліотека”, яка дозволила 
автоматизувати процеси, пов’язані з комплектуванням фондів, 
каталогізацією документів, обслуговуванням читачів тощо. 
Інтенсивне впровадження у практику роботи бібліотеки нових 
технічних і програмних засобів висуває до ЛЗ все більші вимоги. 
«Уніфікація ЛЗ ЕК при формуванні пошукового образу та 
пошукового запиту документа, що особливо важливо в 
корпоративній каталогізації, є дуже складним та трудомістким 
процесом, оптимізувати який можна шляхом співпраці з науковими 
бібліотеками» [6, с. 22], а саме з Науковою бібліотекою 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  

Метод теоретичного аналізу запитів користувачів бібліотеки 
зі складання бібліографічних списків видань та пошук музичних 
творів за жанром з урахуванням емоційного аспекту (ліричні, 
трагічні, жартівливі та інші) та емпіричного оцінювання (метод 
експертних оцінок) зі практичного експерименту аналізу пошуку 
дав уяву проблеми, що традиційний бібліографічний опис 
документів не дає можливість знайти документ в ЕБ та Інтернеті за 
емоційною складовою. Використання одночасно декількох видив 
мистецтв, пов’язаних однією темою та емоцією, є сучасним і 
цікавим засобом у творчої діяльності (підготовки бінарних уроків, 
виконання концертних програм, літературно-музичних вистав та 
театралізованих виступів і т.п.). Є широкий запит на використання 
тематичних музичних, літературних творів та творів образотворчого 
мистецтва в психологічної реабілітації та Art-терапії. Відсутність 
уніфікованої системи пошуку творів мистецького спрямування за 
емоційною складовою в мережі Інтернет, знецінює можливість 
пошуку цікавих творів зі всього світу. Документ культурного та 
мистецького змісту, який відображає національні традиції, є 
важливою частиною геополітичного полікультурного простору. 
«Культурна співпраця не менш важлива, ніж політичний і 
економічний. Комунікаційні системи в культурі сприяють нашому 
«підключенню» до загального, колективного розуму, який 
породжується нашої синергією, тобто спільної енергією. Мова йде 
про формування комунікативного простору, нової парадигми. 
Основною функцією нової парадигми є досягнення соціальної 
спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента» [2, 
с. 51]. 
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Спеціалісти бібліотеки дослідили стан та розробили 
концепцію ЛЗ, визначили основи, що становлять інтегроване ядро 
інформаційно-пошукової системи. Для лінгвістичного забезпечення 
АБІС, покращення доступу до інформаційних ресурсів, 
багатоаспектного розкриття їхнього змісту, підвищення якості 
бібліографічного та аналітичного опису документів в ЕК, який є 
одним із головних ІР бібліотеки коледжу і складовою частиною 
віртуального обслуговування. Було створено робочу групу з 
формування, редагування та доповнення авторитетного файлу 
«Предметні рубрики», розроблено «Методику створення 
предметних рубрик». Бібліотекарі коледжу та викладачі відділу 
«Теорії музики» розпочали роботу над створенням контрольованого 
списку предметних рубрик, виділенням дескрипторів і створенням 
асоціативних (емоційних) зв'язків, що є основою для формування 
власного нормативного ЛЗ авторитетного файлу «Предметні 
рубрики» з метою усунення недоліків та дотримання однозначності, 
точності, чіткості при інтерпретації результатів. Мета виділенням 
дескрипторів (індексування ключовими словами) — забезпечити 
найповніше та найточніше розкриття усього змісту документа для 
цілковитого задоволення інформаційних потреб користувачів 
бібліотеки. Спеціаліст бібліотеки вважає, що ключові слова 
«відчиняють двері» електронного каталогу та надають доступ 
користувачеві до інформації [4, с. 27]. При формуванні 
авторитетних файлів «Предметні рубрики» використовується 
ієрархія предметних зв'язків: від загального — до конкретного. 
Застосування методик ЛЗ — складний логічний процес, який 
потребує не лише відповідної фахової підготовки, а й «лексичної 
інтуїції», особливо «відчуття слова» [6, с. 23].  

Виходячи з викладеного, закономірно, що правильний вибір і 
якість застосування у бібліотеці ЛЗ сприяють високому рівню 
обслуговування. Тому доцільніше використовувати в АБІС у якості 
ІПМ вербального типу мову ключових термінів, а ПОД вести на 
мові ключових термінів або транслювати з мови ПР на мову 
ключових термінів. Для якісної корпоративної каталогізації 
необхідно розробити спільну методику із систематизації, 
предметизації, координатного індексування та створення 
уніфікованого лінгвістичного продукту «Предметні рубрики» або 
«Предметного тезауруса».  
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У наші дні, за часів постійно зростаючого масиву інформації 

виникає потреба поліпшення когнітивних здібностей людського 
мозку. У лабораторіях по всьому світу, вчені та лікарі розробляють і 
впроваджують імпланти для поліпшення пам'яті, сприйняття 
інформації та роботи мозку в цілому. 
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Впровадження мікросхем, мікрочіпів та інших поліпшувачів 
не дешеве задоволення. Виникає суттєва проблема нерівності серед 
тих, хто може дозволити собі поліпшити когнітивні здібності і тих, 
кому це не по кишені. Тоді і без того існуючий дисбаланс 
соціальних верств населення збільшиться. 

Актуальність теми полягає в потребі встановити певні 
правила і рамки щодо застосування штучного інтелекту. 

Мета цієї роботи: показати перспективність традиційних 
методів поліпшення когнітивних здібностей людини. 

В якості альтернативи імплантам, для поліпшення 
когнітивних функцій мозку можна використовувати біохімічні та 
поведінкові підсилювачі природного походження, не зважаючи на 
те, що вони не завжди здаються переконливими для суспільства [3]. 

Так, в якості біохімічних покращувачів можна назвати, 
наприклад, харчові добавки. Горіхи, такі як мигдаль необхідні для 
здорового функціонування мозку. У їх складі є жирні кислоти 
омега-3, які так само міститися в жирній рибі, такій як тунець, 
оселедець. 

Існують й інші продукти: брокколі, авокадо або капуста 
містять вітамін К, вони борються з раком і запобігають хворобі 
Альцгеймера. Темний шоколад, стимулює приплив крові до мозку, 
зменшує стрес і підвищує енергію. Бажано віддавати перевагу від 
70% какао і більше. 

Мало дотримуватися вживання в їжу "правильних" продуктів, 
слід так само виключити ті, які не сприяють здоров'ю мозку. Це такі 
продукти як, алкоголь, рафіновані вуглеводи (біле борошно, цукор), 
солодкі продукти і напої [4]. 

Так само, не менш важливі поведінкові підсилювачі. На 
роботу мозку і пам'ять позитивно впливає кисень. Шляхом до 
насичення мозку киснем є спорт. 

Завдяки фізичній активності, кров швидше приливає до мозку 
і наповнює його не тільки киснем, а так само й поживними 
речовинами. 

З найефективніших фізичних навантажень варто виділити: 
плавання, гімнастику, йогу і ходьбу [5]. 

Крім того, позитивною є додаткова розумова активність. 
Наприклад вивчення іноземних мов або уроки музики. 
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Тепер слід розглянути, як працюють нейростімулятори: за 
допомогою електродів, які підключені до певних ділянок мозку, 
розвиваються когнітивні функції людини. Наприклад, поліпшується 
пам'ять, увагу і концентрація. 

«Для того, щоб перевірити імплант на практиці, за допомогою 
20 добровольців, у яких в їх мозок для лікування епілепсії були 
імплантовані електроди. Будучи встановленим, пристрій почав 
збирати дані про мозкової активності під час тестів, спрямованих на 
стимуляцію короткочасної і довготривалої пам'яті. Після цього 
дослідники визначили сигнатури, пов'язані з оптимальним станом 
пам'яті, і використовували електроди для точкової стимуляції мозку 
за заздалегідь складеним шаблоном під час наступних тестів. Згідно 
з результатами, подібна стимуляція покращувала короткочасну 
пам'ять приблизно на 15%, а довготривалу - на 25%» [1]. 

Розглядаючи цей експеримент, варто сказати, що користь від 
покращувачів все-таки є. Але що б уникнути негативних наслідків 
використання імплантів, варто застосовувати технології з розумом. 
У той час як для одних - це корисний додаток до їх мозку, що 
дозволить не на багато наблизитися до "надлюдини" і бути 
інтелектуально розвинутішою, то для інших - це шанс стати 
повноцінним і мислити нарівні з іншими. 

 Йдеться про людей, які страждають деменцією (синдром, при 
якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки і 
здатності виконувати щоденні дії) і хворобою Альцгеймера [2].  

Слід зробити можливим впровадження подібних апаратів 
виключно в клінічній практиці, з метою так званого "лікування". 

Як висновок можна сказати, що у кожного покращувача існує 
певна область на яку він впливає. Впровадження імплантів не може 
бути направлено на поліпшення всіх когнітивних функцій. 
Наприклад медитація посилює увагу, в той час як мозок покращує і 
увагу і пам'ять. Поліпшення розуму, не монолітно, з цього бажано, 
використовувати біохімічні та поведінкові стратегії і не вдаватися 
до чіпування без потреби. Впроваджувати імпланти тільки при 
наявності медичних показань, так як традиційні способи 
поліпшення когнітивних здібностей мозку ще не вичерпали себе і 
вони менш небезпечні, ніж їх електронні "наступники". 
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Провідним вектором розвитком людства на сучасному етапі є 

інформатизація, що докорінно змінила оточуючий світ, впливає на 
всі сфери соціальної діяльності. Повсюдне проникнення 
інформаційних технологій, які у поєднанні з новітніми 



 

- 83 - 

досягненнями у галузі комунікації формують особливий, 
діджиталізований інформаційний простір, позначається не лише на 
стані соціально-економічної, а й культурної сферах, детермінує нові 
види інформаційної взаємодії. 

Поява всесвітньої мережі спричинила якісну зміну 
інформаційних та комунікативних суспільних процесів. Як вказує К. 
Лобузіна, з винаходом Інтернет-технологій з’явилась можливість 
«пов’язати увесь світ та глобалізувати інформаційні процеси в 
планетному масштабі. Було створено нове комунікативне 
середовище, що поступово втягує в себе численні фрагменти 
соціуму, диктує свої закони для всіх, хто бере участь у створенні 
величезного інформаційного простору» [3, с. 18]. 

Нові інформаційні технології знаходять усе більш широке 
застосування в царині культури, сприяють еквівалентному і 
повсюдному поширенню культурних і художніх цінностей. Це 
пов'язано, передусім, з тим, що Інтернет, стираючи просторові, 
часові, соціальні та інші бар’єри може доставляти культурну 
інформацію споживачам (глядачам, слухачам тощо) будь-куди без 
обмежень. До того ж «використання сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій сприяють динамічному розвитку 
культурних мереж. Створюються професійні онлайн-товариства, що 
дозволяють фахівцям спілкуватися у режимі реального часу, тим 
самим удосконалювати комунікацію в рамках культурних мереж» [2]. 

Віртуалізація соціокультурної діяльності вже є незаперечним 
фактом і ті установи, що не використовують, або використовують 
формально чи частково її переваги, суттєво обмежують власні 
можливості, перспективи розвитку й функціонування.  

Особливої актуальності вказане набуває для установ 
культури, що здійснюють виставкову та музейну діяльність у 
невеликих містах, віддалених від визнаних культурних центрів. 
Одним з таких закладів є Комунальний заклад «Сєвєродонецька 
галерея мистецтв», що представлена у віртуальному просторі веб-
сторінкою на сайті Сєвєродонецької міської ради та акаунтом у 
соціальній мережі Facebook. Аналіз довів, що відомості про Галерею 
мистецтв містяться на сайті Сєвєродонецької міської ради в розділі 
Виконавчі органи, де у вкладці підрозділи виконавчих органів у 
розділі «Культура та мистецтво» розташована сторінка галереї, на 
якій знаходиться інформація щодо послуг, які надаються закладом; 



 

- 84 - 

стаття, що розкриває специфіку її діяльність та дані щодо часів 
роботи та адреса галереї. Інформацію, що міститься на веб-сторінці 
галереї, важно назвати актуальною, адже останні зміни датуються 
2016 роком. Такий стан пов'язаний з тим, що співробітники закладу 
не мають змогу самостійно розміщувати та оновлювати інформацію, 
повинні погоджувати свої наміри щодо актуалізації відомостей з 
керівництвом відділу культури і мистецтва міської ради. 

Наявність власного веб-сайту з якісним інтерфейсом та 
зручною пошуковою системою дала б змогу здійснювати ефективну 
комунікацію з глядачами, інформувати потенційних відвідувачів з 
творами мистецтва, що експонуються. У практиці роботи багатьох 
галерей мистецтв та художніх галерей успішно застосовується 
технологія, що дозволяє глядачеві здійснювати віртуальну подорож 
по залах, детально роздивляючись той чи інший експонат. 
Побоювання окремих фахівців щодо гіпотетичної відмови глядачів 
фізично відвідувати виставкові заходи розвіюють автори проекту 
Європейської мережі MINERVA: «Віртуальний шлях можна 
вважати вступом, але не заміною реального шляху; його можна 
використовувати для підготовки майбутнього відвідування або для 
аналізу минулих відвідувань» [1]. 

Єдиною інформаційно-комунікаційною технологією, що 
активно використовується Галереєю мистецтв, є Facebook. 
Представленість закладу у цій соціальній мережі дозволяє, хоча й 
дещо в обмеженому вигляді, інформувати про значущі події: 
організацію та проведення виставок; творчі вечори, презентації, 
майстер-класи. Значною перевагою соціальної мережі є можливість 
вільно коментувати та висловлювати свої міркування.  

Кожна з охарактеризованих інформаційно-комунікаційних 
технологій: веб-сайт та Facebook має переваги та недоліки, однак 
ефективність діяльності галереї буде залежати від того, наскільки 
вдало будуть об’єднані їх функціональні можливості, тому розробка 
власного веб-сайту Комунального закладу «Сєвєродонецька галерея 
мистецтв» є нагальною потребою.  

Подальші дослідження можуть бути пов’язані з вивченням 
можливості створення та використання мультимедійних продуктів, 
що відображають експозицію у цілому, або на рівні конкретної 
твору образотворчого мистецтва в умовах Сєвєродонецької галереї 
мистецтва на основі відповідної автоматизованої системи. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ  
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магістрантка групи ФМ-18дм 

юридичного факультету СНУ ім.В. Даля. 
Науковий керівник: Шелковая Н.В., 

к. ф. н., доцент кафедри філософії, 
культурології та інформаційної діяльності СНУ ім. В.Даля 

 
Початок ХХІ століття ознаменувався небаченою ніколи за всю 

історію людства парадоксальністю. З одного боку, спостерігається 
процес перетворення людей на біороботів у сучасній техногенній, 
інформаційній цивілізації, з іншого боку, має місце отваринювання 
людей, перетворення їх на істот, що жадають тільки отримання 
фізіологічних потреб і задоволень; з одного боку, лунають заклики 
до необхідності формування духовності (а чи можна її сформувати, 
чи все ж таки розкрити?), зростає увага до релігії та Церкви, з 
іншого боку, відбувається викоренення усіх засобів, які насправді 
розкривають та розвивають духовність та релігійність (зокрема, 
дегуманізація вищої освіти, виключення з програм вищих 
гуманітарних дисциплін), постійна пропаганда, більш за це, 
вкорінення у свідомість та підсвідомість цінностей конформізму, 
прагматизму та суспільства споживання. Ці процеси роблять 
життєво актуальною для збереження людяності людини 
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дослідження проблеми духовності у сучасному суспільстві 
споживання. 

Слід підкреслити, що духовність – це не релігійність, хоча 
пов’язана з нею, не моральність, як дотримання створених певним 
суспільством у певні часи вимог до взаємостосунків між людьми, 
хоча і органічно пов’язана з цим, не вищий прояв розуму, більш за 
це, розум у певних ортодоксальних межах заважає людині і навіть 
знищує її (що ми бачимо у сучасному світі). Головна ознака 
духовності полягає у любові, як почуття з’єднання себе з і 
Всесвітом, відчуття любові до всього сущого, що викликає жагу до 
турботи про все на Землі та Всесвіті, бажання сприяти життю усіх 
істот на Землі і у Всесвіті. 

Але чи ці ознаки духовності формує у сучасних людей 
суспільство споживання, мета якого – реалізація циклу: 
виробництво товару на продаж (це – головна мета його 
виробництва) – реалізація продажу (тому сьогодні професія 
менеджера дуже затребувана) – отримання фізичних насолод від 
цього товару (товаром можуть бути і люди, наприклад красиві 
дівчата, жінки, і інтелект, який створює інтелектуальний ринок)), 
грошей –виробництво товару на продаж… І мета суспільства 
споживання у прискоренні обороту цього циклу для отримання 
більшої кількості насолод і грошей, про що пише у своєму 
філософсько-психологічно-соціальному дослідженні «Суспільство 
споживання» Ж. Бодрійяр. 

Сучасні філософи привертають все більше уваги до 
досліджень різних ракурсів проблеми духовності, людяності у 
суспільстві споживання. Це: 

- сутність духовності як інтенції особистісного буття 
(Н.В. Шелковая); 

- осмислення Марксової теорії історичного процесу, 
суспільства та держави для розуміння сутності сучасного 
суспільства споживання (Г. Кунов); 

- становлення концепту «суспільство споживання» у західній 
філософії від античності до сучасності (А.О. Ланцев); 

- проблема наслідків створення конвеєра Г. Фордом для 
сучасного суспільства споживання; 

- суспільство споживання як фактор трансформації ціннісного 
світу людини (В.М. Лукьянов); 
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- Consumerism in World History: The Global Transformation of 
Desire (Р. Steams); 

- Ставлення людини до свого актуального існування 
(І.В. Карпенко); 

- Діти – споживачі. Millennials: The MeMeMe Generation (Joel 
Stein) Children as Consumers (A. Shah). 

Важливо, на мій погляд, звернути увагу також на такі аспекти 
дослідження проблеми духовності у сучасному суспільстві 
споживання:  

- науково-технічна революція як одна з причин виникнення 
суспільства споживання. Роль США у цьому процесі (виникнення 
конвеєру, брендів и т.п.); 

- сутність поняття «споживання» та його трансформації у 
історії людства; 

- виникнення суспільства споживання. Гіпотези; 
- культура споживання;  
- головні риси суспільства споживання;  
- сучасне суспільство споживання. Світові тенденції;  
- розповсюдження реклами відомих брендів, антикваріату, 

аукціонів як прояв прагнення людини володіти чимось 
ексклюзивним;  

- духовність і споживання. Духовність і культура. Культура 
споживання. Виклики сьогодення; 

- специфіка прояву суспільства споживання в Україні. 
Динаміка процесу розвитку суспільства споживання в Україні з 
часів проголошення її незалежності до сьогодення. 

Можливо, творче осмислення вищезазначених аспектів 
проблеми духовності у сучасному суспільстві споживання, 
допоможе більш глибоко осмислити те, що відбувається у 
сучасному світі і уникнути небажаних наслідків для зберігання не 
тільки духовності і людяності, а й життя на Землі. 
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ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ У ДІТЕЙ 

Тімбай Олена, 
магістрантка групи ІБС-18зм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Сілютіна І.М., 

к. п. н., доцент кафедри філософії, культурології 
та інформаційної діяльності СНУ ім. В.Даля 

Бібліотека – центр духовної культури, місце, де починаються 
доброта та вихованість, глибоке розуміння істинних цінностей 
людського життя, так необхідні сучасній дитині. 

Бібліотека як базовий елемент культурної, освітньої, 
інформаційної інфраструктури сучасного міста важлива, 
насамперед, для «розвитку інформаційної та мовної культури 
нашого суспільства, патріотичного, правового та екологічного 
виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння 
національної історії та культури» [1]. 

Головні завдання, що стоять сьогодні перед дитячою 
бібліотекою:  

- виховання культури читання; 
- формування у молодого покоління моральних цінностей; 
- виховання любові до Батьківщини, до рідної мови, до 

народних традицій; 
- формування та удосконалення навичок спілкування. 
Вся робота бібліотеки спрямована на виховання творчо 

мислячих, висококультурних, ерудованих громадян нашої країни. 
Протягом останнього часу, на жаль, спостерігається зменшення 
читацької активності та зниження інформаційної культури у дітей. 
Тому важливим завданням бібліотеки є підвищення інтересу до 
читання, формування навичок пошуку й роботи з книгою та іншими 
інформаційними джерелами. 

Читання, як базовий компонент виховання, освіти і розвитку 
культури у дітей та суспільстві, є діяльністю, яка формує і розвиває 
особистість. У сучасному соціумі рівень культури читання може 
служити свідченням формування не тільки комунікативної і 
професійної компетенції, а й одним з важливих показників його 
особистого розвитку. 
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Незважаючи на це, сучасна ситуація «характеризується як 
системна криза читацької культури», наше суспільство підійшло «до 
критичної межі зневаги до читання», про що йшлося на міжнародній 
наукової конференції «Читання в освіті і культурі» у 2011 р. [2, c. 5]. 

Термін «культура читання» поряд з уміннями орієнтуватися в 
світі інформації, включає в себе такі поняття як любов до книги, 
інтерес до читання, сприйняття і розуміння прочитаного, художнє 
сприйняття. «Якщо саме читання допомагає людині самовизна-
чатися і розвиватися, то культура читання є певним фундаментом 
формування особистості» [3].Тому треба приділяти належну увагу 
культурному розвитку дитини. Це можливо тільки за умов 
повноцінної і усвідомленої підтримки сім'ї, бібліотеки, громадянсь-
кого суспільства та держави. Спільними зусиллями можливо 
підвищити статус читача художньої літератури у соціумі в цілому. 

Можна відверто казати, що культура читання заходить до нас 
ще з дитинства, з культурою сімейних традицій та сімейного 
виховання. Культура читання має на увазі вміння не просто 
сприймати надруковане, а й осмислювати його, виділяти головне, 
порівнювати з тим, що прочитано раніше, запам'ятовувати суть 
прочитаного.  

