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THEORETICAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE
SERVICE SECTOR
Abstract. The article examines the theoretical aspects of Public Administration
in the service sector. It is proved that the system of effective public administration in
the service sector as a combination of administrative bodies, methods and technical
means of management that ensure the performance of tasks, provides for an
understanding of the specific features of activities, which consist in the intangible
nature of services, the continuity of consumption and production of services, in the
variability of its qualities, inability to store and dependence on the service provider.
Also, for the management of service sector enterprises, it is necessary to take into
account the following factors: a large number of micro - and small enterprises in this
area; territorial segmentation; individuality; high requirements for personnel;
difficulties in determining the quality of services and their standardization; special
attention to the organization of the service process; dependence of growth in demand
for services on real incomes of the population, etc.
Keywords: public administration, services, service sector, classification of
services, consumption trends.
Introduction. One of the main global trends in the development of the modern
economy is the phenomenal expansion of the service sector. It is difficult to say what
is the cause and what is the consequence of the emergence of new types of services:
the growing and changing needs of consumers or the very appearance of interesting,
unexpected offers.
The system of effective public administration in the service sector as a
combination of administrative bodies, methods and technical means of management
that ensure the performance of tasks, provides for an understanding of the specific
features of activities, which consist in the intangible nature of services, the continuity
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of consumption and production of services, in the variability of its qualities, inability
to store and dependence on the service provider. Also, for the management of service
sector enterprises, it is necessary to take into account the following factors: a large
number of micro - and small enterprises in this area; territorial segmentation;
individual; high requirements for personnel; difficulties in determining the quality of
services and their standardization; special attention to the organization of the service
process; dependence of the growth of demand for services on real incomes of the
population, etc. in this regard, there is a need for scientific research of Public
Administration in the service sector.
Analysis of research and publications. Theoretical aspects of improvement in the
service sector are devoted to the works of such foreign and domestic researchers, Druker
P. [1], Petroie O. M. [4], Karpenko O. V. [5], Hryniv B.V. [6], Lavlok, K. [7],
Bekvit, G. [8] et al. however, despite numerous studies, the problem of developing an
effective public administration system in the service sector remains one of the most
urgent.
Purpose of the article. The purpose of the article is to summarize the
theoretical aspects of Public Administration in the service sector and provide
suggestions for its improvement.
Presentation of the main material. Public administration is determined by many
factors, including the form of ownership of the enterprise, available resources, formed
views on the development of marketing policy, the structure of top management, human
resource management, quality system, and so on.
The service enterprise management system should ensure the profitability of the
enterprise's functioning, be transparent for control, use resources with maximum
efficiency, and build an effective system of interaction between divisions within the
organization and in External Relations.
Outstanding scientist in the field of management P. Drucker proposed theories of
"management by goals" to ensure the long-term success of the company in the market,
social responsibility of business to society, it is necessary to include in the process of
developing plans and strategies of managers at all levels for better motivation of
employees, as well as the need to focus on the consumer and in the process of meeting
his requests and needs to produce better and cheaper products using innovative
technologies [1, p. 125].
For example, as one of the most relevant directions for the development of social
organizations in modern economic conditions, characterized by a significant decrease in
the level of budget financing of public sector organizations, it is necessary to consider
the commercialization of the main activities of these organizations and the activities of
their infrastructure divisions within the existing capabilities [2, p. 64].
In the last 10-15 years, management modernization of the public sector of Ukraine
aimed at improving the efficiency of budget expenditures, as well as the negative
economic situation, actualize the need to introduce innovative mechanisms for
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organizing activities, new management methods in the field of public and social
services. For example, project technologies that are economically efficient and
transparent in terms of performance evaluation are widely used. It is no coincidence that
both the program-target approach and the grant distribution system are based on project
management. Network and cluster interaction technologies are also actively used, which
have proven the advantages of their use through synergistic and multiplicative effects.
In general, innovation activity can be described as the activity of mastering
(implementing) in organizations, industries and the economy a wide range of
innovations related to:
- production of new products and services;
- application of new technologies and/or development of new equipment;
- use of new sources of resources;
- introduction of new forms and methods of organizing production, labor and
management;
- development or development of new markets.
So, innovation activity acts as organizational and managerial support for the
implementation of all stages of the product life cycle. The range of tasks of innovation
management is expanding and includes providing marketing support for innovations and
managing the intellectual property created, organizing investment of innovations and
overcoming resistance to changes on the part of personnel. All this requires the
formation of scientific, methodological and theoretical justification and the development
of adequate tools. Underestimation of the features of innovation activity and insufficient
development of theory and methodology in the service sector lead to a significant
decrease in the efficiency and effectiveness of innovations, which often affects the
competitiveness of the organization [3, P. 42].
The result of powerful and widespread digitalization was the introduction of
various corporate information systems at enterprises, significant investments in
equipment and infrastructure, and the expansion of the use of the Internet and ecommerce. The main feature of using information systems in the service is the need
to quickly, quickly and efficiently meet the needs of customers [4, p. 15].
Digital technologies are rapidly changing the usual forms and methods of doing
business around the world – the business of not only individual companies, but also
industries, regions and entire states is changing. For example, the basis of
informatization of the system of providing public services in many countries of the
world was the concept called "e-government". The United Nations pays great
attention to the development of indicators for measuring the level of development of
"e-government" in different countries of the world [5, p. 57].
Despite the comprehensive development of the service sector and the
understanding of its growing value in contributing to economic development, there is
no single definition of the concept of "service". Dozens of formulations can be
divided into two groups: "service" as a service process and "service" as a result.
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However, many authors say that for a comprehensive and multidimensional
understanding of the essence of the service, it is necessary to synthesize these
approaches, which will contribute to the actual interpretation of the term under
consideration (a scientific and Bibliographic Review of the concept of "service"
based on the analysis of various sources. Scientific discussion on the problem of
defining and classifying services has shown the polyativeness, multidimensional
nature of the category "service" and the inability to define it according to uniform
standards, and even more so to classify it once and for all. However, it is possible and
necessary to study general trends and characteristics in the service sector that are
united by the "genre" of the service or its specifics.
The variety of types of services obliges the formation of general approaches to
the state management of the service organization and classification of services. The
most common classifications used in the practice of managing the economy of the
service sector, which include the classification of the World Trade Organization
(WTO), the International standard industrial classification (ISIC), the classification of
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the state
classifier of products and services DC 016-2010.
The classification of services given in these classifiers shows coincidences and
differences in grouping features and classification principles. For example, the WTO
classifier highlights services related to environmental protection. The state classifier
of products and services includes about 800 different types of services. Legal services
and services of cultural institutions are presented separately. In total, the state
classifier contains about 1,500 items, but it does not include a number of new
services to the population (audit, trust, etc.). The OECD classification classifies
business services in detail by type, highlighting computer and information services.
Actions that today belong to the class of services are quite diverse. They are
aimed at different objects, have different target audiences, sensitivity to promotion,
elasticity of demand by price, differ in the degree of tangibility, transportation and
storage capabilities. The performance of some services depends to a greater extent on
the use of technological developments and inventions, others – on the talent and skill
of the person who provides the service, etc. existing classifications record services as
they appear, but do not offer the possibility of dividing them by type. In addition, a
certain problem is the separation of services and goods, it is becoming increasingly
difficult to differentiate physical goods, and companies are increasingly turning their
eyes towards services [6].
It should be noted that although all the benefits of the market are usually divided
into goods and services depending on the tangible or intangible nature of the product,
in its pure form, a product or service is extremely rare.
K. Lovelock, in addition to these characteristics, adds several more causal
relationships in services greater consumer involvement in the production process,
employees and consumers are sometimes considered an integral part of the service.

11

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

The strong influence of the human factor in the production of services makes it almost
impossible to ensure the constant quality of the resources used and the results obtained. It
is difficult for consumers to assess the quality of many services [7, p. 357].
It is true that a particular service represents a specific use value only at a certain
time and place, which dramatically limits the possibilities of its replacement in the
market. An exception to this rule is network companies, large service companies with
approved service standards and a wide coverage of the population (banking, mobile
operators and air carriers, large consulting companies, etc.). Properties of a product or
service are the most important condition that determines the strategy and
implementation system as a whole.
G. Beckwith, author of the famous book "selling the invisible", notes that
competing with the products of other companies, which almost exactly repeats their
best products, today's sellers of "goods", as a rule, have only two opportunities to
achieve advantages: reduce the cost of their products or increase their value for the
buyer, offering the consumer additional services [8, p. 58].
Technologies, works and services in most cases are complex products that have
a dynamic, process – built system of relations and procedures, each of which may
have localized process quality characteristics, but not have a complete individual
commodity and consumer value. It is for this reason that it is extremely important to
highlight the characteristics and content of the service, determine what function it
implements and to whom it provides consumer benefits.
The classical market economic system operates on the principles of selfregulation, where the behavior of sellers and buyers is coordinated through a price
mechanism that maintains a balance between production and consumption, supply
and demand with minimal state intervention [9].
The service sector market can be represented as a set of economic relations
between producers and consumers of services in the conditions of purchase and sale.
The scale of development of the service market and its structure are important criteria
for the country's competitiveness and are determined by several interrelated factors of
social development. First, it is the economic potential-the income of the population,
the level of prices and inflation, the availability of institutionally organized
consumption; secondly, the level of scientific and technical developments; third, the
psychological factor in the form of public opinion, consumer preferences, culture and
such socio-demographic indicators as the dynamics of birth and mortality, population
migration, etc. one of the most important factors of demand in the service market is
the awareness of the potential buyer of the service about consumer properties and
benefits received, as well as about the quality of the service in order to reduce
consumer risk. An important role in the emergence of demand for a particular service
is played by the level of economic development of society, its culture, which,
accordingly, determines the formation of supply. And the higher the role of the
human factor in the process of service consumption, the more efforts are required to
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institutionalize the consumption process.
The service market, as an example of a market with a high role of the human
factor, is multidimensional – it provides both collective and individual benefits, is
local and global at the same time, can be cost-effective in certain areas, but generally
depends on state regulation. It has a high social significance, has an educational
function, and produces emotions and feelings. On the one hand, this is not a basic
necessity, you can do without it, save money (high elasticity of demand), and on the
other hand, a live cultural product is unique (low elasticity of demand). Demand in
this industry is rather a matter of priorities and features of the consumer mentality,
and cultural services are most susceptible to the emotional and intellectual component
in the process of consumption. All this affects the mechanism of market pricing, and
also requires special approaches in the system of Public Administration of the service
sector.
For these and many other reasons, the system of Public Administration of the
service sector in Ukraine is mainly of a state-municipal nature. The structure of local
self-government bodies is determined by legal acts. Large municipalities have
cultural institutions under their jurisdiction, implement various own cultural
development programs or participate in state programs, etc. Cultural institutions as
conductors of state cultural policy are organizations whose statutory goals include
ensuring broad access to various, high-quality cultural goods, as well as creating
conditions for the realization of the creative potential of the population.
Current consumption trends in the service market show that, firstly, when
making a purchase decision, the consumer evaluates not only the purchase price, but
also the consumption price (service cost, consumables), and secondly, considers the
degree of satisfaction of their own need for the product and/or service, that is, their
benefit. Moreover, the benefit can be expressed in immeasurable parameters or
measurable subjectively, for example, a sense of harmony or joy, which is especially
difficult to systematize and evaluate quality.
Research on the influence of human emotions and sensations on economic behavior
and processes was conducted in the XVIII century, starting with A. Smith. Scientific
schools of modern institutional economics are actively developing [10, p. 95], closely
related to the human factor, the growing importance of the sensory, individual
component of consumer satisfaction: "the economy of culture", "the economy of
symbolic exchange", "the economy of happiness" (B. Frey), "creative economy"
(UNESCO), the economy of knowledge and impressions, etc. The concepts of
"human capital", "creative industries", "post-industrial society", "territory
development", and "quality of life" are firmly embedded in our lives.
Conclusions. Having considered the definitions, factors of supply and demand,
types and classifications of the service sector, the author came to the conclusion that
the category under study consists of many personal indicators that reflect one or
another side of consumption. The time, place, boundaries, and even exclusivity of the
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service are easily transformed according to the manufacturer's wishes and consumer
preferences. In modern society, there is a tendency to move away from mass
production in order to obtain an individual approach, the so-called "reasonable
consumption". That is why many products are transferred to the category of services.
The same" reasonableness "or" awareness " of consumer preferences increases the
importance of obtaining emotional, semantic satisfaction from the service provided,
which leads to the appearance of recommendation systems for choosing a service. In
a competitive environment, all sorts of bonuses, loyalty programs, attracting new
customers with big discounts and other tools are created by the service manufacturer
in order to "feed" the buyer, trying to please and surprise: to do more of what you are
paid for.
Modern approaches to public administration in the service sector focus on
economic and practical aspects, on the processes of innovative creation and
promotion of creative goods and services, and management technologies depend on
the socio-economic development of society, the specific scope of their application,
legal and information support for the industry and other factors.
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MODELS OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT, BUSINESS
AND SOCIETY IN THE PRACTICE OF MANAGERIAL DECISIONMAKING
Abstract. The article examines the main models of interaction between
government, business and society in the practice of making managerial decisions on
social investment. The factors that have a negative impact on investment activity in
Ukraine are clarified. The main forms of companies ' participation in solving social
problems are identified. It is proved that state regulation of social investment should
follow two fundamental principles: the principle of social justice and the principle of
socio-economic efficiency. The economic meaning of state regulation of social
investment is to perform four main functions of the state and its structures. The
problem of relations between government and business cannot be considered outside
the problem of social responsibility of business to society as a key element of the
complex process of interaction between society, the state and business.
Keywords: state regulation, interaction, interaction models, social investment,
management decisions.
Problem statement. Due to the unstable economic situation in the country,
there is a growing need for interaction between the government, business and society
to solve common problems. Making informed decisions in the process of social
investment allows you to focus on long – term development, which ultimately makes
it possible to increase the main asset of the state-human capital.
Social investment is designed to solve the most acute problems of society,
helping the state, business and non-profit organizations to realize their mission. At
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the same time, it is important to understand the role and tasks of each counterparty, as
well as the models of their interaction that help make effective decisions about social
investment.
The corporate sector is an active participant in economic relations and at the
same time a full member of all socio-public relations, which encourages businesses to
participate in the life of society, in solving its social problems. The company's
strategy, which includes social investment programs, allows it to improve its business
reputation, image and other important indicators, and the local community in the
territory of its presence to solve pressing socio-economic problems.
Analysis of research and publications. A number of publications are devoted
to the study of the interaction of government, business and society in the practice of
managerial decision-making. Among them, we should highlight the works of such
scientists as Bakumenko V.D. [1], Herasymenko H.V. [2], Diehtiar A.O. [3],
Khaletskyi A.V. [3], Bielai S.V. [3], Bukovynskа M.P. [4], Libanovа E.M. [5],
Makarova O.V. [6] et al. However, despite numerous studies, there is no unified
approach to the model of interaction between government, business and society in the
practice of making managerial decisions on social investment.
Purpose of the article. The purpose of the article is to summarize the main
models of interaction between government, business and society in making
managerial decisions on social investment.
Presentation of the main material. One of the main issues of interaction
between business and government is ensuring the quality of social investment
projects, efficient spending of funds and conscientious implementation of planned
programs and activities, which is possible with building a system of mutually
beneficial relations, continuous improvement of the management decision-making
process and the management system as a whole.
It should be noted that states, as a counterparty to social investment, implement
their procedure in accordance with the country's social policy.
Despite the limited budget funds allocated for social development, there is a
relative increase over the years for almost all types of economic activity, which
indicates the social orientation of the state budget and the desire to develop the social
sphere.
The socially significant function of the state is to establish the social orientation
of the budget, which would ensure sufficient consolidated expenditures on social
development [1, p. 35]. It is important that social spending is protected, and Budget
and tax legislation can guarantee the financial performance of social spending in
regional and local budgets. It is also necessary to effectively spend federal extrabudgetary funds, ensuring their targeted use for social needs, especially in the
regions. Private extra-budgetary social funds under state guarantees can be
considered a source of additional resources.
Other areas of the social sphere can make do with private investment. For the
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development of social investment activities in these areas, non-financial options for
state regulation are sufficient: tax incentives, legal mechanisms, and information
support. The main thing in state financing of social investment activities is to follow
the selected performance indicators, for example, to reduce morbidity, increase jobs,
reduce payments from social insurance funds, etc.
State regulation of social investment should follow two fundamental principles:
the principle of social justice and the principle of socio-economic
efficiency [2, P. 41]. The economic meaning of state regulation of social investment
is to perform four main functions of the state and its structures:
- production and redistribution of necessary social goods, works or services;
- financing of social investment activities;
- stimulating the social investment process;
- information support for Social Investment.
The purpose of state regulation of social investment activity is to achieve the
best option for interaction between the state, investors and consumers in the process
of improving the level and quality of life in the country.
Well-known models of interaction between government and business
include [3, p. 28]:
"Voluntary-compulsory charity" – directives of the authorities in relation to
business, for non-compliance with which business expects certain sanctions. Subject
of initiative of this model: authorities. The advantages of the model are the
preservation of social infrastructure, the implementation of large social projects based
on co-financing. The disadvantages are the dictate of power, low efficiency of
corporate social programs of companies. Commitment to democratic values is low;
"Bargaining" is a model in which social investment is an instrument of pressure of
business and government on each other without taking into account common socio-public
interests. Subject of initiative of this model: authorities. Advantages of the model in
implementing projects aimed at low-security groups of the population: pensioners,
disabled people. Commitment to democratic values is high. The disadvantages are the lack
of social initiative of companies, insufficient allocated funds;
"City-combine" is not always a profitable business investment in the region of
its presence, without which doing business will be difficult in the future. Subject of
initiative of this model: companies. Advantages of the social infrastructure
development model. The disadvantages are the subordination of social infrastructure
to the interests of the company, and local communities are not involved in the
decision-making process. Commitment to democratic values is low;
"Social partnership" – awareness of common interests by business and
government and joint work to improve the quality of life of people in accordance
with their goals and competencies. Subject of initiative of this model: companies. The
advantages of the model lie in the joint determination of Social Policy Priorities,
pooling resources and professional expertise. Commitment to democratic values is
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high. The disadvantages are that the authorities assume the function of coordinator,
which they will not always be able to cope with.
These models are distinguished depending on the subject of initiative and
commitment to democratic values and allow us to trace the level of development of
awareness and communication in the interaction of subjects of public relations.
Companies in the regions where they operate significantly affect the quality of
life of the population living in cities, certain areas of large cities, and other localities
in the country. Some experience in this area was accumulated in the soviet period.
However, the post-soviet period also determined the presence of factors that have a
negative impact on investment activity in Ukraine as a whole:
- socio-political instability in the country;
- lack of a set of programs for the strategic development of the country,
territories, companies [4];
- social stratification of the country's population by income and property;
- low standard of living of the country's population;
- unemployment;
- the presence of corruption and criminalization of society in economic spheres
of activity;
- failure to comply with democratic principles in the organization at all levels of
government.
Since the 2000s, the situation has been improving and social investment
practices have been developed. However, the continuation of this development is
impossible without the interaction of state authorities and business structures.
There are several options for businesses to participate in social programs, both
their own and implemented by other stakeholders. One of the well-known
classifications of forms of participation of companies in solving social problems
provides for the following forms of participation [5]:
- social investments-allocated for the implementation of social programs aimed
at improving the standard of living of the population;
- cash grants-financial resources allocated for the implementation of specific
social programs and research, selected on a competitive basis;
- volunteer activities of the company's employees-aimed at attracting employees
to social programs through the provision of their resources, such as time, professional
knowledge and private donations;
- sponsorship and charity-funds allocated by the company for social programs in
both financial and non-financial form;
- socially significant marketing-program financing, which is the deduction of a
percentage of sales of a particular product or group of products to social programs;
- equivalent funding-provides for joint financing of programs by the company,
non-profit organization and authorities;
- social budget-a comprehensive financing plan that a company forms for its
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social programs.
The listed forms of business participation in solving social problems usually
complement each other in practice, but currently new forms are appearing or
prevailing ones are highlighted. Based on the results of a study of the practice of
social investment of companies, we have proposed the following forms of
participation of companies in social programs:
- social investment together with a non-profit organization. Such a partnership
allows you to transfer the content component to a non-profit organization that has
expertise in this matter and better understands the market. Typical programs include
support for specialized education, work with disabled and vulnerable segments of
society, and Environmental Protection [6];
- public-private partnership. The partnership allows you to find funding for
large-scale projects that will benefit both the company and the entire society. Typical
programs are infrastructure projects;
- scholarships and grants. A company can apply for grants and allocate its own
to support certain projects and areas. Typical programs include research and
educational projects, support for talented young people;
- corporate fund of the company. It allows a systematic approach to social
investment, but requires a lot of interest from the company and the allocation of
financing. Typical programs are long-term social programs, regional support, and
entrepreneurship development;
- corporate volunteering. A non-financial form of participation that, in addition
to the social good, increases employee loyalty. Typical programs are support for
vulnerable groups of the population, donation;
- implementation of your own programs. Requires a dedicated department or
person to meet the company's goals and mission. Typical programs are leadership
development and reducing the negative impact of the company's activities.
The presented forms of participation of companies in the implementation of
social programs reflect the variety of possible impacts on social facilities and allow
the company to make management decisions depending on the goals and available
resources. For example, implementing corporate volunteering programs usually
requires smaller budgets, but more time spent by the company's employees. When
implementing projects with a partner non-profit organization, on the contrary, the
budget increases and the direct participation of the company's employees decreases.
To solve social issues, companies often involve not only government bodies, but
also public organizations in social investment projects. Large companies usually have
a base of partners: departments, departments, foundations, volunteer movements,
non-profit organizations [7].
Partnership with non-profit organizations gives the company the opportunity to
perform high-quality social investment projects without its direct participation. At the
same time, non-profit organizations can act as intermediaries or directly implement
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social investment programs.
The non-profit sector plays an important role in the practice of international
companies in the field of social investment.
The standard model of interaction with non-profit organizations provides for
joint development of goals and objectives of the social program with the company,
identification of the main stakeholders.
Non-profit organizations implement social programs with the help of their
partners and report to the investor company after implementation. This model of
cooperation is quite transparent, but requires a large number of professional nonprofit organizations specializing in various social issues.
At the same time, an analysis of the activities of non-profit organizations in
Ukraine has shown that most of these organizations practically do not conduct real
activities or do not have sufficient resources to implement projects. This state of
affairs is due to the following reasons:
- lack of educational programs that train personnel for the non-profit sector;
- lack of extensive experience in interaction of non-profit organizations with
companies and authorities, which is due to a lack of understanding of the place and
role of non-profit organizations in solving social problems;
- lack of resources, in particular, offices in most non-profit organizations due to
high rental rates; lack of co-working spaces (joint work spaces) and other spaces
where it is possible for such organizations to work together.
Unfortunately, currently there is a belief among existing non-profit
organizations that "business should" allocate funds for their activities. While
additional initiatives of companies are voluntary, which should encourage non-profit
organizations to show the benefits of participating in social initiatives and motivate
companies to participate in them.
The development of non-profit organizations is an important task for increasing
the number of social investment programs. It is important to provide state support to
current organizations and public activists, as well as inform the public about existing
examples of non-profit organizations ' activities.
Another form of participation of companies in socially significant projects is
implemented through public-private partnerships. This model has already proven its
effectiveness and is increasingly used in modern Ukraine. Among the areas of
interaction between the state and business in developed countries, social
infrastructure (education, healthcare, culture) prevails, and in developing countries –
transport (construction of roads, airports, etc.).
By definition, public-private partnership is a form of interaction between the
state and business in order to solve the problems of society on favorable terms for
both parties [8].
However, many companies, especially medium-sized businesses, often lack the
connections and business reputation to work with the authorities.
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Conclusions. Analysis of models of interaction between government, business
and society in the practice of making managerial decisions allows us to determine
that it is necessary to expand the interaction of government, business and society to
the model of three-way relations between business, government bodies and non-profit
organizations in order to implement effective social investment projects. As practice
confirms, the forms and models of such interaction require additional development.
This will make it possible both to solve complex tasks of socio-economic
development of society, and increase the loyalty of the population to all participants
in the social investment process.
So, the problem of relations between government and business cannot be
considered outside the problem of social responsibility of business to society as a key
element of the complex process of interaction between society, the state and business.
Partnership between the state and entrepreneurship is now becoming the most
important mechanism for solving socio-cultural problems and building a civil society
in the country.
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PUBLIC EXTERNAL BORROWINGS UNDER CONDITIONS OF
FORMATION OF MECHANISMS OF BALANCED DEVELOPMENT AND
DECENTRALIZATION IN UKRAINE
Abstract. This paper investigates the current condition of state external
borrowings and debts in the economic system of Ukraine under the conditions of
formation of public mechanisms of balanced development and decentralization.
The article shows some aspects of the process of modernization of mechanisms
and tools in the field of loan management and the relationship between borrowing
and resource management. It has been revealed theoretical principles of the current
stage of the process of reforming the management system of power under the
conditions of modernization of the system of state and regional governance in
Ukraine. It has been suggested the scientific provisions of the theoretical
substantiation of the role of the mechanisms of state borrowing management and their
impact on regional and local management in the formation of the modern economic
system.
It has been determined that from the standpoint of the science of public
administration, profound market changes in the national economy require updating
mechanisms, certain tools of public administration and administration in order to
ensure governance at all levels of government.
It has been discovered the further directions of the process of improving the
modern system of public administration in the field of public borrowing and the
possibility of using them in the reform.
In the conclusion, some results of the first stages of implementation of the
transfer of power to the local government in terms of European practices have been
presented.
Keywords: government borrowings, mechanisms and tools, public
administration, regional policy.
Problem statement. An important component of public finance in the transition
to developed market conditions in the national economy are external and internal
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borrowing and public debt. It has to be noted that the state budget deficit, attraction
and use of external borrowing programs to cover it led to the formation and
significant growth of public debt in Ukraine. The large size of domestic and external
debt and a significant increase in costs for its maintenance necessitate the solution of
this problem, and hence the search for ways to improve the mechanisms of its
macroeconomic (public) management. The experience of countries with developed
market relations shows that the more burdensome the accumulated external and
internal debt becomes for the state, the more its service is actively involved in the
interaction with the functioning of the national economy and its financial system.
This leads to the disruption of the entire system (mechanisms and tools), changes in
the state course for the effective development of the national economic system and is
accompanied by an urgent search for new approaches in the direction of a balanced
state economic policy.
In the modern economy of Ukraine, public borrowings are increasingly
becoming both a financial and a social and political problem, which has to be solved
by implementing effective mechanisms and tools of public administration in this area.
In addition, public debt is directly related to the problem of economic security [1].
The issue of public debt management and servicing is particularly important in
the context of the economic difficulties that Ukraine has been experiencing in recent
years. Solving the problem of public debt service is one of the key factors of
economic stability in the country. The budgetary capacity of the state, the stability of
its national currency, and thus the financial support of international financial
organizations largely depend on the nature of the debt problem settlement. The need
to address these issues requires finding methods to improve the mechanism of public
debt management and servicing in Ukraine.
Analysis of recent research and publications. An important contribution to the
study of public debt was made by Western economists: D. Ricardo, A. Smith,
M. Braunrig, S. Weintraub, H. Johnson, O. Eckstein, J. Keynes, A. Laffer, A. Lerner,
R. Musgrave, M. Friedman and others. The theoretical basis of public debt and issues
related to its management are covered in the works of such Ukrainian scholars such
as: O.D Vasylyk, V.Y. Vorotin, A.S. Galchinsky, H.N Klymko and others.
However, there are some gaps in studyings related to the problems of public
debt management, the peculiarities of its formation and development in the
conditions of formation of market relations in the economy of transition to a market
economy. In general, public debt is the amount of debt of the state on issued and
outstanding government domestic loans, as well as the amount of financial
obligations of the state to external creditors.
Purpose of the article. In the current conditions of changing approaches and
methods of management, the purpose of the paper is to investigate the current
condition of state external borrowings and debts in the economic system of Ukraine
under the conditions of formation of public mechanisms of balanced development
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and decentralization.
Statement of basic materials. Depending on whether borrowings are made
from internal or external sources, public debt is defined as internal or external debt.
External public debt arises in connection with the attraction of foreign loans by the
state. Public domestic debt reflects the subsystem of economic relations between the
state (including local authorities) and creditors from among legal entities and
individuals. The classic form of public internal debt is the debt of the central
government and local authorities [2].
The condition of public debt, on the one hand, depends on the annual operations
associated with obtaining new loans, and, on the other hand, the size of repayments
and interest payments on these loans. Government loans are credit relations between
the state and individuals and legal entities, as a result of which the state receives a
specified amount of money for a specified period for a fixed fee, they are a common
form of mobilization of financial resources. The amount of the state loan is included
in the amount of the country's public debt. With their help, temporarily free funds of
legal entities and individuals are mobilized to finance the needs of the state.
Government loans, on the one hand, caused by the state budget deficit, on the other
hand, cause a further increase in the budget deficit, which is associated with the
payment of interest on previously issued loans, the need to pay the capital amount of
debt. The issuance of loans allows the government to cover the budget deficit and
expand financing of government needs. However, the issuance of government bonds
without careful and comprehensive consideration of all factors and circumstances
could threaten economic security, crowding out private investment and much more.
From the analysis of foreign and domestic sources, it has to be noted that all
areas of research on the problem of public debt can be divided into two. The first
direction is the study of A. Lerner, who, considering the consequences of public debt,
distinguished two parts of it - internal and external debt. We agree that domestic debt
cannot be seen as a burden passed on to future generations, and external debt only
becomes a burden when borrowed funds go to current goals and do not create new
value and wealth. External loans raised to finance industrial or agricultural
production, so spent productively, create an opportunity to repay interest and at the
same time increase national wealth. This view, with some adjustments, can be applied
to the conditions of Ukraine's transition economy.
The second direction is justified by the Keynesian approach to strengthening
macroeconomic management and regulation of aggregate supply and demand,
stimulating consumption in the long run, which encourages to consider public debt in
the context of "effective demand" and its undoubted stimulation.
Examining the economic preconditions for the formation of public debt, we note
that the budget deficit arises as a result of crises in the economic and political life of
the state and leads to the formation and growth of public debt. The budget deficit
increases public debt, and debt growth, in turn, requires additional budget
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expenditures to service it and thus increases the budget deficit. The deficit may be
related to the need for significant public investment in economic development. In this
case, it reflects not the crisis of social processes, but state regulation of economic
conditions, the desire to ensure progressive changes in the structure of social
production. The deficit may reflect the crisis in the economy, its collapse, the
inefficiency of financial and credit relations, the inability of the government to
control the financial situation in the country. In this case, the budget deficit is an
extremely threatening phenomenon, which requires the implementation of not only
urgent economic measures to stabilize the economy, financial recovery of the
economy, but also appropriate policy decisions [3].
The analysis of the main legislative acts on the formation and servicing of public
debt in Ukraine showed the need for further improvement and supplementation.
Ensuring a stable and scientifically sound legal framework is the main prerequisite
for regulating and reducing public debt.
Regarding economic indicators, it should be noted that according to the
Government, as of the beginning of 2021, the state and state-guaranteed debt of
Ukraine amounted to UAH 1,997.75 billion or USD 82.95 billion, including: state
and state-guaranteed external debt - UAH 1,159.84 billion (58.06% of the total
amount of state and state-guaranteed debt) or USD 48.16 billion; public and stateguaranteed domestic debt - UAH 837.91 billion (41.94%) or USD 34.79 billion.
Ukraine's public debt amounted to UAH 1,758.01 billion (88.00% of the total
public and state-guaranteed debt) or USD 73.00 billion. The state external debt
amounted to UAH 91.20 billion (46.61% of the total amount of state and stateguaranteed debt) or USD 38.67 billion. The state domestic debt amounted to UAH
826.81 billion (41.39% of the total amount of state and state-guaranteed debt) or USD
34.33 billion.
The state-guaranteed debt of Ukraine amounted to UAH 239.74 billion (12.00%)
or USD 9.95 billion, including: state-guaranteed external debt - UAH 228.64 billion
(11.44%) or USD 9.49 billion; state-guaranteed domestic debt - UAH 11.10 billion
(0.56%) or USD 0.46 billion.
It should be noted that today the most used model of attracting and using funds,
in particular in terms of deregulation coming to Ukraine from abroad is determined
by the government's strategy to maximize financial revenues from foreign sources,
including international financial institutions [4]. In order to reduce public debt, it is
necessary to implement effective measures to optimize debt, in particular to ensure
public policy on the optimal size of public debt, which is possible by legislatively
establishing appropriate amounts of domestic and external debt on a given date for
macroeconomic indicators. It is important to constantly improve the system of public
administration and public debt service by extending the term of debt turnover and
debt restructuring.
As for the dynamics of the ratio of public debt to GDP, since 2013 in Ukraine
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the growth of public debt has outpaced the growth rate of gross domestic product.
We note and in this context agree with the opinion of experts from the
O. Razumkov Center, that the main trend of recent years in the world economy is the
undisguised manifestation of state protectionism in the national economy. The task of
achieving a balance between the two main trends: the spread of free economic
development and trade and state protectionism needs to be addressed. This is
manifested in economic policy in the United States, and in the exit of Great Britain
from the European Union, and in the trends in the referendum in Spanish
Catalonia [3, p. 44]. With Russia's direct military aggression on the eastern border,
the complication of political relations with Hungary, Romania, and Ukraine, it is
necessary to develop its own system of management and regulation in the formation
and implementation of external borrowing and financial assistance programs for
Ukraine.
According to experts, the main reasons for the increase in the external
borrowing management system in 2021 of public and state-guaranteed debt are the
financing of the state budget through government borrowing, including by attracting
funds from the European Union and the recapitalization of PJSC "The State ExportImport Bank of Ukraine" , PJSC "State Savings Bank of Ukraine" and PJSC CB
"PRIVATBANK" and significant devaluation of the national currency.
It has to be noted that the indicator of the effectiveness of government
borrowing (as well as debt policy in general) is the dynamics of their value. The
growth of the weighted average interest rate on Domestic Bonds in 2021 was
facilitated by a significant reduction in the volume of loans from IFIs and limited
access to foreign markets. A significant problem in the implementation of
government borrowing is the high cost of borrowed resources and the prospect of its
growth given the expectations of the structural liquidity deficit of the banking system.
External borrowings of previous years in the short term contributed to the
exchange rate stabilization of the state currency and made it possible to increase
Ukraine's international reserves. Attracting external borrowings in the short term not
only does not have a negative impact on the parameters of national monetary policy,
but on the contrary in connection with the increase in supply in the foreign exchange
market can be considered as a factor of exchange rate stabilization of the state
currency. Given that exchange rate dynamics is a significant factor influencing
inflation expectations and inflation imports, it can be stated that external borrowings
also contain operational anti-inflation potential, which in the context of inflation
management expands the NBU's ability to pursue flexible monetary policies
favorable to economic growth.
It should also be borne in mind that in the medium and long term, external
borrowing may lead to increased outflows abroad in the form of servicing and
repayment of external debt, which, as the experience of many countries (including
Latin America), will have a negative impact on the balance of payments and,
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consequently, the exchange rate. Devaluation increases the amount of external debt
during its transfer to the national currency of Ukraine and increases the cost of
servicing external public debt.
Thus, the problems of forming an effective state policy in the field of formation
and implementation of programs of external borrowing and financial assistance to
Ukraine need urgent solution. The solution of these problems takes place in the
conditions of real coordination of fiscal and monetary policy in Ukraine and require
additional measures for macroeconomic stabilization and coherence of budgetary and
monetary policy.
Our observations show that with the real improvement of mechanisms for
regulating external borrowing and assistance to Ukraine, the NBU was forced to use
monetary policy instruments to compensate for cyclical (annual) liquidity fluctuations
caused by uneven cash execution, which regularly destabilize the foreign exchange
market.
In this situation and in order to improve the quality of borrowing management
and coordination of fiscal and monetary policy, the National Bank must comply with
its obligation to avoid any form of fiscal dominance, including direct or indirect
support of budget expenditures, and this will be positive. to influence the
improvement of regulation of external borrowings.
External borrowing contributes to the formation of a postponed "depressive
trap". After all, the funds withdrawn by fiscal means for servicing and repaying the
debt are lost for the domestic market, which acts as a brake on the economy, and the
braking influences of fiscal policy are intensifying. The share of GDP used to repay
and service external debt is deducted from productive use for the needs of the
national economy.
The Government of Ukraine has developed several new projects to modernize
state and regional governance, in particular in the context of decentralization. In our
opinion, it will be very difficult to do this without updating the entire borrowing
system. The task of researchers is to provide an advice on how to improve such a
system and bring these proposals to public administration decision-making
authorities. Modernization of governance at the regional and local levels of
government must be carried out in accordance with the following principles: rule of
law; openness, transparency and public participation; ubiquity of local selfgovernment; subsidiarity; availability of public services; accountability and control of
authorities and officials of local self-government to the territorial community; control
of local self-government authorities by executive bodies in matters of observance of
the Constitution and laws of Ukraine; legal, organizational and financial capacity of
local self-government; state support of regional administration and local selfgovernment; partnerships between the state and local self-government and sustainable
development of territories.
It should be noted that the directions of reform provide for the transition to a
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new decentralized model of organization of state and regional government, and this is
impossible without real resources. The main task of such areas is the analysis of
current problems in the field of management, definition of the basic administrative
and legal approaches, organizational, financial bases of their decision, coordination in
time with reforming of administrative-territorial system. The key issue of the reform
areas is the substantiation of proposals to ensure democratic and effective governance
at the regional and local levels, the introduction of a mechanism for optimal selfsufficient functioning of local governments.
The modern Ukrainian science and practice of public administration are
beginning to form approaches and implement separate tools at the regional and local
initiative, which take into account multidisciplinary tasks: ensuring social stability
and attracting resources to the regions. In this context, we believe that it is the
borrowing management mechanisms that need to be significantly adjusted. This
probably needs to be done with the renewal of international agreements and
declarations to Ukraine, in particular in the field of international technical assistance
and integration.
The local budgets, which are growing due to the modern decentralization
process and the state fund for regional development, do not yet address the issues of
effective regional and local management. Updated budgets require powerful
resources. Today, the logic of regional and local development, in particular strategic
planning and interaction with the central government, has been violated in national
governance. Undoubtedly, a difficult problem is subsidies. Thus, the subsidy of 5,419
local government budgets is over 70 percent, 483 territorial communities are 90
percent maintained at the expense of the state budget. Such a difficult situation
regarding subsidies and the implementation of permanent financial support through
the district budgets of small territorial communities using the system of equalization
subsidies is burdensome for the state budget and hinders the development of small
towns and large settlements in Ukraine.
Unlike other developed countries, Ukraine lacks effective and efficient
institutions of economic development at the regional, municipal and local levels. The
declaration of modernization intentions has not yet led to qualitative changes in the
management system at these levels.
Conclusions. The reforms of public administration initiated in Ukraine at
various levels and territorial organization of power form new framework conditions
and requirements for strengthening the role of government in Ukraine in ensuring the
quality of life, unconditional greater economic responsibility and strengthening its
resource capacity. As a result, national and regional authorities have been given
additional powers to ensure sustainable social and economic development, and new
opportunities have emerged to improve the quality of life of the population through
the use of additional resources, appropriate economic policies and development
strategies. We believe that public borrowing under the conditions of decentralization
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of power should significantly update the capacity of regional and local government
and provide real financial support for the development of the territories of Ukraine.
The world practice of recent decades shows that updating the tools of public
administration and forms of economic policy in the context of globalization and
multilevel integration should be based on fundamentally new - flexible and coherent
management forms and models, in particular in public borrowing and finance. Under
modern conditions of reforming the management system at the regional and local
level, it is necessary to improve and theoretically develop the directions of
transformation and their organizational and legal support in Ukraine in terms of
interaction with resource provision.
The most important in the practical sense in solving the problem of
modernization of the national governance system and regional economic policy are
the tasks of consistent formation of the logic of updating modern economic policies
of regions with the development of a set of functional mechanisms of modernization
based on benefits from multilevel integration and initiative of Ukrainian regions.
By joining the Council of Europe, Ukraine has committed itself to developing
local democracy. The European Charter of Local Self-Government was ratified
without reservation and the Congress of Local and Regional Authorities of Europe
began to monitor compliance with the provisions of the Charter. Today, the resource
component of this interaction is important.
Ukraine's integration into European structures requires the development and
implementation of a model of regional governance that would meet the principles of
regional policy of the European Union on the basis of financial cooperation, generally
accepted practice of internal interregional cooperation and international cooperation,
promoting new forms of cooperation in the center-region format, in particular in the
field of resource provision of formation.
Implementation of administrative and local self-government reform gives a
chance to create the necessary conditions for dynamic, balanced development of
territories in Ukraine, elimination of major regional disparities, return to real local
self-government with the help of the world community.
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СОЦІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
СУСПІЛЬСТВО
Анотація. Актуальність теми зумовлена процесами становлення
Української держави в умовах складної політичної, економічної та соціальної
ситуації всередині країни. Корупція, як вважає більшість науковців, стала
«раковою пухлиною», що впливає на діяльність і ефективність державних
органів та інституцій, гальмує економічний розвиток, загострює соціальні
конфлікти, підриває імідж України на світовій арені. Також, необхідно
зазначити, що в період військового конфлікту на сході України, корупція у
сфері оборони держави несе пряму загрозу національній безпеці та суверенітету
України.
Головними деструктивними наслідками процвітання корупції в державі є
такі негативні явища як: порушення принципу верховенства права; недовіра
суспільства до влади. Корупція в інституціях публічної влади зводить на нуль
економічні реформи, є причиною зменшення притоку іноземних інвестицій, а
також порушує принципи рівності та соціальної справедливості. В Україні
багато проблем стосовно такого явища як корупція, адже українське
законодавство має більш декларативний характер і лиш нещодавно почало
розробляти системний підхід до створення дієвих процедур у запобіганні і
протидії корупції. Саме тому розробка та впровадження заходів
антикорупційного спрямування має стати першочерговим завданням на шляху
до становлення України як правової держави.
Сьогоднішній стан цього антисоціального явища у державі є такий, що
сфера корупції і організованої злочинності стає конкурентом держави у
здійсненні управління суспільством, а сучасні організаційні норми і соціальний
ефект корупції створюють загрозу національній безпеці країни. За умов
відсутності ефективної системи контролю на різних рівнях, втрати
результативного
державного
керівництва
багатогранними
сферами
матеріального і духовного виробництва саме за умов переходу до ринкових
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відносин, корупція, особливо на рівні регіональних мафіозно корумпованих
кланів, загрожує національному суверенітету і територіальній цілісності нашої
держави.
За умов чітко невідпрацьованих економічних механізмів приватизації та
роздержавлення, наявної бюрократичної формалізації цих процесів, лобісти,
корумповані чиновники створюють умови для мафіозних структур, які
близькі до того, щоб стати власниками основного обсягу, насамперед,
матеріальних цінностей, створених сучасним і, особливо, минулими
поколіннями трудівників нашої країни. Економіка держави все відчутніше
набуває криміналізаційного характеру, видозмінюючи соціальну структуру
суспільства, зокрема, середню верству, диференціюючи її на злиденну,
традиційну і нову, що прислуговує «новим багатим». Корупція є живильним
середовищем для організованої злочинної діяльності з її різнобічними
методами і формами насильства, протекціонізму.
Світова практика свідчить, що найбільшого ефекту боротьби з
корупційними діями дає поєднання ефективної системи протидії корупції на
державному і міжнародному рівнях у поєднанні з нормативно-правовим
забезпеченням.
Ключові слова: антикорупційна діяльність, запобігання корупції,
антикорупційна політика.
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SOCIAL DEFINITION OF CORRUPTION AND ITS IMPACT ON
SOCIETY
Abstract. The topic's urgency is due to the processes of formation of the
Ukrainian state in a complex political, economic and social situation within the
country. According to most scholars, corruption has become a "cancerous tumor" that
affects the activities and efficiency of government agencies and institutions, inhibits
economic development, exacerbates social conflicts, and undermines Ukraine's image
on the world stage. It should also be noted that during the military conflict in eastern
Ukraine, corruption in the field of national defence poses a direct threat to Ukraine's
national security and sovereignty.
The main destructive consequences of the flourishing of corruption in the state
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are such negative phenomena as a violation of the rule of law; public distrust of
power. In addition, corruption in public institutions nullifies economic reforms; it is
the reason for the decrease in foreign investment inflows that violates the principles
of equality and social justice. Unfortunately, Ukraine has many problems with
corruption, as Ukrainian legislation is more declarative and has only recently begun
to develop a systematic approach to creating effective procedures to prevent and
combat corruption. That is why the development and implementation of anticorruption measures should become a priority on the way to Ukraine's rule of law.
The current state of this anti-social phenomenon in Ukraine is such that the
sphere of corruption and organized crime become a competitor of the state in the
management of society, and modern organizational norms and the social effect of
corruption pose a threat to national security. Moreover, in the absence of an effective
control system at various levels, loss of effective state leadership in multifaceted
areas of material and spiritual production in the transition to market relations,
corruption, especially at the level of regional mafia-corrupt clans, threatens national
sovereignty and territorial integrity of our state.
Given the clearly unfinished economic mechanisms of privatization, the existing
bureaucratic formalization of these processes, lobbyists, corrupt officials create
conditions for mafia structures that are close to becoming the owners of the bulk,
primarily of material values created by modern and, especially, past generations of
workers in our country. The state's economy is becoming more and more criminal in
nature, changing the social structure of society, in particular, the middle class,
differentiating it into the poor, traditional and new, which serves the "new rich".
Corruption is a breeding ground for organized crime with its various methods and
forms of violence and protectionism.
World practice shows that the most significant effect of the fight against
corruption is given by the combination of an effective system of combating
corruption at the state and international levels combined with regulatory and legal
support.
Keywords: anti-corruption activities, prevention of corruption, anti-corruption
policy.
Постановка проблеми. Корупція є однією з найбільш серйозних і
небезпечних соціальних загроз, яка безпосередньо впливає на стабільність,
безпеку, демократичну, політичну, економічну та соціальну систему країни.
Наслідки корупції призводять до падіння моральних цінностей, до втрати
довіри до державних інституцій, до загрози нормальному функціонуванню
ринкової економіки та демократичних інститутів, до поглиблення соціальної
нерівності та до порушення принципу рівних можливостей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання соціальних
наслідків, а також аналіз корупції та її соціальних наслідків і впливу на
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суспільство розглядали у своїх наукових працях багато вітчизняних та
міжнародних експертів.
Мета статті: проаналізувати корупцію як соціальне явище та розглянути
організаційні та правові основи функціонування антикорупційної системи в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Теоретичні та методичні аспекти
антикорупційної діяльності визначені Законом України «Про запобігання
корупції». Законом встановлені організаційні та правові основи
функціонування антикорупційної системи в Україні, сутність та методика
превентивної антикорупційної діяльності, правила стосовно ліквідації наслідків
корупційних дій.
Таким чином, антикорупційна діяльність здійснюється у трьох напрямках:
1)
Запобігання корупційним правопорушенням;
2)
Виявлення корупційних правопорушень;
3)
Ліквідація наслідків корупційних правопорушень.
Тобто бачимо, що антикорупційна діяльність тісно пов’язана з поняттям
«корупційне правопорушення».
Корупційним правопорушенням вважається діяння, яке містить ознаки
корупції та вчинене суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції», також за це діяння обов’язково має бути
встановлена
кримінальна,
дисциплінарна
чи/та
цивільно-правова
відповідальність [1].
У зв’язку з цим важливим є визначити, що таке корупція.
Корупцію, відповідно до законодавства України, є використання
суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання
корупції», службових повноважень або можливостей, пов’язаних з ними, для
отримання чи прийняття неправомірної вигоди, пропозиції/обіцянки цієї вигоди
для себе або інших осіб чи здійснення пропозиції/обіцянки надати
неправомірну вигоду суб’єкту, на якого поширюється дія відповідного закону,
або на його вимогу іншим юридичним чи фізичним особам, щоб схилити
суб’єкта до незаконного використання наданих йому службових повноважень
чи можливостей, пов’язаних з ними.
Тобто чітко визначено, що для застосування терміну «корупція» хоча б
одна з задіяних у діянні осіб повинна мати службові повноваження або
можливості, що пов’язані з ними.
Закон «Про запобігання корупції» поширюється перш за все на
уповноважених для виконання функцій держави чи місцевого самоврядування
осіб, в тому числі державні службовці, військові посадові особи, поліцейські
тощо. Також закон поширюється на осіб, що прирівнюються до
вищезазначених осіб, а саме:
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–
посадові особи державних чи комунальних підприємств,
особи, що входять до складу наглядової ради державних комерційних
підприємств;
–
особи, що надають публічні послуги (нотаріуси, аудитори,
оцінювачі, приватні виконавці, експерти, незалежні посередники,
третейські судді, арбітражні керуючі, члени трудового арбітражу);
–
представники наукових установ, навчальних закладів,
громадських об’єднань, особи, що належать до складу конкурсних
комісій, рад громадського контролю, громадських рад, утворених при
державних органах;
–
особи, що працюють на посадах, пов’язаних з виконанням
адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов’язків,
або спеціально уповноважені для виконання цих обов’язків у юридичних
особах приватного права, інші не службові особи, що виконують роботу
чи надають послуги відповідно до договору (в окремих випадках,
передбачених Законом);
–
кандидати в народні депутати України, в депутати Верховної
Ради АР Крим, на пост Президента України, обласних, міських, районних,
районних у містах, селищних, сільських рад, на посади міських,
селищних, сільських, голів та старост;
–
фізичні особи, що отримують кошти чи майно в рамках
реалізації в Україні антикорупційних програм, систематично виконують
роботи чи надають послуги щодо виконання стандартів у сфері
антикорупційної політики, якщо такі роботи, послуги фінансуються за
рахунок допомоги в сфері запобігання й протидії корупції;
–
фізичні особи, що керують чи входять до складу органів
управління об’єднань, інших непідприємницьких товариств, які
працюють у сфері запобігання, протидії корупції, виконання стандартів у
сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в
Україні, підготовки пропозицій з питань реалізації та формування такої
політики, чи/та беруть участь у заходах, пов’язаних із протидією та
запобіганням корупції.
Отже, корупційне правопорушення пов’язане передусім із використанням
повноважень з виконання функцій держави або повноважень щодо державних
підприємств чи державного майна [2, c. 86].
Антикорупційну діяльність в Україні здійснюють такі спеціально
уповноважені суб’єкти: органи прокуратури, Національної поліції, Національне
агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро
України.
Але окрім спеціально уповноважених органів відповідно до Постанови
КМУ «Питання запобігання та виявлення корупції» [3] в органах виконавчої
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влади, а також на підприємствах, установах, організаціях, які належать до
сфери їх управління, мають бути створені та функціонувати підрозділи (чи
особи, якщо немає можливості створити підрозділ) з питань запобігання та
виявлення корупції. Органам місцевого самоврядування та підприємствам,
установам, організаціям, які перебувають в комунальній власності, теж надана
відповідна рекомендація щодо створення та функціонування підрозділів (осіб),
які будуть проводити антикорупційну діяльність.
Також заходи із запобігання й протидії корупції мають проводити посадові
та службові особи юридичних осіб, тобто навіть у господарських товариствах
повинна проводитися антикорупційна діяльність.
Отже, основними суб’єктами, які повинні здійснювати антикорупційну
діяльність є:
–
органи виконавчої влади та суб'єкти, що належать до сфери їх
управління;
–
юридичні особи;
–
органи місцевого самоврядування та підприємства, які
перебувають в комунальній власності;
–
прокуратура;
–
Національна Поліція;
–
Національне агентство з питань запобігання корупції;
–
Національне антикорупційне бюро України.
Як бачимо, до антикорупційної діяльності мають залучатися і комерційні
підприємства, зокрема, вони мають проводити оцінку корупційних ризиків та
розробляти відповідні антикорупційні заходи. На практиці, на жаль, цей
механізм працює досить слабко.
Доцільно розглянути діяльність основних суб’єктів, що здійснюють
антикорупційну діяльність.
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) – це
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує
формування і реалізує державну антикорупційну політику.
Національне агентство несе відповідальність перед Верховною Радою
України і підконтрольне їй та підзвітне Кабінету Міністрів України.
Основною формою роботи НАЗК є засідання, що проводяться не рідше
одного разу на тиждень. Рішення Національного агентства приймаються
більшістю голосів від його загального складу.
До повноважень Національного агентства належать:
–
проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в
Україні та діяльності державних органів й органів місцевого
самоврядування у цій сфері, а також результатів досліджень, статистичної
та іншої інформації щодо корупції;
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–
розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної
програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки
ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
–
підготовка та подання до Кабінету Міністрів України проекту
національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
–
формування та реалізація антикорупційної політики,
розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
–
організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації
щодо корупції;
–
здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів
законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них
осіб;
–
координація та надання методичної допомоги щодо виявлення
державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй
діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі
підготовки та виконання антикорупційних програм;
–
здійснення контролю та перевірки декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій,
проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; державного
контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо
фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням
політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на
фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів
партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на
загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, звіту
зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій,
відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю
включених до них відомостей; затвердження розподілу коштів, виділених
з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних
партій, відповідно до закону;
–
забезпечення ведення Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