З метою пропаганди книжки та заохочення дитини до читання 
у бібліотеці проводяться різні масові заходи, які супроводжуються 
індивідуальними та колективними бесідами про книжки, 
книжковими виставками, екскурсіями до бібліотеки, практикуються 
художні читання вголос, які допомагають зрозуміти літературний 
твір, співпереживати з героєм. Якнайкраще ширше популяризувати 
літературу допомагають бібліотечні огляди. 

Для підвищення бібліотечної культури читачів систематично 
проводяться бібліотечно-бібліографічні заходи, де діти 
знайомляться із правилами користування бібліотекою та правилами 
поводження з книгою.  

Пріоритетним завданням бібліотеки є виховання у читачів 
уміння самостійно працювати з книгою, самостійно набувати знань. 
На думку Т.В. Ажнюк, «оновлюється освіта, вводяться нові 
програми, технології навчання, але головним залишається вміння 
учитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, 
обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно 
нову» [4]. 



 

- 90 - 

Цілком зрозуміло, що дитина, яка захоплюється читанням, 
вміє відбирати необхідну літературу, володіє культурою читання, 
аналізує прочитане і прагне зрозуміти його зміст, має набагато 
більше можливостей орієнтуватися в навколишньому світі, 
вирішувати різного рівня проблеми, гармонійно розвиватися. 

І якщо на сьогодні перед нашою державою стоїть завдання з 
виховання культури читання у дітей, їх творчого потенціалу та 
почуття патріотизму, – бібліотека стає складовою частиною 
загально-виховного процесу, що забезпечує та створює умови для 
інтелектуального, культурного розвитку і небайдужості 
майбутнього покоління. 

Таким чином, дитяча бібліотека як центр формування 
культури читання у дітей сприяє покращенню якості освіти, 
розширенню кругозору та позитивно впливає на емоційну сферу.  
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ХХІ століття ознаменувалося кардинальною трансформацією 
життєвого світу землян. Інтернет з’єднав найвіддаленіші точки 
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земної кулі й лавина різноманітної інформації обрушилася на 
землян. Здійснюється перехід від диференціальних, часто 
розрізнених, іноді вороже, понять «люди», «людство» до 
інтегрального, об’єднуючого поняття «земляни». Глобалізм із теорії 
перетворюється на практику. 

У цих умовах гостро постає питання про переосмислення 
історії, коренів культур народів і цивілізацій. Чи справді ми всі – 
різні чи є щось, що об’єднує усіх людей, усі релігії, усі культури? 
Виходить, що є і багато чого. Серед того, що є єдиним для всіх 
релігій і культур, особливу, на мій погляд, роль відіграють 
проблеми, не тільки поставлені, але й вирішені культурою і 
передфілософією Стародавнього Єгипту. 

Щоб зрозуміти, відчути сенс і символізм давньої, тим більше 
інакшої у порівняні із західною, культури, треба відчувати і 
сприймати світобудову так, як відчували і сприймали її ті, хто 
створював ці творіння, тобто перенестися в цю давнину, це по-
перше. По-друге: мати світорозуміння, менталітет (спосіб мислення) 
тієї країни, яку хочуть зрозуміти. Культура Стародавнього Єгипту – 
особлива, вона вся зашифрована, вся сакральна, і тому дуже важко, 
а іноді і неможливо зрозуміти її адекватно сучасному 
раціоналістично мислячому досліднику Заходу. 

Характерною ознакою західного світосприйняття є позиція 
антропоцентризму. Західна наука прагне підкорити, завоювати світ і 
природу, що сприймається часто як засіб для задоволення 
прагматичних людських потреб. 

Характерною ознакою східного світосприйняття є 
природоцентризм. Людина у східній культурі розглядається не як 
центр, точка відліку, а як елемент цілісної системи «природа – 
культура». У східній культурі наука шукає тотожності, єдності 
природи і людини, природи і культури. 

Якщо Захід осмислює світ виключно за допомогою голови, то 
Схід намагається відчути і зрозуміти його за допомогою серця. 
Особливістю менталітету Сходу є «розумне серце». Стародавні 
єгиптяни вважали, що серце – джерело всіх їхніх вчинків і 
спонукань, думок і почуттів. Саме серце, на їхню думку, керує 
поведінкою людини. Крім того, серце є верховним обвинувачем і 
захисником людини на загробному суді, де мала місце психостасія – 
зважування серця померлого. Серце вважалося вмістилищем 
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людської свідомості, якби самостійною істотою всередині людини, 
найбільш обізнаною про людину і її життя. Саме ця ідея, на мій 
погляд, заслуговує особливої уваги дослідників. У східній філософії 
їй приділяється багато уваги, у західній – поки вона ігнорується. А 
шкода… 

Культура Сходу – це входження в світ Іншого, проживання 
світу Іншого. Людина Сходу не претендує на знання світу й Іншого, 
бо це, на її думку, не тільки неможливо, але й абсурдно. Можливо 
лише відчути світ й Іншого, доторкнутися до них. 

Ненаукова, з точки зору західної людини, міфологія Сходу, 
особливо міфологія Давнього Єгипту, в дійсності має невичерпний 
науковий потенціал, пронизана наскрізь глибоким проникненням в 
таємниці світобудови, людини і соціуму, людських взаємин. 

Однією з вічних людських проблем є безперервна боротьба 
добра і зла, сил Світла з силами Темряви. Причини цієї боротьби 
здавна хвилювали людство, зокрема давніх єгиптян. Усе добре 
асоціювалося у давніх єгиптян з денним світлом, все погане – з 
нічною темрявою.  

За уявленнями давніх єгиптян, Ра протягом дня пливе по небу 
і до вечора підпливає до західних гір Єгипту, де знаходився 
підземний світ. Тут він переходить з денного на нічний човен і на 
ньому занурюється у підземний світ, де відбуваються запеклі 
сутички сил світла і темряви, з яких Ра і його свита неодмінно 
виходять переможцями. Пропливши по підземному світу і здолавши 
всіх ворогів, Ра знову переходить на денний човен і з’являється в 
повному блиску на східному небосхилі. Єгиптяни вірили, що всі 
дияволи мороку, на чолі з Апопом – головним дияволом-
крокодилом і двійником Сета, у найтемніші години ночі нападають 
на сонце і докладають усіх зусиль, щоб не дати йому зійти на 
світанку. Боротьба між світлом і темрявою, тобто між Ра і Сетом – 
богом сонця і дияволом-крокодилом тривала день за днем, оскільки 
жодна сторона не могла здобути остаточну перемогу. Звідси і давні 
переконання, що Ра і Сет були рівними протиборчими силами. 

У наш час боротьба світла і темряви, добра і зла, доброго і 
поганого, що дуже гостро і глибоко поставлена у міфології 
Давнього Єгипту, залишається такою ж актуальною, як і в Давньому 
Світі. Ця боротьба відбувається у різних обличчях, але суті не міняє: 
постійні війни, вбивства, конфлікти наповнюють землю. При цьому 
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потрібно розуміти, що у цій боротьбі ніколи не буде переможця, бо 
без добра не буде зла, і якщо якась сторона виграє, порушиться 
рівновага у світі. Ця рівновага в природі і є гармонією. Людина 
також повинна перебувати в гармонії з природою, тому що людина і 
природа – це одне ціле.  

Але якщо боротьба добра та зла, світла та темряви 
споконвічна, то чи споконвічна боротьба за владу у державі і 
боротьба не на життя, а на смерть, як це показано у міфі про Осіріса 
та Ісіду? У чому полягає гармонічне керування державою? 
Філософи усіх часів намагалися відповісти на це питання, але, по 
суті, у міфології Давнього Єгипту вже дається на нього відповідь. 
Більш за це, у міфі про Осіріса та Ісіду викладаються, по суті, 
головні принципи мудрого (!) управління державою: 

1) турбота про добробут громадян держави (це, принаймні, на 
словах, звучить в усі часи від усіх правителів); 

2) добробут народу встановлюється не завоюваннями і 
насильством, а любов’ю до громадян держави і турботою про них 
(ось цей принцип, на жаль, практично ніколи, за рідкісними 
винятками, не дотримується, у чому і полягає причина державних 
криз). 

Що ж стосується жаги до влади сил Темряви, то давні 
єгиптяни теж відповіли і на це питання, а саме: справедливість 
завжди, у свій час, перемагає. І сам культ Осіріса – це культ життя і 
сонця, що дає життя. 

Споконвічною проблемою, що постає у міфології Давнього 
Єгипту, є також проблема життя та смерті. Деякі люди вважають, 
що після смерті нічого немає – порожнеча. Я з цим не згоден, для 
мене люди – це ніби рослини. Вони ростуть, дають плід, умирають, 
і, як я вважаю, перероджуються у щось інше. Не випадково 
символом вічного життя після смерті служили в Стародавньому 
Єгипті саме дерево і букет квітів, і ця символіка залишається до 
сьогодення у більшості культур світу. Більше за це, за уявленнями 
давніх єгиптян, життя і смерть – береги однієї ріки, тобто вони 
органічно пов’язані між собою, утворюючи цикл: народження-
життя-смерть-народження-життя-смерть… Це дуже глибока 
філософська думка.  

Не менш важливим для розуміння природи людини є 
уявлення давніх єгиптян про структуру людини, яку складають тіло, 
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душа, ім’я та тінь. На жаль, акцентування наукових досліджень на 
тілі і негація до духовних компонентів призвели до того, що немає 
досі серйозних наукових досліджень ролі не тільки душі, а й імені та 
тіні на долю людини. Для мене, тіло, як і для давніх єгиптян, – це 
лише оболонка для душі. І дуже цікаво, що давні єгиптяни 
осмислювали аж три душі: Ка, Ба та Еб. На жаль, сучасна наука 
навіть з однією душею не може досконало розібратися.  

Крім того, думка про Еб як душу-серце, яка є джерелом 
думок, на мій погляд, є не тільки дуже плідною, а й необхідною для 
осмислення, особливо коли ми сьогодні всі вже бачимо, до яких 
негативних наслідків для людства призводить абсолютизація 
розуму, раціоцентризм та антропоцентризм. 

Дуже гостро поставили давні єгиптяни проблему відплати 
після смерті – божого суду і психостасії. Існують і досі люди, які 
дуже вірять у Божий суд після смерті і бояться. Нам змалечку 
говорять: «Не гріши, бо не потрапиш до раю, до Бога». А чи дійсно 
є Божий суд, Божа кара, достовірно ніхто не знає, але вірять. І тут 
постає питання: «Чи корисна для життя людини, її взаємин з іншими 
людьми така віра? Чи вона необхідна? А якщо необхідна, то для усіх 
чи ні?» Це може бути предметом окремого дослідження. 

Як я вже казав, людина повинна бути єдина з природою, 
цьому нас навчає східна філософія. Але більшість не розуміють 
цього і ведуться на західну філософію, а саме – антропоцентризм, 
перевагу розуму над серцем. Але гармонія – це єдність 
протилежностей – розуму і серця, душі та тіла, життя та смерті, 
добра та зла.  

Крізь усю міфологію Давнього Єгипту червоною ниткою 
проходить глибока філософська ідея про єдність і цілісність світу, 
більш того, про органічну єдність світобудови, про гармонію як 
єдність протилежностей. Ця ідея лежить в основі теогонії і 
космогонії, у яких показується «кровна спорідненість» усіх богів і 
всього існуючого у світобудові. Звичайно, тут йдеться не про 
інцестуальність, а про спорідненість і взаємозв’язок усього у 
Всесвіті. Ідея єдності світобудови розгортається в ідеї гармонії як 
єдності протилежностей: добра і зла, чоловічого і жіночого, 
прикладом чого є Херуіфі (Гор-Сет), і джед (символ Осіріса) з 
вузлом Ісіди. 
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Добро і зло органічно притаманні світу і складають його 
цілісність, так само, як і єдність чоловічого і жіночого. У цій ідеї, 
яка відображена в багатьох релігіях і філософських системах Сходу 
(буддизм: нірвана народжується з сансари, даосизм: гармонія як 
єдність інь-янь та ін.), полягає одна з основних відмінностей 
світосприйняття Сходу і Заходу. З народженням та розвитком 
західної філософії глибока ідея органічного споріднення, єдності 
Всесвіту, Всесвіту як єдиного, живого організму, притаманна 
міфології, була втрачена, поступившись місцем дихотомічності, 
боротьбі протилежних початків. Так відбувся крах гармонії 
життєустрою на Землі. Тому не тільки дослідження, а й втілення 
головних ідей передфілософії Давнього Єгипту стають життєво 
необхідними для сучасного людства. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Филь Раїса, 
магістрантка групи ІБС-18зм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Смоліна О.О., 

доктор культурології, професор кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля 

 
Невід’ємною частиною сучасного життя є існування у 

інформаційному середовищі. Існує низка підходів до визначення 
цього поняття. Різноманіття понять інформаційного простору та 
інформаційного середовища розглянуто у роботах Л. Петухової, 
О. Дубаса, І. Манакової, М. Каткової. 

Інформаційне середовище – це частина інформаційного 
простору (сукупність знань, що мають цінність у вигляді 
економічного ресурсу, який сприяє розвитку тих чи інших секторів 
громадського життя), яка формує найближче інформаційне оточення 
індивіда, є сукупністю умов, що забезпечують його продуктивну 
діяльність [7, с.149].  

Інформаційний простір охоплює всі сфери життя людини, в 
тому числі освітню, культурну, економічну та інші. Як відзначив 
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Г.Ф.Москалик: «… у навчальному закладі формується інформаційне 
освітнє середовище, яке включає систему апаратних засобів, 
програмне забезпечення, фахівців і користувачів, бази даних тощо, 
які реалізують інформаційні процеси» [7, с. 150].  

Основними властивостями інформації є її цінність, 
достовірність та актуальність. 

Забезпечення цих властивостей у будь-якій сфері життя та 
діяльності людини є першочерговою потребою, в тому числі у 
роботі мистецьких шкіл. 

Мистецькі школи сфери культури є закладами спеціалізованої 
мистецької освіти (музична, художня, хореографічна, хорова, школа 
мистецтв тощо), які надають початкову мистецьку освіту і 
здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, 
Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про 
культуру", інших законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, 
рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в 
межах їх повноважень, визначених законами України, а також 
Положення про мистецьку школу і власного статуту.  

Закладами початкової мистецької освіти Луганської області 
проводиться певна робота з реалізації державної політики у сфері 
мистецької освіти у відповідності з нормативними актами Кабінету 
Міністрів України та Міністерства культури України (Міністерства 
культури, молоді та спорту України [3]). Мережа мистецьких шкіл, 
які знаходяться на підконтрольній українській владі території, 
останні чотири роки збережена і складає 29 закладів початкової 
мистецької освіти: 19 дитячих шкіл мистецтв (у тому числі 3 філії), 
8 дитячих музичних шкіл, 2 дитячі художні школи. 

В мистецьких школах області працює 517 викладачів, з них 
468 штатних, серед яких 220 вищої категорії, 24 зі званням 
«старший викладач», 16 викладачів-методистів. В березні-квітні 
2018 року відбулася чергова атестація педагогічних працівників, 
атестовано 74 викладача. За її результатами присвоєно: 

педагогічне звання «старший викладач» – 2 викладачам; 
педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачу; 
«спеціаліст вищої категорії» – 6 викладачам. 
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Починаючи з 2018-2019 навчального року атестації 
педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури 
проводяться у жовтні-листопаді згідно Положення про атестацію 
педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури 
затвердженого наказом Міністерства культури України від 
12.07.2018 р. № 628 [4]. 

За два останні навчальні роки атестовано 60 викладачів та 
присвоєно: 

педагогічне звання «старший викладач» – 1 викладачу; 
педагогічне звання «викладач-методист» – 2 викладачам; 
«спеціаліст вищої категорії» – 11 викладачам. 
Контингент учнів (разом з випускниками) склав 6232 учні. За 

п’ять років просліджується стійкий ріст контингенту в цілому. 
Охоплення дітей мистецькою освітою в Луганській області складає 
майже 12% від загальної кількості дітей шкільного віку.  

На сучасному етапі розвитку мистецьких шкіл виникла 
суттєва проблема у інформаційній взаємодії між школами, 
відділами культури районних державних адміністрацій, відділів 
культури міських рад міст обласного значення, сільських/селищних 
рад об’єднаних територіальних громад, управлінням культури, 
національностей та релігій та Державним науково-методичним 
центром змісту культурно-мистецької освіти.  

Комунальна установа «Луганський обласний центр 
навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і 
кіномистецтва» виконує консультаційну, координаційну та 
організаційну функції, що забезпечує:  

- сприяння якісній роботі закладів початкової мистецької 
освіти з урахуванням завдань і пріоритетів, викладених в Концепції 
сучасної мистецької школи [5]; 

- забезпечення виконання заходів обласної Програми 
«Мистецька освіта Луганщини» на 2016-2018 рр. та Регіональної 
цільової комплексної програми розвитку сфери культури на 2019-
2021 роки; 

- забезпечення на високому рівні виконання розділів 
обласного плану навчально-методичної роботи на відповідний 
навчальний рік, проведення обласних конкурсів і фестивалів для 
учнів мистецьких шкіл з метою пошуку та підтримки талановитих 
творчих дітей; 
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- надання постійної організаційної та методичної допомоги 
відділам / управлінням культури райдержадміністрацій та міських 
рад з питань організації навчального процесу в мистецьких школах 
області; 

- забезпечення високого рівня проведення чергової атестації 
педагогічних працівників; 

- продовження роботи зі створення методичних секцій для 
підвищення фахового рівня викладачів, обміну педагогічним 
досвідом; 

- започаткування щорічного ярмарку педагогічних новацій - 
для мотивації та стимулювання педпрацівників до методичної та 
інноваційної діяльності; 

- забезпечення проведення семінарів, нарад, відкритих уроків, 
мистецьких конкурсів. 

На виконання заходів обласної програми «Мистецька освіта 
Луганщини» на 2016-2018 роки та Регіональної цільової 
комплексної програми розвитку сфери культури на 2019-2021 роки, 
у 2018-2019 навчальному році проведено 16 обласних конкурсів 
напрямку музичного, образотворчого та хореографічного мистецтва 
учнів, у тому числі один за участю педагогічних працівників: 
концертмейстерської майстерності, художньої творчості, камерних 
оркестрів і ансамблів викладачів. Цього року переможцями стали 
436 учнів, з них 76 отримали перші місця та 4 Гран-прі. 
Персональними подяками відмічені 152 викладача та 
концертмейстера. 356 дипломів отримали інші лауреати і 
дипломанти за зайняті ІІ, ІІІ і IV місця. Урочиста церемонія 
нагородження та гала-концерт лауреатів «Чарівний світ мистецтва» 
став підсумком низки обласних оглядів-конкурсів учнів та 
викладачів мистецьких шкіл. 

Зміни в діяльності мистецьких шкіл неминучі, тому і мають 
орієнтуватися на відновлення статусу мистецької школи як 
важливого соціального інституту. В умовах проведення 
територіальної реформи і створенні нових територіальних громад 
пріоритетом має бути збереження та максимальний доступ до 
початкової мистецької освіти різних категорій громадян. 
Вдосконалення напрацьованої системи організації роботи 
педагогічних працівників з використанням сучасних навчальних та 
виховних технологій. Атестація педагогічних працівників закладів 
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освіти сфери культури є складовою забезпечення якості культурно-
мистецької освіти та її методичного забезпечення. 

Сучасна мистецька школа повинна стати середовищем для 
розвитку вільної творчої особистості. Найважливіша місія 
мистецької освіти – виявляти і розвивати здатність до творчості в 
кожного, хто виявив здібності та бажання навчатися мистецтву. 

З метою вдосконалення освітньої діяльності закладам почат-
кової мистецької освіти області необхідно акцентувати увагу на: 

- продовження роботи закладів мистецької освіти з 
використанням нової нормативно-правової документації для 
якісного ведення навчального процесу з урахуванням завдань 
Концепції сучасної мистецької школи; 

- впровадження в початкову мистецьку освіту нових сучасних 
моделей, форм та засобів навчання; 

- здійснення освітньої діяльності за власними або типовими 
освітніми програмами, та свобода у їх виборі; 

- продовження систематичної роботи зі збереження 
контингенту учнів з пріоритетом пропорційного розвитку відділів 
шляхом проведення агітаційної концертно-лекторської діяльності 
закладу, контролю випуску та набору учнів, у тому числі до 
підготовчих груп та нульових класів; 

- формування якісного кадрового складу педагогічних 
працівників із залученням молодих фахівців за всіма спеціалізаціями і 
напрямками мистецької освіти для подальшого пропорційного 
розвитку відділів в закладах початкової мистецької освіти; 

- продовження роботи з професійної орієнтації учнів; 
- продовження оновлення застарілого та придбання нового 

музичного інструментарію; 
- підвищення професійної кваліфікації викладачів; 
- продовження роботи зі створення в школах дитячих 

музичних філармоній, театрів; 
- підвищення професійної підготовки дітей для участі у 

конкурсах обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, які 
входять до реєстру конкурсів; 

- освоєння та запровадження до навчального процесу нових 
методик, покращення методичної роботи викладачів: друкування 
власних методичних розробок, зацікавленість в поширенні власного 
педагогічного досвіду; 
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- забезпечення організації якісної підготовки атестації 
викладачів згідно нового Положення про атестацію, та проведення її 
на високому рівні; 

- продовження системної роботи з організації вступної 
кампанії для виявлення найбільш обдарованих дітей; 

- пропагування та популяризація початкових закладів 
мистецької освіти для формування позитивного іміджу навчальних 
закладів. 

Зважаючи на вищезазначені функції обласного центру 
навчально-методичної роботи та питання, що поставлені перед 
мистецькими школами області, підвищення інформаційної взаємодії 
мистецьких шкіл області є нагальною потребою. За останні п’ять 
років збільшилась кількість методів та засобів обміну інформацією 
між закладами та організаціями: крім телефонного спілкування, 
електронних листів та користування послугами Укрпошти та Нової 
пошти, з’явились WEB-сторінки багатьох мистецьких шкіл у 
соціальних мережах, розміщення інформації на WEB-сайтах 
міських, районних та сільських/селищних рад, застосування режиму 
відео конференцій тощо. Створюється база даних мистецьких шкіл 
та викладачів, які мають педагогічні звання.  
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культурології та інформаційної діяльності СНУ ім. В.Даля 

Комунікаційні процеси і явища на даний час все більше 
цікавлять науковців у зв'язку з їх включеністю до суспільно-
практичної діяльності людей, тому в межах семіотики дослідження 
спрямовані на такий аспект, як знакова складова системи 
мотивованого і цілеспрямованого людського спілкування, що є 
найважливішим компонентом механізму обміну результатами 
суспільно-практичної діяльності між суб'єктами соціуму. 

Існує велика кількість робіт, присвячених семіотичній 
сутності людського спілкування. Втім залишається широкий простір 
для дослідження проблеми соціальної значущості інформаційних 
продуктів крізь призму семіотики. Для цього є принаймні дві 
причини. Перша полягає в тенденції заглиблення вивчення мовних 
питань у контексті автоматизації обробки інформації і, відповідно, 
загострення необхідності більш тонкого й детального дослідження 
знакового рівня комунікацій, хоча б з метою їх подальшої 
формалізації. Друга причина обумовлена глобалізацією 
інформаційного простору, формуванням глобальної мережі, 
неймовірним зростанням кількості актів комунікацій і нагальною 
необхідністю її раціоналізації, зокрема за рахунок кращого 
розуміння її знакових аспектів. Адже саме завдяки більш вдалим 
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алгоритмам обробки знакових систем, до яких належать 
повідомлення в Інтернет (як наукові тексти, так і будь-які інші) 
заробляють свої шалені гроші світові лідери мережевих 
комунікацій, зокрема Google та Facebook. Годі й казати, наскільки 
змінили світ тотальна автоматизація виробничих процесів та 
розвиток Глобальної мережі: роль і соціальна значущість 
застосування актуальних наукових знань щодо знаків та знакових 
систем є очевидною. 

Серед методологічних засобів вивчення знаків та знакових 
систем помітне місце займає «підхід, центральне місце в якому 
займають процеси перетворення смислової інформації в 
комунікативному ланцюзі «текст – інтерпретатор»», названий 
Т.М. Дрідзе як семіосоціопсихологічний, або комплексна 
семіосоціопсихологічна концепція соціальних комунікацій [1, 
с. 181]. 

Семіосоціопсихологічний підхід «дозволяє досліджувати 
соціальну комунікацію, з одного боку, як універсальний 
соціокультурний механізм, орієнтований на забезпечення взаємодії 
соціальних суб'єктів (а відповідно, на відтворення і динаміку 
соціокультурних норм і зразків такої взаємодії), а з іншого - як 
інтенціональну діяльність, здійснювану людьми в контексті 
проблемних життєвих ситуацій, які починаються з будь-яких 
соціально значущих процесів. 

Дана концепція розглядає знакове спілкування як процес 
обміну текстуально організованою смисловою інформацією і, 
відповідно, місце текстової діяльності в структурі соціальних 
комунікацій» [2, с. 146-148]. 

Незважаючи на те, що наведені визначення сформульовані 
досить давно, вони залишаються актуальними, адже поєднують, 
узагальнюють основні аспекти поняття знаку, відбиваючи його 
вбудованість у соціальну практику та залежність від приймача - 
людини.  

Тому соціально значущий інформаційний продукт 
визначається як інформація, яку в результаті інтенсіональної 
діяльності людини підготовлено відповідно до інформаційного 
запиту користувачів у зручній формі (вигляді, форматі), що 
призначена для задоволення інфопотреб і характеризується певною 
системністю, відтворюваністю і ситуативністю. 
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Таке визначення відбиває той факт, що «При виконанні будь-
якого завдання люди не просто щось роблять (досягають 
практичного результату), а одночасно комунікують за допомогою 
своєї діяльності, тобто демонструють важливі для професійного 
образу характеристики. Наприклад, використання 
вузькоспеціалізованої термінології в науковій комунікації 
покликане продемонструвати (не завжди очевидну) значимість і 
необхідність невидимої наукової роботи» [3]. 

Слід підкреслити, що велика частина професійних та й взагалі 
- соціальних комунікацій, а, отже, практики обігу знаків, 
відбувається в сфері виробництва та розподілу. І тут помітна 
глобальна тенденція занурення основної маси комунікацій до 
Глобальної мережі. З'явився Інтернет речей, і відбувається стрімке 
зростання електронної взаємодії між різноманітними пристроями та 
взагалі будь-якими штучними об'єктами. Це актуалізує проблему 
розробки нових підходів у вивченні знакової діяльності людства, які 
би враховували специфіку обміну інформацією між речами і вплив, 
який ця специфіка може вдіяти на людську комунікацію. Зрозуміло, 
що соціопсихологічні характеристики мало стосуються комунікації 
між речами, скоріш за все вони мають потихесеньку усуватися з 
теорії комунікації, адже переважна частина комунікації буде 
відбуватися поза участю людей, хоча - в соціумі й поки що для 
соціуму. Можна прогнозувати, що майбутня знакова діяльність буде 
дедалі більше спиратися на формальну логіку інформаційного 
обміну між електронними об'єктами.  

Отже, теорія знакової діяльності як складова теорії 
комунікації вимушена враховувати нові реалії сучасного етапу 
інформатизації суспільства. 
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Інформатизація суспільства потужно впливає на основні 

компоненти життєдіяльності людини, зокрема на виробництво та 
розподіл товарів споживання. У просуванні товарів до ринку 
величезного значення останнім часом набула реклама. Розглянемо 
деякі тенденції та особливості рекламної діяльності, що обумовлені 
логікою підсилення інформаційного впливу реклами на споживача.  

Як відомо, у людей є багато засобів комунікації: природна 
(словесна) – мова, міміка, звукова сигналізація, зображення, 
писемність, однак всі вони розраховані на дію через розум.  

Оскільки всі види комунікації, що розраховані на дію через 
розум, збудовані переважно на жорсткому закріпленні знаків за 
змістом, то і намір дії в них демонструється відкрито. Це підтримує 
у реципієнта стан настороженості та критичності до інформації, що 
сприймається. Цей стан дещо нівелюється при поданні інформації 
засобами мистецтва. У мистецтві зв’язок сигналів набагато більш 
пластичний, сигнали неозначені за змістом та багатозначні, що 
надає реципієнту набагато більше свободи у реагуванні. 

Зазначимо, що придбанню товарів передує бажання 
потенціального покупця. Тому зростає вагомість реклами, що його 
формує, а технологічний підхід до реклами вимагає відшукувати 
засоби впливу на всі рівні сприйняття людиною світу, у тому числі 
підсвідомі. Цим пояснюється формування "економіки почуттів", де 
технології впливу на почуття, а, більш широко, high-hume, 
технології впливу на людину, виходять на передній план 
капіталістичної економіки. "Нагадаємо, що логіка як спосіб 
функціонування свідомості за самою своєю суттю відповідає в 
основному традиційним технологіям high-tech. Технологіям ж high-
hume більше відповідає творча інтуїція, і в прямому конкурентному 
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зіткненні high-hume «б'є» high-tech настільки ж незаперечно і 
настільки ж різноманітно, як творча інтуїція - формальну логіку" [1, 
c. 68]. 

Ось тому рекламна діяльність поступово зміщується до сфери 
підсвідомого, шукає точки впливу на неї і, врешті, звертається до 
засобів, створених в культурі "Роль культури та її економічний 
потенціал в сучасному суспільстві радикально змінюються. 
Проектування бажань і необхідна для цього творча енергія стають 
затребуваними, тому що бажання в сучасній цивілізації дозвілля 
набувають концентрований смак грошей". Отже, "речі повинні 
виділятися дизайном і функціональністю і закохувати в себе. Тоді їх 
не соромно купити втридорога" [2]. Зрозуміло, що реклама повинна 
втілювати у життя цю настанову. Адже "Творчі індустрії здатні 
надати процесу споживання додаткову глибину і тривалість, 
викликати і підтримувати інтерес і бажання - через історії, легенди і 
міфи, репліки і сувеніри, гру уяви, занурення в минуле або 
майбутнє. Культура за своїм потенціалом здатна залучати до 
переживання, змушувати захоплюватися, сміятися, плакати, 
страждати і нагадувати, розширюючи тим самим межі емоційного 
світу" [3].  

Серед засобів реклами провідною тенденцією кінця минулого 
століття була віртуалізація, коли покупець отримував, за рекламою, 
"райську насолоду", або "ранкову свіжість", купуючи цукерки чи 
зубну пасту. Віртуальні об'єкти за звичай пов'язувалися з певним 
виробником, брендом. 

Але "кризи початку XXI століття свідчать, що віртуалізація 
свої можливості вичерпала. І на зміну їй прийшла інша логіка - рух 
від брендів до трендів. Конкуренція образів тепер настільки 
інтенсивна, що в боротьбі за найдефіцитніший ресурс - увагу 
цільових аудиторій - перемагає стратегія створення образів 
максимально помітними і максимально простими. Товар повинен 
бути агресивно красивим, щоб бути актуальним. Споживачів 
потрібно не зацікавлювати, а зачаровувати товаром" [4]. 

Агресивна краса - явище, що апелює вже переважно до 
почуттів, а це вже сфера, що знаходиться під впливом мистецтва. 
Тому мистецтво стає поступово важливим компонентом реклами, 
що претендує за завоювання уваги споживача.  
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Це врешті обумовлює "мистецький напрямок" зростання 
потужності впливу реклами, підвищення її інформативності. Хоча 
така інформативність часто не може бути вербалізованою, але 
формує певне знання - здатність людини діяти. І саме це є кінцевим 
призначенням реклами: примусити діяти, тобто купувати, 
споживати, "відключивши розум". 

Слід підкреслити, що мистецтво має кілька просторів впливу 
на людину. Це й звуковий простір, де використовується, зокрема, 
музика, це зображення (живопис, малюнок, декоративно-прикладне 
мистецтво), тривимірні твори (скульптура, іграшки т ін), це 
віршований вислів, проза, це простір дизайну й аранжування 
взаємного розташування предметів. Це простір смаків і запахів. І в 
цих та інших просторах важливим для реклами стає мистецтво, що 
не залежить від обраного засобу, а є втіленням творчих 
можливостей людини. Мистецтво як найвищий прояв здатності 
людини до творчості.  

Отже, мистецтво має величезні ресурси для впливу на 
споживачів. І поки що світ майже не звертає уваги на етичні 
питання такого впливу. 

Література 

1. Братимов О.В. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / 
О.В. Братимов, Ю.М. Горский, М.Г. Делягин, А.А. Коваленко. - М. : 
ИНФРА-М, 2000. - 344 с. 

2. Долгин А. Информационная экономика индустрий моды. Александр 
Долгин о парадоксах репутации и логике брэндов [Электронный 
ресурс] /А. Долгин // Критическая Масса, 2006, №2. – URL: 
http://magazines.russ.ru/km/2006/2/do11.html.  

3. Абанкина Т. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга» 
[Электронный ресурс] / Т. Абанкина // «Отечественные записки», 
2005. - №4. – URL: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_10.html.  

4. Иванов Д. Сверхновая экономика [Электронный ресурс] / Д. Иванов // 
«Знамя», 2013. – №3. – URL: http://magazines.russ.ru/ 
znamia/2013/3/i15.html. 



 

- 107 - 

ПРОБЛЕМА НЕРІВНОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Шумський Ігор, 
студент групи ІБС-18д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Смоліна О.О., 

доктор культурології, професор кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності СНУ ім. В.Даля 

 
Сьогодні важливим показником, який відображає соціально-

економічний вплив телекомунікацій на економічний розвиток 
країни, є ступінь доступу населення до Інтернету. Вперше Інтернет 
в Україні з’явився у 1990 році. Через 10 років користувачів 
Інтернету було понад 200 тисяч осіб, що становило 0,4% від 
загального населення України. 

За 20 років його існування в країні, користувачів стало 
близько 13-ти мільйонів. На той час великий відсоток інтернет-
користувачів складав осіб віком 15-30 років [3]. 

Попри те, що станом на початок 2013 р., ступінь доступу до 
широкосмугового доступу в Україні дорівнював 35%, усередині 
країни має місце проблема значної нерівності, дослідження та 
вирішення якої є вкрай актуальним. Як сказано у звіті НКРЗІ 
(Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації), дані 
щодо користувачів мережі Інтернет у розрізі регіонів України 
станом на грудень 2012 р. свідчать про істотний перекіс у розподілі 
інтернет-аудиторії в бік великих міст: наприклад, на Київ припадає 
41,8% всієї української аудиторії, на Дніпро – 16,1%, Донецьк – 
6,7%, Харків – 6%, Львів – 5,2%, водночас у Рівненській, 
Житомирській, Закарпатській, Чернівецькій і Кіровоградській 
областях, а також у Севастополі – менш як по 1% інтернет-
споживачів. Ця нерівність в основному викликана дефіцитом 
доступу до ринку широкосмугових послуг, під яким розуміється 
розрив між тим, які послуги може забезпечити приватний сектор, і 
тим, що потрібно для суспільства [1, c. 56]. Тобто, питання що 
розглядається в цій проблемі є актуальним для сучасної України. 
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Мета: дослідити проблему нерівності доступу до Інтернету в 
сучасній Україні та її наслідки для соціокультурного розвитку 
держави. 

Численні дослідження довели ряд закономірностей, які 
пов’язують рівень розвитку засобів та послуг зв’язку і рівень 
економічного розвитку суспільства. Виконані на основі 
багаторічного аналізу статистичних даних різних країн дослідження 
дозволили встановити пропорційну залежність (яка має практично 
лінійний характер) між телефонною щільністю та ВВП на душу 
населення. Одночасно було доведено так званий інформаційно-
економічний закон, який полягає в тому, що між обсягом 
інформації, створеної в країні за рік у процесі макроекономічного 
кругообігу, і ВВП країни існує пропорційна залежність [1, c. 52]. 

Через важливість проблеми її вирішенням займались як 
окремі фахівці, так і впливові міжнародні організації, зокрема 
Міжнародна спілка електрозв’язку (МСЕ). У більшості досліджень 
на цю тему зроблено висновок про те, що показником, який 
найбільш адекватно відображає ступінь соціально-економічного 
впливу телекомунікацій на економічний розвиток країни, є рівень 
проникнення широкосмугового доступу [1, c. 52]. 

У звіті Бюро розвитку електрозв’язку МСЕ зазначається, що 
найбільш значущою тенденцією в секторі інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) за останні декілька років є поява 
та стрімкий розвиток у світі широкосмугового зв’язку. Він суттєво 
вплинув на способи спілкування, доступу до інформації, обміну 
досвідом та знаннями, ведення господарської діяльності тощо. 
Сьогодні широкосмуговий зв’язок відіграє роль найважливішої 
інформаційної інфраструктури, яка є основою для інших ключових 
секторів економіки [1, c. 52]. 

Станом на 2016 рік, згідно з даними КМІС, на початку року 
61,6% дорослого населення України користуються Інтернетом. 
Частка користувачів Інтернет серед людей 18-39 років в Україні 
сягнула 91%. Темп приросту протягом лютого 2015 - лютого 2016 
років склав 8% [2]. 

Враховуючи найважливішу роль ІКТ, зокрема 
широкосмугового зв’язку, в житті суспільства, на даний час більш 
як 130 урядів прийняли або планують прийняти національну 
політику, стратегію чи план сприяння розвитку широкосмугового 
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зв’язку. Так, Європейською комісією зроблено керівні вказівки 
щодо державної допомоги для оперативного розгортання мереж 
широкосмугового зв’язку. Більшість з напрямів політики та планів 
щодо широкосмугового зв’язку спрямовано на створення 
загальнонаціональної широкосмугової інфраструктури, 
стимулювання попиту шляхом впровадження онлайнових послуг і 
додатків, а також на розширення можливостей з’єднання для 
забезпечення універсального доступу. При цьому в розпорядженні 
урядів є різні інструменти для скорочення ринкових розривів або 
прискорення процесу розгортання широкосмугового зв’язку – 
надання прямих фінансових субсидій, застосування різних форм 
державно-приватного партнерства, прийняття пакетів заходів щодо 
стимулювання тощо [1, c. 56]. 

Сьогодні одним з найважливіших національних проектів, які 
здійснюються в Україні на засадах державно-приватного 
партнерства, є проект “Відкритий світ” [1, c. 58]. Зараз вже 
впроваджено високошвидкісний мобільний доступ до мережі 
Інтернет за технологією 3G та 4G. 

Підсумовуючи зазначене, можу стверджувати що тенденції 
розвитку Інтернету на території України є досить обнадійливими: 
можливість доступу до Мережі зростає швидкими темпами. Але 
дотепер залишається проблема з розподілом інтернет-аудиторії у бік 
великих міст, від так велика частина селищ досі залишається без 
доступу до Інтернету.  

Наслідками цієї проблеми є: 
1. Відставання від світових тенденцій. 
2. Унеможливлюється використання різних онлайн-послуг. 
3. Відсутність можливості швидкого доступу до інформації та 

знань. 
4. Інформаційна прірва між тими у кого є Інтернет і тими, у 

кого його немає. 
5. Відсутність швидкої комунікації на відстані. 
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У сучасному світі суспільство вже не уявляє свого існування 

без основоположних прав Людини і громадянина, які базуються на 
загально відомих принципах рівності, справедливості та 
забезпечують захист гідності та свободи кожної окремою особи. 
Зазначені права і свободи у своїй сукупності утворюють основу 
правового статусу особистості. Сьогодні проблема порушення прав 
людини набула колосальних масштабів в усьому світі. З огляду на 
вищезазначене виникає потреба у більш глибокому вивченні історії 
зародження та трансформації значення терміну «права людини», що 
сприятиме кращому розумінню сутності прав та свобод особистості 
та виключить можливість правопорушень та довільного трактування 
норм приведених в законодавчих актах з метою захисту цих прав. 

Історія формування основних принципів прав людини бере 
початок ще за часів античності, ідеї давньогрецьких мислителів 
отримали своє продовження та подальше втілення у Стародавньому 
Римі. Так, положення грецьких філософів про світовий природний 
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закон («загальний закон» для всіх людей і народів) були 
використані римськими стоїками - Сенекою, Епіктетом, Марком, 
Аврелієм для обґрунтування універсальної концепції природного 
права і космополітичних ідей, згідно з якими всі люди(за своєю 
природою і законами світотворення в цілому) - громадяни єдиної 
світової держави, і що людина - громадянин Всесвіту. 

Відомий римський імператор, філософ, представник стоїцизму 
Марк Аврелій (121-180 рр.) вважав, що в державі повинні бути єдині 
для всіх закони, поважатися свобода підданих а управління 
здійснюватися на засадах рівності і рівноправності всіх громадян. 

Суттєвий внесок у розвиток юридичних уявлень про права 
людини був зроблений римськими юристами. Особливе значення в 
цьому відношенні мали розроблені ними положення про: суб'єкт 
права, правовий статус людей, свободу людей за природним правом, 
поділ права на приватне і публічне, справедливе і несправедливе 
право тощо. Вони також сформулювали більш чіткі погляди 
стосовно правового характеру взаємовідносин між індивідом і 
державою, співвідношення права особи і компетенції юридичних 
обов'язків, державно-правових засобів захисту прав людей та ін. 

Юридична конкретизація змісту і значення уявлень про 
природно-правову справедливість, розроблена юристами 
Модестіном, Павлом, Юліаном, стала важливою віхою в науковому 
усвідомленні проблем правосуб'єктності індивіда і заклала 
необхідні теоретичні засади для подальшого розвитку юридичних 
положень про природні права і свободи людини. 

Важливе значення для розвитку концепції прав і свобод 
людини мало розроблене римськими юристами правове розуміння і 
тлумачення держави, правове визначення повноважень і обов'язків 
посадових осіб і установ [1; с. 79]. 

Окремі концепції в цьому напрямі формувалися в епоху 
Відродження, Реформації, Просвітництва та продовжується в наш 
час. 

Варто зазначити, що базисом у формуванні поняття «права 
людини» стала Біблія. Зазначене джерело досить опосередковано 
зазначає права та свободи, що, має кожна людина. Десять заповідей 
стали фундаментом для усього давньоєврейського права, навіть 
певні юридичні питання вирішувалися відповідно до Закону 
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Божого, серед яких яскравим прикладом є право наслідування 
влади, майна тощо.  

У середні віки історія прав людини набрала нових обертів у 
своєму розвитку порівняно з епохою античності. Основою 
формування демократичних суспільств стало створення 
представницьких органів. В епоху Просвітництва був зроблений 
найважливіший стрибок у розбудові прав людини. Природне право, 
як вже було зазначено, знайшло своє віддзеркалення в позитивному 
праві, у якому йшла мова про стежки перетворення в напрямку 
гуманізму і свободи. 

З наступним ходом історії весь розвиток теорії і практики у 
сфері прав людини і громадянина, правової держави, верховенства 
права тією чи іншою мірою зазнав і продовжує зазнавати на собі 
благотворний вплив цього історичного документу. Як стверджує 
Ю. І. Крегул, проголошені в Декларації прав людини і громадянина 
ідеї мали особливо значний вплив на погляди передових мислителів 
тих країн (Німеччини, Росії, інших країн Східної Європи), де на 
порядок денний була поставлена необхідність здійснення 
прогресивних буржуазних перетворень, складовою яких була 
боротьба за права і свободи людей [2; с. 123] 

Багато мислителів Європи та Америки внесли свій вклад у 
розробку нової раціоналістичної ідеї прав людини, яка змінила 
світогляд та стала початком для буржуазної революції. 

Після буржуазних революцій укоренився принцип рівності 
який став основою прав людини та додав їм демократичний 
характер. Слід зазначити, що Декларація прав штату Вірджинія 
стала одним найперших з документів яка систематизувала права 
людини. 