38

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

–
координація в межах компетенції, методичне забезпечення та
здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
–
погодження антикорупційних програм державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної
особи;
–
здійснення співпраці із особами, які добросовісно
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового
та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у
порушенні їх прав;
–
організація підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників
державних органів, посадових осіб місцевого самоврядування;
–
надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги
з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб;
–
інформування громадськості про здійснювані Національним
агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів,
спрямованих на формування у свідомості громадян негативного
ставлення до корупції;
–
залучення громадськості до формування, реалізації та
моніторингу антикорупційної політики;
–
координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері
формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з
державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та
міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;
–
обмін інформацією з компетентними органами іноземних
держав та міжнародними організаціями;
–
інші повноваження, визначені законом.
Більш серйозні корупційні правопорушення розглядає Національне
антикорупційне бюро.
Національне бюро [4]:
–
здійснює
оперативно-розшукові
заходи
з
метою
попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних
правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також в
оперативно-розшукових
справах,
витребуваних
від
інших
правоохоронних органів;
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–
здійснює
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також
проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень;
–
вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого
майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної
конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності
Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та
іншого майна, на яке накладено арешт;
–
взаємодіє з іншими державними органами, органами
місцевого самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх
обов’язків;
–
здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення
та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;
забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та
інших визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
–
забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності
співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення;
–
інформує суспільство про результати своєї роботи;
–
здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї
компетенції.
Також НАБУ проводить активну роботу щодо звернень громадян [5], [6].
Таким чином, діяльність НАЗК передусім пов’язана з виявленням і
усуненням конфлікту інтересів, з перевіркою декларацій службових осіб,
передусім посадовців вищого рівня. На жаль, робота НАЗК наразі носить
декларативно-паперовий характер, не вирішуючи на практиці проблему
корупції в таких галузях як охорона здоров’я, освіта тощо.
Діяльність НАБУ є досить результативною, НАБУ професійно організовує
розслідування, успішно попереджує розкрадання державних коштів.
Багато представників великого бізнесу бачать рішення проблем боротьби з
корупцією, в тому числі і для представників малого та середнього бізнесу, в
реалізації комплексу юридичних, адміністративних і інформативно-соціальних
заходів. Короткий перелік найбільш часто згадуваних заходів наведено нижче.
Юридичні та адміністративні заходи:
–
заборона на залучення посередників для участі в державних
тендерах. По оцінкам деяких представників великого бізнесу, найбільш
високий рівень корупції спостерігається саме в сфері державних
закупівель, коли необхідні товари і послуги купуються не безпосередньо
у виробників, а з використанням посередницьких схем. Причому нерідкі
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випадки, коли багатомільйонний контракт виграє фірма, зареєстрована
незадовго до проведення тендеру [7, c. 367];
–
проведення незалежної перевірки контрагента і експертиза
ціни кваліфікованим органом. Крім заборони на залучення посередників
пропонується проводити перевірку контрагентів при державних
закупівлях, в тому числі на предмет змови при проведенні тендеру, а
також експертизу цін кваліфікованим органом [8, c. 70];
–
внесення антикорупційних вимог в стандартну форму
тендерного договору з державними структурами. Розроблена форма
договору з державними і навколодержавними структурами часто не
містить антикорупційних вимог, таким чином, для компанії, яка виграла
тендер, не виникає додаткових умов і зобов’язань слідувати
антикорупційним практикам;
–
посилення трудового законодавства про звільнення. Поточне
трудове законодавство робить складним процес звільнення співробітника,
навіть якщо роботодавець має серйозні підозри щодо корупційних діянь
цього співробітника. В силу цих складнощів компаніям доводиться
«домовлятися» з такими співробітниками. Ці «домовленості» транслюють
персоналу і контрагентам компанії, що фактично серйозного покарання за
корупційні дії не буде [9, c. 275];
–
спрощення державних процедур. На думку багатьох
представників малого та середнього бізнесу, одні з основних корупційних
ризиків – вимушені «платежі за прискорення формальних процедур» і
прийняття позитивного рішення. Така ситуація виникає, зокрема, і тому,
що відсутня чітка і прозора система вимог, що пред’являються до
компаній, відсутня закріплена максимальна кількість перевірок одного
підприємства в рік і т. д.
Відповідно, спрощення державних процедур, а також чіткий список вимог,
опублікований в Інтернеті, і встановлену кількість перевірок підприємства в
рік, на думку представників малого та середнього бізнесу (МСБ), допоможуть
зменшити корупційну складову в цьому процесі [10, c. 141].
Інформаційні та соціальні заходи:
1)
загальна інформаційна хвиля, що починаються корупційні скандали
створюють інформаційне середовище, в якій корупція вважається «нормою
життя». Це згубно для розвитку країни. Державна політика повинна бути
спрямована на створення нетерпимості до корупції. Одним з інструментів
досягнення цього ефекту представники бізнесу вважають широке поширення
інформації про нетерпимість до корупції в країні і про успіхи боротьби з нею;
2)
підвищення загального рівня юридичної і загальногромадянської
грамотності серед представників малого та середнього бізнесу [11, c. 284];
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3)
розробка державних і недержавних безкоштовних освітніх програм,
семінарів для представників МСБ, які висвітлюють питання юридичного
характеру, важелі легітимного адміністративного регулювання виникаючих
проблем і інші питання. Такого роду просвітницька робота просувала б
відчуття невідворотності покарання за корупцію, фінансові, адміністративні і
кримінальні наслідки для залучених осіб [12, c. 339];
4)
за допомогою державних і громадських організацій, представників
великого бізнесу створювати спільноти представників МСБ за індустріальною,
територіальною або будь-якою іншою об’єднуючого ознакою [13, c. 184].
На регулярних зустрічах членів спільноти обговорюють хвилюючі їх
проблеми, в тому числі і питання боротьби з корупцією.
Останнім часом набули широкого поширення відомості про різні
корупційні скандали, проте майже немає інформації про те, яким чином ці
корупційні справи доводяться до кінця, як вирішується питання з покаранням
винних [14, c. 182]. Справи часто затягуються. Причини затягування розгляду
справ різні – брак суддів, неможливість сформувати колегію, неявка учасників
процесу з поважних причин тощо [15, c. 116].
За відсутності вироків у справах стосовно топ-корупції, посадовці можуть
уникати справедливого покарання за вчинені корупційні правопорушення, а
держава недоотримає кошти, арештовані в межах розслідувань.
Поява в пресі і на телебаченні інформації про доведені до кінця корупційні
справи дозволить змінити думку про непрозорість і упередженість судової
системи України.
Висновки. Отже, для вдосконалення антикорупційної діяльності
корисними можуть бути заборона на залучення посередників для участі в
державних тендерах, проведення незалежної перевірки контрагента і
експертиза ціни кваліфікованим органом, внесення антикорупційних вимог в
стандартну форму тендерного договору з державними структурами, посилення
трудового законодавства про звільнення, загальна інформаційна хвиля, що
починаються корупційні скандали створюють інформаційне середовище, в якій
корупція вважається «нормою життя», доведення корупційних скандалів до
кінця з покаранням винних, запуск Антикорупційного суду та продовження
судової реформи, посилення спроможності слідчих органів та припинення
міжвідомчої боротьби, перезапуск НАЗК на умовах прозорого конкурсу тощо.
Задля покращення показників антикорупційної діяльності треба
перезапустити НАЗК. Також необхідно ухвалити законодавство, яке дозволить
перезапустити НАЗК на умовах прозорого та незалежного конкурсу. Для
якісної співпраці та захисту викривачів корупції треба забезпечити законодавчу
базу, а також повне та безперешкодне функціонування реєстру е-декларацій,
впровадити автоматичну перевірку декларацій та активізувати перевірку
декларацій топ-посадовців.
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aim is to view new tools for studying this issue through an open form of interaction
between the state and interested subjects of public policy. Conclusions are made
on the benefits of expanding the research base by including civil society institutions
in communication with the authorities. The prospects of introduction the open public
research platform in studying the development of ethnic languages in the context of
Ukraine’s implementation of the European Charter for Regional or Minority
Languages, the realization of public policy in general are outlined.
Keywords: ethnic languages, public policy, government regulation, civil
society institutions, research platform
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси актуалізують права
етнічних меншостей у питанні збереження самобутності і розвитку власних
маркерів ідентифікації. Реакцією світової спільноти, як один із прикладів, стало
ініціювання у 2019 р. ГА ООН резолюції, згідно з якою, період 2022 − 2032
років визначений як «Міжнародне десятиліття корінних народів».
Модернізуючи вітчизняні концептуальні підходи державного регулювання
розвитку етнічних мов, до відмітних заходів української влади сучасного
періоду заносимо організацію й проведення установчого міжнародного саміту
Кримської платформи, прийняття закону «Про корінні народи України» (2021).
Проєкт стратегічної програми уряду «Концепція розвитку та популяризації
кримськотатарської мови на період до 2032 р.» − на стадії розробки з
перспективою затвердження у 2022 р.
Вочевидь, в умовах трансформації українського суспільства під впливом
глобалізаційних змін світового і регіонального рівнів, постійних викликів у
безпековому секторі, сфера державного регулювання етнічного середовища
потребує систематичної актуалізації й не втрачатиме важливості як одна із
складових публічної політики України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання розвитку етнічних
мов зверталося широке коло вітчизняних дослідників. У різних контекстах дана
проблематика була об’єктом уваги таких науковців, як: Б. Ажнюк, Л. Белей,
Д. Грицяк, Г. Євсєєва, В. Заблоцький, А. Корж, Л. Клименко, Т. Кияк,
Т. Ковальова, В. Котигоренко, В. Кулик, О. Куць, Л. Масенко, Л. Нагорна,
Л. Невара, Я. Радевич-Винницький, С. Римаренко, О. Руда, С. Савойська,
Є. Ткаченко, О. Ялова й інші.
У науковому дискурсі розвиток етнічних мов у контексті законодавчого
регулювання відображений в наукових працях Д. Абрамової, Д. Грицяка,
Л. Клименко, Т. Ковальової, Л. Невари, Л. Рапацької, Є. Ткаченка, О. Ялової.
Серед дослідників, які зверталися за зарубіжним досвідом мовної
політики, варто назвати вчених: Б. Ажнюк, В. Бабюк, Т. Ковальова,
В. Колісник, В. Кулик, І. Марусик, Є. Мацнєва , Т. Сенюшкіна, О. Сергєєва,
В. Трощинський.
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Розвиток етнічних мов через призму державного управління
етнонаціональними процесами, модернізації етнонаціональної політики та її
правових засад, досліджували В. Андріяш, О. Батанов, К. Вітман,
В. Войналович , В. Горбатенко, Ю. Гузинець, В. Євтух, І. Зварич, О. Калакура,
Л. Ковач, М. Козловець, А. Корж, В. Котигоренко, В. Коцур, Н. Кочан,
І. Кресіна, О. Кривицька, О. Куц, Л. Лойко, О. Майборода, Н. Макаренко,
П. Надолішній, В. Наулко, М. Панчук, Ю. Поліщук, І. Попова, Н. Попович,
О. Рафальський, С. Римаренко, В. Скляр, М. Степико, І. Тохтарова,
Ю. Шаповал, М. Шульга, В. Явір та ін.
Мета статті: проаналізувати сучасний стан науково-теоретичних розробок
предмета дослідження, запропонувати новітні інструменти вивчення розвитку
етнічних мов в Україні.
Виклад основного матеріалу. Зі сторони впливу зовнішніх факторів на
розвиток етнічних мов, їх вжитку носіями у відриві від країни походження,
німецька професорка К. Ріль зазначає, що вони переймають лексичний запас та
граматичну структуру мови навколишнього середовища внаслідок: зв’язку між
мовою і суспільством, стану шкільної освіти, ставлення політиків до підтримки
таких мов [1]. Тож, мовне середовище як будь-яка інша відкрита система,
знаходиться під впливом факторів різноманітного походження, що зумовлюють
розвиток мови поряд із формуванням світогляду її носіїв.
Слушна теза В. Євтуха: «Мова є чи найхарактернішим маркером етнічної
незалежності. Найчастіше її ідентифікують з тим чи тим народом, тією чи тією
національністю [2].». Доповнюючи, відзначаємо, що мова уособлює символ
поведінки, психічної реакції, відголос на події, ставлення особи до оточуючої
реальності.
Етнічна мова, як різновид мови, виступає способом комунікації.
Перетворюється на засіб пізнання, репрезентативну форму людини, урешті код
нації. Інтерпретуючи реальність, індивід створює власні концепти
відображення соціальних запитів. «Мовні відносини уможливлюють
багатосторонні й багатоманітні контакти між індивідами і соціальними групами
в незалежності від їхнього етнічного походження. Звідси – суспільні відносини,
як особливий тип міжнаціональних відносин, змістом яких є зв’язок між
суб’єктами – особами, національними меншинами, корінними народами,
етнічними групами, органами державної влади, що виникають з приводу
збереження, використання та поширення національних мов [3].». Таким чином,
досліджуючи розвиток етнічних мов − ми збагачуємося знанням про суспільні
відносини, й навпаки.
У контексті державної управлінської діяльності, етнічні меншості
перебувають у фокусі формування і реалізації публічної політики. Один з її
аспектів, утілення інтересів держави через етнічні маркери ідентифікації, серед
яких етнічна мова уособлює об’єкт цілеспрямованого впливу, чинник
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державотворення й розвитку етнічного середовища. Тож, складність та
багатозначність процесу обумовлює множинність взаємозв’язків між усіма
суб’єктами, шо потребує всебічного підходу до управлінських рішень.
Огляд сучасного наукового доробку у галузі державного управління
мовної й етнонаціональної сфер показує зростаючий інтерес до різнопланових
питань. Методологічні підходи і теоретичні основи варто сприймати як базові
складники розвитку не лише етнічної мови, а у комплексі − разом із
формуванням єдиного етнонаціонального простору.
Обговорюючи компоненти публічної політики Т. Ковальова зауважує, що
державна мовна політика покликана сприяти гармонійному мовному
середовищу в країні [4]. Оцінюючи статус державної мовної політики,
Г. Євсеєва відзначає її поступове перетворення з прикладної галузі загального
мовознавства і феномену в соціології в окрему сферу державного
управління [5]. Докторська робота вченої «Державна мовна політика в
контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади» [6]
присвячена основним напрямам розвитку механізмів державного управління з
підтримки етнічних мов у контексті євроінтеграційних устремлінь України.
Один із висновків О. Герасимової у докторському дослідженні «Формування та
реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні
аспекти» [7] − виникає необхідність не лише в ефективних механізмах мовної
політики, а й системному підході до розвитку державної та етнічної мов як
дієвого засобу від втрати самоідентичності під тиском глобальних
інтеграційних процесів. Об’єктом докторської роботи Т. Ковальової
«Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах
суспільних трансформацій» [8] є розроблення науково-теоретичних і
практичних рекомендацій. Дослідниця підкреслює актуальність перегляду
державою концептуальних основ, вироблення нових підходів. Вартує уваги
докторське дослідження «Державно-управлінський дискурс у політикоадміністративних відносинах: теоретичні та методологічні засади» [9]
Н. Попович у визначенні ролі держави в розвитку етнічних мов. Серед об’єктів
державотворення автор виділяє також лінгвістичні процеси, вплив суспільних
чинників на функційний та внутрішньоструктурний розвиток мови. Можливість
використання досвіду зарубіжних країн вивчає Ю. Чередник у докторській
роботі «Модернізація державної мовної політики в Україні: теоретикометодологічний аспект» [10]. Авторка пропонує проєктний підхід для
виявлення передумов конфліктів в залежності від регіону, задля побудови
єдиної державної системи мовних орієнтацій. У статті Ю. Куца «Сучасна мовна
політика Української держави: управлінсько-правовий аспект» [11]
представлено системний аналіз визначення основних дискусійних питань
законодавчого забезпечення мовної політики. С. Савойська розглядає мовну
політику як складову комунікативної політики з врегулювання мовних
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конфліктів [12]. Її монографія «Мовна політика у сучасній Україні:
деструктивні і конструктивні виміри» [13] присвячена дослідженню наслідків
від глобалізації і трансформації суспільства. О. Сергєєва, у кандидатській
роботі «Державна мовна політика в Україні: європейський контекст» [14]
пише, що кон’юнктурний підхід окремих політичних сил до трактування
положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин викликало
розбіжності у визначенні мов меншин. Звідси – потреба в єдиному державному
підході до розвитку етнічних мов.
Теоретичним питанням формування правового поля мовної сфери
присвячена докторська праця Д. Абрамової «Законодавче забезпечення
державної мовної політики в Україні: теоретико-історичний аспект» [15]. У
кандидатському дослідженні Л. Клименко «Державна мовна політика в Україні
(теоретико-правовий аспект)» [16] обговорені визначення державної мовної
політики регулювання розвитку етнічних меншин у сфері освіти, ЗМІ,
судочинстві. Аналіз засад публічної політики здійснено Д. Грицяком у
кандидатській роботі «Політико-правові засади мовної політики в
Україні» [17]. Ним робиться висновок, що реалізація мовної політики в
інтеграційних умовах має регіональну специфіку. Л. Невара, досліджуючи у
кандидатській роботі «Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних
мов або мов меншин» [18] наслідки ратифікації Україною Хартії, акцентує на
критичних оцінках переважної частини експертів щодо відповідності
прийнятого ВР України ратифікаційного закону мовним інтересам країни.
Розглядаючи конституційно-правові засади мовної політики, О. Ялова у
кандидатському дослідженні «Конституційно-правові засади мовної політики
та їх реалізація в Україні» [19] відносить до її складових: державні програми
розвитку; упровадження місцевих мовних програм; організаційне й
матеріально-фінансове забезпечення; забезпечення вільного володіння
держслужбовцями державною мовою, за необхідності етнічними мовами.
Звертаючись до досвіду Великої Британії, Греції, держав Балтії, Іспанії,
Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Франції, Чехії, Швейцарії,
Швеції Б. Ажнюк узагальнює головні положення мовної політики: 1) провідна
роль державної мови; 2) захист і підтримка міноритарних мов; 3) двомовність із
достатнім володінням державною мовою [20]. Практика застосування різних
моделей у Бельгії, Іспанії, Швейцарії, Угорщини, Фінляндії стала об’єктом
досліджень В. Бабюк [21]. Авторка доходить висновку: мовна політика
більшості європейських країн реалізується за принципом «додатковості» −
прийняття рішень на рівні етнічних спільнот; найбільш позитивний результат
забезпечення мовної толерантності досягається органами місцевого
самоврядування в освіті і квотуванні посад. Т. Ковальова, вивчаючи політику
забезпечення мовних прав угорської та української національних меншин
Словаччини, позитивно відмічає взаємодію між органами влади й українською
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меншиною − така ефективність досягається завдяки комунікаційним стратегіям
між урядовими і неурядовими організаціями [22]. Теоретичні засади
інтеграційної моделі етнополітики Латвії та Естонії розглядаються
В. Трощинським у праці «Інтеграційна модель державної етнополітики:
зарубіжний досвід для України» [23] на предмет можливості застосування
подібної моделі міжетнічних відносин в Україні. У монографічній праці
«Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн
Вишеградської групи» [24] (Я. Турчин, Л. Дорош, Т. Лейк, М. Гетьманчук, М.
Бучин) розглянуто особливості вдосконалення законодавства з регулювання
мов меншостей у межах адміністративних одиниць Польщі, Угорщина, Чехії,
Словаччини.
Із внеском науковців філологічної сфери з дослідження державної мовної
політики можна ознайомитися у працях Я. Радевич-Винницького, який вивчав
окремі аспекти глобалізації у проєкції на вітчизняне етнічне середовище й
етнічно-субетнічні особливості, розвиток мовно-інформаційного простору [25].
О. Руда, у монографії «Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у
сучасному українському політичному дискурсі» [26], досліджує зміст, структуру
і характер прийомів впливу на прикладах маніпулювання суспільною
свідомістю у мовному питанні, аналізує маніпулятивний потенціал різних
мовних засобів комунікативних стратегій. Певна увага науковців
зосереджувалася на «русинській автономії»: Л. Белей заперечує оригінальність
русинської мови: «не має нічого спільного з лінгвістикою та не лежить у
науковій площині, для розв’язання ідеологи неорусинства послідовно
використовують технологічні прийоми, що лише імітують наукові методи. Із
цією метою вони намагаються маніпулятивно довести відрубність граматики,
фонетики та лексики найзахідніших українських говорів або ж місцевої
літературно-мовної традиції [27].»; І. Кресіна розглядає вимогу русинів на
отримання статусу національно-територіальної автономії з позицій
законодавства. Роблячи висновок, що такий інститут в Україні не працює, вчена
однак зазначає: «відмовляти русинам у самовизначенні означає заганяти вглиб
етнополітичну проблему, яка згодом обернеться справжніми сепаратистськими
тенденціями, загрозливими для цілісності держави [28].».
У парадигмі етнонаціональної політики. В. Андріяш у докторському
дослідженні
«Модернізація
механізмів
державного
регулювання
етнополітичних процесів України в умовах глобалізації» [29] вивчає різні
форми глобалізації й її наслідки для українського етнічного середовища −
поширення інформаційних мереж, виникнення культурної агресії з боку більш
розвинених країн. С. Римаренко, над важливістю утвердженням державної мови
поряд з врахуванням інтересів різних мовних груп, розмірковує у монографії
«Індивідуальні та колективні права: етнополітичний контекст» [30].
Обговорюючи механізм мовної гомогенізації він відзначає, що такий підхід не
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може бути конструктивним повною мірою в умовах розвитку мовного
розмаїття та захисту малих мов. У колективній монографії «Мовна ситуація в
Україні: між конфліктом і консенсусом» [31] (О. Майборода, М. Шульга,
В. Горбатенко, Б. Ажнюк, Л. Нагорна, Ю. Шаповал, В. Котигоренко,
М. Панчук, В. Перевезій), на основі результатів соціологічного моніторингу,
обговорюються прояви мовного чинника під час суспільної трансформації.
Монографічне дослідження «Етнічний вимір соціоструктурних перетворень»
[32] (В. Фадєєв, Г. Носов, В. Багінський, Б. Попов) присвячене вивченню
взаємозв’язку між етнічними процесами та трансформаціями соціальної
структури. У колективній монографії «Теоретико-методологічні засади
соціокомунікативного механізму публічного управління» [33] (В. Бондар,
С. Бронікова, Р. Ленда й ін.) проаналізовано категорії механізму публічного
управління з виокремленням соціокомунікативного. Авторами розкрито його
антропоцентричну сутність і ресурсний потенціал, у тому числі на прикладі
функціонування міждержавних органів України та країн історичного
походження національних меншин.
У книговиданні. «Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і
рекомендації» [34] міжнародного авторського колективу Ю. Бестерс-Дільґер,
Д. Ґ. Сальваторе, В. Кулик, Л. Масенко, Н. Трач, у якій продемонстровано
результати проєкту «Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні
аспекти та подальші перспективи», базуючись на висновках опитування й
фокус-групових дискусій, проведених у Києві, Донецьку, Луцьку, Львові,
Одесі. В. Кулик, у книзі «Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний
досвід та його придатність для України» [35] розкриває сутність мовної
політики сімнадцяти країн світу.
Виходячи з аналітичного огляду наукових джерел, мають місце попередні
висновки, що розвиток етнічних мов є об’єктом вивчення різних галузей науки.
Це підтверджує комплексність і складність проблематики. До основних
аспектів, через призму публічної політики, яким надавалася пріоритетна увага,
відносимо: розробка теоретико-методологічних засад державної мовної й
етнонаціональної політики з дослідження різнопланових предметів наукового
інтересу; колективні та індивідуальні мовні права етнічних (національних)
меншин; етнічна мова як маркер ідентичності; особливості державного
регулювання етнонаціональною сферою і мовною політикою; вплив
глобалізації та трансформації суспільства на етнічне середовище; виникнення
конфліктів на мовному ґрунті; мовне питання у маніпулятивних технологіях;
необхідність приведення законодавчого поля у відповідність з міжнародними
вимогами й стандартами, зокрема Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин. Утім, не буде помилковим відзначити, наявні теоретичні розробки
потребують подальшого вивчення з розширення формату спілкування між
державою та інститутами громадянського суспільства.
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У контексті державного регулювання розвитку етнічних мов, передусім,
спираємося на положення Хартії. Ратифікацією Україною цього документу
Ради Європи, державою узято зобов’язання за 48 показниками відносно 13
етнічних мов, за напрямами: освіта; судова влада; адміністративні органи і
публічні послуги; ЗМІ; культурна діяльність й засоби її здійснення; економічне
та соціальне життя; транскордонні обміни. Визначений порядок передбачає
звітування відповідним ЦОВВ на адресу Комітету експертів РЄ.
З боку інститутів громадянського суспільства, диверсифікація шляхів
більш широкого їх залучення: по-перше, як користувачів сервісних послуг
держави до взаємодії з державними інституціями, а також об’єкта
цілепокладання державного регулювання; по-друге, як зацікавлених суб’єктів
публічної політики в усьому спектрі розвитку етнічного середовища − не
втрачатиме пріоритетності в умовах транзитного переходу суспільства.
Тож, звернімося до застосування платформи − феномену, який був
визначений автором як форма зі створення спеціального соціального
середовища для здійснення інституціалізованої взаємодії між владою і
організованим громадянським суспільством задля узгодження рішень з метою
реалізації інтересів учасників [36]. Наприклад, у формуванні незалежної бази
емпіричних даних з вивчення стану розвитку етнічних мов у руслі зобов’язань
держави за Хартією, або іншої дотичної проблематики − як експеримент,
пропонується відкрита суспільна дослідницька платформа [37].
До її характерних особливостей відносимо. Безпосередня участь
представників етнічних спільнот через анкетування задля висловлення своєї
позиції з тих чи тих питань, з однієї сторони. Тематичне спрямування й
змістовне наповнення опитувальників, систематизування та аналіз даних,
висновки, пропозиції тощо – у межах сфери наукового пошуку заінтересованих
експертів і фахівців, з іншої сторони.
Серед переваг такого методу отримання інформації і способу наукового
пізнання варто відзначити − можливість інтерпретації результату у формі
таблиць або діаграм за встановленими критеріями відразу після заповнення
анкети у дистанційному режимі он-лайн, його доступність. Також, при
напрацюванні масиву статистичних даних за певний календарний період стає
можливим проаналізувати у невідкладному часовому вимірі показники
динаміки розвитку досліджуваного предмету, виявити наявні тенденції,
виконати необхідні кореляції й інше.
Висновки:

З метою вдосконалення об’єкт-суб’єктних / суб’єкт-суб’єктних
відносин між акторами публічної політики у площині «держава – інститути
громадянського суспільства», важливим постає розширення діапазону
механізмів державного управління соціокомунікативної дії шляхом
використання такої форми, як платформа.
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Модернізація підходів органами влади по взаємодії з етнічними
(мовними) групами або іншими соціальними компонентами, за посередництвом
он-лайн доступної суспільної платформи уможливлюватиме отримання
невідкладного зворотного зв’язку про оцінку споживачами сервісних послуг
держави. Це даватиме змогу підвищувати якість наявних послуг та апробувати
їх нові види.

Аналіз результатів анкетування, як одного з ефективних способів
отримання достовірної інформації, за посередництвом відкритої форми
взаємодії з етнічними (мовними) групами, дозволятиме адресно спрямовувати
ресурси, що підвищуватиме їх продуктивність. Наприклад, у виконанні
зобов’язань держави за Хартією із визначення реального становища
міноритарних мов які знаходяться у загрозливому стані і найбільш потребують
захисту.

Серед переваг використання представниками експертного
середовища відкритої суспільної платформи як новітнього інструменту у
проведенні дослідження суспільних феноменів, наприклад, розвитку мов
етнічних меншин або іншої проблематики − розширення предметного поля
наукових розвідок, наповнення емпіричної бази.