Проблема яка існувала перед революцією у Франції виникла 
на основі проблеми особи та звільнення від деспотичної влади 
короля, була вирішена законодавством французької революції. У 
сьогоденні Декларація прав людини і громадянина Франції не 
втрачає своєї актуальності. Декларація стала видатним кроком у 
формування розвитку багатьох країн світу. Ідея свободи є головною 
ідеєю Декларації [1, с. 72]. 

Отже, ідея формування прав і свобод людини бере свій 
початок з часів античності та важливе значення у становленні 
сучасних прав людини мали буржуазні революції Європи в наслідок 
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яких було закріплено фундаментальні права людини. Головне 
значення на шляху їх становлення на законодавчому рівні мала 
ратифікація Декларації незалежності США та Декларація прав 
людини і громадянина Франції. Саме ці декларації встановили 
найголовніші ознаки демократичної держави. 
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Друга світова війна 1939-1945 років – це найбільша і 

найжахливіша війна в історії людства. Протистояння тривало між 
нацистською Німеччиною, фашистською Італією, мілітаристичною 
Японією з одного боку та країнами антигітлерівської коаліції з 
іншого. У війну було втягнуто більш ніж вісімдесят відсотків 
населення земної кулі. 

Метою даної доповіді є розгляд внеску українського народу у 
боротьбу проти нацистських окупантів. 

На початку слід розглянути той внесок, котрий зробили 
українці не тільки під час вигнання нацистів зі своєї землі, але й для 
захисту і визволення країн учасників антигітлерівської коаліції. Слід 
відмітити, що за часів Другої світової війни до лав радянської армії 
було мобілізовано більш ніж сім мільйонів українців. Тобто – кожен 
шостий солдат радянської армії був родом з України.  

У книзі М. Небелюка «Під чужими прапорами» О. Жданович 
зазначає, що в гігантській боротьбі Другої світової війни українці 
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приймали масову участь. У даному випадку слід процитувати 
автора (текст і скорочення О. Ждановича друкуються без змін): 
«Перейдіть лише цвинтарі поляглих в Нормандії, огляньте лише 
жертви великого союзного десанту на побережжях Франції і на 
вояцьких хрестах знайдете стільки українських прізвищ, що вам 
зробиться соромно за весь т. зв. культурний світ, для якого не існує 
Україна, хоч українська кров ллялась під анґлійським, 
канадійським, американським та яким хочете іншим прапором за 
спільні ідеали, в яких осягненні українська участь замовчана і 
сильні світа цього, як напр. Черчіль, згадуючи кожний човен 
затоплений німцями, ніколи не згадають, що на Монте Кассіно, в 
Нарвіку, в Авранші у всіх Ульґатах і Ріва Белля – ллялась українська 
кров…» [1, с. 7]. Далі О. Жданович продовжує: «А хто скаже про те, 
що в Дієпп українці становили в три рази більший відсоток 
канадійських частин, як становлять відсоток населення Канади? А 
хто взагалі чув, що в канадійському батальйоні, який боронив Гон-
Конґу боєм, чи не одним з найславніших в останній війні, українці 
становили відсоток, що в чотири рази перевищує відсоток, який 
вони становлять в числі населення Канади ... А хто порахує кров 
українців в болотах Маастріхту, на бетоні укріплень Кореджідору 
чи Батаану, в джунґлях Індокитаю, на рижових полях Кореї, в снігах 
Сталінґраду, в болотах Білорусі, на степах Мадярщини й барикадах 
Берліну?» [1, с. 7-8]. 

Матеріал, наведений вище, був опублікований через шість 
років після закінчення Другої світової у 1951 році. Він вкотре 
доводить те, що українці грали вагому роль на всіх фронтах цієї 
жахливої війни. 

Тепер розглянемо основну хронологію подій вигнання з 
української землі нацистських загарбників.  

Слід нагадати, що план «Барбаросса», підписаний Гітлером 
18 грудня 1940 року, передбачав швидкоплинну війну з Радянським 
Союзом і повний розгром його армії. Гітлер і більшість його 
оточення вважали Україну першочерговим об'єктом німецької 
колоніальної експансії, а українців – майбутніми рабами [2]. 
Мешканці України в повній мірі відчули на собі страшенну 
жорстокість нацистської влади під час окупації. Одним з 
найжахливіших її наслідків стала кількість жертв, рахунок яких йде 
на мільйони. 
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Корінним переломом у Другій світовій стала Сталінградська 
битва. Вона поклала початок вигнання нацистів з України. Першим 
шматочком відвойованої української землі було село Півнівка на 
Луганщині, котре звільнили від окупантів 18 грудня 1942 року. Під 
час Курської битви почалося масове вигнання нацистських 
загарбників з території нашої країни. 

Після запеклих боїв 6 листопада 1943 року ціною великих 
втрат була повністю звільнена від нацистів столиця України Київ. 
Київська наступальна операція завершила корінний перелом у ході 
Другої світової війни і мала винятковий вплив на весь наступний 
характер подій.  

За 1944 рік на теренах України було здійснено 35 військових 
операцій, значна частина яких стала виявом найвищих зразків 
військового мистецтва [3]. 

У жовтні 1944 року в ході Карпатсько-Ужгородської 
наступальної операції завершилося вигнання нацистів зі всієї 
території України: 27 жовтня був звільнений від окупантів Ужгород, 
а наступного дня – решта населених пунктів Закарпатської України. 

28 жовтня 2019 року відзначалася 75-а річниця вигнання з 
України нацистських загарбників. Враховуючи те, що нацистський 
окупаційний режим фактично міг призвести до знищення 
української нації, ми не повинні забувати про героїчні вчинки 
ветеранів Другої світової війни. Вони ціною свого життя та здоров’я 
зробили колосальний внесок в історичну перемогу над нацизмом. 
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Для чого ми взагалі вивчаємо історію? Навіщо вести облік 
того, що сталося? Ми боїмося, що якщо цього не зробимо, ми 
приречені повторювати перебіг історичних подій знов і знов, що, 
здається, часто не заважає нам це робити. І ми маємо прикру 
тенденцію пам’ятати лише ті речі, які насправді не засмучують та не 
озиваються до нас. Але все ж ми намагаємось зафіксувати те, що 
можемо, - через музеї, церемонії та навчання, бо ми віримо, що 
врешті-решт якось ми прийдемо до знання про те, чому все 
відбувається так, як воно є. І, озброївшись цими знаннями, ми навіть 
зможемо сформувати своє майбутнє. 

Будь-який історичний суб’єкт починається з аналізу фактів. 
Одна з властивостей історичної свідомості це те, що все навколо 
являє собою предмет, який може змінюватися: матеріальний (міста, 
ландшафти, об'єкти тощо) або духовний (ідеї, звичаї). Тобто 
оточуючий нас світ не завжди був таким, який він є зараз.  

Оскільки люди мають різні думки, завжди існують такі, що 
намагаються переконати інших у правильності тільки своєї точки 
зору та такі, що хотіли б знати, як воно є насправді. Унаслідок 
дискусій і з’явилися так звані «незаперечні істини». Відомо, що 
сьогодення стає минулим. Якщо є розширення минулого в 
теперішнє, також зрозуміло, що теперішнє пошириться в майбутнє, і 
таким чином стане минулим. Звичайно, має бути якийсь надійний, 
об'єктивний виклад минулого.  

Основна ідея пошуку змісту історичного пізнання – поєднання 
різних дисциплін під час аналізу змісту. Вона полягає в тому, що 
написання історії має характер «перетину кордону». Це передбачає 
усунення розмежувань, по-перше, між історією та філософією, по-
друге, між історією та «політикою» в широкому розумінні. Друга 
основна ідея – це думка, що механізм «інверсії» (або «заперечення») 
є важливим для нашого розуміння дебатів філософії та історії. Бути 
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в змозі переказати те, що сталося, вкрай нецікаво, якщо ви не 
можете, в першу чергу, почати розуміти, чому сталося саме так. 

У сучасних реаліях більшість зі студентів покладаються на 
«третинні» джерела інформації, такі як підручники або різні 
«Історичні канали»у мережі. Але ці джерела можуть бути 
упередженими, тому не слід довіряти їм на сто відсотків. 
«Вторинні» джерела – це книги з історії та статті, що були написані 
людьми, які проводили оригінальні дослідження. Третинні джерела, 
як правило, беруть інформацію з вторинних джерел, зазвичай 
написаних професійними вченими. Нарешті, «первинні» джерела – 
оригінальні записи очевидців, газети, архіви тощо.  

Пошук істини в історії – це розуміння того, що ця правда не є 
абсолютною. У цьому сенсі істина базується на перспективі. 
Перспектива людини, яку вона зачепила, і людини, яка її 
інтерпретує. І перспектива перекладачів, редакторів та 
першоджерел. Ми не маємо бути невидимими спостерігачами 
епізодів минулого, і ми не мусимо беззаперечно довіряти іншому 
розуму. Найкраще, що ми можемо зробити для майбутнього історії, 
це дивитися відкритими очима та утримуватися від упереджень. Те, 
чого нас може навчити історія, ми знаходимо не лише в подіях, які 
вона намагається описати, а й у тому, як ми дивимося на неї і яке ми 
приймаємо рішення про її сутність. 
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Education of any country reflects the most important of its 
civilizational and cultural features and features of the present historical 
moment, ensuring the combination of national traditions with 
innovation - both produced within it and borrowed from the outside, from 
the treasury of human experience. On this basis, the national education 
system should ensure the continuity of the country's development, 
provide for effective socialization and vocational training of young 
people for life in an increasingly complex world. 

The state of education significantly influences both the integrative 
processes of world existence and social transformations in the individual 
state. The education system largely determines not only the qualitative 
characteristics of the culture of a society, but also incorporates a "rolled 
up" strategy of cardinal transformations of life. Therefore, it is not 
surprising that significant investments of developed countries in this 
"non-productive" sphere. In the post-communist world of the "layout" of 
political forces, major development trends cannot be predicted without 
taking into account the educational, educational and scientific potential 
of the newly independent countries. 

Ukraine's gaining of state independence is one of the most 
important internal factors that determines the need for a significant 
transformation of national education, because quality education is one of 
the most important foundations of social development. 

Therefore, the relevance of the topic is explained by the continuing 
interest of leading scholars and practitioners, that is, teachers, in 
improving the conditions of the learning process in the modern school, 
and thus the implementation of the priority technologies of educational 
character. 

The transition of the world society to information on the one hand, 
and the focus on the market relations of our country on the other, created 
conditions that touched all spheres of society, which could not but cause 
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the need to transform the education system from a unitary (authoritarian, 
translational) to a democratic, humanitarian aimed primarily at the 
development of each child - a future member of society. The rapid 
development of technology in our time also poses new challenges to 
education, ranging from the systematization of the world's technical and 
scientific achievements at the content level, bringing into line with these 
technologies, methods and forms of learning and ending with the 
involvement of the latter in the field of education from other, non-
pedagogical sectors of the public world of space. 

Together with the adoption of a new paradigm of education 
(humanistic, personality-oriented), the dissemination of pedagogical 
research, the object of which are updated forms of teaching, pedagogical 
methods and technologies of innovative nature, the development of 
management science as a whole, there was a need to adjust the 
educational tasks facing development in Ukraine as a whole and before 
general educational institutions in particular. At the present stage of 
development, new pedagogical technologies are being developed in 
theoretical and didactic aspects. 

The acceleration of the pace of life, the large flow of knowledge 
that affects the modern man, requires him to quickly find the right 
solution, using search methods, using a large variety of sources of 
information. In this regard, interactive methods are increasingly used in 
pedagogical practice among traditional forms and teaching methods. This 
demand is explained by the fact that such training is aimed at increasing 
the cognitive activity of students, enhancing the activity approach to 
learning and the implementation of joint activities aimed at cooperative 
processing of educational information with the development of new 
knowledge personally to each student in the optimal only for him mode. 
Interactive teaching methods were quickly recognized by teachers and 
managers as an effective means of implementing new educational 
technologies. However, their use in general secondary education is still 
fragmented, episodic, not systematic due to the lack of development of 
relevant technologies and the unwillingness of most teachers and 
managers to use information technology and computer technology. 

All of the above necessitated the study of the use of interactive 
technologies in lessons at a comprehensive school. Since history is our 
priority, we have chosen the topic: "Interactive learning technologies as a 
means of enhancing the effectiveness of the modern lesson (based on 
history learning materials)". 
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Проблема розділу Чорноморського флоту СРСР та його 

базування стала однією з основних в російсько-українських 
відносинах новітнього періоду, одночасно яскраво демонструючи їх 
гостроту та протирічність, які вміло комуфлювалися дипломатами 
за дружньою та мирною риторикою. Дослідження цієї проблематики 
дозволяє глибше зрозуміти сутність сучасного російсько-
українського конфлікту, агресивну політику російського 
керівництва. Отже, мета цієї статті – розглянути російсько-
українські відносини крізь призму проблеми розділу 
Чорноморського флоту ВМФ СРСР. 

Чорноморський флот на момент розділу пройшов досить 
довгу історію розвитку. Заснований наприкінці XVIII ст. під час 
виходу Російської імперії до Чорного моря, свою головну базу він 
мав спочатку у Миколаєві, з 1804 р. головним портом флоту став 
Севастополь. На 1917 р. частка українців серед матросів та офіцерів 
флоту становила понад 80%. У 1918 р. Чорноморський флот 
перейшов під юрисдикцію УНР, згодом – Української Держави. За 
часів радянської влади, у 1935 р., «Морські сили Чорного моря» 
було перейменовано на Чорноморський флот СРСР. В той же час 
розпочалась активна русифікація та репресії у Радянському Союзі, 
пік яких приходиться на 1937 – 1939 рр. В гарнізонах флоту 
заборонили викладання в навчальних закладах української мови та 
літератури, вони не вивчалися навіть після передачі Криму і 
Севастополя до складу УРСР у 1954 р. до 2000 р. включно. На 
командні посади Чорноморського флоту призначалися в основному 
вихідці з Росії а офіцери-українці розпорошувалися по флотах за 
межами України. Згідно з партійними директивами з кадрових 
питань кількість українців на посадах начальників політвідділів та 
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командирів бригад і кораблів 1 рангу Чорноморського флоту до 
1990 року не могла перевищувати 13% їхньої загальної кількості. 
Така політика мала безпосередній вплив на розвиток подій у 
сучасний період. 

Відзначимо достатньо вагомий внесок України у будівництво 
всіх радянських флотів. Тут знаходилися головні суднобудівні і 
судноремонтні центри СРСР: Миколаїв, Херсон, Феодосія і Керч, 
які були спроможними будувати авіаносці, важкі крейсери, есмінці, 
десантні кораблі і підводні човни нових типів для всіх флотів ВМФ. 
На час розпаду СРСР внесок України у будівництво його ВМФ 
перевищував 30%. 

Слід з’ясувати що в принципі являв собою Чорноморський 
флот ВМФ СРСР на час розпаду СРСР. Це було надзвичайно 
потужне угруповання кораблів різних типів, військово-морських 
баз, підприємств: до 1991 р. він налічував близько 100 тис. чоловік 
особового складу та 60 тисяч робітників і службовців, включав в 
себе 835 кораблів і суден практично всіх існуючих класів. У складі 
його перебували 28 підводних човнів, 2 протичовнових крейсера, 6 
ракетних крейсерів і великих протичовнових кораблів (БПК) 
I рангу, 20 БПК II рангу, есмінців і сторожових кораблів II рангу, 
близько 40 СКР, 30 малих ракетних кораблів і катерів, близько 70 
тральщиків, 50 десантних кораблів і катерів, понад 400 одиниць 
морської авіації. У оргструктуру флоту входили 2 дивізії кораблів 
(протичовнових і десантних), 1 дивізія підводних човнів, 2 дивізії 
авіації (винищувальна і морських ударних ракетоносців), 1 дивізія 
берегової оборони, десятки бригад, окремих дивізіонів, полків, 
частин. Морська авіація наземного базування (ракетоносна, 
винищувальна, штурмова та розвідувальна) ЧФ налічувала у своєму 
понад 170 бойових літаків (тільки ТУ-22м3 40 одиниць, ТУ-22 
інших модифікацій 24 одиниці), протичовнова авіація нараховувала 
19 літаків та 115 вертольотів, а транспортна – 35 літальних апаратів 
[2]. Флот мав розгалужену мережу базування від Ізмаїла до Батумі. 
Вартість всього майна Чорноморського флоту ВМС СРСР до 
початку 1992 оцінювалася в астрономічну суму від 60 до 
80 мільярдів доларів США. 

Розділ Чорноморського флоту тісно пов’язаний з загальною 
проблемою розділу майна колишнього Радянського Союзу. При 
підписанні Біловезьких угод в грудні 1991 р. досягнуто 
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домовленості про збереженні статусу кво при розділі майна та 
збройних сил. Тобто, Чорноморський флот мав відійти Україні у 
повному складі. 

Перші роки незалежного існування країн пройшли на тлі 
конфліктів за поділ Чорноморського флоту, який базувався в Криму. 
Вже 3 січня 1992 року розпочалось формування Збройних Сил 
України. Варто зазначити і те, що у період між укладенням цих 
угод, на виконання Указу Президії Верховної Ради України від 
10 жовтня 1991 року № 1640-XII, якою було схвалено текст 
Військової присяги, а також затверджене положення про порядок її 
прийняття, 3 січня 1992 р. командувач Чорноморського флоту 
адмірал І. Касатонов дав доручення командирам з’єднань та частин 
ЧФ організувати підготовку до складення особовим складом флоту 
присяги на вірність народові України, що мала відбутися в 
урочистій обстановці 20 січня 1992 р. При цьому адмірал Касатонов 
прибув у місто Київ для участі 9 січня 1992 р. у Всеукраїнській 
нараді (колегії Міністерства оборони України) з питань військового 
будівництва під головуванням Президента України Л.М. Кравчука, 
за участю міністра оборони, командувачів округів, армій, вищих 
посадових осіб Збройних Сил України, однак командувача флоту не 
допустили до участі у колегії з невстановлених причин. Президент 
України Л.Кравчук, вочевидь, упереджено ставився до 
І. Касатонова, оскільки його призначив Президент Росії Б.Єльцин на 
початку вересня 1991 р. без узгодження з українською владою. Але, 
після неприйняття командувача ЧФ вищим військово-політичним 
керівництвом України, а також після оголошення спільного 
Комюніке за результатами зустрічі державних делегацій України i 
РФ 11 січня 1992 року у м. Мінськ про те, що частина сил 
Чорноморського флоту повинна увійти до складу Збройних Сил 
України, Касатонов І. за підтримки Міністерства оборони та 
Генерального Штабу РФ прийняв рішення не присягати 
Українському народові, а навпаки привести під присягу РФ 
особовий склад ЧФ, адже в першу чергу Касатонов скасував раніше 
видані доручення про підготовку до складення військової присяги 
особовим складом Чорноморського флоту на вірність Українського 
народу. У цій обстановці Президенти обох держав зробили заяви, 
що весь флот належить саме їх державам. У жовтні 1991 р. 
Верховна Рада України ухвалила рішення про підпорядкування 
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Україні Чорноморського флоту, а 5 квітня 1992 р. президент 
України Л. Кравчук підписав Указ «Про перехід Чорноморського 
флоту в адміністративне підпорядкування Міністерству оборони 
України». 7 квітня 1992 р. президент Російської Федерації Б. Єльцин 
видав Указ «Про перехід під юрисдикцію Російської Федерації 
Чорноморського флоту». Головний штаб ВМС Росії зміг схилити на 
свою сторону більшість особового складу флоту та І. Касатонова, і 
той віддав розпорядження не приймати присягу на вірність народу 
України, допоки керівництво держав не домовляться остаточно, 
кому належить ЧФ. 

Позиція Верховної Ради щодо Чорноморського флоту була 
викладена у постанові Президії Верховної Ради України «Про Заяву 
Президії Верховної Ради України щодо Чорноморського флоту» від 
6 квітня 1992 р. № 2243-XII, а також у заяві Верховної Ради України 
з приводу загострення відносин між Україною та Росією в питанні 
розділу Чорноморського флоту від 10 квітня 1992 р. N 2267-XII, 
була чіткою і однозначною – Чорноморський флот колишнього 
СРСР належить Україні, а також закликала Президента України 
негайно вжити необхідних заходів щодо створення Військово-
Морських Сил України на базі ЧФ колишнього СРСР. Так, у Заяві 
Президії Верховної Ради України, крім констатації, що мають місце 
неприховані погрози взяти під юрисдикцію Російської Федерації 
весь Чорноморський флот, а також засудження дій командувача ЧФ, 
посадових осіб РФ та об’єднаного командування, які були 
спрямовані на повалення конституційного ладу та були 
неприпустимими. В цих умовах 30 квітня 1992 р. президенти 
Л.М. Кравчук та Б.М. Єльцин під час зустрічі в Одесі підписали 
угоду, якою було введено мораторій на односторонні дії і 
передбачено створення робочих груп для підготовки російсько-
українського договору щодо флоту. Але виконувати цю угоду було 
неможливо. 

Після втрати контролю над флотом ситуація в Криму й 
Севастополі також стала слабко контрольованою. Газові борги 
позбавили Україну переваг у переговорах, які стали затяжними, 
гарячими та безрезультатними. Претензії Росії на Крим і ЧФ, крім 
того, об'єднали російських демократів і консервативну 
прокомуністичну опозицію проти України. Російські діячі того часу 
(В. Лукін, Р. Хасбулатов, Б. Громов, С. Бабурін) прагнули 
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використати статус Криму як предмет торгу на переговорах по 
флоту. Так, 5 грудня 1992 року VII з'їзд народних депутатів 
Російської Федерації на своєму засіданні прийняв рішення, яким 
доручив Верховній Раді Російської Федерації розглянути питання 
про статус міста Севастополя, а 9 липня 1993 р. Верховна Рада 
Російської Федерації приймає постанову «Про статус міста 
Севастополя», яка визначала приналежність міста Севастополя РФ 
(РФ обґрунтовувала таку позицію тим, що місто Севастополь як 
адміністративно-територіальна одиниця колишнього СРСР не 
передавалося у 1954 році до складу УРСР, тому є частиною 
території РФ). Фактично влада Росії шантажувала Україну питанням 
статусу Чорноморського флоту, висуваючи територіальні претензії. 

У перші роки незалежності на флоті виникла низка конфліктів 
та інцидентів. Зокрема, у червні 1992 року сторожовий СКР-112 
підняв український прапор та пішов до Одеси. Ситуація ледь не 
дійшла до збройного протистояння. Схожий інцидент стався з 
нинішнім російським авіаносцем «Адмірал Кузнєцов», який 
українська влада оголосила своїм, проте частина екіпажу зуміла 
увести його до Росії. 

«Війна указів» завершилася 23 червня 1992 року у Дагомисі. 
Угода між Російською Федерацією та Україною «Про принципи 
формування ВМФ Росії і ВМС України на базі Чорноморського 
флоту колишнього СРСР» від 23 червня 1992 р., підписана у м. 
Дагомис, статтею 5 утверджувала положення про комплектування 
Чорноморського флоту, що здійснюється призовниками Росії та 
України у рівних пропорціях 50% на 50%. Згідно з Угодою між 
Російською Федерацією та Україною «Про невідкладні заходи з 
формування ВМФ Росії та ВМС України на базі Чорноморського 
флоту» від 17 червня 1993 р. (м. Москва), у пункті «а» статті 2 цього 
документа закріплювалося положення про розподіл Чорноморського 
флоту – надводних кораблів, підводних човнів, військово-
повітряних сил, берегових військ, …а також усієї військової техніки 
…та всього нерухомого майна між Росією та Україною у 
співвідношенні 50 на 50 відсотків (50% / 50%), а пункт «г» визначав, 
своєю чергою, фінансування Чорноморського флоту до його 
розподілу сторонами у рівних частинах – також у 50% на 50%. Тим 
не менш, 15 квітня 1994 р. президент України Л. Кравчук у черговій 
угоді з Б. Єльциним у Москві підписує нове співвідношення, за 
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яким: «Україні залишається 15–20% кораблів і суден 
Чорноморського флоту» (стаття 2 угоди). Майже за рік, в Угоді від 9 
червня 1995 р., підписаній у м. Сочі, вже інший президент України 
Л. Кучма зменшить цей показник, визнавши її 4-ту статтю, у якій 
зазначалося: «Російській Федерації передається 81,7%, Україні – 
18,3% кораблів і суден Чорноморського флоту» [1]. 

Отримавши згоду на передачу 82% кораблів, Росія списала 
Україні 1 млрд доларів газових боргів. Ті 18%, які отримувала наша 
держава в результаті розподілу, являли собою старі судна, або ті, які 
потребували значного ремонту. 

Всі попередні втратили чинність із підписанням трьох 
українсько-російських угод від 28 травня 1997 р. Це Угода про 
статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської 
Федерації на території України. Угода про параметри поділу 
Чорноморського флоту (далі - Угода про параметри поділу ЧФ) та 
Угода про взаємні розрахунки між Україною і Російською 
Федерацією, пов'язані із поділом Чорноморського флоту та тимчасо-
вим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на 
території України (далі - Угода про взаємні розрахунки). Угоди 
були ратифіковані впродовж 1999 р. парламентами обох держав. 

Слід підкреслити, що 2/3 з цих 18% корабельного складу ВМС 
України протягом наступних років (в основному на початку 2000-х 
рр..) були виключені з бойового складу і списані як такі, що 
втратили тактико-технічні характеристики, а окремі кораблі та 
судна через їх незадовільний технічний стан навіть не були 
включені в бойовий склад ВМС, Україна отримала гірші кораблі, а 
РФ отримала ті кораблі, більшість з яких досі виконують завдання 
за призначенням та які приймали участь у військовій агресії проти 
України у 2014 р. [2]. 

Російський дослідник Андрій Фьодорових пропонує таку 
періодизацію російсько-українських відносин щодо розділу 
Чорноморського флоту: «в історії проблеми ЧФ можна виділити два 
великих хронологічних періоди – перший – з 1992-го по 1997 рік – 
період важких переговорів на міждержавному та міжвідомчому 
рівні в умовах постійно виникаючих конфліктних ситуацій і 
кризових явищ у відносинах між Росією і Україною. Наступний 
період (червень 1997 року - кінець 2000 року) уособлює собою не 
менш складний процес наповнення конкретним змістом основних 
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положень досягнутих на міждержавному рівні домовленостей» [3]. З 
огляду на події, що відбулися останнім часом, такий, досить 
радикальний, погляд можна прийняти. 

Таким чином, у період, що розглядається, поділ 
Чорноморського флоту та сам флот використовувались Росією як 
фактор політичного тиску, висунення територіальних претензій до 
України, а його розподіл завершився фактичною поразкою 
української сторони. 
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Оцінюючи молодіжний рух України на сучасному етапі, 

потрібно відзначити його політичну мобільність, соціальну зрілість, 
ідеологічний плюралізм. Разом з тим потрібно констатувати, що 
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організаційно-світоглядне формування молодіжного середовища у 
нас ще не завершилося. 

Ми вважаємо, що це пов’язано з певними обставинами, а 
саме:  

‒ на наш погляд, характер політичного режиму протягом 28-
ти років української незалежності давав недостатньо шансів 
талановитій молоді утвердитися у владних структурах, що призвело 
до панування серед основної маси молодих людей настроїв 
розчарування й недовіри до органів державної влади;  

‒ багатьом новоутвореним молодіжним організаціям досить 
важко позбутися такого явища, як «мітинговість», і перейти до 
конструктивної діяльності; 

‒ складне економічне становище в країні змушує молодь 
дбати більше про забезпечення свого матеріального добробуту, ніж 
займатися громадською діяльністю і впливати на вирішення 
молодіжних проблем політичними засобами, а в разі здобуття влади 
представниками молоді, існує велика спокуса використати її в своїх 
меркантильних інтересах;  

‒ для значної частини молоді політика відіграє роль 
компенсації за відсутність можливості самореалізуватися в інших 
сферах; 

‒ недосконалість законодавчо-правової бази в Україні, 
відсутність матеріальних ресурсів тощо ускладнює визначення 
статусу молодіжних організацій та рухів, створення належних 
політичних умов для їх самостійного розвитку. 

Формування політично зрілої і соціально адаптованої молоді є 
результатом тривалої діяльності багатьох поколінь. У наш час 
дослідження молодіжних проблем стає предметом ювентології – 
складової частини сучасної науки про людину, яка уточнює суть та 
зміст поняття молоді й наголошує на тому, що нині існує потреба 
докорінного переосмислення молодіжної політики. 

До сих пір в Україні не подолані стереотипи комуністичного 
режиму, коли до молоді звикли ставитися як до пасивного об’єкта 
соціального впливу органів влади, виховних та освітніх закладів. 
Вважається, що юнаки та дівчата повинні сумлінно виконувати 
вказівки, настанови старших, зразково вчитися і стримувати свою 
радикальну ініціативу. Однак насправді молоді люди прагнуть бути 
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соціально корисними, займати своє місце в політичній структурі 
суспільства. 

Справжнім демократичним тестом на політичну зрілість для 
української молоді стала Помаранчева революція кінця 2004 р. 
Йдучи в авангарді революційних подій, молодь студентського віку 
гідно склала цей іспит. Під час мирних протесів молодь засвідчила 
свою готовність до самопожертви, бути провідником соціально-
політичних змін, проявила себе як перспективний чинник 
демократизації українського суспільства, показала спроможність 
уособлювати майбутнє нації. 

П'ять років тому в Києві розпочалися масові протести, 
викликані відмовою державного керівництва України підписувати 
угоду про асоціацію з ЄС. Проаналізувавши джерела ЗМІ, ми 
розробили хронологію ключових подій Революції Гідності:  

‒ У ніч проти суботи 30 листопада 2013 року на Майдані 
Незалежності в Києві перебувало близько 400 демонстрантів, 
переважно - студенти. Під ранок службовці спецпідрозділів 
"Беркут" розігнали мітингувальників із застосуванням силового 
примусу. Офіційно України пояснюють такі дії необхідністю 
зачистити площу для встановлення новорічної ялинки. 

‒ 1 грудня 2013 року на знак протесту проти жорстких дій 
правоохоронців приблизно півмільйона людей вийшли на 
Михайлівську площу і на Майдан Незалежності. Частина з них 
вирушила до вулиці Банкової, де була розташована будівля 
Адміністрації Президента. Згодом там почалися сутички з міліцією. 
Пізніше опозиція звинуватить у сутичках провокаторів. 
Протестувальники захопили будівлю Київської міської державної 
адміністрації та Будинок профспілок. 

‒ 8 грудня 2013 року відбувся «Марш мільйонів» - перше 
найчисленніше віче на Майдані Незалежності. Учасники мітингу, 
які зібрались у центрі Києва, ухвалили рішення про розширення 
протестів та початок блокування Адміністрації Президента, будівлі 
уряду України та інших установ. Наступного ж дня "Беркут" почав 
розчищати урядовий квартал від наметів. 

‒ 21 лютого 2014 року опозиція та президент України за 
участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, а 
також уповноваженого з прав людини РФ В. Лукіна підписали угоду 
про повернення до Конституції 2004 року, яка обмежувала 
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повноваження глави держави. Втім, люди на Майдані угоду опозиції 
з режимом не прийняли, що призвело до подальшого розгортання 
молодіжних протестних рухів. 

Залучення молодого покоління у всі сфери суспільного життя 
видається актуальним на сучасному етапі розвитку української 
державності. Значною мірою ефективність нинішньої політики 
визначатиметься тим, чи вдасться їй задіяти молодь до 
конструктивної співпраці з владою. Адже в середовищі молодіжних 
об’єднань, на наш погляд, відбувається селекція та становлення 
нових політичних лідерів й вироблення альтернативних проектів 
державотворення. 
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Цифрові технології за останні 10 років змінили не лише 
повсякденність людей у глобальному вимірі, а й параметри 
функціонування усіх соціальних інститутів, у тому числі і закладів 
середньої освіти. З огляду на кількість інформації, що є доступною 
зараз, ми вважаємо, що сучасний вчитель історії обов’язково 
повинен використовувати різні види цифрових мультимедіа у своїй 
професійній діяльності не лише для більш комплексного 
висвітлення потрібного тематичного контенту, але, враховуючи 
вікові особливості психології школярів, - й для більш повного 
засвоєння учнями навчальних матеріалів. Наразі, ще у 2018 р. 
відзначалося, що 90% тогочасного світового цифрового контенту 
було створено за 2016-2018 роки [8], а щодня створюються 2,5 
квінтильйонів байтів цифрових даних [10]. 

Цифровий контент – це засоби для створення, зберігання та 
подання навчального контенту у сучасних реаліях. До цих засобів 
належать такі інструменти, як крейда та розмова, книги та 
комп’ютери, слайд-проектори, відеопроекція, накладні проектори, 
документальні камери, аудіосистеми (CD-програвач, радіо), 
комбіновані звукові та відеосистеми (телебачення, цифрові 
відеокамери та DVD-диски), а також засоби масової інформації, 
розміщені в мережі Інтернет. Термін мультимедіа був введений у 
1960-х роках для опису комбінованого використання декількох 
медіа, таких як текст, фільм, відео, нерухомі зображення та аудіо. 
Інші дослідники визначають термін мультимедіа як поєднання 
безлічі технічних ресурсів з метою подання інформації, 
представленої в декількох форматах, через безліч сенсорних 
модальностей. 
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Взагалі, технологічні пристрої та мережі змінили концепцію 
середньої освіти в багатьох країнах. Відбулася революція цифрової 
освіти. Зараз у школах та школах є комп’ютери та інтерактивні 
дошки, пов'язані один з одним і світом з більшою швидкістю, ніж 
будь-коли раніше. Технології в школах стали мобільними, з 
ноутбуками, планшетними пристроями і смартфонами, які зараз є 
частиною контексту навчання та навчання. Наприклад, в Австралії 
технологічні інвестиції в школи здійснюються на рівні держави / 
території та на національному рівні через такі ініціативи. 

Ще наприкінці 90-х рр. у ряді опитувань та звітів у США 
підкреслювали роль цифрової освіти у підготовці нових вчителів 
для використання технологій у класі. Згідно офіційної статистики 
США, у 1999-2000 академічному році 54,3% вчителів, що викладали 
історичні дисципліни у всіх школах країни, не мали спеціалізованих 
сертифікатів саме з історії, але безпосередньо історичні дисципліни 
обирають приблизно 90% учнів шкіл [6]. Саме тому цифровий 
контент історичного спрямування широко застосовуються в 
учбовому процесі середньої школи як для підвищення рівня 
компетентностей передусім самих несертифікованих вчителів за 
рахунок самоосвіти, так і для підвищення якості освіти самих учнів. 

Дослідники викладання історії рекомендують 
використовувати широкий спектр мультимедійних ресурсних 
матеріалів (текст, зображення та аудіо), бо це дозволяє викладачам 
інтегрувати текст, графіку, анімацію та інші засоби масової 
інформації в один пакет, щоб представити вичерпну інформацію для 
своїх учнів для досягнення визначених результатів курсу. Це 
дозволяє демонструвати складні процеси у високоінтерактивній, 
анімованій формі, і те, що навчальний матеріал може бути 
пов'язаний з іншими пов'язаними темами більш природним та 
інтуїтивно зрозумілим способом заохочує викладачів користуватися 
мультимедіа (текст, зображення, анімація, звук, відео та 
інтерактивність) та новими пристроями та програмним 
забезпеченням. 

Мультимедійні цифрові засоби можуть бути ефективними з 
декількох причин: самостійне навчання: індивідуалізований темп 
навчання дозволяє учням розбити групові навчальні параметри; 
включають в себе виробництво відео / аудіо, посилюючи взаємодію 
учня з навчальним матеріалом за рахунок менших зусиль між 
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школярем та інформацією, що обробляється; забезпечується 
самостійність у процесі навчання; саморегуляція почуття 
відповідальності за засвоєння інформації учнем. 

На уроках історії багатомодальна інформація через 
зображення та анімації, малюнки, аудіо тощо сприяє більш 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу. Наприклад, під час 
ілюстрації війни можна підготувати репліки військової техніки та 
проілюструвати географічні місця. Такі відеоролики складаються з 
високого ступеня реальності та візуалізації. Анімації в поєднанні з 
аудіосупровідом вчителя дозволяють учням переглядати різні версії 
змін у часі, залежно від різних змінних. Графіка забезпечує творчі 
можливості для навчання.  
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З приходом до партійного керівництва у жовтні 1964 року 

Л. І. Брежнєва починається період загострення кризи радянської 
системи, так звана епоха «Застою». 

Новий лідер та його команда розуміли, що побудова 
комунізму, яку обіцяв М. С. Хрущов, є неможливою, тому 
радянська система починає пропагувати «розвинений соціалізм», 
який мав стати перехідним етапом між соціалізмом та комунізмом. 

Прагнучи обмежити існування політичних партій, що в свою 
чергу обмежувало права людей на свободу вираження думок, 
Верховна Рада СРСР у жовтні 1977 року прийняла нову 
Конституцію, в статті 6 якої говорилося: «Керівною і 
спрямовуючою силою радянського суспільства, ядро його 
політичної системи, державних і громадських організацій є 
Комуністична партія Радянського Союзу» [2; с. 66].  

Генеральний секретар ЦК КПРС провів ряд реформ, якими 
намагався поліпшити соціально-економічний стан країни.  

Економічна реформа передбачала надання самостійності 
підприємствам, ліквідацію рад радгоспів та початок роботи 
галузевої системи управління промисловістю. Загалом економічна 
реформа була успішною та мала позитивні результати – збільшився 



 

- 135 - 

випуск промислової продукції, розвивався паливно-енергетичний 
комплекс та машинобудівна галузь. Але всі ці досягнення буди 
тимчасовими, бо керівництво знову встановлювало контроль над 
економікою. 

З 1965 року почала проводитися аграрна реформа, суть якої 
полягала у підвищені закупівельних цін на сільгосппродукцію, 
зниження цін на сільгосптехніку, збільшення грошових вкладень 
сільське господарство та гарантована оплата праці грошима. 
Негативним фактором в аграрному секторі стала незацікавленість 
робітників у результатах своєї праці та жорстокий контроль з боку 
керівництва [3; с. 184].  

Низький рівень життя та погані умови праці призвели до 
виїзду населення з сіл, зниження народжуваності та загрози 
депопуляції населення. 

Усі ці негативні явища сприяли появі руху інакодумців - 
дисидентів, які відверто критикували політичну верхівку влади. 

Такий рух, як будь-який інший опозиційний рух нещадно 
придушували, а представників арештовували. 4 вересня 1968 року 
під час перегляду кінофільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі 
«Україна» група інтелігенції проголосили промову проти арешту 
інакомислячих. Також дисиденти відправляли листи в ЦК КПУ і ВР 
УРСР з вимогами гласності у політичних судових процесах. 

У вимогах ширших громадських, релігійних і національних 
прав зброєю дисидентів став самвидав – підпільно розмножуванні та 
поширювані твори.  

У 1972-1973 роках почалися масові арешти, які самвидав 
назвав «великим погромом». У цей час було заарештовано близько 
100 дисидентів. Масові так звані «чистки» у партійному апараті 
проводив секретар ЦК КПУ Володимир Васильович Щербицький, а 
основним організатором «великого погрому» був секретар ЦК КПУ 
з питань ідеології Валентин Юхимович Маланчук.  

Кращими творами самвидаву були праця Іван Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація ?» та збірник «Лихо з розуму» 
(Портрети двадцяти «злочинців») В’ячеслава Чорновола. З 1970 
року В. Чорновіл починає випуск журналу з «Український вісник», 
у якому зібрані твори самвидаву та хроніку українського 
національного супротиву.  
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Слід зауважити, що в зазначений період снувало декілька 
течій дисидентського руху в України. 

Правозахисне дисидентство пропагувало Українська 
Гельсінська Група (далі УГГ), яка сприяла виконанню Гельсінських 
угод у сфері прав людини. УГГ очолив письменник М. Руденко, 
крім нього до групи входили О. Бердник, П. Григоренко, 
Я. Лук’яненко, І. Кандиба та ін. Цей рух не набув значного 
поширення, а членів УГГ згодом було заарештовано [1; с. 312]. 

Національно орієнтоване дисидентство боролося за розвиток і 
піднесення української мови та культури. У цьому напрямку діяли І. 
Дзюба, С. Караванський, В. Мороз, В. Чорновіл.  

Релігійне дисидентство вело боротьбу за відновлення 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) та Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ) та незалежну діяльність 
протестантських об’єднань. До цієї боротьби долучилися І. Гель, В. 
Романюк та ін.  

26 листопада 2005 року згідно Указу Президента України «За 
вагомий особистий внесок у національне та державне відродження 
України, само відданість у боротьбі за утвердження свободи і 
незалежності, активну громадську діяльність», було нагороджено 
близько 100 дисидентів [2; с. 72]. 

З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що 
дисидентство було викликане насамперед із соціально-економічною 
напруженістю та став новим проявом вікового протистояння між 
українською інтелігенцією та бюрократією колишньої російської 
імперії. 

Дисидентський рух зробив значний внесок у формування і 
збереження певних суспільних ідеалів, формування світогляду та 
самоіндентифікації населення. Незважаючи на свою мало 
чисельність, він був реальною моральною та ідеологічною силою, 
що представляла певну загрозою для радянської системи. 

Література 

1. Бажан О. Г. Дисидентські (опозиційні) рухи 1960 - 1980-х років в 
Україні // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 
(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наук. 
думка, 2004. Т. 2 : Г - Д. С. 395. 518 с. : іл.  



 

- 137 - 

2. Скутнев А. В. Протестное движение в СССР в 1945 - 1985 гг.: 
эмиграция и диссидентское движение. Киров, 2011. 105 с. 

3. Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. 
384 с.: ил. 

КВАЗІДЕРЖАВИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМІННИХ СОЮЗІВ, 
КОТРІ ЗАМЕШКУВАЛИ УКРАЇНУ 

Ліпатова Юлія,  
курсантка 512 н. г. Національної академії 

Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. 
Науковий керівник: Кабачинський М.І., 

д.і.н., професор Національної академії 
Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.  

 
Протягом багатьох віків українському народові доводилося 

відстоювати своє право на історичне існування, на національну, 
релігійну й державну незалежність у кривавій боротьбі проти 
численних ворогів – кочових орд, монголо-татарських, турецько-
татарських та інших завойовників. Століттями українські землі були 
ареною роздору між сусідніми державами, перебували під владою 
Литви, Польщі, Росії, Австро-Угорщини. У цих протистояннях чи 
не найважче було українцям збудувати свою державу й ще тяжче 
відстояти і захистити її. Однак, не дивлячись на всі труднощі й 
трагедії, сьогодні національна держава стає все міцнішою, а 
оглядаючись у минуле ми можемо з гордістю констатувати, що вона 
має свою давню й славну історію.  

Для того, щоб розібратись наскільки давньою є ця історія, для 
початку покопирсаємось у самому понятті – держава. 

Держава – це форма організації політичної влади, що 
покликана упорядкувати суспільні відносини на певній території. 
Вона, займаючи особливе місце у політичній системі 
громадянського суспільства, має характерні ознаки, що відрізняють 
її від інших політичних інститутів влади. Держава має такі, лише їй 
притаманні ознаки, які полягають у тому, що вона:всеохоплююча 
організація; територіальна організація; офіційна організація; 
універсальна організація; верховна організація; централізована 
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організація;володіє спеціальним апаратом публічної влади; здатна 
надавати своїм велінням загальнообов’язковий характер;пов’язана 
правом; встановлює та збирає податки та збори тощо. 

Загалом, якщо через дефініцію витлумачити це явище, то 
можна сказати, що: держава – це суверенна політико-територіальна 
організація соціально неоднорідного суспільства (населення), що 
має публічну владу, яка здійснюється спеціальним апаратом 
управління та апаратом примусу на основі юридичних норм, котрі 
забезпечують узгодження соціально-групових, індивідуальних і 
суспільних інтересів [1]. 