В умовах розгортання самоврядування, спільне формування
суб’єктами публічної політики соціального простору у межах певної
адміністративно-територіальної одиниці − окремої ОТГ, прикордонних
районах, місцевості компактного проживання етнічних (мовних) спільнот тощо
− через вивчення пріоритетів населення за допомогою відкритої он-лайн
платформи, оптимізуватиметься практичне забезпечення інтересів окремих
мешканців та усієї громади.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОДИН ЗІ
ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ НОВОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
МОРЯКІВ
Анотація. Дана стаття демонструє рівень дослідження проблеми
соціального захисту моряків з врахуванням децентралізації та можливостей
територіальних громад, які мають морську інфраструктуру. Результати аналізу
наукових джерел щодо дефініції соціального захисту, у тому числі і моряків
показали наявність розмаїття визначень, які залежать від галузі науки, в межах
якої проводиться дослідження. Наукові публікації висвітлюють проблематику
організаційного, інституційного та правового забезпечення. Моделі соціального
захисту досліджуються саме в такому контексті.
Окремі дослідження в галузі публічного управління щодо соціального
захисту моряків відсутні. Моряки не розглядаються як окрема категорія зі
специфічними умовами праці, які вимагають спеціальних умов соціального
захисту. Проблемам децентралізації, моделей діяльності органів місцевого
самоврядування та громади присвячено багато публікацій в науці публічного
управління та адміністрування. В більшості публікацій наголошується на
важливості процесів децентралізації для громади. Втім, відсутні конкретні
дослідження щодо ролі суб’єктів місцевого самоврядування в розробці моделей
соціального захисту. Дослідники вивчають проблеми територіальних громад в
контексті діяльності органів публічного адміністрування, а саме: стратегічне
планування розвитку територіальних громад; пріоритети сталого розвитку
громад; європейський досвід децентралізації; розвиток інституціональної
структури регіону; правові засади децентралізації; бюджетів громад; зміцнення
муніципальної економіки.
Аналіз наукових статей продемонстрував наявність правового та
функціонально-організаційного підґрунтя для вирішення громадами проблем
соціального захисту різних категорій населення на рівні місцевого
самоврядування. Все це потребує правового забезпечення та вироблення
моделі соціального захисту моряків в територіальних громадах, які мають
морську інфраструктуру. Модель соціального захисту моряків, яка ґрунтується
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на громадській власності та громадській відповідальності може сприяти
економічному зростанню громади. В даному аспекті варто враховувати
концептуальні засади, розроблені науковцями стосовно наступного: форм
залучення суб’єктів управління національного, регіонального та місцевого
рівнів; формування нової моделі управління, зорієнтованої на посилення ролі
територіальних громад; зацікавленості міжнародних донорів щодо
фінансування проєктів територіальних громад; розподілу фінансових ресурсів;
зміни характеру взаємовідносин з центральною владою.
Ключові слова: публічне управління та адміністрування, соціальний
захист, соціальний захист моряків, місцеве самоврядування, модель соціального
захисту.
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DECENTRALIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS ONE OF
THE WAYS OF DEVELOPMENT OF A NEW MODEL OF SOCIAL
PROTECTION FOR SEAFARERS
Abstract. This article demonstrates the level of research on the problem of
social protection of seafarers, taking into account decentralization and the capabilities
of local communities with maritime infrastructure. The results of the analysis of
scientific sources on the definition of social protection, including seafarers, showed
the presence of a variety of definitions that depend on the field of science within
which the study is conducted. Scientific publications cover the issues of
organizational, institutional and legal support. Models of social protection are studied
in this context.
There are no separate studies in the field of public administration on the social
protection of seafarers. Seafarers are not considered as a separate category with
specific working conditions that require special social protection conditions. Many
publications in the science of public administration are devoted to the problems of
decentralization and models of local government and community. Many publications
address the importance of decentralization processes for the community. However,
there are no specific studies on the role of local governments in developing social
protection models. Researchers study the problems of local communities in the
context of the activities of public administration bodies, namely: strategic planning
for the development of territorial communities; setting priorities for sustainable
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community development; European experience of decentralization; priorities for
sustainable community development; European experience of decentralization;
розвиток інституціональної структури регіону; legal principles of
decentralization; community budgets; strengthening the municipal economy.
The analysis of scientific articles showed the existence of a legal and functionalorganizational basis for solving the problems of social protection of different
categories of the population at the level of local self-government. This requires legal
support and the development of a model of social protection for seafarers in local
communities with maritime infrastructure. The model of social protection of
seafarers, which is based on state property and public responsibility, will contribute
to the economic growth of the community. In this aspect, it is necessary to take into
account the conceptual framework developed by scientists in relation to the
following: forms of involvement of government entities at the national, regional and
local levels; formation of a new management model focused on strengthening the role
of territorial communities; interest of international donors in financing projects of
territorial communities; distribution of financial resources; changes in the content of
relations with the central government.
Keywords: public administration and public management, social protection,
social protection of seafarers, local self-government, model of social protection.
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні проблема соціального
захисту моряків є актуальним питання як для науки публічного управління та
адміністрування, так і для практичної діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування. Попри наявність великої кількості правових актів
щодо соціального захисту, моряків не відносять окремої категорії, яка має важкі
специфічні умови праці, що вимагає окремого соціально-економічного та
правового регулювання. Соціальний захист для них здійснюється на загальних
умовах, зокрема в частині пенсійного забезпечення. Окрім того, відсутність
правових актів щодо взаємодії з державами, на які зараз, в переважній
більшості, працюють українські моряки, призводить до двох видів
незахищеності: 1) правові гарантії безпеки життєдіяльності і оплати праці,
оскільки моряки працюються на приватні компанії; 2) правові гарантії на
соціальний захист як в Україні, так і в іншій державі, де зареєстрована приватна
компанія, яка надає морякам місце працевлаштування. В науковому контексті
розуміння поняття «соціальний захист» відрізняється розмаїттям поглядів,
концепцій, теоретичних засад. Втім, відсутня окрема дефініція «соціальний
захист моряків». Отже, виникає низка науково-прикладних проблем, до
вирішення яких мають бути залучені суб’єкти публічного управління та
адміністрування. Важливим питанням постає вироблення відповідної моделі
соціального захисту моряків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень
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українських науковців свідчить про наявність декількох напрямів дослідження
моделей соціального захисту в державі, зокрема: 1) наявність великої кількості
визначень поняття «соціальний захист» в залежності від галузі науки; 2)
відсутність сталих поглядів щодо визначення поняття «соціальний захист» в
правовому контексті, особливо те, що стосується моряків; 3) наявність
наукових досліджень в контексті організаційного та інституційного
забезпечення процесу соціального захисту; 4) велика увага проблематиці
соціального захисту на рівні державної політики, у тому числі і соціального
захисту окремих категорій населення, але без врахування проблем соціального
захисту моряків.
Також аналіз продемонстрував відсутність досліджень у наступних
актуальних напрямах: 1) соціального захисту в науці публічного управління та
адміністрування в аспекті впливу на дану проблематику органів місцевого
самоврядування та громади, які можуть створювати акціонерні громадські
товариства задля підтримки судноплавства та працевлаштування моряків; 2)
соціального захисту моряків, які працюють в Україні, і тих, хто працює під
прапорами інших держав; 3) створення окремого законодавства з питань
соціального захисту моряків; 4) ратифікації міжнародних правових актів з праці
моряків та їх соціального забезпечення та соціальних гарантій; 5) формування
окремого структурного підрозділу в органах державної влади та місцевого
самоврядування з питань соціального захисту моряків; 6) вирішення правових
колізій щодо ратифікації міжнародних правових актів щодо соціального
захисту моряків; 7) побудови моделі публічного управління соціальним
захистом.
Також відсутні дослідження щодо ролі місцевого самоврядування в умовах
децентралізації в розробці моделі соціального захисту моряків, зокрема у
приморських регіонах.
Мета статті: висвітлити результати аналізу наукових досліджень щодо
ролі місцевого самоврядування та громади в умовах децентралізації щодо
розробки моделі соціального захисту моряків.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових досліджень проблематики
децентралізації та можливостей сучасного місцевого самоврядування в Україні
продемонстрував відсутність як єдиного погляду на дану проблематику, так і
відсутність
конкретних
досліджень
щодо
можливостей
місцевого
самоврядування розробки різних моделей соціального захисту.
Здебільшого досліджуються наступні проблеми територіальних громад:
стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад
(В.О. Армашова, 2018); [1] адаптаційного підходу до визначення пріоритетів
сталого розвитку (в розумінні екобезпеки) за участі місцевих громад
(Н.В. Бобровська, 2018); [2] європейського досвіду децентралізації
(Я.Л. Донець, М.С. Піляк, 2018), [3] (О.О. Боярський, 2019); [4] розвитку
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інституціональної структури регіону (М.В. Дубініна, 2018); [5] значення
децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад для
регіонального розвитку (Р.С. Солодуненко, 2018); [6] концептуально-правових
засад децентралізації в Україні (К.В. Балджи, 2018); [7] основних аспектів
децентралізації влади в Україні (С.О. Ломпей, 2018); [8] місцевого розвитку в
контексті децентралізації (К.М. Скокова, 2018); [9] правових аспектів
запровадження децентралізації (М.П. Ушканенко, 2018); [10] бюджетів об’єднаних
територіальних громад у контексті децентралізації влади (Р. Бедрій, 2019); [11]
децентралізація публічної влади і зміцнення муніципальної економіки
(П. Гураль, 2019); [12] проблем децентралізації (Н.А. Циганчук, 2019). [13].
В правовому контексті в наукових джерелах розглядаються процеси
передачі прав територіальним громадам, але не вказуються конкретні шляхи
вирішення питань соціального захисту та механізми його забезпечення.
Л. Василенко, М. Добровінський (2017) розглядають передачу прав на
прийняття рішень в умовах децентралізації тим органам, які не перебувають в
ієрархічній підпорядкованості центральним органам влади й найчастіше
обираються зацікавленими громадянами. [14] І.В. Хребтій (2018) характеризує
децентралізацію з територіальної та функціональної точки зору, де передаються
функції центральної влади до виконавчої влади адміністративно територіальних
одиниць. [15] Ю.М. Бардачов, І.П. Лопушинський, Р.М. Плющ (2019)
вважають, що децентралізація – це краща форма залучення суб’єктів
управління національного, регіонального та місцевого рівнів [16]
О.В. Алейнікова (2019) стверджує, що децентралізація як системний
процес має власні чинники успішності, які можна чітко означити, а успішність
децентралізації залежить від вмотивованої участі громад та їх економічно
активного населення. [17] Л.В. Горохова (2018) визначальним завданням
децентралізації влади в Україні вважає формування нової демократичної моделі
управління, зорієнтованої на посилення ролі територіальних громад. [18]
І.Л. Литвинчук (2018) проводить дослідження в контексті інноваційної
стратегії, яка тлумачиться як надбудова до стратегії реформ децентралізації, і є
синергетичним управлінським ефектам. [19] І.В. Дробуш (2018) зауважує, що
налагодження тісної співпраці з місцевою спільнотою, мобільного реагування
на потреби кожного мешканця, який територіально є віддаленим від
адміністративного центру територіальної громади й була створена нова
організаційна структура в системі місцевого самоврядування – інститут
старости [20]
M.M. Русинюк (2018) наголошує, що перед дослідниками постає потреба
розроблення такого механізму впровадження децентралізації, який би
забезпечив сталий розвиток держави. Дослідник зауважує, що особливу увагу
доречно приділити розгляду проблемних аспектів та недоліків децентралізації
публічного управління та адміністрування [21] С.З. Весперіс, Я.В. Решетняк
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(2018) зауважують, що процес децентралізації викликав значне зростання
зацікавленості міжнародних донорів щодо фінансування новостворених громад
через надання їм грантової підтримки на реалізацію проектів, спрямованих на
підвищення соціально-економічного рівня життя населення. [22] О.Ф. Новікова,
О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін. (2018) в контексті
децентралізації визначають соціальні ресурси, які нерозривно пов’язаний із
рівнями підприємницької, трудової та інноваційної активності громадян та
визначається соціальною відповідальністю бізнесу, підприємництва, окремих
соціальних груп та осіб на окремих територіях. [23]
Н.О. Муніка (2018) вважає, що децентралізація є потужним інструментом
державної політики із забезпечення збалансованого розвитку територіальних
громад. [24] О.І. Голубчак, Л.Т. Гораль, С.В. Король (2018) наголошують, що
від ефективного розподілу фінансових ресурсів залежать не тільки позитивні
результати, але й рівень та якість життя населення. [25] Л. Сус (2016) зауважує,
що децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна розкривати через
його вплив на: адміністративно-територіальний устрій держави, систему
органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій, повноважень та
фінансових ресурсів. [26] О.Майданик (2018) зазначає, що формування
української моделі місцевого самоврядування здійснюється, з урахуванням
міжнародно-правових стандартів та практики інших країн в різних напрямах:
системно-структурному,
функціональному,
процедурно-організаційному,
фінансовому та ґрунтується на змішаній системі. [27]
Модель автономного місцевого самоврядування виокремлено в наукових
працях І.С. Щебетуна (2013) та визначено, що найбільш послідовно
впроваджена в таких країнах як США, Канада, Великобританія, Австралія,
Нова Зеландія. Вона базується на положеннях «громадської» муніципальної
доктрини й тому припускає відділення місцевого самоврядування від системи
державної влади, виключаючи будь-яке пряме підпорядкування муніципальних
органів органам вищого рівня. Характерна риса даної моделі - відсутність на
місцях повноважних представників центрального уряду, що контролюють
виборні муніципальні органі. Контроль центру за діяльністю органів місцевого
самоврядування в цьому випадку носить періодичний характер і здійснюється
шляхом фінансових ревізій (особливо відносно витрати цільових субсидій з
вищих бюджетів). [28] І.В. Шарапанівська, Л.О. Нікітенко (2019) стверджують,
що ідейним джерелом місцевого самоврядування виступає парадигма про
природне право людини з відображенням категорії справедливості, свободи та
рівності. [29] Дослідники зводять основні їх відмінності до різниці у поглядах
на способи формування місцевих органів та на характер взаємовідносин з
центральною владою. Н.М. Кондрацька (2015) наголошує на доцільності
розмежування понять «модель місцевого самоврядування» та «система
місцевого самоврядування», які в науковій літературі доволі часто вживаються
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як синоніми. Моделі місцеві самоврядування слід розглядати у межах певної
системи. [30]
Nicoletti Luigi (2018) інститути громадянського суспільства розглядає як
спільний орган місцевого самоврядування та виокремлює корпоративну
модель. Ці інститути відтворюють на місцевому рівні урядову систему, вони є
легітимізовані, характеризується великою кількістю комунікаційних каналів.
Спільнота характеризується як складна соціальна система, до складу якої
входять індивіди або групи людей, які мають можливість обмінюватись
культурою, традиціями, релігією, принципами та спільними цілями. Саме така
спільнота формує громаду, а вони в свою чергу спрямовані на створення
громадянського суспільства. Така система відносин заснована на принципах,
що дозволяють співіснувати та ефективно взаємодіяти державі, місцевому
самоврядуванню, громадянському суспільству та кожному індивіду окремо.
Посилення такої позиції підкріплюється процесами децентралізації, яка
передбачає передачу та делегування повноважень на місцевий рівень, що
легітимізовано законодавством. [31]
М. Баймуратов (2019) визначає територіальний колектив (місцеве
співтовариство) як «сукупність фізичних осіб, які постійно мешкають на певній
території і пов’язані територіально-особистісними зв’язками системного
характеру». [33] На думку науковця, таке місцеве співтовариство у наслідок
спільних взаємних комунікацій, що є системоутворюючим, об’єктивно здатне
виробляти характерні інтереси і реалізовувати їх на рівні місцевого
самоврядування.
Науковці (2018) відзначають, що спроможною територіальною громадою є
така громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та
кадрові ресурси є достатніми для вирішення її органами місцевого
самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в
інтересах жителів громади та об’єднань громадян. [33]
Висновки. Отже, аналіз літератури продемонстрував наявність правового
та функціонально-організаційного підґрунтя для вирішення громадами на рівні
місцевого самоврядування проблем соціального захисту різних категорій
населення. Втім, враховуючи зарубіжний досвід ролі місцевого самоврядування
у вирішенні питань соціального захисту моряків, зауважимо, що для
імплементації такого досвіду мають бути відповідні моделі децентралізації
влади і моделі соціального захисту. Все це потребує правового забезпечення та
вироблення моделі соціального захисту моряків в територіальних громадах, які
мають географічні та соціально-економічні передумови соціального захисту
моряків. З іншого боку, модель соціального захисту моряків, яка ґрунтується на
громадській власності та громадській відповідальності може сприяти
економічному зростанню громади.
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ У ПРОЦЕСАХ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація. У статті проаналізовано роль глобальних ініціатив у процесах
запобігання корупції з урахуванням кращих світових практик та окреслено
практичні рекомендації застосування передового досвіду в Україні.
Встановлено, що корупція має різні форми боротьби, які залежить від
урядових політик. Досліджено проєкти Світового банку з питань запобігання
корупції таких країн як: Афганістан, Бразилія, Кенія, Монголія, Сербія, Сомалі
та виявлено їх відмінності. Основними напрямами урядових політик в сфері
запобігання корупції в цих країнах є: покращення управління державними
фінансами та запровадження прозорої системи закупівель; розробка систем
штучного інтелекту; створення системи аналізу даних для моніторингу за
діяльністю судів та судового персоналу; формування системи відкритих даних;
запровадження секторально-орієнтованого підходу; створення спільних урядів,
які складаються з міжнародних консультативних груп та донорів. Відзначено,
що на методологічному рівні основними напрями дослідження Світового банку
є: формування нових підходів до виявлення та вимірювання корупції на основі
відкритих даних; використання нових джерел даних і методів для вимірювання
наслідків корупції; використання відкритих даних для оцінки ефективності
антикорупційних інструментів, політики та заходів; внесення нових знань з
питань доступу до даних, якості та конфіденційності інформації.
Проаналізовано основні моделі спеціалізованих інституцій боротьби з
корупцією
(модель
багатоцільових
органів
з
правоохоронними
повноваженнями, модель служби боротьби проти корупції в структурі
правоохоронних органів, модель інституцій із запобігання корупції, модель
оцінювання діяльності спеціалізованих антикорупційних органів). Визначено
особливості їх застосування в певних країнах та розглянуто шляхи їх адаптації
в умовах сьогодення в Україні. Розглянуто позицію вітчизняних науковців
щодо процесу удосконалення модернізації механізмів реалізації запобігання
корупції з врахуванням глобальних ініціатив та встановлено, що це потребує