Однак не завжди можна спостерегти в тій чи іншій суспільній 
політико-територіальній організації повний набір характерних для 
сучасного поняття держави ознак. Так стається тоді, коли країни 
знаходяться на стадії формування та становлення. В історичному 
контексті таке буває тоді, коли дослідникам не вдається віднайти 
повний комплекс відповідних джерел.  

Як же тоді характеризувати такі утворення? 
Відповіддю на це питання стало введення науковцями нового 

спеціального терміну – квазідержава. Цей термін був 
запроваджений у 1980-х роках американським правником Робертом 
Джексоном. Ним вчений позначав країни так званого «третього 
світу» до яких відносили колишні колонії і протекторати. Після 
Другої світової війни вони, внаслідок розпаду колоніальних імперій, 
стали незалежними, але зіткнулися з серйозними труднощами й 
проблемами в процесі державного будівництва. Більше того, хоча ці 
країни були формально зрівняні у правах з країнами, котрі мали вже 
великий досвід державного будівництва, отримали право 
називатися суверенними, але багато їхніх державних інститутів 
були в зародковому стані, а рівність була формальною [2]. 

З часом термін збагатився змістом і на сьогодні може мати 
наступне витлумачення: 

квазідержава (лат. quasi – «немов, майже»), буквально – 
майже держава – це юридичне та політичне поняття яке 
характеризує особливий вид суб’єкта міжнародного права, що має 
деякі ознаки держави, але не є такою у загальноприйнятому 
значенні [3]. 
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Іншими словами, це суб’єкт політики, що прагне бути 
державою і почуває себе як така, проте через відсутність необхідних 
ознак може бути лише до певної міри претендувати на такий статус. 

Цей екскурс у світ дефініцій ми зробили для того, щоб 
попробувати визначити чи можемо ми називати державами, або 
хоча б квазідержавами одні з перших суспільних організацій, які 
створювали наші предки слов’яни – племінні князівства та їхні 
федерації – союзи VІІ-Х ст. 

Слов’яни – автохтонне індоєвропейське населення 
Центральної Європи, що заселяли території від Балканського 
півострова до Балтійського моря, від Ельби й до Тихого океану. 
Слов’яни жили племенами, що складалися з родів. На чолі роду 
стояли старійшини, а племінний союз очолював вождь, якому 
належала верховна влада. У V-VII ст. починають формуватися 
слов’янські племінні союзи – наприклад об’єднання антів.  

За літописними джерелами у VІІ-Х ст. терени України 
замешкували такі слов’янські племінні союзи: поляни, жили 
навколо Києва, сіверяни – над Десною, деревляни – на південь від 
Прип’яті, волиняни (дуліби, бужани) – над Західним Бугом, 
хорвати(білі хорвати) – вірогідно на Підкарпатті та Закарпатті, 
уличі – у пониззі Дніпра, Побужжі та на берегах Чорного моря, 
тиверці – над Дністром. Племена становили певну етнічну і 
культурну спільність, незважаючи на деякі особливості у мові, 
культурі, побуті [4]. 

Впродовж століть у житті слов’янських племен відбувалися 
різні зміни. Природно, що дифузні процеси не раз призводили до 
змін конфігурації вищеназваних племінних союзів, тому не дивними 
є свідчення арабсько-перських вчених IX-X століть, таких як Аль-
Балхі, Аль-Істахрі, Ібн-Хаукаля та інших, котрі залишили у своїх 
подорожніх книгах безліч спогадів про таку цікаву тріаду як: 
Куявія, Славія та Артанія з їхніми головними містами. Куявія – це 
київська земля з центром у місті Києві. Найбільш ймовірно, центром 
державного утворення Славія було місто Переяслав (сучасне місто 
Переяслав-Хмельницький). І охоплювала ця держава східні області 
сучасної України. Артанія – це землі південних полян, уличів та 
тиверців. Столицею Артанії було місто Родень (сучасна Княжа 
Гора), назване в ім’я Бога Рода, яке знаходилося південніше Канева, 
поблизу гирла річки Рось [6]. 
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А на Волині можливо існувало політичне утворення Дулібія 
Рось яке виникло з союзу чотирьох племен. Столицею цієї держави 
був Суренж, сучасне місто Рівне [7]. 

Не виключають дослідники й існування держави західних 
горян (білих хорватів – жителів гір) – Білої Хорватії, яка 
охоплювала території Західної України (Львівської, Тернопільської, 
Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей), а 
також Чехії, Північної Румунії, Словаччини, Південної Польщі та 
Північної Угорщини. Створена вождем-королем Самославом вона 
проіснувала з VІІ до початку ХІ ст. Її столицею можливо було 
Стільське городище [8]. 

Східнослов’янські союзи племен вже у VII ст. являли собою 
виразні етнокультурні спільності, які мали певні локальні 
особливості. Згодом, породження родоплемінного ладу – великі і 
малі союзи племен, у перебігу розвитку східнослов’нського 
суспільства поступово переросли в утворення більш високого 
соціально-політичного рівня – племінні княжіння, тобто відбулося 
перетворення союзів племен у «княжіння» і «землі» державного 
зразка. 

Політичну організацію княжінь очолювали князі союзів 
племен, влада вождів окремих племен відступала на задній план. 
Князівська влада набула спадкового характеру, виникли слов’янські 
князівські династії [9, с. 78]. 

Князівська влада була вищим виконавчим органом племінного 
управління. Внаслідок постійної військової активності племені й 
зростання суспільно-політичного значення князівської влади 
навколо князя збиралася й гуртувалася дружина, основним заняттям 
якої була служба у війську. Дружина стала постійною організацією 
професійних воїнів, поступово перетворюючись у самостійну 
одиницю влади [10].  

Верховним органом племінного самоуправління княжінь було 
віче – збори вільних людей на яких обговорювались і вирішувались 
важливі громадські справи. Такі народні зібрання у східних слов’ян 
візантійські історики описують ще у VІ ст. 

Віче збиралося на княжому подвір’ї або на торговищі у 
випадку потреби про яку заявляли князь, хтось із бояр або це була 
народна ініціатива. Про якісь правила проведення віча, порядку 
дебатів, прийняття постанов тощо не відомо. Швидше за все справа 
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вирішувалась позицією більшості присутніх, які заявляли про неї 
відкритим голосуванням у якийсь визначений спосіб – галасом, 
руками тощо. Не відомо й коло компетенцій віча, однак точно деякі 
були постійними його прерогативами – справа війни і миру; деякі 
справи зовнішньої політики;у кризових ситуаціях княжої влади: 
вигнання чи покликання князя на престол; укладання договору 
(«ряду») з князем тощо. Іноді віче відбувалось як протестний захід 
проти свавілля владців, за потреби ставало судовим органом тощо. 
Зважаючи на поширеність явища можна зробити висновок про те, 
що віча були як місцевими, так і загальними (проводились у 
столичних містах), рішення яких було обов’язковим для цілого 
княжіння [11]. 

Осередками племінної організації були городи (укріплене 
поселення), серед яких передусім виділявся столичний – «княжий 
град». Таким у полян був Київ (вважається, що був заснований у 
кінці V ст. – 482 р.); у сіверян – Чернігів (перша літописна згадка – 
907 р.); у деревлян – Іскоростень (нині – м. Коростень, Х ст.); у 
волинян – Волин (Волинь, перша літописна згадка – 1018);у 
хорватів – Ужгород (ІХ ст.); в уличів – Олешшя (біля сучасного м. 
Цюрупинськ, перша літописна згадка – 1084 р.); у тиверців –
Білгород (нині – м. Білгород-Дністровський, засноване у ІV ст. до н. 
е.). 

Варто зауважити, що легкодоступні українські ландшафти 
змушували наших предків для захисту від ворогів створювати масу 
штучних захисних споруд. Тому крім столичних, була ще й значна 
кількість інших городів. У Київщині їх нараховують близько 400, в 
Чернігівщині – 150, на Волині – 350, на Поділлі – 250, в Галичині – 
більше 100. З огляду на це, скандинави справедливо називали Русь 
«країною городів» – «гардарикі»[12, с. 32]. 

Хоча справедливо буде все ж зазначити, що східнослов’янське 
населення жило переважно в неукріплених поселеннях (село, весь), 
переважно розташованих на пологих схилах рік і струмків [13]. 

Докорінною причиною утворення державних інститутів у 
східних слов’ян як і у всіх інших народів, було виникнення 
соціально неоднорідного суспільства, тобто суспільства з 
приватною власністю, майновою нерівністю, соціальним 
розшаруванням. Посилення руху населення (в ході торговельних 
зв’язків, воєн, переміщення сільського населення у міста), 
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наростання соціальної напруженості переросли регулюючі функції 
роду і вимагали принципово нового регулятора – публічної влади з 
потужним апаратом примусу, підкріпленим ідеологічною системою. 
Східні слов’яни перебували на тому рівні соціально економічного 
розвитку, який створює внутрішні передумови для виникнення 
держави.  

Особливістю і додатковим стимулом генезису державності у 
східних слов’ян була загострена потреба в організації захисту від 
зовнішньої загрози – в першу чергу з боку хозар, об’єднаних у 
потужний каганат, а також варягів, Візантії тощо. 

Формування державного апарату також стимулювала 
перспектива отримання великих прибутків від великих 
торговельних шляхів у разі налагодження їх утримання і охорони. 
Особливо це стосувалося шляху «Із варяг у греки». 

І ще один з аспектів, який потрібно врахувати – господарське 
життя східних слов’ян. Значний археологічний матеріал дає 
можливість досить повно його відтворити. Провідною галуззю 
господарства у них було орне землеробство, яке протягом VII-Х ст., 
у порівнянні з попереднім часом, постійно прогресувало. У містах 
розвивались десятки різноманітних форм ремесла, серед яких 
найрозвинутішими та передовими галузями виробництва були 
залізоробне ремесло та металообробка, що, у свою чергу, сприяло 
підвищенню рівня землеобробки, виникненню нових ремесел, 
удосконаленню військової справи тощо. Таким чином внутрішній 
соціально-економічний розвиток східнослов’янського суспільства, 
зокрема досягнутий рівень розвитку продуктивних сил і соціальних 
відносин, суспільний поділ праці об’єктивно зумовили зародження 
феодальних відносин, становлення і розвиток інститутів 
ранньофеодальної держави [14, с. 51-62]. 

Головними ознаками існування державності в 
ранньосередньовічному суспільстві сучасні історики вважають 
наявність влади, відчуженої від народу й успадкування влади 
князем, розміщення населення за територіальним принципом і 
поширення на ті підвладні землі систем збирання данини, 
управління й судочинства. 

Разом з тим у слов’янських племінних союзах та княжіннях 
лише складався примітивний апарат влади, а спадкоємна знать, 
очолювана князем, ще не відокремилася в окрему соціальну групу. 
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Також ми не спостерігаємо чітко окреслених меж цих політичних 
утворень, а отже не можемо стверджувати про наявність такого 
явища як територіальне верховенство держави тощо. 

Отже зміни, що відбулись у суспільному житті південно-
східних слов’ян у VІІ-Х ст. (удосконалення техніки і технології 
землеробства, значне піднесення ремесла, розклад родоплемінного 
ладу, класова диференціація, виокремлення у привілейований стан 
дружини на чолі з князем, формування публічної влади з апаратом 
примусу, започаткування окремих рис спільної культури тощо), 
сприяли створенню фундаменту для появи перших квазідержав. Їхнє 
становлення було закономірним підсумком внутрішньої еволюції 
суспільства, а подальший розвиток заклав підвалини на яких в Х ст. 
почала зростати могутня будова першої праукраїнської держави – 
імперії Київська Русь.  
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На відміну від попередніх періодів історії у 1991 році 

відновлення незалежної державності України відбувалося в мирних 
умовах. Україна подолала складний шлях до своєї незалежності, 
також вона відіграла вирішальну роль у дезінтеграції СРСР та 
ліквідації комуністичного устрою. 

Декларація про державний суверенітет України, Акт 
проголошення незалежності України і Всеукраїнський референдум 1 
грудня 1991 року ознаменували початок нової історії нашої країни. 

На всесоюзному референдумі 17 березня 1991 року, 80,2% 
учасників від УРСР проголосували за підтримку «Декларації», 
схваливши виконання її положень. Це було першим кроком на 
шляху досягнення Україною незалежності. Верховна Рада 
Української РСР схвалила Декларацію про державний суверенітет 
України 16 липня 1990 року. У ній визначено природу і суть нової 
держави, загальні концепції українського державотворення.  

У Декларації проголошувалось: державний суверенітет 
України як самостійність, неподільність та верховенство влади в 
межах її території, та незалежність і рівноправність у зовнішніх 
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відносинах; державна влада самостійна у вирішенні будь-яких 
питань свого державного життя; Українська РСР має своє 
громадянство; Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй 
території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний 
статус і закріплює його в законах [2; с. 196]. 

24 серпня Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення 
незалежності (рис. 1), його автором став Левко Лук'яненко - 
дисидент. У той же день Верховна Рада прийняла постанову «Про 
проголошення незалежності України», яким оголосила Україну 
незалежною демократичною державою і встановила 1 грудня 1991 
року днем проведення всеукраїнського референдуму на 
підтвердження Акта проголошення незалежності.  

 
Рис. 1. Текст Акту про державну незалежність України 

Акт був підтверджений референдумом (рис. 2) - за його 
схвалення проголосувало 90,32% учасників референдуму при явці 
84,18%. 

В ньому проголошується незалежність України і створення 
самостійної Української держави – України, територія якої є 
неподільною і недоторканою, підкреслюється, що на території 
України мають чинність винятково Конституція і закони України. 
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Рис. 2. Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі 

Процес підготовки проекту Основного Закону почався після 
проголошення державного суверенітету України. 17 жовтня 1990 
Верховна Рада під тиском голодуючих студентів, робочих 
колективів, вимог опозиції було прийняте рішення привести 
Конституцію у відповідність з Декларацією про державний 
суверенітет України. У червні 1991 року парламентом була 
узгоджена концепція майбутньої Конституції, він створив 
Конституційну комісію. Протягом 1990-1996 років було 
запропоновано 15 проектів Конституції України. У них були 
закріплені положення, що містилися в Загальній Декларації прав 
людини, пактах ООН про економічні, соціальні і культурні права, 
Європейській конвенції з прав людини тощо. Ці норми не мали 
заперечень на всіх етапах конституційного становлення й увійшли 
до основного тексту Конституції [2; с. 198]. 

У ніч з 27 на 28 червня 1996 року, після тривалих дебатів, 
Основний Закон нашої держави був ухвалений Верховною Радою. 
Чинна Конституція визначає Україну як суверенну і незалежну, 
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демократичну, соціальну та правову державу, за формою правління 
- республіканською (президентсько-парламентською), за формою 
устрою - унітарною. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 
ній є народ. 

З прийняттям Конституції була підведена риска під періодом 
бездержавності. Були окреслені основні принципи Конституції 
України: незалежність; суверенітет; правова держава; соціальна 
держава; пріоритет загальнолюдських цінностей; демократизм; 
поділ влади. Такі принципи освячені традиціями і звичаями, що 
лежать в основі загальновизнаних у світі демократії. 

Сучаснийетапконституційногопроцесупов’язанийізподальши
мвнесеннямзмін до Конституції, спрямованих на її удосконалення. 
У серпні 2001 року Президентом України було ініційовано початок 
конституційної реформи, де суттєво зменшувалися повноваження 
Президента України, його вплив на парламент і уряд. Повноваження 
Верховної Ради України значно збільшувалися. Зміцнювався статус 
Кабінету Міністрів України, який ставав більш незалежним від 
Президента України тощо. Проте рішенням Конституційного Суду 
України ці зміни були визнані неконституційними через процедурні 
порушення при його ухваленні, і була відновлена дія чинної 
Конституції України від 28 червня 1996 року [3; с. 810]. 

Отже, суть конституційного процесу полягає у забезпеченні 
встановлення та розвитку правової системи держави, утвердженні 
законності та правопорядку в суспільстві, формування політичної 
культури населення. Затвердження Конституції створює юридичний 
вплив для ефективної розбудови політичних структур, стабілізації 
економіки, формування свідомого суспільства [6; c. 292]. 

Зі здобуттям незалежності перед українськими юристами, 
політиками і чиновниками постало нове завдання, а саме привести 
правову систему держави у відповідність до нових історичних умов 
існування та розвитку суспільства, яка б з одного боку, була близька 
менталітету українського народу, цінностям його правової 
культури, з іншого боку, відповідала нормам європейського і 
міжнародного права. 

Україна зробила важливий крок до інтеграції в 
континентальну правову систему ухваливши Цивільний Кодекс, 
який має пріоритет перед іншими державними законами та іншими 
нормативно-правовими актами у сфері цивільного права. У Кодексі 
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були запроваджені положення, притаманні цивільному 
законодавству розвинених європейських країн, також у 2003 році 
було прийнято новий Цивільний Кодекс, кардинальні зміни 
торкнулися насамперед принципів цивільного права. Таким чином, 
значно наблизивши правову систему України до законодавства 
об’єднаної Європи [6; c. 293]. 

Поява ринкової економіки стала стартом для утворення 
різноманітних трудових правовідносин. Головною метою при 
реформуванні трудового законодавства є приведення його до 
відповідності міжнародних норм. У цілому зміни у трудовому праві 
були спрямовані на демократизацію регулювання трудових 
відносин [6; c. 294]. 

Реформи продовжувалися і надалі, так у 2002 році було 
прийнято новий Сімейний кодекс України. Кодекс увібрав найкращі 
здобутки західної правової культури, але й продемонстрував власне, 
українське розуміння юридичного розв’язання складних шлюбно-
сімейних проблем [6; c. 295]. 

У вересні 2007 року набрав чинності новий Кримінальний 
Кодекс України, який відповідає загальноприйнятим нормам 
міжнародного права. Це є вагомим кроком у перед в питаннях 
гуманізації системи покарань, правовому забезпеченні охорони прав 
і свобод людини тощо [6; c. 296]. 

За роки незалежності в Україні сформована нова судова 
система, вона є невід’ємною складовою для демократичної правової 
держави. Процес реформування судової системи має чітко виражену 
етапність і триває до сьогодні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що проголошення 
незалежності України було лише справою часу. Прагнення 
українського народу до незалежності, боротьба за становлення 
незалежної України, все це стало основою для побудови 
демократичної держави. 
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Історія церкви на даний час є однією з малодосліджених 

проблем у вітчизняній історіографії, навіть після значного 
пожвавлення інтересу до цієї теми та зростання її суспільної 
актуальності через релігійний ренесанс у роки незалежності та 
значні зміни у самій церкві в останні три десятиріччя. Не менш 
важливим є переосмислення тих локальних процесів та явищ, які 
мали значний вплив на регіональному рівні. Одним з центрів 
релігійного, освітнього, громадського життя Слобожанщини стає 
Свято-Покровський чоловічий монастир у м. Харкові, а його 
очільники – особами, що зробили значний внесок у розвиток краю, 
духовне та культурне відродження України. 

Історія Свято-Покровського чоловічого монастиря бере 
початок з 1659 р., коли козаками була побудована перша церква м. 
Харкова – Покрова Божої Матері. Пізніше, замість дерев'яної 
церкви, у 1689 р. був побудований кам'яний Покровський храм, 
який був освячений Митрополитом Бєлгородським Авраамієм [1, 
c. 982]. Сам же монастир був заснований у 1726 р. Бєлгородським 
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єпископом Єпіфанієм (Тихорським) у зв'язку з перенесенням до 
Харкова з Бєлгороду арієрейської школи, яка пізніше стане 
Харківським Колегіумом. Свою назву він отримав після приєднання 
до монастиря синодальним указом від 1729 р. колишнього 
парафіяльного Покровського храму. 

У 1751 р. у монастирі налічувалося 11 ієромонахів, 4 
ієродиякони та 10 ченців, частина яких викладала в Колегіумі, а 
ректором його був настоятель монастиря. У 1769 р. при Колегіумі 
були відкриті «додаткові класи» з багатьма нерелігійними 
навчальними дисциплінами, які у 1789 р. були об'єднані з Народним 
училищем. Після відкриття у 1805 р. Харківського університету, 
колегіум зосередився на підготовці духовенства для парафій 
Слобідсько-Української (з 1835 р. – Харківської) губернії, ставши 
духовною семінарією (в 1817 р. вона була включена до реєстру 
духовних семінарій Російської імперії) [2, c. 236]. З 1840 р. цей 
заклад офіційно іменується семінарією, і був перенесений з 
монастиря в новий будинок на Холодній горі (нині – корпус 
Харківського університету повітряних сил). У 1786 – 1788 рр. при 
проведенні оголошеної Маніфестом від 26 лютого 1764 р. 
секуляризації церковних володінь до скарбниці були відібрані 
маєтки Покровського монастиря, в тому числі: «3076 десятин землі, 
650 душ селян, млини, винокурні, сади в губернії і в самому 
Харкові» [3, c. 359]. 

Головною святинею монастиря стала Озерянська ікона Божої 
Матері, знайдена чудесним чином і перенесена до обителі у 1787 р. 
Відомо, що один з жителів с. Озерянки, який косив траву, знайшов 
ікону, розсічену надвоє, і йому при цьому почувся стогін. Селянин 
підняв куски святої ікони і переніс в будинок, а вранці, 
прокинувшись, не виявив їх. Зі сльозами на очах він повернув на те 
місце, де косою розсік ікону і побачив її сяючу дивним сяйвом. 
Вражений, він передав ікону місцевому священнику отцю Феодору 
в Богородичний храм м Мерефи. Пізніше ікона перебувала в 
Озерянській пустині. Після її закриття, вона була перенесена до 
Курязького монастиря, а після припинення його роботи – до 
Покровського, де залишалася до 1797 р., коли, після відновлення 
Курязької обителі, була туди знову повернена [4, c. 148]. 

Першим намісником Харківського Покровського монастиря 
був назначений архімандрит Платон (Малиновський), який в 
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майбутньому стане архиєпископом Московським і Севським. У 
1729 р. він був назначений архимандритом Старо-Харківського 
Куряжського монастиря і ректором нововідкритого Харківського 
Колегіуму. В 1752 р., до дня Тройці, в Харків прибув святитель 
Іоасаф Бєлгородський [5, c. 328], який служив святкову службу в 
колегіумному Покровському храмі, де посвятив в ієродиякона 
насельника Покровського монастиря, свого племінника монаха 
Наркиса Квітку. Взагалі святитель Іоасаф дуже любив Покровський 
монастир і, відвідуючи Харків, часто здійснював тут Богослужіння. 

У 1753 р. святителем Іоасафом на посаду ректора Колегіуму і 
намісника Харківського Покровського монастиря був призначений 
преподобний Рафаїл (Мокренський). Архимандрит вів 
подвижницьке життя. Причислений до лику святих у 2008 р. 

Після закриття у 1788 р. Старо-Харківського 
Преображенського Куряжського монастиря [6, c. 157] вищезгаданий 
архімандрит Наркис Квітка був відправлений на покій в 
Покровський монастир. Але в Покровському монастирі достойних 
для нього келій не знайшлося. Окрім тих, які за дзвіницею, з двома 
коморами. Два роки в цих коморах прожив о. Наркіс, оплакуючи 
спустошення та запустіння дорогого йому Куряжа. Помер він 
23 квітня (6 травня) 1792 р. в день храмового свята Куряжа. Був 
похований в Покровському монастирі, скоріш за все у родинному 
склепі своїх предків. 

Архимандрит Наркис Квітка, не зважаючи на своє дворянське 
походження, був нестяжательним ченцем. Після нього залишилось 
«с одеяния и другого прибору» тільки те, що потрібно для 
поховання, все інше він роздав ще при житті: "Будучи аскетом в 
особистому самотньому житті, він любив благоліппя храмів Божих, 
пишність и пишність в служінні. Тому він і перейнявся прикрасити 
всі куряжські храми і придбав для них стільки цінного начиння та 
облачень, скільки обитель не встигла набути до нього за все своє 
сторічне існування». В цей період Свято-Покровський монастир 
швидко становиться одним із основних православних навчально-
просвітницьких центрів України, поряд з Києво-Могилянською 
академією. 

Таким чином. Свято-Покровський чоловічий монастир 
м. Харків відіграв значну роль у духовному, освітньому та 
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громадському житті України у XVIII ст., ставши одним з 
прародителів монастирського життя на Слобожанщині. 
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Infographics is a visually-simplified representation of complex 

data, aimed at arousing interest and transmitting information in a clear, 
accessible form. Just imagine a picture that speaks a thousand words to a 
person - this will be the best visual metaphor for infographics. Thinking 
about learning infographics is usually presented as a visual reference, an 
illustration of what the lesson is about, but the potential of using it is 
much greater. 

Instead of "feeding students from a spoon" with ready-made 
graphic materials, try to pull them out of your comfort zone. Much of 
what you use is already considered familiar and possibly boring. To give 
them an unusual task, for example, let them do their own infographic. Let 
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them work with lots of complex, confusing information. Let them decide 
which symbol, drawing, or inscription best suits how they view a 
particular historical event. When students are involved in the process of 
creating infographics, there is a "inclusion" (and development) of their 
ability to think, process information and use of information and technical 
means. 

According to a study by Canadian scientists, infographic tasks 
inspire students to use all sorts of communication skills without 
additional support from the teacher. Moreover, it is a real training in 
digital communication skills, because the training uses real, real-world 
graphic design services. 

According to the researchers, it is content curation and content 
production (content production). In the preparation of infographics 
develop the ability to critically analyze the content of information (or 
content analysis), identify the characteristics and needs of the audience 
and design a message. All this increases the level of skills associated 
with professional communication in any field. 

We live in an era of internet technology, great for presenting 
historical material. History has no boundaries, access points are 
ubiquitous and accessible to everyone. Classrooms should adapt to these 
features of time and space. The US News describes the results of the 
survey, according to which 

"In a recent Dell survey of 1,575 university and college students, 
teachers and parents in the US, China and Germany, 9 out of 10 
respondents said that technology contributes to improving students' 
learning abilities. In this case, 82% believe that technology should be 
given a greater role in education than is currently given. " 
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Підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна 

задекларувала свою готовність до визнання тих принципів та умов, 
які загальноприйняті у країнах цієї асоціацій передусім гендерну 
рівність та статеву збалансованість в суспільстві. Однак складна 
суспільно-політична ситуація в країні, спровокована як зовнішніми 
так і внутрішніми факторами, обумовила потребу в мобілізації усіх 
ресурсів суспільства та його консолідацію для подолання проблем у 
цій сфері. А для глибшого розуміння сутності питання не обійтись 
без осмислення історичного досвіду набутого нашими предками, 
особливо критичного часу розвитку соціуму – періодів національно-
визвольних змагань. 

Неоднозначною й соціально значущою темою для розгляду й 
дослідження національної історії залишається діяльність Організації 
українських націоналістів (далі – ОУН) і Української повстанської 
армії (далі – УПА) у воєнний та післявоєнний періоди, адже саме 
діяльність цих організацій вплинула на свідомість та сфокусувала 
розвиток самосвідомості майбутніх поколінь. Складні й 
малодосліджені питання їхньої боротьби пов’язані також з 
причинами, формами і основними напрямками діяльності та 
наслідками участі жінок у визвольному русі. Наявні дані надають 
лише приблизну й далеко не повну інформацію. Водночас 
глибокому аналізу заважає фактор гендерних стереотипів – різних 
упереджень щодо образу жінки, учасниці повстанського руху, 
відводячи їй роль допоміжної.  

У 20-30 роках минулого століття молоді українки прагнули 
долучитись до боротьби за незалежність своєї держави, бо 
почувалися дискримінованими і як жінки, і як українки [1, с. 266]. 



 

- 155 - 

На їхній вибір вплинула суспільно-політична ситуація на 
західноукраїнських землях, зокрема, утиски польської влади, 
переслідування українців, приниження їхньої національної гідності. 

Виникнення Української Військової Організації (УВО), 
згодом Організації Українських Націоналістів (ОУН) продиктоване 
необхідністю представити силу, що змогла б чинити дієвий опір 
польській окупації. Дівчата й жінки, які в інших умовах поповнили 
б суто жіночі організації, ставали ревними борчинями-
націоналістками. 

Вагомим фактором, що посилював мотивацію жінок до 
членства в ОУН та активної участі в діяльності УПА, окрім 
світоглядних та політичних переконань, були особисті стосунки з 
чоловіками членами ОУН та бійцями УПА. У спогадах жінок раз-
по-раз зустрічаються розповіді про те, як дружина пішла у підпілля 
вслід за чоловіком, дівчина заради коханого лікувала та 
переховувала повстанців, сестра носила їжу братам у ліс тощо [2]. 
Так, жителька с. Боложівка Надія Мороз згадує, що «в криївці біля 
с. Степанівка в неї було два молодші брати – Артем та Денис. Їм не 
було ще й 20 років. Ми дуже жаліли їх. Тому мама часто посилала 
мене в Степанівку занести їм харчі чи одяг. Одного разу брати із 
побратимами вночі прийшли до нас (ми жили на хуторі Лоза). Аж 
тут – облава. Тільки дивом мені вдалося вивести повстанців через 
стодолу» [9.1]. 

Жителька с. Велика Боровиця (хутір Ярушівка) Заїка Віра 
Олександрівна розповіла: «Так як ми проживали в прикордонній 
території (до 1939 року в нашому селі була прикордонна застава), то 
дуже поширеним явищем було одруження хлопців і дівчат, як 
казали «із-за кордону». А війна змила всі кордони. Мій чоловік, 
Заїка Іларіон був родом із с. Ходаки (Тернопільська обл.) В 1944 
році він став членом УПА. Їхній штаб був в лісі, в Антонівцях. 
Іларіон та його побратими ховалися в яру «Владимирів рів», що 
знаходився на самому колишньому кордоні. Я спочатку не знала, що 
він був в «бандерах»: думала, що це партизани. Зрозуміла лише 
тоді, як він взяв мене з собою в Антонівці – там він з побратимами 
складав присягу. Не скажу, що я радо його підтримала, адже 
«бандерівців» у нас боялися. Але мій чоловік був крутого норову, 
тому я змушена була його слухатись і виконувати доручення штабу. 
Свою симпатію до повстанців я приховувала, бо боялася і совітів, і 
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односельців. Інакше було моїм родичам і подругам в селах 
Боложівка, Сураж, Ходаки – від влади вони ховалися, але серед 
населення підтримка повстанців була масовою» [9.9]. 

Абсолютна більшість дівчат, які активно долучилися до 
повстанської боротьби, були юнками. Як свідчать біографічні дані 
сотень жінок-учасниць визвольних змагань, членами ОУН вони 
ставали ще до повноліття – деякі навіть у 15-17 років, і вже у 19-20 
років на них нерідко покладали відповідальність за виконання 
керівних функцій різного рівня (повітові, районні, станичні тощо) на 
тій чи іншій ділянці роботи ОУН чи УПА [3, с.56].  

Психофізіологічні особливості юнацького віку визначали 
установку на романтичні стосунки з протилежною статтю. Не слід 
забувати, що пропаганда УПА формувала досить ідеалізований 
образ відважного лицаря-повстанця з притаманним йому ореолом 
героїзму, мужності, що неодмінно викликало захоплення дівчат [4, 
с. 593]. 

Зупинімось на хвильку на цьому аспекті, адже в той час серед 
учасників національно-визвольного руху зароджувалося багато 
історій кохання, які за іронією долі не завжди мали щасливе 
закінчення. 

Та ж Віра Заїка згадувала, що на виконання завдання ходила із 
своєю сестрою – Ядвігою Полонською (по-домашньому – Євдокія, 
Явдоха). Серед повстанців Євдокія зустріла красеня – Ореста 
(родом із Львівщини), в якого закохалася. З цього часу вона радо 
виконувала всі доручення штабу і під впливом коханого стала 
ревною націоналісткою. Вірі вона хвалилася, що навіть стала 
«бандерівкою», тобто вступила до ОУН. На жаль ця історія кохання 
мала трагічний фінал. Орест перебував у складі військових 
угрупувань УПА Волинь-Південь в Антонівцях. Там, в криївці він і 
познайомився із Євдокією. Між молодими повстанцями виникло 
справжнє кохання. Але під час битви між повстанцями і 
регулярними частинам радянської армії на Гурбах в серпні 1944 
року Ореста було вбито. Поховано його на повстанському 
кладовищі, що знаходиться на сучасній території музею штабу УПА 
Волинь-Південь. Євдокія ж була заарештована і піддавалася 
страшним тортурам. Вона перенесла випробування «червоними 
чобітками». Жінка була доведена до такого стану, що портрет 
Сталіна, котрий висів в кімнаті, де вівся допит, видався їй іконою з 
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Ісусом Христом. Вона стала хреститися до цієї «ікони». Як вона 
розповідала потім родичам, її мучителі сприйняли це за щире каяття 
і припинили допити. Однак за зв’язок з бандерівцями вона все ж 
була засуджена до 20 років поселення у Норильському краї [9.9]. 

По-іншому склалася доля Свириди Ганни Степанівни. Вона 
також була у «бандерівському» підпіллі. За доносом була 
заарештована. Довгий час перебувала на допитах у в’язниці у 
Шумську та Кременці. «Заарештували нас кілька дівчат. Довгий час 
перебувала на допитах у в’язниці у Шумську та Кременці. І скрізь 
допитували, насміхались, били. Все допитували, чиє в селі підпільна 
мережа, чи знаємо, де штаб. Ми дуже боялися, що нас відправлять в 
Дубно, бо це означало, що додому вже не повернемось. Але на 
допитах ми заперечували свою причетність до підпілля, і за браком 
доказів нас відпустили» [9.2]. 

Ще до війни Ганна була знайома із Миколою Свиридою, 
котрий народився 1924 року в с. Вілія Острозького району. Вона 
часто ходила туди до родичів. В 1944 році Миколу призвали до лав 
Радянської армії. З болем він згадує воєнне лихоліття, адже в 
результаті чисельних поранень та ушкоджень став інвалідом 
Великої Вітчизняної війни І групи. А тоді, в далеких 40-х роках, він, 
демобілізувавшись з армії, зустрів Ганну і молоді люди щиро 
покохали один одного. В 1948 році побралися. Микола став 
проживати в с. Боложівка Шумського району. Протягом життя обоє 
були дуже активними в громадському житті. Микола Іванович 
працював в колгоспі, потім очолив сільський Будинок культури. 
Траплялися різні ситуації в житті, але завжди їхня життєва мудрість 
долала всі негаразди. Так ось, любов радянського солдата і дівчини-
повстанки тривала понад 70 років [9.3]. У грудні 2018 р. вони 
померли з різницею менше тижня.  

Говорячи про мотиви масового вступу молодих дівчат та 
жінок до лав повстанців до всього іншого слід згадати й про 
юнацький романтизм, бунтівні настрої, бажання випробувати свої 
сили і самоствердитися, певний авантюризм, потяг до пригод тощо, 
тобто риси, які завжди властиві молоді. Як свідчать численні 
спогади колишніх підпільниць, особисті зв’язки з повстанцями 
формували у жінок особливу відданість, стимулювали їхню 
кмітливість та винахідливість у скрутних ситуаціях, додавали 
витривалості та терпіння зносити повсякденні труднощі подвійного 
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життя та тортури у разі арешту, штовхали на ризиковані та героїчні 
вчинки. 

Участь жіноцтва в діяльності ОУН-УПА досягла апогею та 
набула виняткового значення після вигнання німецьких окупантів із 
теренів Західної України влітку 1944 р. У цей час, для 
результативного керівництва всіма організованими структурами, 
котрі діяли на терені Західної України, Центральний провід ОУН у 
другій половині 1944 р. замість семи обласних проводів створив тут 
тільки три крайові проводи: Львівський, Карпатський та 
Подільський. Власне Подільський і охоплював досліджувану нами 
територію – перетин Тернопільської та Кам’янець-Подільської 
областей (сучасна Хмельницька область) [5, с. 132]. 

Саме тоді керівництво ОУН та УПА прийняло низку рішень 
про розширене й активне залучення жінок та дівчат до різних 
завдань. Основним їхнім завданням було забезпечення зв’язку між 
осередками, підрозділами й керівниками ОУН-УПА, що перебували 
в підпіллі чи за кордоном. Зв’язковим належало виконувати функції 
кур’єрів, таємно доправляючи повідомлення (відомі під назвою 
«штафети» та «грипси») від одного осідку до іншого. При цьому 
зміст повідомлень (які до того ж зазвичай було зашифровано) 
зв’язковим був невідомий: записку зашивали в одяг чи вплітали в 
косу дівчини. У разі затримання чи навіть імовірної загрози арешту 
повідомлення належало фізично знищити (часом навіть з’їсти). 
Спогади Ганни Свириди дають уявлення про те, як саме все 
відбувалося: 

«У кожнім з тих сіл була зв’язкова хата. Зв’язкові мали різні 
завдання. Найчастіше ми носили грипси. Грипса – то був 
невеличкий аркушик паперу, який складався у маленький 
квадратик. Той папір був дуже тоненький, папіросний. Нам вже 
подавали готові, заповнені і складені грипси. Ми не мали права їх 
розкривати і читати. Я ніколи так і не бачила, як на тій штафеті 
писалося. Ті штафети деколи запечатували, капали на той складений 
на квадратик папірець трохи воску, а по тім воску прикладали як 
печатку з годинника коліщатко, яке робило знак. Ту грипсу 
найкраще було носити в руках, то був найкращий випадок, коли 
попадешся в руки москалям, тоді можна було непомітно покласти 
до рота і з’їсти. У разі, якби була велика облава, то грипсу можна 
було передати на другий або ж на третій день. Я тих грипс 
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переносила дуже багато, не раз на день могла нести навіть три 
грипси. Носила і в Ходаки, і в Бриків, і навіть в штаб – Антонівці 
(там і склала Присягу на вірність Україні). Вдома через то навіть 
мама нарікала, що їй нема кому помагати. Дуже часто ми мали 
чекати на відповідь. Було таке, що грипса мала іти ще далі, в інше 
село і треба було чекати, поки аж звідти прийде відповідь» [9.2]. 

Житель с. Хорошів Петро Баранчук згадує: «В Степанівці жив 
Мартинюк Дмитро Артемович – відомий на всю округу чоботар. Він 
шив чоботи, а дочка Мартинюк Марія носила в Боложівку (за 
кордон) їх продавати. Разом вона переносила від степанівських 
бандерівців грипси, бо була зв’язковою» [9.4]. 

Часто жінок та дівчат використовували для поширення 
пропагандистської та націоналістичної літератури, антирадянських 
листівок, про що раз по раз згадують колишні підпільниці в 
спогадах. Виконання таких завдань було дуже небезпечним. Як 
свідчить Кушнір Віра, жителька с. Велика Боровиця «вона з 
подругою, Ковальчук Оленою Василівною, розносили по сусідніх 
селах листівки про Україну. У с. Шуньки потрапили до рук загону 
НКВС. З це були засуджені і вислані на Камчатку» [9.5]. 

Безліч жіночих розповідей засвідчують, до якої кмітливості, 
хитрощів й артистизму вдавалися дівчата-зв’язкові, щоб 
виплутатися із загрозливих ситуацій, у які вони зчаста потрапляли. 
Вигадуючи правдоподібні «легенди» про себе й мету своєї 
подорожі, удаючи затурканих селянок чи фліртуючи з ворожими 
вояками, їм вдавалося пробиратися крізь найщільніші збройні 
заслони. Кушпіль Пелагія Сергіївна (с. Степанівка) розповідала 
такий випадок: «Це було влітку. Іду з поштою з Кутів на Степанівку 
(сучасна Хмельницька область). Мене затримують два солдати-
калмики. «Дєвушка, ти нє боїшся бандеровцев?» – «Боюся». 
«Падвєзьом тєбя», кажуть і пропонують сісти на фіру. Я сіла, їдемо. 
Вони веселі. Довкола повно радянських солдатів. Питають, кого ті 
везуть. «Она с намі работала в полє», – брешуть. І так провезли 
мене. Злізла з воза, подякувала і попрямувала далі…» [9.6]. 

Поряд із забезпеченням зв’язку між підрозділами постанців 
дівчата також виконували функції розвідниць, повідомляючи своїх 
провідників про пересування каральних загонів, арешти товаришів, 
доповідали про зради і провокації, застерігали про загрози викриття 
чи наближення ворожих військ [6, с. 268]. 
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Місцеві дівчата часто використовувались як провідниці, що 
допомагали окремим повстанцям, групам і загонам УПА таємно й 
безпечно пройти невідомою місцевістю під час бойових походів та 
рейдів. Зазвичай дівчина-провідниця йшла на кількадесят метрів 
попереду групи повстанців, розвідуючи дорогу і сигналізуючи їм 
коли шлях був вільним. Наскільки ризикованою була така робота, 
свідчить випадок, що трапився із жителькою с. Хорошів Піддубняк 
Оленою: «У дворі Марійки Кушнірук був центр збору та 
переховування бандерівців. В основному, вони були всі чужими – із 
заходу. Але у нас в селі були їхні прихильники. Однієї ночі 
прийшов до мене Дем’янюк Пилип, який наказав провести 
бандерівців через Степанівку на Бриків. З ним був Максимчук 
Петро і Баранчук Леонід із Степанівки та Домбровський Павло, 
Миколайчук Микола і Мартинюк Дмитро із Хорошева. В 
Степанівці, при переході через брідок, оступилася і вода накрила 
мене з головою. Повстанці були далеко позаду, а кричати не можна 
було. Тоді ледь не загинула» [9.7]. 

Однією з найважливіших функцій, що її було покладено 
майже виключно на дівчат і молодих жінок, було надання першої 
медичної допомоги, догляд і поточне лікування поранених та 
хворих повстанців. Медично-санітарна служба УПА мала доволі 
струнку організацію та розгалужену мережу. Первісно для цієї 
потреби було використано структуру Українського Червоного 
Хреста (відновлено у Львові 1941), який після його офіційної 
ліквідації 1942 р. продовжував існувати підпільно при УПА. Його 
діяльність значною мірою базувалася на використанні людських 
ресурсів «жіночої мережі» ОУН [7. с. 336-337]. 

В умовах підпілля і суворої конспірації придбання та 
постачання ліків та медичних засобів було вкрай складною справою. 
Фармацевтичний відділ Українського Червоного Хреста дбав про те, 
аби через лояльних до ОУН-УПА лікарів та аптекарів на чорному 
ринку отримувати для повстанців найпотрібніші медпрепарати, 
однак їх доправлення до місця, нагромадження запасів і створення 
фармацевтичних схованок найчастіше покладалася на самих дівчат. 
Настя Криніцька (жителька с. Боложівка) пригадує, як взимку 1945 
р. за дорученням поїхала до Шумська по ліки й потрапила під 
облаву, через що тривалий час втікала селами від переслідувачів, 
переховуючись у випадкових людей, але врешті була все ж 
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заарештована [9.8]. Крім того, дівчата мали самі виготовляти 
матеріали для перев’язок із домашнього полотна, а також 
заготовляти лікарські трави. 

Більшість дівчат і жінок у той чи інший спосіб було залучено 
до забезпечення їжею збройних утворень повстанців, що крилися в 
лісах. Ішлося не лише про періодичний збір продуктів для потреб 
УПА серед селян, але й про щоденне фактичне приготування 
гарячих страв та їх доправлення до місць таборування підрозділів. 
Практична реалізація цієї справи вимагала не стільки кулінарного 
вміння, скільки знань та навичок конспірації. Зважаючи на значні 
обсяги страв (розрахованих часом на кількадесят вояків), слід було 
так продумати час та місце їх приготування, щоб це не привернуло 
уваги ворога й не викликало підозри [8, с. 133]. 