72

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

розробки та реалізації певних дій з боку держави. Відзначено основні напрями
у процесах реформування на основі дотримання принципів прозорості,
формування нових підходів для виявлення та визначення рівня корупції на
основі
секторально-орієнтованого
підходу,
розробці
ефективних
антикорупційних інструментів. Окреслено перспективи подальших розвідок у
даному напрямі, які полягають у науковому обґрунтуванні та пошуку шляхів
щодо формування ефективної державної антикорупційної політики з
урахуванням впливу глобальних ініціатив на процеси запобігання корупції.
Ключові слова: глобальні ініціативи, корупція, запобігання та протидія
корупції, антикорупційні ініціативи, світовий досвід, моделі спеціалізованих
інституцій боротьби з корупцією.
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THE ROLE OF GLOBAL INITIATIVES IN CORRUPTION
PREVENTION PROCESSES: A WORLD EXPERIENCE FOR UKRAINE
Abstract. The article analyzes the role of global initiatives in the process of
preventing corruption, taking into account the best world practices and outlines
practical recommendations for the application of best practices in Ukraine. It has
been established that corruption has various forms of struggle, which depend on
government policies. The World Bank's anti-corruption projects in countries such as
Afghanistan, Brazil, Kenya, Mongolia, Serbia, and Somalia have been studied and
their differences identified. The main directions of government policies in the field of
anti-corruption in these countries are: improving public financial management and
introducing a transparent procurement system; development of artificial intelligence
systems; creation of a data analysis system for monitoring the activities of courts and
court staff; formation of an open data system; introduction of a sector-oriented
approach; creation of joint governments consisting of international advisory groups
and donors. It is noted that at the methodological level the main areas of research of
the World Bank are: the formation of new approaches to detecting and measuring
corruption based on open data; use of new data sources and methods to measure the
effects of corruption; use of open data to assess the effectiveness of anti-corruption
tools, policies and measures; introduction of new knowledge on data access, quality
and confidentiality of information.
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The main models of specialized anti-corruption institutions (model of multipurpose bodies with law enforcement powers, model of anti-corruption service in the
structure of law enforcement agencies, model of institutions for prevention of
corruption, model of evaluation of specialized anti-corruption bodies) are analyzed.
Peculiarities of their application in certain countries are determined and the ways of
their adaptation in the present conditions in Ukraine are considered. The position of
domestic scientists on the process of improving the modernization of implementation
mechanisms for the prevention of corruption, taking into account global initiatives, is
considered and it is determined that this requires the development and
implementation of certain actions by the state. The main directions in the reform
processes based on the principles of transparency, the formation of new approaches to
identify and determine the level of corruption on the basis of a sector-oriented
approach, the development of effective anti-corruption tools. Prospects for further
research in this area are outlined, which consist in scientific substantiation and
finding ways to form an effective state anti-corruption policy, taking into account the
impact of global initiatives on the prevention of corruption.
Keywords: global initiatives, corruption, prevention and counteraction of
corruption, anti-corruption initiatives, world experience.
Постановка проблеми. У вітчизняних та зарубіжних наукових підходах
«корупція» визначається як явище, що негативно впливає на рівень життя
населення та сприяє зростанню недовіри до органів влади з боку громадськості.
Особливо це проявляється в умовах глобалізації, політичної нестабільності,
кризових явищ тощо. Основними засадами антикорупційної державної
політики у цьому напрямку є формування сталості розвитку нашої країни,
реалізація
євроінтеграційного
вектору
та
дотримання
політики
євроатлантичного співробітництва. Все це обумовлює вироблення ефективних
шляхів подолання корупції в усіх сферах суспільного життя на основі
запровадження дієвої антикорупційної політики з врахуванням теоретикометодологічного наповнення. З цієї позиції надзвичайно важливим аспектом є
вивчення кращих світових практик та імплементація цього досвіду в реалії
українського законодавства. Безумовно це надасть можливість виробити
ефективні методи боротьби і запобігання корупційним явищам та значно
знизить рівень її деструктивного впливу на громадське життя.
Про актуальність проблеми дослідження також свідчать дані аналітичного
порталу «Слово і дія», які провели нещодавно опитування та встановили, що
більшість українців вважають корупцію серйозною проблемою для розвитку
держави. Так, станом на 2021 рік 26,3% опитаних покладають відповідальність
за протидію корупції на Антикорупційний суд, 26,2% – на Національне
антикорупційне бюро України, 23,4% – на Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру та 16,9% – на Національне агентство з питань запобігання
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корупції. За даними опитування групи «Рейтинг», зменшилася кількість
українців, які вважають найважливішими проблемами для країни хабарництво і
корупцію у владі. Станом на червень 2016-го так відповідали 39%, в травні
2017-го – 52%, в травні 2018-го – 40%, в червні 2019-го – 48%, в липні 2020-го
та березні 2021-го – тільки 21% [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз вітчизняних та
зарубіжних наукових розвідок демонструє високий рівень досліджень з
зазначеної проблематики. Серед українських дослідників слід відзначити
значний науковий доробок Баштанника В., Липовської Н., Новака А.,
Серьогіна С., які приділили значну увагу дослідженню теоретичних засад
антикорупційної політики та запобіганню корупції в публічному управлінні.
Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах влади та
виявлення соціальних передумов корупції в органах державної влади знайшли
своє відображення в наукових роботах Бабенка К., Лазаренко С. тощо.
Наступна група науковців Михненко А., Руснак О., Мудров А., Гасанов С.,
Глущенко О., Задородний С., Івасенко С., Коржевський Я., Котенко С.,
Котляревський Я., Кравченко С., Кривонос Л., Макаренко Е., Соловйов С., Щур
Н. та ін. досліджують зарубіжний досвід (за даними Transparency International)
таких держав як: Австралія, Австрія, Великобританія, Данія, Ізраїль, Ірландія,
Ісландія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія,
Норвегія, Сінгапур, США, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Японія. Втім, поза
увагою дослідників залишаються окремі аспекти щодо визначення рівня впливу
глобальних ініціатив на процеси запобігання корупції.
Мета статті полягає у дослідженні ролі глобальних ініціатив у процесах
запобігання корупції з урахуванням кращих світових практик та окресленні
практичних рекомендацій застосування передового досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. За визначенням Групи Світового банку
корупція має різні форми боротьби з корупцією, що залежить від урядових
політик.
В Афганістані основними проявами боротьби з корупцією є покращення
управління державними фінансами та запровадження прозорої системи
закупівель. Слід відзначити роль Національного управління закупівель країни
(NPA), діяльність якого спрямована на формування та розвиток прозорої
системи закупівель. Всі данні та інформація про процеси закупівель
знаходяться у відкритому доступі офіційного веб-сайта інституції. Основними
формами контролю є вдале поєднання державного та громадського контролю та
моніторингу, що дозволило заощадити близько 270 мільйонів доларів [2].
Досвід Бразилії демонструє позитивну тенденцію щодо подолання
корупції. За допомогою Світового банку розроблено систему штучного
інтелекту, яка визначає 225 ознак потенційного шахрайства в процесах
державних закупівель і може допомогти покращити витрати. Ефективність цієї
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системи виявляє випадки високого ризику [2].
Проєкт Світового банку, який був започаткований у Кенії допоміг
створити одну із кращих систем аналізу даних, яка використовується для
моніторингу за діяльністю судів та судового персоналу. Особливістю даної
системи є постійне здійснення антикорупційних заходів в поєднанні з
опитуваннями самих судів щодо виявлення та усунення можливих корупційних
ризиків [2].
Уряд Монголії спільно зі Світовим банком запроваджують проєкти
підтримки відкритих бюджетів, в тому числі і парписипативного бюджету,
оновлення онлайн-порталів для доступу до інформації про витрати тощо [2].
Основними напрями діяльності Світового банку у Сербії є організація
спеціальних платформ участі стейхолдерів, які мають можливість визначати та
слідкувати за конкретними діями органів влади з метою покращення
прозорості, доброчесності та належного управління [2].
У Сомалі Світовий банк у співпраці з Міжнародним Валютним Фондом та
іншими партнерами підтримано ініціативу створення спільного уряду Сомалі,
який складається з міжнародної консультативної групи та донорів, що
розглядають всі значні державні контракти [2].
Слід також відзначити, антикорупційну програму Світового банку, яка
покликана посилити прозорість і доступність даних для створення єдиної
доказової бази для боротьби з корупцією. Мета полягає в тому, щоб
забезпечити прозорість у процесах реформування, які відображають сутність
проблем корупції та їх вплив на різні рівні влади, громадськість та бізнес.
Відповідно до спільних напрацювань Світового банку та Школи державної
політики та менеджменту Корейського інституту розвитку на методологічному
рівні основними напрями дослідження є: формування нових підходів до
виявлення та вимірювання корупції на основі відкритих даних; використання
нових джерел даних і методів для вимірювання наслідків корупції;
використання відкритих даних для оцінки ефективності антикорупційних
інструментів, політики та заходів; внесення нових знань з питань доступу до
даних, якості та конфіденційності [3].
Отже, основними регіональними та глобальними ініціативами Світового
банку є [2]:
- забезпечення лідерства у створенні міжнародних стандартів прозорості
(Global Initiative on Financial Transparency, Open Contracting Standards, Asset
Disclosure Standards) та підтримка впровадження відкритого уряду (через
підтримку Open Government Partnership);
- допомога в реалізації заходів щодо прозорості та підзвітності;
- стратегічно підтримує і бере участь у міжнародних альянсах та
регіональних антикорупційних форумах, зокрема в таких як International
Corruption Hunters Alliance and LAC Regional Parliamentary Network;
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- участь у міжнародних форумах з питань боротьби з корупцією,
включаючи робочу групу G20 з питань боротьби з корупцією, робочу групу з
фінансової звітності та цільову групу по боротьбі з корупцією країн Організації
економічного співробітництва та розвитку;
- надає допомогу країнам у координації та взаємної юридичної допомоги,
необхідної для виявлення та повернення викрадених активів.
Глобальні антикорупційні ініціативи Світового банку містять наступні
елементи: 1. Глобальні норми стандарти здійснюють суттєвий вплив на
формування політики та вироблення урядових політик з питань протидії та
запобігання корупції; 2. Корупція є комплексним проблемний явищем, а на її
боротьбу повинні бути спрямовані владні зусилля, політики, політичних еліт та
бізнесу; 3. Прозорість та доступність до інформації з боку громадськості на
основі передових технологій; 4. Корупція проявляється в різних формах, має
комплексний характер, має властивість змінюватись, а її подолання потребує
секторально-орієнтованого підходу; 5. Корупція знаходить своє відображення
в фінансових ризиків, що потребує радикального зниження її рівня через
заходи детінізації національної економіки [4].
Організація економічного співробітництва та розвитку спільно з Мережею
боротьби з корупцією розглянули спеціалізовані інституції та представили
основні моделі [6].
1. Модель багатоцільових органів з правоохоронними повноваженнями, яка
заснована на принципах універсального підходу до вирішення проблеми
корупції «поєднання у межах однієї установи превентивної і репресивної
функцій» [6]. Основними завданнями таких органів є: розроблення політики у
сфері попередження корупції, аналітична діяльність, допомога в запобіганні
корупції, взаємодія із громадянським суспільством, інформування, моніторинг,
проведення розслідувань (Гонконг, Сінгапур, Литва, Австралія, Уганда, Корея,
Таїланд, Аргентина, Еквадор).
2. У рамках моделі служби боротьби проти корупції в структурі
правоохоронних органів, відзначають різні форми спеціалізованих органів. Вони
можуть створюватися в органах, які відповідають за виявлення і розслідування
корупції, або в органах прокуратури. У деяких країнах усі три функції
об’єднуються в рамках одного відомства (Німеччина, Норвегія, Бельгія, Іспанія,
Хорватія, Румунія, Угорщина).
3. Модель інституцій із запобігання корупції, розроблення політики і
координації дій, включає в себе спеціалізовані інституції, які виконують одну
або декілька превентивних функцій. Вони можуть відповідати за: проведення
досліджень явища корупції; аналіз корупційних ризиків; моніторинг і
координацію заходів з виконання антикорупційних програм та планів дій;
перегляд та підготовку нормативно-правових актів у цій сфері; контроль за
виконанням положень про конфлікт інтересів і декларування майна публічними
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службовцями; вироблення та впровадження кодексів етики; допомога в
антикорупційному навчанні персоналу; консультування з питань етики на
публічній службі; здійснення міжнародної співпраці і співпраці з
громадянським суспільством тощо (Франція, Македонія, Албанія, Мальта,
Сербія, Чорногорія, США, Індія, Філіппіни, Болгарія).
4. Модель оцінювання діяльності спеціалізованих антикорупційних органів.
Вимірювання рівня корупції здійснюється через індекси сприйняття
(наприклад, Індекс сприйняття корупції Transparency International). Втім,
Світовий банк розробив і використовує Систему оцінки ефективності
державного управління, що включає Індекс верховенства права. Поєднання
двох методик надає змогу оцінити рівень корупції в країни та визначити шляхи
її подолання [5].
Індекс складається міжнародною організацією World Justice Project. Він
враховує, які повноваження має уряд, рівень корупції, відкритість уряду,
забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя. У
2019 році Україна посіла 77-у позицію серед 126 країн світу в рейтингу Індексу
верховенства права. Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія та Фінляндія. На
останніх місцях рейтингу опинилися Демократична Республіка Конго,
Камбоджа і Венесуела [6].
У дослідженні відзначено, що питання вибору конкретної моделі
спеціалізованої антикорупційної інституції у певній країні є дуже складним і
сперечливим процесом. Її вибір обумовлений певними факторами: врахування
історичних, політичних, культурних, соціальних традицій; особливості
політико-правової системи. Адаптація моделі повинна відбуватися на основі
врахування: орієнтовного рівня корупції в країні; порядності, компетентності та
потенціалу існуючих інституцій; конституційних засад; існуючої правової
системи та національної системи кримінальної юстиції; наявних фінансових
засобів тощо [7].
Найбільш відомим та широко застосовним у світі є рейтинг країн за
Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначається міжнародною
неурядовою організацією "Transparency International". Україна включається до
зазначеного рейтингу, починаючи з 2013 року, демонструючи у цілому такі
результати: 2013 рік - 25 балів, 144 місце серед 177 країн; 2014 рік - 26 балів,
142 місце серед 175 країн; 2015 рік - 27 балів, 130 місце серед 168 країн; 2016
рік - 29 балів, 131 місце серед 176 країн (при цьому середній світовий показник
становив 43 бали); 2017 рік - 30 балів, 130 місце серед 180 країн (при цьому
середній бал для регіону Східної Європи та Центральної Азії становив 34 бали,
а для Західної Європи та ЄС - 66 балів); 2018 рік - 32 бали, 120 місце серед 180
країн (при цьому середній бал для регіону Східної Європи та Центральної Азії
становив 35 балів, а для Західної Європи та ЄС - 66 балів); 2019 рік - 30 балів,
126 місце серед 180 країн (при цьому середній бал для регіону Східної Європи
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та Центральної Азії становив 35 балів, а для Західної Європи та ЄС - 66 балів) [7].
В Україні серед суб’єктів, які уповноважені вживати заходи із запобігання
і протидії корупції виділяють три групи: 1) суб’єкти із загальними
повноваженнями; 2) суб’єкти зі спеціальними повноваженнями; 3) суб’єкти з
повноваженнями учасника антикорупційних заходів [8].
1 група суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії
корупції, включає суб’єкти із загальними повноваженнями, не створені
спеціально для безпосередньої боротьби з корупцією, проте уповноважені
протидіяти корупції:
– Президент України – у межах своїх повноважень він затверджує
загальнонаціональні програми, концепції тощо;
– Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні;
– Кабінет Міністрів України – як вищий орган у системі органів
виконавчої влади (прикладом нормативної координаційної діяльності Уряду є
встановлення та зміна структурних підрозділів органів виконавчої влади,
зокрема й підрозділів, діяльність яких спрямована на запобігання і протидію
корупції);
– Генеральний прокурор України в частині реалізації свого
конституційного статусу [8].
2 групу суб’єктів зі спеціальними повноваженнями складають спеціально
уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, визначені ЗУ «Про
запобігання корупції», які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії їй,
безпосередньо виявляють, припиняють або розслідують корупційні
правопорушення чи пов’язані з ними:
– органи прокуратури;
– органи Національної поліції України;
– Національне антикорупційне бюро України;
– Національне агентство з питань запобігання корупції [8].
3 група складається з суб’єктів, які мають право лише брати участь у
запобіганні та протидії корупції. Однак у певних випадках вони мають право
здійснювати заходи щодо припинення корупційних правопорушень, сприяти
відновленню порушених прав чи інтересів держави, фізичних і юридичних осіб,
брати участь в інформаційному й науково – дослідному забезпеченні
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, залучатися до таких
заходів:
– державні органи;
– органи влади;
– органи місцевого самоврядування;
– підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та
форми власності, їхні посадові та службові особи;
– посадові та службові особи юридичних осіб публічного права, їх
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структурних підрозділів;
– громадяни, об’єднання громадян (за їх згодою) [8].
Процес удосконалення модернізації механізмів реалізації запобіганню
корупції з врахуванням глобальних ініціатив потребує розробку та реалізацію
певних дій.
Слушно відзначає Дмитрієв Ю. (2018), що удосконалення механізмів
реалізації державної політики протидії корупції пов’язують з мінімізацією
ризиків корупційних дій, що розглядають як окремий механізм. Мінімізація
корупційних ризиків у системі державного управління України – це етап
управління корупційними ризиками, процес зниження імовірності та/або
ступеня впливу корупційних ризиків, що передбачає вибір ефективних і
достатніх заходів, які спрямовані на попередження негативних наслідків від
можливого прояву корупційних ризиків [9].
Також в дослідженнях виокремлено нормативно-правовий механізм, під
яким розуміють заходи і засоби, спрямовані на створення правового механізму
діяльності державних інституцій, які б дозволили їм на належному рівні
виконувати покладені на них функції та повноваження. Такі заходи мають
забезпечити достатній і необхідній рівень нормативно-правової регламентації
діяльності державної установи, що насамперед пов'язано з юридичним
визначенням порядку та методів прийняття державно-управлінських рішень,
наданням адміністративних послуг тощо. До нормативно-правового механізму
відносять: законодавче визначення підстав та введення порядку дотримання
антикорупційних обмежень і заборон; нормативне закріплення неможливості
одночасного виконання контрольних і наглядових функцій у межах однієї
державної інституції; встановлення процедур юридичного супроводу або
контролю найбільш вразливих до корупції сфер діяльності або повноважень
державної інституції; запровадження пропорційної юридичної відповідальності
в разі скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, з
одночасним нормативним удосконаленням механізмів невідворотності
покарання за скоєне; законодавче введення додаткових форм і методів
контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення
періодичного юридичного аудиту стану виконання адміністративних функцій
державною інституцією, законності прийняття нею державно-управлінських
рішень тощо [9].
На думку Дмитрієва Ю. (2018) одну із головних ролей в процесі
запобігання корупції виконує інформаційно-технічний механізму. Даний
механізм покликаний забезпечити автоматизацію процесів антикорупційного
контролю, публічність і відкритість у діяльності державних інституцій,
гарантувати доступність інформації для громадян та організацій, що не є
конфіденційною, а також зможе сприяти підвищенню дисциплінованості та
особистої відповідальності публічних осіб. До переліку заходів інформаційно-
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технічного механізму відносять: гласність і відкритість у діяльності державних
інституцій, разом із можливістю забезпечення державного та громадського
контролю; своєчасне оприлюднення порядку та механізму здійснення
державно-управлінської діяльності, а також результатів такої діяльності; повне
та обов’язкове надання за запитами інформації про діяльність публічної
інституції щодо запобігання й протидії корупції; забезпечення тісної співпраці
із ЗМІ, у тому числі шляхом публічного оприлюднення як позитивних, так і
негативних моментів здійснення владних функцій та повноважень; створення
офіційних сайтів органів публічного управління, з можливістю розміщення там
повідомлень про корупційні ризики в діяльності державної інституції; сприяння
розвитку електронних послуг для налагодження взаємодії між владними
органами та громадянами; створення нових і модернізація існуючих державних
реєстрів баз даних для забезпечення їх автоматизованого моніторингу
інституціями, що протидіють корупційним проявам у системі державного
управління; створення комплексу технічних і програмних засобів, призначених
для роботи спеціалізованих інформаційних систем тощо [9].
В Україні Світовий банк на достатньому рівні оцінює діяльність
спеціалізованого антикорупційного суду та функціонування комплексної
системи електронного декларування.
В 2017 році Національне агентство з питань запобігання корупції
розробило та використовує Методику стандартного опитування щодо рівня
корупції. Дана Методика є уніфікованим інструментарієм моніторингу ситуації
у сфері протидії корупції в Україні та дозволяє визначати динаміку показників
поширеності
корупції
та
сприйняттям
населенням
ефективності
антикорупційної діяльності.
У травні 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції та
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу презентували результати
опитування «Корупція в Україні: розуміння, сприйняття, поширеність».
Польовий етап і обробку даних у межах цього опитування здійснила компанія
Info Sapiens. Для дослідження було опитано три цільові аудиторії: населення,
бізнес та експерти. За результатами опитування зокрема було отримано
наступні дані [10]:
- на думку громадян, корупція – друга з найбільших проблем в Україні
після військових дії в Донецькій і Луганській областях. Так, 69% громадян
вказали корупцію серед дуже серйозних проблем України. Стосовно військових
дії на сході України такої думки дотримується 72,7% українців;
- до 44,2% українців стикалися з корупційними практиками;
- за оцінками підприємців, рівень поширеності корупції в Україні
знизився. За п’ятибальною шкалою підприємці оцінили рівень поширення
корупційних практик в Україні на 4,23 (коли задавалося пряме питання). У 2017
році цей показник становив 4,52;
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- бізнес та громадяни стверджують, що найперше Україні потрібно
подолати корупцію у судах. Так вважають 56,9% підприємців та 52,2% від
усього населення.
Висновки. Отже, проведений аналіз щодо визначення ролі глобальних
ініціатив у процесах запобігання корупції доводить доцільність адаптації
позитивного досвіду для України в цій сфері. Основними напрямами у
процесах реформування є дотримання принципів прозорості, формування нових
підходів для виявлення та визначення рівня корупції на основі секторальноорієнтованого підходу, розробці ефективних антикорупційних інструментів.
Діяльність антикорупційних органів повинна здійснюватися на основі функцій:
розробки, аналізу, моніторингу та контролю; протидія та запобігання корупції
(включає всі види відповідальності потребує формування етичних стандартів);
інформаційно-просвітницька функція (проведення просвітницьких кампаній
серед населення, залучення засобів масової інформації, бізнес-структур та
неурядового сектору). Позитивним досвідом для України є пошук моделі
спеціалізованих антикорупційних інституцій на основі врахування кращих
практик зі збереженням національних особливостей.
Перспективи подальших розвідок полягають у науковому обґрунтуванні та
пошуку шляхів щодо формування ефективної державної антикорупційної
політики з урахуванням впливу глобальних ініціатив на процеси запобігання
корупції.
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ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
Анотація. Парадигма розвитку туризму в світі зазнає змін щодо
нераціонального використання природних ресурсів, негативних наслідків в
соціальній площині, знехтування природної та культурної спадщини. Сталий
розвиток являє собою загальну концепцію, що набула глобалізаційного
масштабу та успішно впроваджується політикою держав з метою раціонального
та відповідального використання рекреаційно – туристичних ресурсів. Держава,
з підписанням міжнародних договорів та угод, бере на себе зобов’язання щодо
їх виконання. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року відображає
програму сталого розвитку до 2030 року, яку прийнято Генеральною
Асамблеєю ООН, але з урахуванням національних інтересів та пріоритетів.
Складовими сталого розвитку є економічна, соціальна та екологічна, що
корелюються з охороною навколишнього середовища, соціальним
благополуччям та економічним зростанням, яку в свою чергу об’єднуються в
туристичній сфері.
Взаємодія та співробітництво між державним та приватним секторами
існували з моменту зародження держави. Деякі сфери економіки та політики
були обмежені в доступі для приватного сектору, але відносини між державою
та бізнесом поступово розвивалися, почали проникати в виробничу та
соціальну інфраструктуру, оборону, безпеку. Співробітництво між державою,
територіальною громадою та приватним бізнесом розглядається не тільки як
інвестиційний механізм, а і як ефективна модель управління економікою, що
спрямована на фінансування, проєктування, впровадження та управління як
публічними об’єктами, так і послугами. Як зазначається у теорії Д. Норта,
політичні ухвалення рішень, що вигідні впливовим економічним групам, які
підтримують політиків при владі, не сприяють економічному зростанню. Бізнес
прагне до ринкової монополії, бюрократія намагається взяти під свій контроль
систему розподілу ресурсів [5, с. 7 - 14].
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«Держава вже неспроможна забезпечувати традиційними методами
підвищення ефективності використання виробничого потенціалу та розвитку
інфраструктури, яка традиційно була її монополією і з правової та політичної
позицій не могла бути передана у власність бізнесу» [5, с. 27]. Була загальна
потреба на пошук та використання механізмів, які б забезпечували суспільні
інтереси та відновляли активність суб’єктів господарювання; державно –
приватне партнерство, ефективність якого доведена досвідом багатьох
економічно розвинутих держав, саме і є таким механізмом [5].
Ключові слова: публічне управління, державно – приватне партнерство,
проектний підхід, лікувально – оздоровчий туризм, сталий розвиток.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR THE
IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF TOURISM
Abstract. The paradigm of tourism development in the world is undergoing
changes in terms of irrational use of natural resources, negative consequences in the
social sphere, neglect of natural and cultural heritage. Sustainable development is a
general concept that has acquired a globalization scale and is successfully
implemented by the policy of states in order to rationally and responsibly use
recreational and tourist resources. The state, by signing international treaties and
agreements, undertakes to implement them. Ukraine's Sustainable Development
Strategy until 2030 reflects the program of sustainable development until 2030,
which was adopted by the UN General Assembly, but taking into account national
interests and priorities. The components of sustainable development are economic,
social and environmental, which correlate with environmental protection, social wellbeing and economic growth, which in turn are combined in the tourism sector.
Interaction and cooperation between the public and private sectors have existed
since the inception of the state. Some areas of economics and politics were limited in
access for the private sector, but relations between the state and business gradually
developed, began to penetrate into industrial and social infrastructure, defense,
security. Cooperation between the state, local community and private business is
seen not only as an investment mechanism, but also as an effective model of
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economic management, aimed at financing, design, implementation and management
of both public facilities and services. According to North's theory, political decisionmaking that benefits influential economic groups that support politicians in power does
not promote economic growth. Business strives for a market monopoly, the bureaucracy
is trying to take control of the system of resource allocation [5, p. 7 - 14].
"The state is no longer able to provide traditional methods of improving the
efficiency of production capacity and infrastructure development, which has
traditionally been its monopoly and from a legal and political standpoint could not be
transferred to business ownership" [5, p. 27]. There was a general need to find and
use mechanisms that would ensure the public interest and restore the activity of
economic entities; public - private partnership, the effectiveness of which is
proven by the experience of many economically developed countries, is such a
mechanism [5].
Keywords: public administration, public - private partnership, project approach,
medical and health tourism, sustainable development.
Постановка проблеми. Управління сферою туризму в Україні
надзвичайно актуальне, потребує вдосконалення існуюча система, що могла б
забезпечити більш прискорений розвиток цієї надзвичайно привабливої і
стрімко зростаючої галузі. Держава повинна сприяти комплексному розвитку
територій та збільшувати інвестиційну привабливість, як для власного
приватного сектору, так і для іноземних інвесторів. Завдяки децентралізації
спостерігається розширення повноважень місцевих органів публічної влади,
завдяки яким стає можливим вирішення багатьох соціально значущих питань.
Залучення громади та бізнесу на договірній основі та співпраця з державою
сприяють розвитку у регіонах і на місцях. Однак існують проблеми та
перешкоди на державному, регіональному та місцевому рівнях, які потребують
уваги з боку державного регулювання. Недостатнє фінансування галузі туризму
при наявності великого природного потенціалу ускладнює розвиток. Також слід
звернути увагу на проблему неузгодженості дій між органами державної влади
та органами місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід визначити, що питання
механізму реалізації державної політики в туристичній галузі зустрічаються у
наукових працях, публікаціях на високому науковому рівні, однак деякі питання
потребують більш поглибленого дослідження. Відомі праці Бабова К. Д.,
Безверхнюк Т. М., Піроженко Н. В.
Мета статті. Висвітлення механізмів державного регулювання, зокрема
державно – приватного партнерства, проблем розвитку та шляхи
удосконалення; обґрунтування доцільності застосування ДПП, як механізму
успішної реалізації політики держави з використанням проєктного підходу.
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Виклад основного матеріалу. Успішне застосування державно –
приватного партнерства (ДПП) багатьма країнами світу свідчить про високу
ефективність взаємодії держави та бізнесу. Завдяки такому механізму реалізації
державної політики знижується залежність від бюджетних ресурсів громади,
регіону, держави і в той же час спостерігається вивільнення бюджетних коштів,
які можуть бути спрямовані на більш вагомі цілі.
Для вирішення соціально – економічних питань на місцевому рівні,
реалізації проєктів, як інфраструктурних, так і інвестиційних, для модернізації
деяких економічних галузей застосовується державно – приватне партнерство,
як дієвий механізм реалізації державної політики. Бізнес потребує державної
підтримки, а держава, в свою чергу, потребує значних інвестиційних ресурсів,
якими може забезпечити приватний бізнес[1] .
В ст. 1 ЗУ «Про державно – приватне партнерство» розкривається та
визначається термінологія «державно-приватне партнерство - співробітництво
між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними
громадами в особі відповідних державних органів, що згідно із Законом
України "Про управління об’єктами державної власності" здійснюють
управління об’єктами державної власності, органів місцевого самоврядування,
Національною академією наук України, національних галузевих академій наук
(державних партнерів) та юридичними особами, крім державних та
комунальних підприємств, установ, організацій (приватних партнерів), що
здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та
іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного
партнерства, визначеним цим Законом» [1]. Закон визначає взаємодію
приватних партнерів з державними на договірній основі в організаційно –
правовому полі.
Конституція України, як основний Закон України, а також Цивільний
кодекс України, Господарський кодекс України, ЗУ «Про державно – приватне
партнерство» є правовими засадами державно – приватного партнерства. Але,
на жаль, нормативно – правова база ще дуже багаторівнева та складна,
застосування партнерства на національному рівні має певні ризики для
ефективного використання. Закон України «Про концесію» спрощує
застосування механізму партнерства та дозволяє залучення приватних
інвестицій для проектів. Він визначає правові, фінансові, організаційні засади
реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії, з метою модернізації
та підвищення якості суспільно значущих послуг [1, 4].
Державно – приватне партнерство – це довгострокове співробітництво між
територіальною громадою, приватними компаніями та державою для
управління публічними послугами та об’єктами, проектування та фінансування,
яке засновано на договірній основі, як зазначено у ст. 4 ЗУ «Про державно –
приватне партнерство». Велика кількість різноманітних договорів, які можуть
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бути укладені в процесі здійснення державного – приватного партнерства,
мають також нормативно – правові акти та закони, що регулюють порядок за
якими вони укладаються та виконуються. Позитивною стороною є наявність
низки видів договорів і необмеженість в виборі виду договору (якщо спеціальні
обмеження не встановлені законом для конкретного договору), за яким може
відбуватися співпраця держави та бізнесу. З іншого боку, вичерпний перелік
видів договорів мав би більш чітке правове регулювання. У другій частині ст.15
закону зазначено: якщо встановлено інший порядок проведення конкурсу, ніж
передбачені в ст. 5 цього закону, застосовується порядок проведення конкурсу,
встановлений такими законами чи відповідно до таких законів, тобто ЗУ «Про
державно – приватне партнерство» не діє і є додатковим, якщо встановлена
інша процедура для певного виду договору, але він діє, якщо конкурсний
порядок укладання договору законодавством не передбачений.
Використання проектного підходу на теперішній час є дуже важливим для
публічного управління, відзначені переваги цього підходу над програмно –
цільовим, особливо у період мінімального бюджетного фінансування в часи
фінансової кризи та карантинних обмежень. Реалізація стратегічних цілей
розвитку всіх сфер життєдіяльності людини і суспільства вимагає фінансового
забезпечення та організованого управління. «Стратегічна спрямованість
туристичного проектування вимагає регулювання на державному і
регіональному рівнях через ухвалення цільових програм розвитку туристичної
галузі, що забезпечить зростання соціально-економічної ефективності туризму
і підвищення туристичної привабливості Украïни на свiтовому туристичному
ринку» [3 с.216].
Ст. 4 ЗУ «Про державно – приватне партнерство» регламентує сфери
застосування партнерства, зокрема: охорона здоров’я, туризм, відпочинок,
рекреація, надання послуг у сфері охорони здоров’я та інш. Перелік сфер не є
вичерпним, однак забороняється здійснення цього партнерства видами
господарської діяльності, яким законодавчо дозволено здійснювати
господарську діяльність виключно державним підприємствам, установам та
організаціям.
Реалізація проєктів за участі органів місцевого самоврядування сприяє
розвитку інструменту реалізації політики держави на місцях та в регіонах.
Спрощується процедура співпраці, якщо виконавчі комітети, шляхом передачі
місцевими радами повноважень, матимуть змогу приймати окремі рішення, що
зменшує часові рамки підготовки проєктів. Але відсутність кадрового
забезпечення з достатнім рівнем підготовки є досить вагомою перешкодою на
місцевому та регіональному рівнях. За допомогою державно – приватного
партнерства можливо налагодити інфраструктуру (дороги, мости, порти),
надати
достатнього
розвитку
публічним
послугам,
розподілити
відповідальність і ризики у сфері надання послуг між публічними та

89

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

державними партнерами, залучити тіньові фінансові ресурси до реалізації
інвестиційних проектів, ефективніше використовувати бюджетні кошти на всіх
рівнях, поліпшити якість послуг, залучати приватні кошти для регіонального та
місцевого розвитку, знизити вартість послуг, використовувати досвід та
професіоналізм приватного сектору, покращити діалог та взаємодію між
бізнесом, владою та громадою [1].
Для успішної співпраці необхідна політична воля та обізнаність місцевої
влади, готовність приватного сектору до співпраці, інституційна спроможність
на місцевому рівні з урахування потреб населення. Забезпечення налагодженої
довготривалої співпраці бізнесу, влади та громади можливе завдяки
професійному підходу. Реалізація державної регіональної політики можлива
завдяки використанню внутрішніх ресурсів розвитку на місцевому та
регіональному рівнях.
З метою підвищення якості медичних послуг, ефективного управління
комунальним майном, зменшення навантаження на міський бюджет
впроваджується проєкт, за яким створюється Центр малоінвазивної хірургії у м.
Трускавець. Місто має велику кількість туристів та гостей, тим самим,
створюються сприятливі умови для розвитку міжнародного та внутрішнього
медичного туризму, розширюється перелік послуг також і для мешканців міста.
Існує і інша приємна для місцевих жителів складова – наявність
преференційних умов, тобто соціально вразливі представники матимуть
можливість лікування за пільговими умовами. Враховуючи перспективи
розвитку курортології та лікувально – оздоровчого туризму та необхідність
покращення якості медичних послуг та розширення переліку надання з низки
проєктів були виділені ініціативи, що відповідають пріоритетам розвитку
держави. Малоінвазивні операції мають низку переваг, а саме: легша
переносимість пацієнтами завдяки відсутності виражених больових відчуттів;
завдяки сучасній ендоскопічної апаратурі та інструментарію виконується
хірургічне втручання з мінімальними збитками для організму, завдяки чому
зменшується реабілітаційний період, а за рахунок зменшення операційної
травми досягається більш швидкий лікувальний результат, що скорочує
терміни перебування в стаціонарі і прискорює повернення до нормального
життя.
Кроки впровадження типового проєкту державно – приватного
партнерства, що підготовлені в рамках Програми «U-LEAD з Європою», якщо
ініціатор - держава: проводиться розробка потенційного проєкту від ідеї,
ініціативи, виконується наліз на відповідність проєкту ряду вимог (правові
аспекти доцільність, переваги та ризики, визначення зацікавленості серед
інвесторів), утворюється проектна команда, проводиться навчання для членів
проектної команди та консультації з експертами, розробляється концептуальна
записка проєкту, презентується представникам влади, бізнесу та громадськості,
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розглядається концептуальна записка на виконкомі міської ради та приймається
рішення про доцільність застосування ДПП і готується техніко-економічного
обгрунтування (ТЕО), визначається фінансова модель, відбувається
структурування проекту, проводиться місцевим виконавчим органом аналіз
ефективності здійснення ДПП на основі ТЕО та готується відповідний
висновок, приймається ОМС (міською радою) остаточне рішення про
доцільність впровадження проекту ОMCза підсумками аналізу економічної
ефективності, відбувається формування конкурсної комісії та затвердження
положення про неї, розробляється конкурсна документація, оголошується та
проводиться конкурс на визначення приватного партнера, затверджуються його
результати ОМС міською радою, відбувається проведення фінальних
перемовин, укладається договір з переможцем проєкту, залучається
фінансування для реалізації проєкту, відбувається моніторинг та контроль [1].
Якщо ініціатором є приватний партнер, подається концептуальна записка
на розгляд органу місцевої влади, ТЕО проєкту, участь у конкурсі на
визначення приватного партнера. Можлива компенсація понесених втрат, якщо
ініціатор не стає переможцем цього конкурсу.
Перевагами від впровадження проєктів є фінансові вигоди для органів
державної влади та ОМС, політичні переваги, для територіальної громади –
соціально – економічні вигоди. Досвід країн, які застосовують ДПП свідчить
про прискорення впровадження соціально значущих проєктів, найбільш
успішнішими на місцевому рівні є проєкти водопостачання та водовідведення,
наприклад в Чилі, Вірменії; будівництво житла у Великобрітанії, Польщі та
інш.
Проєктний підхід та проєктне управління є одним з найбільш
результативних підходів до розвитку туристичних територій. Посилення
конкуренції та сучасний стан розвитку міжнародного лікувально – оздоровчого
туризму сприяє конкурентноспроможності та утриманню позицій України, де
туристична сфера є одним з пріоритетів розвитку держави. Слід зазначити, що
саме в Україні зосереджені найбільші в Європі запаси рекреаційних ресурсів, а
курортний комплекс – велика соціально – орієнтована індустрія здоров’я та
відпочинку [6].
Висновки. Система управління сферою туризму потребує уваги з боку
держави. Виявлено залежність розвитку напряму від людського фактору, а
відсутність кадрового забезпечення із відповідним рівнем методологічної та
методичної підготовки є найбільшою перешкодою для практичного запуску
інвестиційних проєктів на засадах державно – приватного партнерства [1]. Щоб
мінімізувати ці ризики, потрібна підготовка, спеціалізація та підвищення
кваліфікації фахівців на місцевому та регіональному рівнях. Через обмеженість
фінансування розвиток на місцевому та регіональному рівнях гальмується,
відсутність відповідної інфраструктури посилює обмеження щодо розвитку і
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інвестиційної привабливості територій.
Сфера туризму з’єднує економічну складову, екологічну та соціальну, що є
основою сталого розвитку держави.
Потребує адаптації досвід інших країн, де успішно реалізується державно
– приватне партнерство, як об’єднання зусиль держави та приватного сектору.
Професійний підхід до використання цього інструменту є запорукою
налагодженої партнерської співпраці бізнесу і влади в інтересах громади.
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LEGAL REGULATION OF FINANCIAL LEASING IN UKRAINE
Abstract. The necessity of updating the regulatory framework for leasing is due
to the fact that, firstly, the latest amendments to the Law of Ukraine “On Financial
Leasing”, which had expired on June 13, 2021, were made in 2004; and, secondly the need to bring leasing activities in Ukraine in line with international practice. The
new Ukraine-EU agreement has become the associative agreement of the “fourth
generation”. It will be supported by the EU’s previous experience, however, it will go
beyond it in terms of promoting the political and economic reforms needed for
Ukraine in order to meet European standards, which will largely coincide with the
criteria for membership in the European Union. The leasing market, like any other
one, has undergone a certain process of its formation - from the emergence (the first
lease documents date back to about 2000 BC) to full development. Until 1997, the
term “leasing” did not officially exist in Ukraine, although leasing companies were
established in 1994. The new Law of Ukraine “On Financial Leasing”, adopted on
February 4, 2021, should address the issues and introduce a number of innovations,
through which the coordination with other legislation is conducted. State regulation
and state supervision of the financial leasing market is carried out by the National
Bank of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine “On Financial Services and
State Regulation of Financial Services Markets”, the Law of Ukraine “On Financial
Leasing” and other legislative acts. At the same time, the legislator does not provide
clear and understandable mechanisms for independent control of the market of
financial leasing services by its participants. Also, the status of self-regulatory
authorities that could supervise market participants has not been determined yet.
However, taking into consideration the current realities, the new Law of Ukraine “On
Financial Leasing” is a prerequisite for expanding its scope as an alternative to longterm financing the purchase of transport, equipment, other machinery and real estate.
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This legal act defines the general principles of financial leasing in Ukraine in
accordance with international law; after all, it will create new opportunities for
leasing companies, stimulating the development of this market. The Law of Ukraine
“On Financial Leasing” will protect the rights of leaseholders, lessors, create a
competitive environment in this area and harmonize the legislation of Ukraine with
the law of the European Union.
Keywords: financial leasing, leasing activity, leaseholder, legislation, lessor,
leasing companies, innovations.
Problem statement. The necessity of updating the regulatory framework for
leasing is due to the fact that, firstly, the last changes in the expired Law of Ukraine
“On Financial Leasing” [1] were introduced in 2004, and, secondly, the need to bring
leasing activities in Ukraine in accordance with international practice.
Currently, the Association Agreement [2], introduced into the national legal
system, ensures its operation as an act of national law, in parallel with its operation
and application as a source of European law in international relations.
The new Ukraine-EU agreement has become the associative agreement of the
“fourth generation”. It will be supported by the EU’s previous experience, however, it
will go beyond it in terms of promoting the political and economic reforms needed
for Ukraine in order to meet European standards, which will largely coincide with the
criteria for membership in the European Union. However, such actions will not
provide for the beginning of the process of acquiring the latter, which in a practical
sense is an element of developing new formats of cooperation by Brussels with the
countries of the European East [3, p. 100].
The conclusion of the Association Agreement is aimed at strengthening
Ukraine’s position in the European system and fulfilling the priority
strategic objectives of Ukraine’s foreign and domestic policy. Consequently, the
provisions of the Agreement require Ukraine to take decisive steps in adopting
new or amending existing laws and other regulations.
Therefore, taking into account the realities of nowadays, the economic and legal
development of our state is impossible without improving the institution of financial
leasing.
Analysis of recent studies and publications. Numerous scientists have worked
and continue working on the study of the issues of legal regulation of leasing,
in particular, financial leasing. In particular, A. Barabash, R. Boichuk, N. Vnukova,
Y. Illarionov, N. Mentukh, O. Smirnova, O. Shevchuk, I. Yakubivskyi, etc. carry
out fundamental investigations in this direction.
However, as studies show, the issues of legal regulation of financial leasing
from the standpoint of new legislative and legal documents are not fully disclosed.
The purpose of the academic paper. The purpose of the academic paper lies in
revealing the features of the legal regulation of financial leasing from the
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standpoint of new legislative and regulatory documents.
Presentation of the main material. According to article 125 of subsection 6 of
the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European
Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the
other hand [2], financial leasing is a type of financial services. In the European Union
member states, the largest development leasing markets have been revealed in
Germany, Britain and Poland. In these countries, leasing is used more often than
traditional bank lending [4]. Leasing companies are one of the main subjects of
financial institutions. At the same time, financial institutions are enterprises that are
not banking institutions, but operate in one of the areas listed in Annex 1 to Directive
2006/48 / EC of the European Parliament and of the Council on the taking up and
pursuit of the business of credit institutions [5]. A financial institution in accordance
with Article 4 of Directive 2006/48 / EC is an institution which has its permanent
establishment in another country, that is, a member of the European Community;
along with this, it has the right to carry out any or all of the activities listed in Annex
1 throughout the Community, by establishing branches or providing services [5].
The leasing market, like any other one, has undergone a certain process of its
formation - from the emergence (the first lease documents date back to about 2000
BC) to full development. Specialists distinguish six stages of leasing development, in
particular: 1) rent; 2) simple financial leasing; 3) comprehensive financial leasing;
4) packaging of services (operating leasing); 5) new leasing products; 6) the stage of
maturity [6, p. 170-181].
Until 1997, the term “leasing” did not officially exist in Ukraine, although
leasing companies were established in 1994. Despite the loss of effect of the Law of
Ukraine “On Financial Leasing” in 1997 [1], the market grew slowly. In 2000, the
total share of leasing assets in GDP was the lowest in Europe - 1%. By 2003,
according to the State Statistics Committee, about 60 leasing companies were
registered in Ukraine. Most leasing companies were created by banking structures in
order to optimize the property management of insolvent borrowers [7].
According to the provisions of Chapter 58 of the Civil Code of Ukraine, which
was adopted on January 16, 2003 [8], leasing is a type of lease agreement along with
the lease and / or rental of a land plot, building or other capital facility or a vehicle. In
accordance with the lease agreement, the lessor transfers or undertakes to transfer the
property to the leaseholder for use for a fee for the relevant period (Part 1 of Article
759 of the Civil Code of Ukraine [8]).
According to the norms of the Economic Code of Ukraine, the legal regime of
leasing is established as one of the types of economic activity, regulated by the norms of
Chapter 30 of Section VI, and the specifics of regulating property relations of business
entities are determined (Part 2 of Article 4 of Economic Code of Ukraine [9]).
The Law of Ukraine “On Financial Leasing” [1] actually formed the concept of
leasing on a purely civil legal basis. Primarily contractual relations were the subject
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of leasing. In this case, it is worth noting the need to regulate leasing activities as one
of the types of economic activity, namely as a type of investment activity carried out
by financial services market participants. According to the content of the leasing
relationship, leasing is a business activity only for the lessor. For other participants of
leasing (leaseholders, sellers, etc.) leasing is a business transaction. The chief
problem of the relationship between civil and economic - legal approaches to the
regulation of leasing is aimed at the fact that the Civil Code of Ukraine is limited by
the regulation of leasing as one of the types of obligatory contractual relations
regarding the transfer of property for temporary use, which, in turn, is of a personal
property nature. The Commercial Code of Ukraine establishes a comprehensive
regulation of leasing relations as one of the types of economic activity, covering
in the aggregate economic, organizational, economic and internal economic
relations [9].
The new Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10] should address these
issues and introduce a number of innovations, through which the coordination with
other legislation is conducted.
Currently, the rapid and stable growth of the market, even within the conditions
of the coronavirus pandemic and economic recession, makes it necessary to have a
clear legal regulation of leasing activities. Therefore, on February 4, 2021, the Law of
Ukraine No. 2011201-IX “On Financial Leasing” was adopted [10].
According to Article 1 of the Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10],
financial leasing should be understood as “a type of legal relationship under which
the lessor undertakes, in accordance with the financial leasing agreement, for a period
and for a fee specified in such agreement, to transfer to the leaseholder the property,
owned by the lessor and acquired by him, without prior agreement with the
leaseholder in possession and use as an object of financial leasing, or the property,
specially purchased by the lessor from the seller (supplier), in accordance with the
specifications and conditions established by the leaseholder, and provides for the
presence of at least one of the features of financial leasing established by this
Law” [10].
Therefore, this Law harmonizes and generalizes the definition of the essence of
financial leasing, which is used in various acts of legislation, strengthening the legal
certainty in the regulation of financial leasing.
According to Article 3 of the Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10],
relationship arising between the lessor and the leaseholder are based on a financial
leasing agreement regulated by the provisions of the Civil Code of Ukraine [8], the
Commercial Code of Ukraine [9] taking into account the features established by the
laws of Ukraine on the regulation of financial services, this Law, as well as other
laws of Ukraine adopted for their implementation by relevant regulations [6].
State regulation and state supervision of the financial leasing market is carried
out by the National Bank of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine “On
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Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets” [11], the Law
of Ukraine “On Financial Leasing” [10] and other legislative acts.
According to Article 5 of the Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10]
“leasing is considered financial if all risks and rewards (benefits) for the use and
ownership of the object of financial leasing are transferred to the leaseholder and at
least one of the following features (conditions) is met”, namely:
1) the object of financial leasing is transferred for a period during which it is
depreciated not less than 75% of its original value, and the leaseholder undertakes, on
the basis of a financial leasing agreement or other contract, specified in the financial
leasing agreement, during the term of the financial leasing agreement to acquire the
object of financial leasing with the subsequent transfer of ownership of such object
from the lessor to the leaseholder at the price and on the terms provided by such
financial leasing agreement or other contract specified in the financial leasing
agreement;
2) the amount of leasing payments at the stage of concluding a financial leasing
agreement is equal to or exceeds the initial value of the object of financial leasing;
3) the balance (residual) cost of the financial lease object at the stage of
expiration of the financial leasing agreement provided for by such a contract is no
more than 25% of the initial value (price) of such a financial lease object as of the
beginning of the financial leasing agreement, etc.
The object of financial leasing may be the property that has individual features
and meets the criteria of fixed assets in accordance with the law; it is not prohibited
by law on free circulation in the market and for which the law does not impose
restrictions on the transfer of such property to leasing [10].
The law stipulates that the objects of financial leasing may not be land plots, or
other natural objects, or objects that are defined in Part 2 of Article 3 of the Law of
Ukraine “On Lease of State and Municipal Property” [12].
In order to harmonize the above mentioned Law of Ukraine “On Financial
Leasing” [10], appropriate amendments have been made to the Criminal Code of
Ukraine, the Economic Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Code of
Ukraine on Bankruptcy Procedures, the Law of Ukraine “On Road Traffic” and the
Decree of the Cabinet of Ministers “On State Customs Duty”.
The Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10] as of February 4, 2021 not
only brings leasing activities to a qualitatively new level, but also minimizes some of
the risks existing for leasing companies. The favourable amendments made to this
law are those presented thereinafter.
Firstly, these are clear definitions of the terms “object” (Article 6 of the Law of
Ukraine “On Financial Leasing” [10]) and “term” of financial leasing, as well as
“financial leasing” (Article 1 of the Law of Ukraine “On Financial Leasing”) [10]),
which will prevent their ambiguous interpretation in the future. In the previous
version of the law, the definition of the object of leasing was indistinct, which often
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led to the transfer of the object of financial leasing in the operational one. This
created confusion when considering disputes in court.
Secondly, Article 8 “Protection of the leaseholder’s rights to the object of
financial leasing” of the Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10] refers to
strengthening the liability of the supplier, both to the client and to the lessor. In the
new version of the above Law, the supplier is liable to the leaseholder for breach of
obligation regarding the timing, quality, completeness, serviceability of the subject of
the financial leasing agreement, its delivery, replacement, gratuitous elimination of
defects, installation and commissioning, etc.
Third, the issue with the consequences of declaring the agreement invalid has
been resolved. Insufficient clarity in these legal relations in the effective law caused
significant damage to the interests of the lessor, put the parties in an unequal position,
and allowed free actual use of the leased object for a long time.
Fourthly, the settlement of the issue of the notarial form of contracts for vehicles
with individuals (Article 15, Clause 3 of the Law of Ukraine “On Financial Leasing”)
has been achieved [10]).
Fifthly, according to the new Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10],
namely Article 7, paragraph 2, the basis for the acquisition of ownership of the leased
object is the proper full unconditional performance by the leaseholder of his
obligations, in particular, on payment of leasing and other payments, on payment of
penalties, etc. The client has the right to purchase the object of leasing only if all the
terms of the agreement are fully fulfilled. Previously, the relevant legislation did not
work in terms of protecting the rights of the lessor, and in fact put him in an
extremely difficult position when the leasing agreement was declared invalid.
Sixthly, at the legislative level, it is stipulated that the advance payment is not
the attracted means of the lessor (Article 16, Clause 3 of the Law of Ukraine “On
Financial Leasing”) [10]). Intermediary and support services for the lessor are
identified, corresponding to the approaches established by the NBU in the White
Paper on non-bank leasing regulation.
Seventhly, the functions of control and supervision over financial leasing are
transferred to the National Bank of Ukraine and other state bodies that control the
activities of the financial leasing market (Article 4 - State regulation and supervision
of the financial leasing market) [13].
Thus, among the innovations of the Law of Ukraine “On Financial Leasing”
[10] it is appropriate to highlight as follows: 1) strengthening the requirements for the
protection of the consumers’ rights of financial leasing services; 2) providing a clear
definition of the financial leasing agreement; 3) regulation of the procedure for the
leaseholder on acquiring ownership of the leased asset at the end of the lease term.
The document also establishes the procedure for termination of the financial leasing
agreement in case of significant overdue lease payments. This provides grounds for
ensuring the protection of the rights and interests of the bona fide parties to the
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agreement. In addition, the Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10] defines the
possibility of subleasing the subject of leasing and regulates the rules for such
transfer. This Law also eliminates contradictions regarding the form in which a
financial leasing agreement must be concluded, as well as the requirements of the law
are harmonized with the requirements of the legislation on financial monitoring.
Herewith, the legislation does not provide clear and understandable mechanisms
for independent control of the market of financial leasing services by its participants.
Also, the status of self-regulatory organizations that could supervise market
participants has not been determined yet.
Currently, indirect leasing, which is the cheapest for the leaseholder, cannot
function under the Ukrainian law. The financing model, according to which the
leaseholder in his absolute discretion establishes the subject of the lease and its
supplier, exposes the lessor to significant unjustified risks.
Part 1 of Article 808 of the Civil Code of Ukraine [8] provides that in
accordance with the indirect leasing agreement, the choice of seller (supplier) of the
subject of the lease is made by the leaseholder, whereby the seller (supplier) is liable
to the leaseholder for cases of breach of the obligation regarding as follows:
a) quality; b) completeness; c) serviceability of the subject of the leasing agreement;
d) its delivery; e) replacements; f) gratuitous elimination of shortcomings;
g) installation and commissioning, etc. However, the legislator did not state anything
about the risk of non-delivery.
Practice shows that lessors in pursuance of indirect leasing often fall victim to
fraud. For instance, a conventional client turned to the lessor with a request for
financing specific equipment or machinery, in addition, he independently indicated
the seller of this leased asset [14]. Having concluded an agreement, the seller sells
and lessor buys goods and transfers the funds. The whole trick lies in the fact that the
seller disappears “out of sight” and there is no delivery. There are cases when the
lessor can sue for a refund of the subscription; however, such a process is timeconsuming, for instance, a court decision is often impossible to enforce. This
especially occurs in cases when the seller is not accidentally chosen by the
leaseholder [14].
The new Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10] stipulates that the choice
of the seller (supplier) of the subject of the financial leasing agreement is carried out
by the lessor; moreover, the seller (supplier) and the lessor are jointly and severally
liable to the leaseholder. This, in turn, constitutes a delivery obligation as such and a
refund obligation in a form of an advance payment in most cases.
It should be borne in mind that the liability is not assumed from the lessor for
the delivery of the leased asset during the selection of the seller by the leaseholder.
Taking this into consideration, the legislator does not take into account the principle
of release of the lessor from liability, which is enshrined in the provisions of the
UNIDROIT Co nvention “On International Financial Leasing” as of 28.05.1998 [15].
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Thus, according to Article 8 (1) (a) of the Convention [15], “unless otherwise
provided by this Convention or provided for in the lease agreement, the lessor shall
not assume any obligations to the leaseholder in respect of the equipment, except
where the leaseholder has suffered losses as a result of relying on the lessor’s
experience and opinion and as a result of the lessor’s interference in the choice of
supplier or the technical requirements of the equipment”. Article 10 (1) of the
Convention [15] provides that the supplier’s obligations under the supply contract
also apply to the leaseholder. One of the main provisions of the Convention
concerning the liability of the lessor is part 5 of Article 12, according to which the
leaseholder has no right to make any claims against the lessor regarding non-delivery
of equipment or its delivery with a delay or delivery of equipment that does not
comply with the supply contract, except that this is the result of action or inaction of
the lessor [15].
It should be noted that in 2006 Ukraine acceded to the Convention on
International Financial Leasing. On January 11, 2006, the Verkhovna Rada of
Ukraine adopted the Law of Ukraine “On Ukraine’s Accession to the UNIDROIT
Convention on International Financial Leasing” [16].
In addition, almost identical provisions were provided for in the Model Law on
Leasing, adopted at the twenty-fifth plenary meeting of the Inter-Parliamentary
Assembly of the Member States of the Commonwealth of Independent States
(Resolution No. 25-6 as of May 14, 2005) [17].
Pursuant to Part 2 of Article 14, the risk of default by the seller under the lease
agreement is borne by the party choosing the seller, except as otherwise provided in
the leasing agreement [17].
However, this provision is not reflected in the current legislation of Ukraine. It
is also not reflected in the new Law of Ukraine “On Financial Leasing” [10].
Conclusions. Thus, not all gaps are taken into account by the new Law of
Ukraine “On Financial Leasing”.
Nevertheless, taking into account current realities, the new Law of Ukraine “On
Financial Leasing” is a prerequisite for expanding its scope of use as an alternative to
long-term financing of the acquisition of transport, equipment, other machinery and
real estate. This legal act defines the general principles of financial leasing in Ukraine
in accordance with international law; consequently, it will create new opportunities
for leasing companies, stimulating the development of this market. The Law of
Ukraine “On Financial Leasing” will protect the rights of leaseholders, lessors, as
well as create a competitive environment in this area and harmonize the legislation of
Ukraine with the law of the European Union.
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УСТАНОВАМИ
Анотація. З 7 лютого 2019 року в Україні запрацювала нова модель ризикорієнтованого валютного нагляду, потреба в переході до якої була обумовлена
сучасними тенденціями розвитку валютного ринку в напрямку запровадження
режиму вільного руху капіталу. Ризик-орієнтованість, яка є основою нового
валютного нагляду – це концентрація наглядових дій органів та агентів
валютного нагляду на більш ризикових валютних операціях і зонах уваги.
Основна мета здійснення ризик-орієнтованого валютного нагляду - запобігання
у проведенні незаконних валютних операцій.
У статті досліджується питання трансформації валютного нагляду, який
здійснюється Національним банком України за уповноваженими установами
після введення в дію з 07 лютого 2019 року Закону України “Про валюту і
валютні операції”. На основі аналізу законодавчих актів та нормативноправових актів Національного банку України з питань валютного нагляду
проаналізовано методи валютного нагляду, які використовуються
Національним банком України, коло суб’єктів, які підпадають під валютний
нагляд Національного банку України та питання, які є предметом валютного
нагляду. У статті проаналізовано рішення Національного банку України на
шляху удосконалення валютного нагляду за уповноваженими установами та
висвітлено ключові зміни, які відбулися в новому ризик-орієнтованому
валютному нагляді.
Кардинальні зміни відбулися у методах та формах валютного нагляду, що
продемонструвало гнучкість, своєчасність заходів, які застосовуються при
здійсненні валютного нагляду Національним банком України.
Ключові слова: валютний нагляд, органи валютного нагляду, агенти
валютного нагляду, валютні операції, виїзна перевірка, безвиїзний нагляд.
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CURRENCY SUPERVISION IN UKRAINE OVER AUTHORIZED
INSTITUTIONS
Abstract. The new model of risk-oriented currency supervision was started in
Ukraine since February 7, 2019. The purpose of these changes is introduction the
regime of the free capital’s movement in the country. The basis of the new currency
supervision is the risk orientation. It is a concentration of the supervisory actions on
the most risky currency transactions and areas of attention. The main purpose of riskoriented currency supervision is to prevent the illegal foreign exchange transactions.
The article examines the transformation of currency supervision in Ukraine after
the entry into force the Law of Ukraine “On сurrency and сurrency transactionsˮ. The
article reveals the methods of currency supervision used by the National bank of
Ukraine, analyses the legislative acts of the currency supervision. In the article
reveals the decision of the National bank of Ukraine in the direction of improving the
new risk-oriented currency supervision, the changes which have taken place in the
methods and forms of currency supervision by the National bank of Ukraine.
Keywords: currency supervision, currency supervisory authorities, currency
supervision agents, currency transactions, on-site inspection, off-site inspection.
Постановка проблеми. Нове валютне законодавство в Україні визначило
нові підходи щодо здійснення валютного нагляду в Україні, органи, методи та
форми валютного нагляду, суб’єктів щодо яких здійснюється валютний нагляд,
закріпивши основи здійснення ризик-орієнтованого валютного нагляду.
Кінцевою метою запровадження таких законодавчих змін є зняття всіх
валютних обмежень і запровадження режиму вільного руху капіталу в країні.
Це передбачено дорожньою картою лібералізації валютного законодавства,
розробленою Національним банком України. На цьому шляху подальших змін
набувають методи і форми валютного нагляду Національного банку України як
головного органу валютного нагляду за уповноваженими установами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питань здійснення
уповноваженими органами валютного нагляду приділялась значна увага в
науковій вітчизняній та зарубіжній літературі. Дослідженню питань методів та
форм валютного нагляду значну увагу було присвячено в працях вітчизняних та
зарубіжних науковців. Питання щодо методів валютного нагляду, функцій та
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повноважень органів та агентів валютного нагляду регулюються низкою
законодавчих та нормативно-правових актів, як Національного банку України,
так і інших державних органів, наділених відповідною компетенцією в сфері
валютного нагляду.
Мета статті: висвітлення особливостей та різновидів методів і форм
нового ризик-орієнтованого валютного нагляду Національного банку України
за уповноваженими установами (банками, небанківськими фінансовими
установами). Такий ризик-орієнтований валютний нагляд відповідає руху
України в напрямку запровадження вільного руху капіталу та забезпечення
гарантій свободи здійснення валютних операцій.
Виклад основного матеріалу. Національний банк України є головним
органом валютного нагляду в Україні, який здійснює валютний нагляд за
уповноваженими установами. Основним методом його наглядової діяльності є
перевірки. Трансформація ризик-орієнтованого валютного нагляду відбувається
постійно і це відображається на здійсненні Національним банком України його
наглядової діяльності, окресленні зон його уваги, суб’єктів та питань за якими
здійснюється така наглядова діяльність. Національний банк України здійснює
перевірки банків, небанківських фінансових установ, операторів поштового
зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення
валютних операцій. При цьому, на сьогодні Національний банк України вже не
здійснює виїзні перевірки структурних підрозділів уповноважених установ (кас,
пунктів обміну іноземних валют) з таких питань, як дотримання організації і
проведення валютно-обмінних операцій на території України. Такі перевірки
раніше були раптовими здійснювались без повідомлення небанківської
фінансової установи, оператора поштового зв’язку про проведення такої
перевірки, тобто без змоги установи підготуватися до її проведення. За
результатами трьох місяців поспіль здійснення таких перевірок
застосовувались заходи впливу до установи - порушника. За виявлення
суттєвих порушень вимог валютного законодавства під час проведених
протягом трьох місяців поспіль перевірок з питань дотримання вимог щодо
здійснення валютно-обмінних операцій до установи міг бути застосований
штраф у розмірі від 0,1 до 20 відсотків від розміру власного капіталу установи
за всі факти порушень, виявлені під час проведення перевірок, проведених
протягом трьох місяців поспіль.
Як свідчить практика проведення таких перевірок під валютний нагляд, як
правило, попадали одні й ті самі установи. Питання ризик-орієнтованості
валютного нагляду були сконцентровані на кількості структурних підрозділів
таких установ, оскільки в зону уваги потрапляли установи з найбільшою їх
кількістю. Заходи впливу, які застосовувались до цих установ свідчили про те,
що в їх діяльності, в основному, не виявлялись суттєві порушення валютного
законодавства.
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Наразі Національним банком України проводиться практика проведення
перевірок безпосередньо небанківської фінансової установи, оператора
поштового зв’язку в рамках якої перевіряється діяльність її структурних
підрозділів щодо порядку і організації проведення валютно-обмінних операцій
на території України. Переважною більшістю валютних операцій, які
здійснюють уповноважені установи на підставі валютної ліцензії
Національного банку України є валютно-обмінні операції.
Так, на сьогодні 39 небанківських фінансових установ мають статус
уповноваженої установи і відповідно мають ліцензію Національного банку
України на здійснення валютних операцій, отже мають право здійснювати
валютні операції, а саме:
39 установ отримали ліцензії на здійснення валютних операцій з торгівлі
валютними цінностями;
13 установ мають ліцензію на здійснення валютних операцій (крім
операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).
Валютні операцій, які здійснюють ці установи на підставі ліцензії на здійснення
валютних операцій це: переказ коштів; здійснення розрахунків в іноземній
валюті на території України за договорами страхування життя.
Подальша трансформація валютного нагляду продемонструвала якісно
нові підходи у методах валютного нагляду Національного банку України за
уповноваженими установами (банками, небанківськими фінансовими
установами, операторами поштового зв’язку, які мають валютну ліцензію
Національного банку України). Об'єднано виїзні перевірки з питань
фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та законодавства, яким
запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на
меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню
обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та
іншими обмежувальними заходами (санкціями). Такі перевірки поділяються на
планові перевірки, які проводяться відповідно до затвердженого Національним
банком річного плану виїзних перевірок та позапланові виїзні перевірки, що
проводяться відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку
України або заступником Голови Національного банку. Такі перевірки
проводяться безпосередньо за місцезнаходженням уповноваженої установи, за
їх результатами складається єдиний документ – довідка про перевірку.
Здійснення
безвиїзного нагляду, як методу валютного нагляду
Національного банку України, передбачає здійснення аналізу діяльності
уповноважено установи з питань дотримання нею вимог законодавства, який
проводиться на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
працівниками Національного банку України без їх присутності за
місцезнаходженням банку, небанківської фінансової установи.
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Валютний нагляд Національного банку України також передбачає
здійснення аналізу інформації та документів про валютні операції та їх
учасників перед початком їх проведення для прийняття рішень щодо надання
відповідних погоджувальних, дозвільних документів або дій (наприклад,
надання погодження на проведення валютних операцій в межах установлених
лімітів) або вжиття заходів раннього реагування (рекомендаційні дії) з метою
усунення недоліків в роботі та вжиття заходів щодо ефективного
функціонування валютного нагляду в установі, спрямованих на недопущення
порушень вимог валютного законодавства.
Безвиїзний нагляд та позапланові виїзні перевірки здійснюються з
окремих визначених перевіркою питань та здійснюються за наявності підстав
для їх проведення, а саме:
1) інформації/документів, результатів аналізу статистичної звітності,
отриманих в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної
перевірки з питань дотримання вимог законодавства, що можуть свідчити про
порушення вимог законодавства;
2) інформації, отриманої від інших підрозділів Національного банку
України, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що
можуть свідчити про порушення вимог законодавства;
3) довідки про виїзну перевірку та інших матеріалів виїзної перевірки
банку/установи;
4) інформації, документів (їхніх копій та/або витягів із них) в електронній
або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, звітів,
отриманих від банку/установи.
На сьогодні уповноваженими установами широко використовується режим
віддаленої роботи, що значно ускладнює проведення виїзних перевірок у
приміщенні об’єкта перевірки. Тому ефективним є проведення Національним
банком України валютного нагляду, який би поєднував елементи безвиїзного
нагляду та виїзної перевірки і дозволяв би проводити перевірку як на місці
уповноваженої установи, так і із застосуванням дистанційної роботи з
матеріалами перевірки. Під час такої обмін інформацією та документами з
уповноваженою установою можливий з використанням інформаційнокомунікаційних технологій у режимі реального часу або із використанням
захищених каналів зв’язку Національного банку України для обміну
інформацією з обмеженим доступом, надання інспекційній групи віддаленого
доступу до систем автоматизації уповноваженої установи, складання та
подання електронних документів інспекційній групі під час проведення
перевірки, проведення зустрічей, інтерв’ю в режимі відеоконференції,
телефонного зв’язку.
Також при виконанні Національним банком України наглядових дій
втілено в життя принцип прозорості, а саме Національний банк України
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оприлюднює річний план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу,
валютного законодавства на сторінці офіційного інтернет-представництва
Національного банку України. Це дозволяє уповноваженим установам завчасно
підготуватися до перевірки. Окрім того, Національний банк України інформує
уповноважені установи про результати проведення перевірки не пізніше ніж за
п’ять робочих днів до колегіальної зустрічі керівництва уповноваженої
установи та Національного банку України для обговорення виявлених
порушень та проблем і надання рекомендацій. Це надає змогу уповноваженим
установам завчасно підготувати пояснення та зауваження щодо результатів
перевірки до проведення такої зустрічі.
При цьому, з метою виконання рекомендацій, які надаються за
результатами перевірки уповноважена установа має виконати план заходів та
надати Національному банку України йому інформацію про стан його
виконання та строки, в які він має бути втілений в життя з метою усунення
недоліків та проблем в роботі уповноваженої установи, а також недопущення їх
надалі.
У разі розгляду питання щодо застосування заходів впливу Національний
банк України обов’язково запрошує представників уповноваженої установи для
особистого надання пояснень чи заперечень. Вони ураховуються під час
прийняття остаточного рішення щодо застосування заходу впливу. Ці питання
розглядаються колегіальними органами, а саме Комітетами, яким делеговано
виконання окремих наглядових функцій Національного банку України. Рішення
приймається колегіально членами Комітетів, оприлюднюється на офіційній
сторінці інтернет-представництва Національного банку України та доводиться
до відома уповноваженої установи шляхом надсилання їй цього рішення.
Питання оприлюднення рішень Національного банку України, прийнятих у
складі Комітетів є новелою валютного законодавства, що повністю відповідає
принципу прозорості та гласності у діяльності Національного банку України.
Новелою у валютному законодавстві є можливість застосування такого
заходу впливу до банків як укладення банком-порушником з Національним
банком України письмової угоди у разі визнання результатів нагляду в повному
обсязі. У письмовій угоді передбачається, що банк візьме на себе зобов’язання
сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходи для усунення або
недопущення порушень вимог законодавства, підвищити ефективність системи
управління ризиками тощо. Мінімальна сума грошового зобов’язання
визначається в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невід’ємною частиною письмової угоди є план заходів, яких банк
зобов’язується вжити, зокрема, для усунення порушень та/або їх недопущення в
подальшій діяльності, поліпшення фінансового стану банку, підвищення
ефективності функціонування системи управління ризиками, застосування у
своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу тощо. Проте, такий інструмент не
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застосовується за порушення вимог валютного законодавства небанківськими
фінансовими установами, операторами поштового зв’язку і не входить до
визначеного Законом про валюту переліку заходів впливу, які має право
застосувати Національний банк України до такої установи - порушника. Це
негативно впливає на процес прийняття рішень щодо застосування заходів
впливу до таких установ за результатами спільних перевірок з питань
фінансового моніторингу та валютного законодавства, оскільки позбавляє
Національний банк України можливості застосувати єдиний підхід у питанні
застосування заходів впливу за порушення в сфері фінансового моніторингу та
валютного нагляду за результатами проведення спільних перевірок.
Можливість застосування такого інструменту у валютному нагляді як
укладення Національним банком України письмової угоди не тільки з банком, а
й з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв’язку за
порушення вимог валютного законодавства, позитивно позначиться на
ефективності виконання Національним банком України своїх наглядових
функцій. Однак втілення в життя такого інструменту валютного нагляду має
передбачати внесення відповідних змін до переліку заходів впливу, які
застосовуються Національним банком України до уповноважених установ на
законодавчому рівні.
Обмін інформацією є однією з складових елементів виконання
Національним банком України функцій валютного нагляду. Зокрема,
Національний банк України співпрацює з іншими органами державної влади
щодо обміну інформацією, пов’язаною із здійсненням валютних операцій, з
урахуванням положень законодавства про банківську таємницю.
Національний банк України співпрацює з органами суб’єктів
міжнародного права щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням
валютних операцій відповідно до міжнародних угод, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, з урахуванням положень законодавства
про банківську таємницю, з питань, зокрема щодо запровадження заходів
захисту за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи,
погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що
загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.
Органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених
порушень валютного законодавства, отриманою ними під час здійснення
валютного нагляду, з метою реалізації повноважень у сфері валютного агляду.
Інформація про уповноважені установи та їх клієнтів, що збирається під
час проведення перевірок уповноважених установ з питань дотримання вимог
валютного законодавства (у тому числі матеріали перевірок) є інформацією з
обмеженим доступом. Розкриття інформації з обмеженим доступом, яка є у
розпорядженні органів валютного нагляду, здійснюється на підставах,
передбачених законами України, нормативно-правовими та розпорядчими
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актами відповідних органів валютного нагляду, згідно з договорами,
укладеними органами валютного нагляду з іншими державними органами за
умови, якщо це передбачено договірними зобов’язаннями й особи беруть на
себе письмові зобов’язання щодо збереження та нерозголошення такої
інформації. У складі такої інформації можуть бути відомості, які можуть
свідчити про порушення законодавства. Такі відомості можуть бути
використані для розслідування та виявлення порушень, притягнення винних
осіб до відповідальності відповідними державними органами, які мають
відповідну компетенцію для здійснення цих дій.
Національний банк України надає Державній податковій службі України,
яка є органом валютного нагляду, зведену інформацію про заборгованість
нерезидентів перед українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
за експортними, імпортними операціями, а також про дотримання резидентами
граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Саме до повноважень Державної податкової служби України належить
здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків
розрахунків шляхом проведення перевірок, стягнення з резидентів-порушників
граничних строків розрахунків пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3
відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості
недопоставленого товару). Для забезпечення ефективного виконання функцій
валютного нагляду органами валютного нагляду порядок обмін інформацією
між ними та іншими державними органами необхідно здійснювати також
шляхом укладення двосторонніх угод щодо обміну інформацією. Така
інформація може свідчить про підозру у вчиненні об’єктом нагляду порушень
законодавства або про факти таких порушень і може бути використана
державним органом у відповідності до його компетенції.
Окреслені методи валютного нагляду Національного банку України не є
остаточними у зв’язку з тим, що валютний нагляд знаходиться в стані постійної
трансформації в Україні, яка обумовлена лібералізацією валютного
законодавства в Україні, кінцевою метою якої є запровадження вільного руху
капіталу в країні.
Висновки. Запроваджений в Україні ризик-орієнтований валютний нагляд
спрямований на забезпечення гарантій свободи здійснення валютних операцій.
Такий ризик-орієнтований валютний нагляд знаходиться в стані постійної
трансформації і пошуку органами валютного нагляду шляхів щодо кращого
виконання завдань валютного нагляду, які перед ними стоять, забезпечення
стабільного функціонування валютного ринку в країні. Поступової
трансформації і надалі буде набувати регуляція питань, пов’язаних із
здійсненням Національним банком України валютного нагляду у напрямку
розвитку більш прозорого, гнучкого ризик-орієнтованого валютного нагляду,
що забезпечить виконання ключових завдань та функцій Національного банку
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України як головного регулятора валютного ринку в країні.
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ПРОМИСЛОВИЙ ЛАНДШАФТ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ
Анотація. Обґрунтовано засади формування промислового ландшафту
старопромислових регіонів України з урахуванням оцінки складових
неоіндустріальної модернізації. Визначено, що в основі формування
промислового ландшафту старопромислового регіону покладені регулюючі
механізми на інституціональній основі на окремі промислові форми, а
утворення елементів ландшафту відбувається під впливом економічних,
політичних та інституційних умов. Рівень розвитку економічної, соціальної та
інноваційної складових регіону, наявність архітектонічних зв'язків між його
елементами дозволить сформувати комплексне уявлення про галузеву
структуру регіону, рівень технологічного розвитку різних промислових форм,
організацію ландшафтного простору (кластерами, технопарками).
Проаналізовано стан неоіндустріальної модернізації старопромислових
регіонів на прикладі Донецького економічного району (Донецька та Луганська
області) та Придніпровського економічного району (Дніпропетровська та
Запорізька області). Оцінку неоіндустріальної модернізації економіки зроблено
на основі методичного підходу апробованого в Інституті економіки
промисловості НАН України. Зроблено висновок, що Придніпровський
економічний район завдяки диверсифікації економічної діяльності та орієнтації
на наукомісткі галузі демонструє позитивні тенденції.
Визначено, що інституційна структура промислового ландшафту є
неоднорідною, регіони різні за якістю трудових і природних ресурсів, їх складу,
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виробничо-технологічних можливостей. Це фактично зумовлює спеціалізацію
регіональної економіки, тому для них необхідно використовувати
диференційовані заходи підтримки з боку інститутів регіонального розвитку.
Обґрунтовано, що доцільно проводити скоординований розвиток
промислового ландшафту з урахуванням інститутів регіонального розвитку
одночасно на основі постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації
старопромислових регіонів.
Ключові слова: промисловий ландшафт, старопромислові регіони,
інститути регіонального розвитку, неоіндустріальна модернізація економіки,
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INDUSTRIAL LANDSCAPE OF OLD INDUSTRIAL REGIONS OF
UKRAINE
Abstract. The principles of formation of the industrial landscape of the old
industrial regions of Ukraine taking into account the assessment of the components of
neo - industrial modernization are substantiated. It is determined that the formation of
the industrial landscape of the old industrial region is based on regulatory
mechanisms on an institutional basis for individual industrial forms, and the
formation of landscape elements is influenced by economic, political and institutional
conditions. The level of economic, social and innovation components of the region,
the presence of architectural links between its elements will form a comprehensive
view of the sectoral structure of the region, the level of technological development of
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various industrial forms, the organization of landscape space (clusters, technology
parks).
The state of neoindustrial modernization of old industrial regions is analyzed on
the example of Donetsk economic area (Donetsk and Luhansk regions) and
Prydniprovsky economic area (Dnipro and Zaporizhzhia regions). The assessment of
neoindustrial modernization of the economy is made on the basis of the
methodological approach tested at the Institute of Industrial Economics of the
National Academy of Sciences of Ukraine. It is concluded that the Prydniprovsky
economic area due to the diversification of economic activity and focus on
knowledge-intensive industries shows positive trends.
It is determined that the institutional structure of the industrial landscape is
heterogeneous, the regions are different in the quality of labor and natural resources,
their composition, production and technological capabilities. This actually determines
the specialization of the regional economy, so they need to use differentiated support
measures from development institutions.
It is substantiated that it is expedient to carry out coordinated development of
the industrial landscape taking into account the institutions of regional development
simultaneously on the basis of post-industrial and neoindustrial modernization of the
old industrial regions.
Keywords: industrial landscape, old industrial regions, institutes of regional
development, neoindustrial modernization of economy, Donetsk economic area,
Prydniprovsky economic area
Постановка проблеми. Вектор еволюції економіки задає неоіндустріальна
модернізація, що сприяє переходу від сировинної економіки до економіки знань
шляхом забезпечення ділової активності та техніко-технологічної оснащеності
промислових підприємств, при якій рівень їх розвитку дозволяє створювати
нові засоби виробництва. Використання потенціалу модернізації промислового
виробництва ключовим чином впливає на конкурентоспроможність галузевих
підприємств, а стратегія модернізації визначає траєкторії їх економічного
зростання, інноваційні перспективи і можливості розвитку на сучасній
високотехнологічній основі.
Економіка старопромислових регіонів характеризується як економіка
індустріального типу, в якій велика частина створеної доданої вартості
припадає на виробництво товарів. Промисловість характеризується: високим
зносом основного капіталу; низькотехнологічними видами економічної
діяльності; невисоким рівнем конкурентоспроможності постіндустріальних
факторів виробництва (інновацій і людського капіталу). Переважаюча роль
сировинного сектора в економіці старопромислових регіонів робить їх
залежними від світової кон'юнктури цін на сировину і зовнішньоекономічної
ситуації. Такий стан промисловості доводить необхідність модернізації її
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«традиційних»
галузей,
створення
промислового
ландшафту
«неоіндустріальної» модернізації з урахуванням інститутів регіонального
розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У рамках стратегічних
завдань впровадження смарт-спеціалізації необхідний поступовий перехід на
принципово нову модель, яка базується на розширеному відтворенні потенціалу
нових знань і технологічних рішень. Передовий світовий досвід
підтверджує [1-5], що найважливішим чинником є розширення інноватизації
економіки старопромислових регіонів та їх промисловості, утворення нових
форм організації «наука – технології – інновації» у промисловому ландшафті. У
цьому аспекті заслуговує концепція економічного ландшафту А. Lösch під якою
розуміється «система ринкових відносин», а промисловий ландшафт (як підвид
економічного) – «самостійного ландшафтного феномену, який на правах
ландшафтних компонентів та елементів повинен включати всю суму технічних,
технологічних та інженерних об'єктів/факторів» [6].
До елементів промислового ландшафту відносяться різноманітні форми
промисловості, а саме «об’ємно-просторові структури, що виникають в
результаті виробничої діяльності та включають внутрішні зв'язки і порядок
організації» [7]. Зазначимо, що згідно з концепцією А. Lösch розуміння
промислового ландшафту зводиться до «усієї сукупності штучних споруд,
конструкцій, пристроїв, обладнання та інфраструктури, за рахунок яких
відбувається «конструювання» промислового ландшафту» [6]. Саме
конструювання таких ландшафтів потребує регулюючих механізмів на
інституціональній основі на окремі промислові форми, а утворення елементів
ландшафту відбувається під впливом економічних, політичних та
інституційних умов [8-10]. Важливим параметром промислового ландшафту є
рівень розвитку економічної, соціальної та інноваційної складових регіону,
наявність архітектонічних зв'язків між його елементами, оскільки інформація
щодо елементів дозволяє сформувати комплексне уявлення про галузеву
структуру регіону, рівень технологічного розвитку різних промислових форм,
організацію ландшафтного простору (кластерами, технопарками).
Мета статті: обґрунтувати засади формування промислового ландшафту
старопромислових регіонів України з урахуванням оцінки складових
неоіндустріальної модернізації.
Виклад основного матеріалу. Старопромислові регіони як головні носії
індустріального бренду України, успадкували основні її структурні проблеми,
хоча кожен з них має власні особливості структурно-технологічного устрою і
економічного розвитку. За галузевою структурою Придніпровський
економічний район (Дніпропетровська та Запорізька області) та Донецький
економічний район (Донецька та Луганська області) – це райони з переважною
часткою гірничо-металургійного виробництва. Домінантними галузями в них є
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добувна і металургійна промисловість (табл. 1).
Таблиця 1
Галузева структура основних видів діяльності старопромислових регіонів
України році, %*
Види
економічної
діяльності