Настя Криніцька згадувала: «В ті часи варили їсти нашим 
воякам. Це все робилося скрито, один день варили в нас, в інші дні – 
в інших хатах, і тоді таємно носили партизанам в ліс чи в криївку» 
[9.8]. Те саме стосувалося зберігання продовольчих запасів та 
доставки їжі до лісу. Зі спогадів дізнаємось, що дівчата виявляли 
неабияку винахідливість у маскуванні своєї діяльності, щоразу 
наражаючи себе на ризик [3, с. 118]. 

Саме про виконання такого завдання згадує й Катерина 
Гіжицька, жителька с. Закіт: «Мені та подругам було поставлене 
завдання збирати харчі в своєму та навколишніх селах. Люди охоче 
ділилися своїми запасами ради потреб повстанців. А потім все 
зібране потрібно було таємно переправити в ліс. Це було дуже 
небезпечно» [9.10]. 

Одяг партизанів, що більшість часу проводили у лісі, швидко 
нищився та бруднився. Саме на жіночу мережу було покладено 
головну відповідальність за забезпечення вояків одягом. Окрім 
цілеспрямованого систематичного збору та закупівлі одягу, що було 
радше організованою справою відповідних структур УПА, самі 
селяни зчаста в разі потреби добровільно віддавали воякам власні 
речі [2, с. 113]. Надія Мороз згадує: «Хлопці-упісти приходили до 
нас. Батьки допомагали партизанам, годували їх, дарували свій 
одяг» [9.1].  

Вона розповіла і про такий випадок:«До моїх батьків часто 
заходили наші партизани поїсти, переночувати чи змінити білизну. 
Мама їм прала, давала дещо на дорогу. Якось зайшов “Яр”, мав 
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розірвану штанину. Мама, нічого не кажучи, відразу вийшла до 
іншої кімнати і зі скрині вийняла татові ногавиці. “Яр” 
переодягнувся і пішов далі, а мама взялася латати його штани» [9.1]. 

Ремонт і прання одягу були цілковитою відповідальністю 
місцевих жінок та дівчат. Спогади Катерини Стах дозволяють 
скласти уявлення про те, наскільки фізично важкою та ризикованою 
ставала ця, здавалося б, повсякденна жіноча праця:«Така проста 
справа, як прання білизни, в той час була дуже небезпечною і 
вимагала чимало відваги. Отримавши кілька мішків білизни, треба 
було розподілити їх між жінками. Потрібно було не тільки випрати, 
але й виварити, а не було ні порошків, ні мила, ні навіть відповідних 
умов для цього. А як непомітно висушити таку кількість прання? 
Жінки прали на дерев’яних дошках. Це була тяжка і небезпечна 
праця. В кожну хвилину могло над’їхати військо і куди тоді з такою 
кількістю білизни? Наші жінки ніколи не відмовлялися, бо хто ж це 
зробить, як не вони?» [9.11]. 

Таким чином, жінки були важливим складником національно-
визвольного руху і працювали на кожному структурному рівні ОУН 
та УПА. Вони були як активними учасниками повстанських 
організацій, так і виконували допоміжні функції. При цьому жінки 
мали переважно «мирні» (професії лікаря, медсестри)та 
«напівмирні» (зв’язкових, друкарок, пропагандистів) ролі, беручи на 
себе тягар побутових проблем, забезпечували чоловікам тил, 
вивільняючи їх для здійснення бойових операцій.  

Загалом залучення жінок до повстанського руху проявлялося 
в таких формах: безпосередня участь у бойових діях, забезпечення 
харчами, медичне забезпечення, зв’язок, освітньо-пропагандистська 
діяльність, розвідка. 

Отже, жінки були важливим складником національно-
визвольного руху і працювали на кожному структурному рівні ОУН 
та УПА в тому числі і на території південно-східної Волині. 
Основною причиною вступу дівчат та жінок у підпільні й 
партизанські структури були націоналістичні переконання. Вони 
почували себе дискримінованими як українки. Однак не слід 
відкидати того, що до повстанських дій їх спонукав юнацький 
романтизм, бунтівні настрої, бажання випробувати свої сили і 
самоствердитися, потяг до пригод, особисті стосунки з чоловіками 
тощо, тобто риси, які завжди властиві молоді. 
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І ще, слід зауважити, що участь в повстанському русі 
вимагала від жінок значно більших психологічних зусиль, аніж від 
чоловіків. Якщо останні чітко позиціонували себе супроти чинної 
влади (польської, німецької, радянської), перебуваючи з нею у стані 
відкритого протистояння, то жінкам часто доводилося вести 
«подвійне життя», вдаючи свою лояльність до панівного режиму, з 
одного боку та водночас підтримувати тих, хто намагався його 
зруйнувати. А така ситуація робила жінок ще більш уразливими – 
адже вони врешті могли бути покараними владою за співпрацю з 
повстанцями чи покараними повстанцями за лояльність до влади. 

Література 

1. Онишко Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати»: Катерина 
Зарицька в українському національно-визвольному русі. Торонто; 
Львів: Літопис УПА, 2007. 912 с. 

2. Кісь О. Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях 
1940–50-х років на західноукраїнських землях // Схід-Захід: Історико-
культурологічний збірник. Вип. 13-014. Історична пам’ять і 
тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. Харків, 2009. С. 101-
126. 

3. Мудра Н. Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950: 
біографічний довідник. Т. 1-2. Львів, 2004. 269 с. 

4. Кісь О. Між гендерним і політичним: гендерні особливості досвіду 
жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західноукраїнських 
землях у 1940 – 1950-х роках // Народознавчі зошити. № 4 (112). 2013. 
С. 591-598.  

5. Савка Б. «Останні на полі слави» Тернопіль: Джура, 2009. 356 с. 
6. Віра, Надія, Любов: спогади жінок/ Під ред.. М. Паньків. Т. 1-2. 

Варшава, 2001. 360 с. 
7. Літопис Української Повстанської Армії. Львів: Літопис УПА, 1995. 

726 с. 
8. Савка Б. «А смерть їх безсмертям зустріла. Нариси, спогади, документи 

про участь жіноцтва…у національно-визвольній боротьбі ОУН-УПА» 
Тернопіль, 2003. 332 с.  

9. Свідчення земляків про національно-визвольний рух на території 
Південно-Східної Волині у 40-50 роках ХХ ст. // Особистий архів 
Стельмащук Д. О. 
9.1. Свідчення Мороз Надії, 1933 р.н., жительки с. Боложівка. 
9.2. Свідчення Свириди Ганни (1924-2018 рр.), жительки с. Боложівка. 
9.3. Свідчення Свириди Миколи (1924-2018 рр.), жителя с. Боложівка 



 

- 164 - 

9.4. Свідчення Баранчука Петра, 1942 р.н., жителя с. Хорошів. 
9.5. Свідчення Кушнір Віри (1922-2017 рр.), жительки с. В. Боровиця. 
9.6. Свідчення Кушпіль Пелагії, 1926 р.н., жительки с. Степанівка. 
9.7. Свідчення Піддубняк Олени, 1925 р.н., жительки с. Хорошів. 
9.8. Свідчення Криніцької Насті, 1925 р.н., жительки с. Боложівка. 
9.9. Свідчення Заїки Віри (1922-2018 рр.), жительки с. В. Боровця. 
9.10. Свідчення Катерини Гіжицької1923 р.н., жительки с. Закіт. 
9.11. Свідчення Стах Катерини, 1925 р.н., жительки с.Боложівка. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТІМІРЯЗІВСЬКОГО КУРГАННОГО 
МОГИЛЬНИКА ДОБИ БРОНЗИ НА ДОНЕЦЬКОМУ КРЯЖІ 

Хворов Сергій, 
студент групи ІА-19д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: Бровендер Ю.М., 

доктор історичних наук, професор 
 кафедри історії та археології СНУ ім. В. Даля 

 
Восени 2008 року Центрально-Донецькою археологічною 

експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом 
д.і.н. Бровендера Юрія Михайловича було досліджено курганний 
могильник біля с. Тімірязєве Перевальського району Луганської 
області [3]. Розкопки мали охоронний характер, оскільки 
збереженості курганів загрожувала руйнація будівництвом 
автодороги Уткіне-Тімірязєве. У зв’язку з відсутністю публікації 
матеріалів цього комплексу, виникла необхідність введення їх у 
науковий обігу. Висловлюю подяку професору Бровендеру Ю. М. за 
можливість використати матеріали його польових досліджень. 

Розкопки здійснювалися шляхом зняття ґрунту до материка 
методом паралельних траншей для стратиграфічних спостережень 
пам’ятки.  

Тімірязівський курганний могильник з 7-ми насипів 
розташований компактною групою на високому вододільному плато 
в 4 км на захід від с. Уткіне, та в 1,5 км на північний схід від с. 
Тімірязєве Перевальського району Луганської області. Висота 
курганів  могильнику складала від 1 м до 4,8 м, діаметр від 10 до 
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46 м. З семи насипів було досліджено три, а саме ті, що були 
пошкоджені під час будівництва автодороги (далі: кургани № 1, 2 і 
3). У трьох розкопаних курганах зафіксовано 18 поховань.  

Курган № 1 розташований у південно-західній частині 
могильника. Його висота від сучасної поверхні – 0,7 м (0,1 м від 
давнього горизонту), діаметр 13 м. В кургані виявлено 3 поховання 
(два бабинських та одне невизначене). За даними стратиграфічних 
спостережень основним і центральним є поховання №2. Здійснене з 
рівня давнього горизонту воно пов’язане з культурною традицією 
Дніпро-Донської бабинської культури (ДДБК). Над ним зведений 
кам’яний насип діаметром близько 6 метрів і висотою 0,75 м. 
Поховання представлено кістками ніг дорослої людини, сильно 
зігнутими в колінах. Поховання безінвентарне. Поховання № 1 
виконане на глибині 1,62 м та репрезентує також культурну 
традицію ДДБК. На дні поховання лежав кістяк дорослої людини в 
скорченому стані на лівому боці, головою на захід. В районі черепа 
знайдені шматочки деревного вугілля та вкраплення вохри. За 
спиною - кістяна пряжка – знаковий елемент бабинської спільноти – 
представниці кола культур колісничного циклу перехідної доби від 
середньої до пізньої бронзи (XXII – XVIII ст. до н.е.).  

Завершує стратиграфічну колонку у цьому кургані поховання 
№ 3. Нажаль, його культурну належність визначити не 
представилося можливим через брак відповідних свідоцтв. Курган 
складався з первинного насипу та двох досипок.  

Курган № 2 розташований в північно-східній частині 
могильника. Його висота – 1,3 м (1,7 м від давнього горизонту), 
діаметр – 17 м. У кургані досліджено 4 поховання (1 бабинське та 3 
невизначених).  

Основним і центральним в даному кургані є поховання 
Дніпро-Донської бабинської культури №3, яке впущене з рівня 
давнього горизонту. Навколо нього влаштовано кам’яний заклад 
круглої форми діаметром близько 5 м. В східній та північній 
частинах поховання зафіксовані залишки кам’яної конструкції, які 
змикаються під прямим кутом, що, можливо, представляє собою 
кам’яну скриню. На рівні материка лежав кістяк дорослої людини, 
покладений на лівий бік у скорченому стані, головою орієнтований 
на захід.  

Інші поховання у кургані №2 є впускними.  
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Поховання 4 було впущене в первинний насип з подальшою 
досипкою. Воно представлене уламком людського черепа.  

Поховання 1 було впущене в південну полу кургану (кістяк та 
інвентар відсутні), а поховання 2 – за межі насипу. Поховання 2 
мало овальну форму могильну яму. Яма перекривалася потужними 
плитами пісковику. Кістяк відсутній. Інвентар представлений 
крем’яним відщепом.  

Курган 3 за кількістю поховань, а також отриманого 
матеріалу є найбільш інформативним. Він розташовувався в 
північній частині могильника між курганами № 1 та № 2. Висота 
кургану № 3 складала 4,24 м. Його розміри 4636 м.  

Всього в кургані досліджено 11 поховань: два поховання 
ямної спільноти, 4 – катакомбної, 2 бабинської, одне зрубної та 2 
невизначених, тобто охоплює час від початку III тис. до н.е. до кінця 
третьої чверті II тис. до н.е.  

Основне поховання 11 відноситься до ямної спільноти. Його 
дно зафіксоване на глибині – 4,2 м (0,45 м від давнього горизонту). 
Яма мала овальну форму, орієнтована по лінії З - Сх. Її розміри: 
2,151,50. На дні ями лежав кістяк дорослої людини в скорченому 
стані з поворотом на спину. Ступні ніг були рясно посипані 
червоною вохрою.  

Значний інтерес представляє ямне поховання 5. На дні ями, 
влаштованого на глибині 5,67 м виявлено три кістяка - два дорослих 
та один дитячий (скоріш за все могила сімейна). Дорослі скелети 
лежали скорчено на правому боці, а дитячий – між ними, 
випростано. Кістки ніг всіх трьох скелетів були посипані червоною 
вохрою. 

Серія катакомбних поховань (№ 1, 2, 4, 6), послідовність 
спорудження яких наразі встановити, нажаль, не представилося 
можливим, мають одну спільну вирізну ознаку – катакомбна 
поховальна споруда, певне положення кістяка, наявність у складі 
поховального інвентаря ліпного посуду. Достатньо цікавим є 
похованні 4. В одній камері містилися два розчленованих кістяка з 
діаметрально-протилежною орієнтацією. Кожне поховання 
супроводжувалося керамічним горщиком.  

Бабинськими є поховання 7 та 3. У похованні 7, яке 
репрезентоване поодинокими кістками людини, знайдено кінцівки 
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та щелепи коня. Враховуючи корінні зміни на зламі ІІІ-ІІ тисячоліть 
до н.е., що були напряму пов’язані з підвищенням ролі коня у 
зв’язку з використанням його в якості тяглової сили для бойової 
колісниці, ми можемо зробити висновок про сакралізацію коня у 
цей буремній період історії давнього населення 
східноєвропейського степу та лісостепу,  

Таким чином, дослідження трьох курганів Тімірязєвського 
могильника доби бронзи на Донецькому Кряжі дає можливість 
спостерігати коректність культурно-хронологічної послідовності 
носіїв культурних традицій доби бронзи східноєвропейського степу 
й лісостепу, простеженої ще на початку ХХ ст. відомим археологом, 
професором В. О. Городцовим [4, 5]. Хронологічна послідовність 
базових культурних традицій на теренах Східної Європи: ямна-
катакомбна-зрубна (а між катакомбною і зрубною – бабинська, що 
була виділена серед зрубних старожитностей у другій половині XX 
ст. українськими дослідниками [1, 2, 6]) - залишається 
життєздатною по наш час [7]. До того ж, проведене дослідження в 
черговий раз демонструє культурні особливості, що репрезентовані 
поховальним обрядом (будь-то поховальна споруда, положення 
небіжчика чи супроводжуючий інвентар).  

Дослідження Тімірязєвського могильника певною мірою 
доповнює джерельну базу бронзової доби Донецького кряжу та 
створює умови щодо подальшого, більш глибокого вивчення 
культурних традицій населення цього регіону у період III – II тис. до 
н.е. 
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Розвиток фізичної культури та спорту є однією з найменш 
висвітлених сторінок вітчизняної історії. Стосується це і періоду 
розвитку козацтва, для якого добра фізична підготовка відігравала 
надзвичайно важливу роль. Хоча переважної більшості сучасних 
видів спорту тоді ще не існувало (в тому числі й мого улюбленого 
футболу) тренування та фізичні випробування займали значну 
частину бойових навчань. Отже метою цієї статті є з’ясування ролі 
спорту та фізичних випробувань у житті та військових походах 
запорізького козацтва. 

Тільки з’явившись на історичній арені, козаки стали тією 
силою, яка пильно стояла на сторожі свободи і гідності України. 
Козацтво практично безперервно вело важку збройну боротьбу за 
віру і незалежність свого народу. М. Грушевський справедливо 
зауважував, що час існування Запорізької Січі – найбільш яскравий і 
цікавий період української історії.  

Щодо фізіологічних особливостей козаків, тогочасні джерела 
надають нам таку інформацію. Козаки були середнього зросту, 
плечисті, міцні та сильні. За словами Г. Боплана, запорожці в своїй 
більшості були міцної статури легко переносили голод, холод, 
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спрагу й спеку; у війні невтомні, відважні, хоробрі, або, точніше, 
дерзновенні і мало дорожать своїм життям. 

Запорожці створили досить ефективні спеціальні фізичні та 
психофізичні вправи, спрямовані на самопізнання, саморозвиток, 
тілесне, психофізичне та моральне вдосконалення воїна. Ця система, 
за твердженням сучасників, була однією з найкращих у світі. 

На велику витривалість козаків вказує такий «вступний 
іспит»: майбутній козак мав проплисти певну відстань супроти течії 
в смузі Дніпровських порогів. Якщо новачок і вступав у Січ, то 
ставав справжнім козаком лише тоді, коли пройшов фізичні 
випробування, засвоїв козацькі правила і військову науку. У працях 
дослідників вказується на меншу тривалість строку перебування на 
початковому етапі козацької школи. Хто хотів стати козаком, мусив 
перед цим служити три роки в старого козака за чуру, який робив 
усяку побутову роботу по козацькому господарству, а потім, коли 
навчився від того козака орудувати зброєю і набирався вправності в 
битвах, ставав правдивим козаком і діставав зброю і рушницю, 
шаблю, спис, лук і стріли.  

У січових школах здійснювався суворий курс фізичного та 
військового виховання. С. Сірополко, який досліджував систему 
виховання в січовій школі, писав: «…Молодиків у школі і поза 
школою вчили Богу добре молитися, на коні реп'яхом сидіти, 
шаблею рубати і відбиватися, з рушниці гострозоро стріляти та 
списом колоти». Важливе місце відводилося також формуванню в 
учнів умінь плавати, веслувати, керувати човном. Усе це фізично 
розвивало юнаків, підносило їх дух, вселяло віру в свої сили та 
можливості. 

Як і бувале козацтво, молодь на свята народного календаря, 
під час народних ігор, змагалася на спритність, силу, винахідливість 
точність, постійно розвивала свої природні задатки, вдосконалювала 
тіло й душу в танцях, особливо в гопаці, який дослідники вважають 
видом бойового тренування, різновидах змагань і боротьби. 
Традиційними були змагання на конях. Справжнім козаком ставав 
лише той, хто проявив себе у військовому поході, довів свою 
військову зрілість і здатність переносити всі негаразди військового 
життя. 

Кожну весну вище Дніпровських порогів козаки 
влаштовували змагання з веслування поперек бурхливої річки. 
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Часто проводилися змагання в пірнанні у воду. Для цього старшина 
спускав прокурену люльку в річку, і молоді козаки наввипередки 
пірнали, щоб дістати її із дна. А в непрохідних дніпровських 
плавнях козацька молодь під наглядом найдосвідченіших 
запорожців в постійній праці загартовувала своє здоров'я, силу і 
спритність. Цьому сприяло полювання, плавання, рибальство, 
постійні змагання з веслування. Досвідчені козаки, козацька 
старшина уважно й прискіпливо, з відповідальністю перевіряли 
загартованість і витривалість новобранців до спеки й холоду, дощу і 
снігу, браку одягу та їжі. 

На Січі виховання фізичне юнаків – майбутніх воїнів – було 
підпорядковане фізичному розвиткові та загартуванню. Козаки 
досить ефективно вміли використовувати оздоровчі сили природи та 
гігієнічні фактори для оздоровлення й загартування людей. На 
основі детального аналізу історичних документів та свідчень 
дослідників стає можливим, хоча б в головному, відтворити систему 
загартування запорізьких козаків. За давнім звичаєм, більшу 
частину року вони ходили в легкій одежі, без головних уборів, часто 
босими із оголеним торсом, що давало добрий ефект від повітряних 
ванн. Велике значення для загартування козаків мав сон на свіжому 
повітрі. Це підвищувало стійкість організму до простудних 
захворювань верхніх дихальних шляхів, загартовувалися водою. Як 
зазначає А.Ф. Кащенко: «Купалися козаки не тільки влітку, але й 
восени, а хто – так і всю зиму». Слід також зауважити, що козаки 
жили на берегах річок, озер, ставків, де ультрафіолетових променів 
значно більше, що сприяло загальній фізичній витривалості та 
посиленню імунної системи. 

Підкреслимо, що навіть тоді, коли молодика приймали до лав 
козацтва, він не полишав заняття фізичними вправами. В 
Запорозькій Січі, так само як і в період Античності, існував культ 
фізичної сили та досконалості. Людина, яка була фізично 
недосконала, відчувала свою нерівність і тому щиро прагнула 
підвищити свій фізичний вишкіл. Більшість запорожців вільний час 
використовували для фізичної підготовки, зокрема об’їжджали 
коней, вправлялися в стрільбі, фехтуванні на шаблях. 

Серед запорозьких козаків значного поширення набули 
різноманітні системи єдиноборств. Найвідоміша лягла в основу 
козацького танцю гопак. На Запоріжжі існували й інші види 
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козацької боротьби: спас, на ременях, навхрест, на палицях тощо. 
Козаки, які постійно займалися вдосконаленням свого фізичного і 
психофізичного стану, оволодівали специфічними дихальними 
вправами. Оволодівали зброєю: шаблями, мушкетами, пістолями 
тощо. Поширеним було метання спису. 

Таким чином, систематичне виконання фізичних вправ і 
ефективна система загартування виховували той тип козаків, які 
легко переносили спрагу, голод, спеку й холод. Значну роль 
відігравали елементи народної фізичної культури, звичаї та традиції 
і народні ігри, танці, різноманітність і багатство яких давали 
можливість вирішувати переважну більшість завдань фізичного 
виховання і вдосконалювали вишкіл козаків. Він носив виключно 
національний характер. В результаті цих спортивних занять та 
фізичної підготовки та випробувань юні козаки ставали надійними 
захисниками своєї вітчизни, які ефективно протистояли ісламській 
турецько-татарській навалі, покатоличенню та польській експансії 
на українські землі. 
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