Код за
КВЕД

Придніпровський
економічний район

Донецький
економічний район

Дніпропетровська Запорізька Донецька Луганська
область
область
область
область
Видобування сировини
і матеріалів природного
В
походження
Матеріали промислової
переробки (16-18, 19,
С
20, 21, 22-23, 24-25)
з них:
24-25
металургійне
виробництво
Виробництво
та
Д
розподілення
енергоматеріалів
Виробництво харчових 10-12
продуктів
Текстильне
13
виробництво
Машинобудування
26-30,
31

25,0

2,0

19,8

7,3

47,1

50,2

55,4

25,1

37,1

40,4

42,6

1,0

11,7

21,4

14,3

54,7

7,0

11,0

3,5

3,1

0,4

0,3

0,1

0,5

6,2

12,8

6,1

3,2

* Складено авторами на основі [11-15]
Для Придніпровського економічного району та Донецького економічного
району технологічний склад виробництв майже не дає перспектив для розвитку,
лишаючись консервативним саме через сировинний фактор, адже експортна
орієнтація за головною товарною позицією є недорогоцінні метали.
Із сировинною залежністю й пов’язана технологічна відсталість
Придніпровського економічного району та Донецького економічного району,
оскільки їх індустріальний уклад склався ще в середині минулого століття.
Сучасна структура промислового виробництва за технологічним рівнем
складається з технологій середньонизького і низького рівня. Серед чотирьох
областей Запорізьку область можна вважати технологічно більш розвиненою,
адже в її складі найбільша частка виробництв середньовисокого і високого
технологічного рівня – машинобудування і фармацевтична промисловість.
Адже найважливішими конкурентними перевагами є значна частка
інноваційного та наукоємного промислового сектору, високий якісний рівень
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сфери послуг, а також конкурентоспроможна індустрія знань, яка генерує
людський капітал.
Неоіндустріальна модернізація економіки спрямована на модернізацію
базових галузей обробної промисловості на сучасній технологічній платформі,
розвитку мінерально-сировинних галузей з використанням інноваційних
технологій та створення галузей нового технологічного укладу.
Оцінку неоіндустріальної модернізації економіки зроблено на основі
методичного підходу апробованого в Інституті економіки промисловості НАН
України [16-18] (табл. 2).
Таблиця 2
Оціночні індикатори неоіндустріальної модернізації
старопромислових регіонів
Групи індикаторів
Модернізація

Інтерпретація індикатора
скоректовані з урахуванням об’єктивних обмежень

Економіко-екологічні
індикатори

ВВП (ВРП) на душу населення в дол. США
ВВП (ВРП) на душу населення в умовах ППС в міжнародних доларах

Неоіндустріальна модернізація

співвідношення доданої вартості в сфері послуг і ВВП
співвідношення зайнятих у сфері послуг і загальної зайнятості
питома вага утилізованих відходів
Соціальні індикатори

частка міського населення від всьому населенні
чисельність лікарів на 1000 жителів
очікувана тривалість життя при народженні
показник не використовувався

Індикатори знань

співвідношення витрат на НДДКР і ВВП
чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій на 1 млн. чол.
частка студентів, які отримують вищу освіту, серед населення
студентського віку (18-25 років)
показник не використовувався
питома вага тих, хто підвищив кваліфікацію та отримав нову професію

Слід наголосити, щодо обмеженості статистичних даних Донецької та
Луганської областей, адже частина статистичної інформації не враховує дані з
непідконтрольної території. Це стосується показників, які розраховуються на
душу населення – в чисельнику наводяться кількісні дані без урахування
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, а
в знаменнику дані з урахуванням інформації щодо всієї територій станом на
2013 р., що штучно занижує ці показники й не дає об’єктивно оцінити поточний
стан модернізації. Для цього буде проаналізовано дані з урахуванням
статистичних даних [11-15] та дані за експертною оцінкою за 2019 р.
З трьох груп параметрів індексу неоіндустріальної модернізації зазначених
областей найбільше значення має соціальний індекс (табл. 3). Індекс
індикаторів знань за період дослідження у Донецькій та Луганській областях
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знизився. Зниження цього показника в Донецькому економічному районі
підтверджує, що процеси завершення індустріальної модернізації не лише не
допомагають розвитку постіндустріальної, а й починають активно її
гальмувати. Наприклад, Дніпропетровська область завдяки диверсифікації
економічної діяльності та орієнтації на наукомісткі галузі демонструє
протилежні тенденції Донецької області: за період дослідження індекс
індикаторів знань зріс.
Таблиця 3
Індекси груп індикаторів інтегрованої модернізації1*
Економіко-екологічних індикатори

Соціальні індикатори

20192

2014

2016

2018

40
36

39
33

41
36

41
37

95
95

95
95

96
96

100
100

100
100

100
100

100
100

Луганська

41
37

47
42

57
53

33
43

32
41

32
46

34
48

34
48

95
95

95
95

96
96

100
100

100
100

100
100

100
100

2010

2019

40
37

2008

2018

57
57

2005

2016

48
45

2010

2014

Донецька
Запорізька

2008

41
39

2005
Дніпропетровська

20119

Регіони

20193

2019

2018

2016

2014

2010

2008

2005

2008

2005

Продовження таблиці

Дніпропетровська
Донецька

41
39

48
45

39
33

38
31

38
28

74
35

70
33

72
34

70
33

70
34

Запорізька
Луганська

41
37

47
42

41
30

39
32

41
32

59
27

60
23

58
22

56
23

56
24

*Розраховано авторами
Характер змін індексів груп індикаторів неоіндустріальної модернізації
формує відповідні тенденції у зазначених областях. Придніпровський
економічний район відрізняється найвищими темпами зростання інтегрального
індексу економічно-екологічних індикаторів та найвищими темпами зростання
індексу індикаторів знань.
Індекс неоіндустріальної модернізації Дніпропетровської областей на
відміну від індексу Донецької та Луганської областей демонструє позитивну
динаміку зростання (табл. 4).
З 2014 без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Експертна оцінка
3
Експертна оцінка
1
2
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Таблиця 4
Індекс неоіндустріальної модернізації регіонів України4*
Регіони
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська

2005
58
56
59
54

2008
60
57
60
56

2010
64
60
64
54

2014
71
57
64
57

2016
70
56
64
55

2018
70
56
64
56

2019
70
57
64
57

20195
70
57
64
57

*Розраховано авторами
Загалом в Україні та в усіх її економічних районах спостерігається
позитивна динаміка індексу неоіндустріальної модернізації у 2005-2019 роках.
(табл. 5). Найбільший прогрес демонструє Придніпровський економічний
район.
Таблиця 5
Індекс неоіндустріальної модернізації економічних районів України6*
Економічні райони
Донецький
Придніпровський

2005
55
58

2008
57
60

2010
60
63

2014
57
65

2016
56
65

2018
56
65

2019 20197
57
57
65
65

*Розраховано авторами
Ситуація, що склалася, характеризує досить збалансований координований
розвиток індустріальної та постіндустріальної модернізацій, що дозволяє
отримувати високий синергетичний ефект, що виявляється в випереджальному
зростанні індексу неоіндустріальної модернізації щодо відповідних індексів
окремих її складових. Поки що це можливо за рахунок стійкості процесів
завершення індустріальної модернізації в економічних районах України. Надалі
вузька спеціалізація старопромислових регіонів гальмуватиме завершення
індустріальної та зумовить посилену стагнацію постіндустріальної
модернізації, що частково вже відбувається на прикладі Донецького
економічного району.
Формування промислового ландшафту для забезпечення неоіндустріальної
модернізації економіки старопромислових регіонів в умовах недостатньої
дієвості та ефективності традиційного інструментарію державної політики
потребує формування інститутів регіонального розвитку. Вони, як відомо,
утворюються в точці перетину інтересів різних економічних суб’єктів, адже їх
синергія має певні переваги для більш продуктивного використання наявних
ресурсів (фінансових, інвестиційних, кадрових, інтелектуальних тощо).
З 2014 без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Експертна оцінка
6
З 2014 без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
7
Експертна оцінка
4
5
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На основі аналізу наявної міжнародної практики виділено три групи
інститутів розвитку за напрямами діяльності (фінансово-кредитні,
інформаційно-аналітичні та організаційно-технічні).
Найбільший розвиток отримали інститути регіонального розвитку
інформаційно-аналітичного напряму у всіх регіонах (рис. 1).

Рис. 1. Інститути регіонального розвитку за напрямом діяльності*
*Складено авторами за даними [19]
Лідером за наявністю всіх інститутів розвитку є м. Київ, Донецька,
Харківська, Полтавська та Вінницька області.
За результатами проведеного дослідження слід зазначити, що одним з
ключових недоліків є фактично відсутність чіткого закріплення функцій різних
інститутів регіонального розвитку, про що свідчить дублювання деяких
функцій.
На практиці не існує повноцінної взаємодії між інститутами регіонального
розвитку або ж вона не носить системного характеру. Адже, інститути
регіонального розвитку, що діють в межах регіону, незалежно від правового
статусу, мети та джерел фінансування, повинні створювати згладжену систему
інститутів сприяння регіональному розвитку. При створенні інститутів
регіонального розвитку слід більш точно обґрунтувати необхідність
організаційних модифікацій та змін в регіональній системі управління.
Наприклад, критерієм прийняття рішень щодо створення або реорганізації
інститутів може бути оцінка викривлень інформаційних потоків.
Інституційна структура промислового ландшафту є неоднорідною, регіони
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різні за якістю трудових і природних ресурсів, їх складу, виробничотехнологічних можливостей. Це фактично зумовлює спеціалізацію регіональної
економіки, тому для них необхідно використовувати диференційовані заходи
підтримки з боку інститутів розвитку.
Території з високим рівнем соціально-економічного розвитку мають
достатні передумови та можливості для самостійного розвитку в
довгостроковій перспективі, тому їм необхідна переважно непряма підтримка з
боку регіональних і місцевих інститутів, яка полягає в організаційному
забезпеченні інвестиційної діяльності бізнесу (організація діяльності
муніципальних бізнес-інкубаторів, проведення виставок, ярмарків тощо) та
створення майданчиків, які обладнанні відповідною інфраструктурою для
розвитку господарської діяльності.
Території з низьким рівнем соціально-економічного розвитку не мають
можливостей для самостійного вирішення наявних соціально-економічних
проблем, що обумовлює необхідність їх прямої підтримки з боку інститутів
розвитку. В першу чергу, це забезпечення вільного доступу до фінансування
для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів (субсидії, бюджетні
гарантії, податкові пільги, експертиза проектів розвитку і бюджетів, субсидії на
підготовку кадрів, тощо).
Для вирішення цього завдання необхідно визначити інститути та
інструменти для реалізації найбільш ефективних пріоритетів просторового
(територіального) розвитку регіональних систем, у тому числі, шляхом
формування системи інститутів сприяння регіональному розвитку на засадах
смарт-спеціалізації.
Висновки. Завершуючи, відзначимо, що зростаюча потреба у прискореній
реалізації неоіндустріальної модернізації старопромислових регіонів зобов'язує
одночасно рухатися шляхом координації у двох напрямах: завершувати
постіндустріальну розвиваючи неоіндустріальну модернізацію. Дана
рекомендація виходить з того, що постіндустріальна модернізація закладає
економічні та соціальні основи неоіндустріальної, яка є її продовженням,
розвиваючи розпочате, але на іншій більш якісно-інноваційній основі. Тому
доцільно проводити скоординований розвиток промислового ландшафту з
урахуванням інститутів регіонального розвитку одночасно на основі
постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації старопромислових
регіонів.
Для втілення в життя описаних перспектив модернізація має стати для
зазначених областей регіональною стратегією, що об'єднує. Якість формування
регіональної стратегії визначить успішність реалізації модернізаційних завдань
та забезпечить необхідну консолідацію всіх ресурсів регіону для їх
вирішення. Проактивна регіональна політика реалізації завдань стратегії
модернізації на засадах неоіндустріалізації стане основою підвищення
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конкурентоспроможності регіонів та забезпечення гідного рівня життя
населення.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING THE STUDENTS’
COMMUNICATIVE CULTURE IN THE CONTEXT OF CROSS-NATIONAL
COMMUNICATION
Abstract. The essence of the concepts of “cross-national communication”,
“communicative culture”, “communicative culture of cross-national communication”,
“game-based pedagogical technologies” have been defined in the academic paper. It
is important to emphasize that in the course of developing of students’
communicative culture of cross-national communication, it is necessary to take into
account fundamentally important moments as follows: a relevant historical level of
development of nation and national relations; the exuberancy and diversity of the
manifestation of cultural identity and traditions of communication; historically
established traditions and experience of relations between nations and nationalities
(neighbouring and distant ones); features of the spiritual person, culture, psychology,
moral qualities of individuals involved into the cross-national communication. The
principles are mentioned (the focus of education on the awareness of a person as the
highest value; recognition of a person as an individual bearer of culture;
interiorization of objective universal values of education; dialogics in cross-national
relations; dialogue of cultures in education through understanding similar, different
and unifying) and pedagogical conditions (creation of an environment excluding
the distribution of students into groups based on ethnic signs; formation of a
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multinational team of students contributing to the development of skills and abilities
of the culture of cross-national communication; use of specially selected, authentic
professionally oriented materials, pedagogical technologies in the learning process;
learning a foreign language in comparison with the language and culture of the native
language and the language of cross-national communication - the use of a linguistic
etiquette of a foreign language; application of communication technologies that are
the basis of classroom and extramural work of students); formation of communicative
culture of students within the conditions of cross-national communication, as well as
its major functions (strengthening the international content in domestic and foreign
spheres of national life; strengthening the international unity of the people; improving
the social lifestyle; facilitating the process of cancelling interclass differences;
strengthening international relations with the aim of uniting against racism,
chauvinism, military and terrorist threats). The optimal form of inclusion of linguistic
etiquette units into language - the game-based pedagogical technologies - has been
distinguished. It has been noted that developing a communicative culture of crossnational communication in a game occurs naturally. Students work together in
multinational groups towards achieving the goal of the game. In the process of
playing, they learn a lot of new one about each other, they emotionally converge and,
what is especially important, form verbal and non-verbal communication options
when they do not know each other’s language. Recommendations have been given on
the introduction of game training of ethnocultures in the educational process, which is
a system-forming link in a comprehensive educational program for the development
of students’ communicative culture in the context of cross-national communication.
As a result, this, on the one hand, logically completes the lecture course on
educational disciplines of ethnic content, and on the other hand, this makes it possible
to reach the practical implementation of the knowledge gained in the future
professional multicultural activities.
Keywords: higher education, student, teacher, cross-national communication,
communicative culture of cross-national communication, game-based pedagogical
technologies.
Problem Statement. Within the modern conditions of development of
Ukrainian society, addressing the issue of cross-national communication is relevant
and timely through the changes taking place in the ethnocultural environment.
Ukraine is historically one of the multinational states, forasmuch as the constant
influx of the population from different regions of the country and the post-Soviet
space caused a diverse national composition that invariably led to the need to interact
between peoples, cultures and religions. Activation of migration flows affected the
political, economic and social spheres of life. Strengthening the cultural diversity of
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the society required a revision of global human values, the necessity to develop
productive ways of teaching and educating the younger generation, including
intercultural relations. Therefore, the changes also affected the higher education
system, which plays a leading role in the formation and development of mutual
understanding between people of different nationalities.
On the basis of the above-mentioned, in psychological and pedagogical science
and educational practice, interest is steadily growing in the preparation of a future
specialist for professional activity in a multinational society, effective adaptation in a
multicultural environment, to deeper studying the cultural heritage of peoples,
including a variety of traditions and customs, norms of relations, national
psychological features, etc. This determines the setting of the goal and analyzing the
content of the development process of the students’ communicative culture of crossnational communication within the conditions of a multicultural environment.
In this regard, we consider it necessary to pay particular attention to the complex
of pedagogical conditions influencing the development of communicative culture of
cross-national communication, as well as the introduction of such pedagogical
technologies of training in higher educational institutions, which will effectively
prepare specialists with a developed culture of cross-national communication capable
of professional activity in a multicultural environment.
Analysis of Recent Studies on the Problem. In recent years, a fairly large
number of studies have appeared on investigating the phenomenon of cross-national
communication in general. However, they are mainly of a philosophical and
sociological nature (N.E. Alibulatoieva, V.S. Bakirov, G.V. Buianova, Z.T. Gasanov,
I.A. Dyrda, L.R. Zaurbekova, T.G. Islamshyna, N.V. Kalashnik, L.S. Kogan,
A.N. Nekrasova, N.R. Malikova, V.I. Matis, A.B. Pankin, S.G. Ter-Minasova,
S.Z. Umariieva, N.I. Ushakova, V.A. Khanstantinov, L. M. Khyzhniak), or
investigate the issue of developing students’ communicative culture of cross-national
communication (M. Kuranov), students of secondary vocational educational
institutions (V.P. Komarov) only in the context of extramural and out-of-school
work. Therefore, it is necessary to pay more attention to studying this issue in the
system of higher education.
The purpose of the academic paper lies in determining the pedagogical
conditions for the formation of a communicative culture of students in higher
educational institutions in terms of cross-national communication.
Presentation of the Major Research Material. The integration resource of the
Ukrainian nation is made up of factors that, in one way or another, can be used to
achieve the goals facing the state. Such resources are as follows: diversity of the
ethnic composition of Ukraine, accumulated cooperation experience within
intercultural and interreligious ties and relations, adoption, understanding and
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addressing to the traditions and interests of the peoples inhabiting the country. In this
regard, among the various types of communication between people and groups at the
present stage of the society development, special attention is paid to cross-national
communication.
Scientists V.S. Bakirov, N.I. Ushakova, L.M. Khyzhniak point to cross-national
communication from the point of view of the socially conditioned intense activity of
different cultures’ representatives in mutual cognition, that lies in the transmission
and perception of the accumulated experience with a certain ethnic group [3].
Scientist Z.T. Gasanov, highlighting the complexity and multidimensionality of
cross-national communication, draws attention to the factors determining this
process. He refers the moral and aesthetic literacy of communication partners to such
factors, as well as a high level of development which helps not only to carry out the
process of constructive interpersonal interaction, but also, if necessary, take into
account the psychological state of people involved in an ethno-conflict situation in
order to develop a trajectory for solving the problem. Conflicts in the course of crossnational communication are possible due to the fact that in this process,
representatives of different ethnic groups are involved, most often belonging to
various religious denominations [6, p. 52].
The investigations on issues of interaction of cultures of various ethnic groups
reveal that the results of interpersonal contacts within the conditions of intercultural
interaction are largely dependent on the possibility of participants to understand and
reach agreement with the greatest benefit for both parties. Considering the ability as a
potential action, the readiness of the personality to the activity, it can be argued that
cross-national communication is implemented on the personal level and it is the basis
for forming cross-national relations [8].
In the process of cross-national communication, in education, the process of
enrichment and development of cultures is constantly taking place and the effectiveness of
the educational process is increasing. The implementation of intercultural communication
in the education system allows solving issues of a different level. These are issues of
intercultural education aimed at personal development through the assimilation of the
experience of domestic and foreign cultures. In order to achieve successful
communication and training in the multicultural environment, students of higher
educational institutions should possess such indicators of mental health, as overcoming
fear and anxiety, preserving the integrity of one’s own “I” and his adequate assessment,
orientation in various situations. Under such conditions, a mentally healthy person moves
to a new level of his development, passing through the clarification of new vital values
and the development of his individuality. By the way, we can also establish a social type
of the student’s personality in the intercultural environment of the educational process and
to state that the cross-national environment of the higher educational institution is a kind
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of social space, the basics of education of a higher level of communication - multicultural.
Herewith, a new national culture, where foreign students find themselves and where they
should be involved, is usually considered by them as opening new horizons for their
development, as a personal state of combination with a new culture, where participants in
intercultural communication experience different emotional feelings.
Thus, acting as a special type of communication, cross-national communication
is characterized not only by acquaintance with the peculiarities of life, living,
customs, culture of a particular ethnic community, but also combines national
identity, national pride, national dignity - components of the national exclusivity. In
the process of cross-national communication, the subjects, in such a way, become
aware of themselves as a representative of a certain ethnic community.
The culture of cross-national communication is interpreted as a set of
knowledge, skills and abilities that are revealed in interpersonal contacts in
interaction with representatives of various ethnic communities. Researchers consider
the folk culture to be an important component of the culture of cross-national
communication. It provides a certain level of knowledge about the society, the
features of its development at various stages, which is a kind of regulator of relations
between people of different nationalities, as well as it ensures a communicative
function - allows disseminating in the process of interaction specific points of view,
norms, rules of behaviour characteristic of the parties participating in the dialogue.
According to the viewpoint of S.V. Guskova, communicative culture is a complex
multichannel system of interaction and relationships between subjects of the pedagogical
process, including mutual perception, exchange of information, development of a unified
communication strategy, change of positions, decision-making, overcoming conflicts, etc.,
determined by the needs of educational activities [7, p. 26].
From the point of view of L.A. Vvedenska, communicative culture can be
considered much broader - as a personality trait to integrate his individual
consciousness into the global (not narrowly professional) space of public
consciousness and to achieve, on this basis, high results in personal and professional
development. An important condition for improving the quality of vocational
education is to improve the communicative culture of future specialists within the
conditions of cross-national communication [5, p. 71].
The researcher G.V. Buianova considers the phenomenon of “communicative
culture of cross-national communication” as a “multifunctional phenomenon” and
includes knowledge of the basic principles, rules and requirements of ethics, the
ability to identify oneself with a certain ethnic community, developed empathy,
reflection, adequate self-esteem [4, p. 41].
Considering the communicative culture of cross-national communication, we
reveal its characteristic features in the scientific works of L.S. Kogan. The scholar
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points out the principal features that distinguish the studied phenomenon, among
which a special place is occupied by as follows: knowledge about the peculiarities of
an ethnic community; the ability to adequately assess the participants in the
interaction based on the committed actions, deeds, personal qualities, regardless of
their nationality; the presence of the ability for intercultural interaction based on the
respect of the communication participants towards traditions, cultural heritage, the
language of the people [12, p. 62].
A similar statement is found in the scientific works of Z.T. Gasanova, from the
point of view of which the communicative culture of cross-national communication
can be defined as a stable moral attitude of the individual towards other nationalities,
formed on the basis of the acceptance of ethnic diversity, tolerant attitude and respect
for traditions, language, history, national dignity [6, p. 54].
Therefore, the communicative culture of students within the conditions of crossnational communication can be considered as a set of knowledge about culture,
traditions and customs of various ethnic groups; tolerant attitude towards values and
personal content of interpersonal interaction participants; the ability to find a way out
of problem situations on the basis of a constructive dialogue which are connected
with ethnic differences and disagreements in the course of the educational process.
It should be noted that in the course of developing the students’ communicative
culture of cross-national communication, it is necessary to take into account the
fundamentally important moments as follows:
- particular historical level of development of nation and national relations;
- abundance and diversity of cultural identity and communication traditions;
- historically established traditions and experience of relationships between
nations and nationalities (neighbouring and distant once);
- features of the spiritual personality, culture, psychology, moral qualities of
individuals involved into cross-national communication.
The formation of a communicative culture of cross-national communication as a
purposeful development process among students through a human attitude to the
achievements of various cultures of national identity and the system of universal values is
achieved due to a number of principles, functions and pedagogical conditions.
For instance, N. E. Alibulatoieva, S. Z. Umariieva lay the following principles
as the basis for organizing the process of forming a communicative culture of crossnational communication (Figure1).
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Principles of formation of students’ communicative culture within the
conditions of cross-national communication
Principle of education towards human awareness as highest value

Principle of recognizing a person as an individual bearer of culture
Principle of the interiorization of objective universal values of
education
Principle of dialogics in dialogics relations
Principle of dialogue of cultures in education through the
understanding of the similar, different and unifying
Fig. 1. Principles of the formation of students’ communicative culture within the conditions of
cross-national communication
Source: Compiled by the author on the basis of [2]

Along with this, the analysis of scientific literature gives grounds to allocate the
basic functions of the communication culture of cross-national communication as
follows:
- to promote an increase in international content in domestic and external
spheres of national life;
- to strengthen the international unity of people;
- to contribute to improving the social lifestyle;
- facilitate the process of cancelling interclass differences;
- to ensure the strengthening of international relations in order to unite against
racism, chauvinism, military and terrorist danger [11].
It should be noted that some of these functions of cross-national communication
have now lost their relevance, forasmuch as not only the conditions of life of people
have changed, but also a state, which has undergone serious social, political and
economic transformations in recent decades.
Any system can function subject to compliance with certain principles;
consequently, the formation of the communicative culture of students within the
conditions of cross-national communication will occur more effectively when a
certain set of pedagogical conditions is created. The pedagogical condition for the
developing an ethno-cultural person, according to the viewpoint of A.B. Pankin, is a
set of joint educational collective activities of students on the assimilation of socialcultural experience. The system-forming factor in the process of developing modern
culture is the humanistically oriented, socially significant joint activity of students -
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representatives of different ethnic groups [13]. With regard to our research, we
understand pedagogical conditions as a set of necessary measures of the educational
process contributing to the effective formation of the communicative culture of future
specialists in the field of international professional communication. Thus, we believe
that the formation of the communicative culture of future specialists will be effective
if such pedagogical conditions are observed, namely:
- creating an environment that excludes the distribution of students into groups
on the basis of ethnic signs;
- creating a multinational collective of students contributing to the formation of
skills and abilities of the culture of cross-national communication;
- using specially selected, authentic professionally-oriented materials,
pedagogical technologies in the course of the training process;
- learning a foreign language in comparison with the language and culture of the
native language and the language of cross-national communication (the use of
linguistic etiquette of a foreign language);
- using communication technologies, which are the basis of classroom and
extramural work of students.
One of the major pedagogical conditions for the formation of communicative
culture of cross-national communication is application of a linguistic etiquette of a
foreign language. The simplest formula of linguistic etiquette is as follows: “Think to
whom that, how, why to say and what will happen”. As S.G. Ter-Minasova notes, “In
order to actively use the language as a means of communication, it is necessary to
know the world of language studying as deep as possible... to know 1) when to say /
write, how, to whom, where; 2) how a specified meaning / concept, a given subject of
thought lives in the reality of the world under study. After all, there are social-cultural
structures at the core of language structures” [15, p. 29-30]. Knowledge and
application of stable communication formulas in the process of communication
contribute to the implementation of the basic principle of communication - the
principle of politeness. At the same time, the main attention of students is drawn to
the intonation pattern, with what intonation one or another formula of politeness is
pronounced. Attention is drawn to the tone in which the congratulations are
pronounced: Guten Morgen! Guten Abend! Good morning! Good afternoon!, as well
as to the fact that ascending intonation is used. The correctly executed intonation
formula of politeness contributes to the communication process. Introducing the
etiquette expressions used in German-speaking and English-speaking countries to
students, teachers pay attention to the fact which statements are better to choose
depending on the companion, his status, on the official or informal atmosphere where
communication takes place, on several possible options expressing more respect and
deference to the companion.
The optimal form of incorporating units of language etiquette in the language is
the use of game-based pedagogical technologies. The concept of “game-based

132

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

pedagogical technologies” includes a fairly large group of methods and techniques of
organizing a pedagogical process in the form of various pedagogical games. The
game form of classes is created in educational classrooms with the help of gaming
techniques and situations acting as a means of encouraging, stimulating students to
educational activities. The place and role of game technology in the educational
process, the combination of game elements and training largely depends on the
teacher’s understanding of the functions and classification of pedagogical games.
In particular, G. Topchii defines the concept of “game-based technology” as a
set of pedagogical games subordinated to a specific goal, ensuring a positive result the professional self-development of a future specialist [16, p. 8]. According to the
viewpoint of T.A. Savielieva, game learning technologies allow students to immerse
themselves in the professional field of activity, to reveal creative potential, develop
insistence in the course of acquisition of disciplines, forming skills to work in a
team [14, p. 40].
There are various approaches to classification of games in the pedagogical
literature. A well-known researcher S.A. Shmakov highlights four classes of games,
namely:
1. Physical and psychological games and trainings (motor, ecstatic, expropriate
releasing, therapeutic);
2. Intelligent and creative games (subject fun, plot-driven and intelligent games,
didactic games (educational-subject, training, cognitive), labour, computer);
3. Social games (creative, social-dramatic, business games, organizationalactive,
organizational-communicative,
organizational-mental,
role-playing,
imitation);
4. Complex games (collective-creative, leisure activity) [17, p. 30].
According to the viewpoint of experts G.M. Alieksieieva, N.V. Kravchenko,
O.V. Antonenko, L.V. Gorbatiuk, the game is a multifunctional phenomenon of
culture; consequently, it can be in cultural and leisure activities as a method and
form, and means, and technology. The authors note that the game becomes a means
of cultural and leisure activities, when it is understood that game forms, game
programs are a tool for influencing a certain audience in order to achieve the best
result in a given situation [1, p. 10]. N. Zaiachkivska defines the most important
functions of the game as follows: educational; developing; communicative;
diagnostic; game therapy; entertaining; interethnic communication and correction
functions [10, p. 39].
Based on the above, the conclusion can be made that modern researchers in the
field of pedagogy have paid attention long ago to gameology as a system of scientific
knowledge. In this regard, the game theory, as well as the terms “game”, “game
activity”, often become the objects of study in modern science. In this light, the game
ceases to be only entertainment, fun, but becomes a tool actively used in professional
activities, proving its effectiveness in achieving certain results in a positive, relaxed,
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creative and friendly atmosphere, contributing to the disclosure of the participants’
potential in game interaction. In one of her scientific works, O.V. Zakharova notes
that the game based on conventionality, at the same time quite accurately and
productively reflects the structure of real cognitive activity, which means that the
knowledge, techniques and skills acquired in the game will be used by players both in
real cognitive process and in everyday life [9, p. 118].
In our opinion, some of the most important aspects in the modern understanding
of the game are the features as follows:
1. Universality. Given the fact that the game is suitable for participants of all
ages, it allows going beyond the usual course of things; it helps solve almost any
applied problem, and allows embedding any rules and features, taking into account
specific conditions and expected outcomes.
2. Game atmosphere. Another important factor in the success of the game as a
tool for teachers’ professional activities is the unique ability to create a relaxed,
positive atmosphere. It contributes to the psychological and physical emancipation of
participants, their rapprochement with each other, building mutual understanding and
positive relationships, “equalization” of all students, regardless of their age, social
status, nationality and religion, creating motivation, “gambling” towards achieving
certain results by joint efforts.
3. Preservation and transfer of traditions. Along with this, the game makes it
possible to join the culture of your people; it becomes a powerful way of connecting
generations and contributes to the social-psychological unity of the nation, while
playing an important role in the formation of a culture of cross-national
communication, the preservation and transmission of cultural values from generation
to generation and creating an opportunity to get acquainted with the culture and
traditions of other people through the playful environment.
Training game is a game method that is often used to solve specific applied
problems. The training component in such a game plays the role of clear organization
of conditions and rules of game interaction, calculation of expected outcomes and
mandatory presence of the head of the game process - a coach who does not
participate in game interaction, but monitors the course of action, compliance with
the rules and guides the participants, if necessary. The game component is
responsible for creating a relaxed atmosphere, the interest of participants as a result
(in the game, first of all you need to solve a problem and, thus, “win”), the
participants’ emancipation and freedom of action in the gaming experience. A
necessary factor in the game is the lively positive communication of the participants,
which is of paramount importance in the process of intercultural interaction.
The formation of the communicative culture of cross-national communication in
the game occurs naturally. Students in multinational groups work together in order to
achieve the goal of the game. In course of the game, they learn a lot about each other;
they get emotionally close and, most importantly, form verbal and non-verbal
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communication options under the condition of lack of knowledge of each other’s
language. The games, correctly selected and corrected by the teacher, allow solving
specific problems pointwisely, while it is necessary to clearly build the game
exercises taking into account the intragroup relations and the level of language
proficiency.
Taking into account the above, we propose to carry out the formation of the
communicative culture of students within the conditions of cross-national
communication on the basis of the developed Game Training of Ethnocultures. The
program of Game Training has an internal structure including 3 sections as follows:
- the input diagnostics, the purpose of which is to determine the current level of
development of the students’ communicative culture of cross-national
communication;
-the training block, the purpose of which lies in developing the students’
communicative culture of cross-national communication through playing exercises
and their impact on such individual psychological characteristics of the individual as
empathy, assertiveness, emotional stability, tolerance;
- the final diagnostics, the purpose of which is to study the level of development
of communicative culture of cross-national communication after the inclusion of
students in the training unit.
“Game Training of Ethnocultures” is based on folklore material of the Ukrainian
people and other ethnic groups. The training includes specially selected tasks aimed
at acquiring knowledge about traditions, culture, national and psychological features
of different ethnic groups, the development of professionally important personal
qualities. Along with this, in the course of studying the psychological and
pedagogical possibilities of folklore and games, it helps solve problems of a
psychotherapeutic, psycho-corrective and developmental nature.
Each game training session is a free joint creative improvisation of game
actions, based on one’s own experience, excitement gained by a person and simulated
by means of folk games. The game comes laden with the potential for personal
development at any age. Setting game tasks and modelling a real life situation
reflected in the game, the atmosphere of game creativity and cooperation, the
competitive spirit - all this contributes to the activation of interest in performing
activities by each training participant, to increase motivation and the development of
his personality.
The first block when working with students of the first year of study should be
games “aimed at acquaintance”. In this instance, variations and complexity can be
different - from the well-known “Snowball” to creative variations, in which the
participants not only get to know each other’s names, but get acquainted with each
other better – reveal character traits, preferences, hobbies, etc. In this case, the game
exercises of the logical block: “to emancipate”, “to remove the clamps”, “to trust”
should be applied. Herewith, game exercises are necessarily based on the pedagogical
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tasks set in the program of the discipline (most often within the limits of mastering of
the Ukrainian language). The purpose of this block lies in reducing tensions between
multilingual students, increasing the level of trust in each other first of all as an
individual, and then as a member of a certain cultural and national community. This
contributes to an increase in the efficiency of the group as a whole, which will affect
the more effective assimilation of disciplines.
Further, an important group of training games in the process of developing a
communicative culture of cross-national communication is the group of exercises
“for cohesion”, “for group formation”. Tasks of this kind of training are aimed at
joint efforts of students to achieve a group objective. For instance, the group of
students can be divided into subgroups without taking into account nationality and
language, and each of them is given a certain educational task, designed in a game
way. Participants of each subgroup will strive to unite their small team, find a
common language, to increase the effectiveness of joint work. At the same time, the
teacher should be an attentive observer and moderator of the work of each subgroup
in order to intervene at the right time and correct the work of the participants.
Therefore, the structure of each game training session consists of several stages.
They are as follows:
Stage I is a greeting ritual, including exercises aimed at relieving neuropsychic
stress, motivating to work in a group, expanding the ideas of group members about
each other.
Stage II is a group discussion - discussion by group members of the features of
different ethnic communities through active involvement in joint activities in order to
learn about national costumes, national dishes, and folklore. The analysis of the
general and individual cultural traditions of different peoples is carried out through
the awareness, understanding and recognition of the features of each nationality,
which becomes a source of additional knowledge and helps in the development of a
communicative culture in cross-national communication.
Stage III is training work, including exercises aimed at developing assertiveness,
empathy, tolerance, emotional stability of students.
Stage IV - the inclusion of students in game-based activities helps develop the
skills of intercultural interaction; it is an additional source of information about the
characteristics of the lifestyle of peoples.
Stage V - summarizing, completion of group work; integration of experience
gained during the session and feedback; providing group members with the
opportunity to express their thoughts and feelings that have arisen during practical
activities.
It is important to emphasize that “Game Training of Ethnocultures” is a systemforming link in a comprehensive educational program for the development of
students’ communicative culture in the context of cross-national communication. It,
on the one hand, logically completes the lecture course on ethnic disciplines, and on
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the other hand, it gives the opportunity to move to practical implementation of the
knowledge gained in future professional multicultural activities.
Conclusions and Prospects for Further Studies. Thus, the versatility,
universality and accessibility of such a professional tool as a game allows forming the
students’ communicative culture of cross-national communication most effectively
and at the same time leaving it within the framework of permissive work with
voluntary participation, the absence of a strict academic atmosphere, motivation of
participants to achieve results through joint efforts, which require the ability to form
positive relationships and communication with other students, regardless of their
national and cultural affiliation. In the process of applying game-based pedagogical
technologies, not only the mastering of the academic discipline takes place, but also
the formation of a culture of cross-national communication of a multinational group,
a decrease in the degree of tension and mistrust among students, the formation of a
positive attitude towards each other, cohesion and acquiring skills of joint activity
towards achieving the goal, obtaining new communication practices in a multilingual
collective, and, finally, the formation of international friendly ties, which is the most
striking indicator of the formation of the students’ communicative culture of crossnational communication in a multinational group.
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ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В
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ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Анотація. Актуальність
дослідження
визначається
необхідністю
переосмислення досвіду підготовки вчителя словесника другої половини ХІХ –
початку ХХ століття. У статті акцентовано увагу на тому, що різноманіття
духовних орієнтирів, цілей виховання, стереотипів поведінки в динамічному
суспільстві надають особливого значення особистості вчителя, основою
професійної діяльності якого є позачасові константи – загальнолюдські цінності
та ідеали. Саме вчитель виявляється для суспільства прикладом вірності
професійному обов’язку, моральної чистоти, благородства, зразком
самотворення, самовдосконалення. З цієї точки зору, період другої половини
XIX – початку ХХ ст. є унікальним для розвитку вітчизняної педагогічної
думки періодом, найважливішою особливістю якого стала широка дискусія про
педагогічний ідеал і призначення вчителя, його соціальну роль, соціальні
функції, освітню місію педагога.
Метою статті є спроба проаналізувати, які професійні вимоги ставили
відомі педагоги, учені-методисти цього періоду до учителя-словесника.
У дослідженні констатовано, що громадсько-педагогічне подвижництво,
що сформувалося протягом століть як характерна риса вітчизняного вчителя,
проявилося і в діяльності багатьох педагогів XIX – початку XX століття,
силами яких навчання словесності набуває нового значення як «предмету
предметів».
У статті визначено, які професійні вимоги висувались до учителясловесника відомими освітніми діячами відповідного періоду: В. Водовозовим,
К. Ушинським, В. Буслаєвим, В. Стоюніним, В. Острогорським, Б. Грінченком,
С. Браіловським, М. Тростніковим, В. Голубєвим ті ін.
Думки відомих учених і педагогів досліджуваного періоду свідчать, що в
навчальних закладах другої половини XIX – початку XX століття ставилися
високі вимоги до особистості учителя словесності. Повідомляючи знання,
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розвиваючи учня і привчаючи його до розумової праці, учитель словесності
повинен був розуміти усі сторони і настрої душі, явища життя і природи.
підготовка учителя словесності є особливою, такою, що відрізняється від
підготовки учителів інших предметів. Учителю словесності необхідно бути
освіченим не тільки у галузі літератури, а й володіти іще деякими особливими
якостями: швидким, критичним розумом, естетичним смаком, даром слова.
Аналіз спогадів, що збереглися, показує, що саме ці якості були властиві
кращим учителям словесності XIX – початку XX століття.
Отже, професійний ідеал вчителя-словесника другої половини XIX –
початку XX століття – це педагог, що володіє такими якостями, як моральність,
безприкладна відданість своїй справі, знання предмета викладання, який прагне
зблизити науку і школу, привнести в процес навчання мові і літературі
духовно-моральне начало. По суті, цей портрет відповідає сучасним уявленням
про ідеального вчителя-словесника.
Ключові слова: особистість учителя, підготовка вчителя, словесність.
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PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR A TEACHER OF LITERATURE
IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF FAMOUS EDUCATIONAL
ACTIVITIES SECOND HALF OF XIX-EARLY XX CENTURY
Abstract. The relevance of the study is determined by the need to rethink the
experience of training a teacher of vocabulary in the second half of the nineteenth early twentieth century. The article emphasizes that the variety of spiritual landmarks,
goals of education, stereotypes of behavior in a dynamic society attach special
importance to the personality of the teacher, the basis of whose professional activity
are timeless constants - universal values and ideals. The teacher is an example for
society of fidelity to professional duty, moral purity, nobility, a model of selfcreation, self-improvement. From this point of view, the period of the second half of
XIX - early XX centuries. is a unique period for the development of domestic
pedagogical thought, the most important feature of which was a broad discussion of
the pedagogical ideal and purpose of the teacher, his social role, social functions,
educational mission of the teacher.
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The purpose of the article is to try to analyze what professional requirements
were set by well-known teachers, methodologists of this period to the teachervocabulary.
The study states that social and pedagogical asceticism, formed over the
centuries as a characteristic feature of the domestic teacher, manifested itself in the
activities of many teachers of XIX - early XX century, by which the teaching of
literature acquires a new meaning as a "subject of subjects ".
The article defines what professional requirements were put forward to the
teacher-vocabulary by well-known educational figures of the corresponding period:
V.Vodovozov, K. Ushinsky, V. Buslaev, V. Stoyunin, V. Ostrogorsky,
B. Grinchenko, S. Brailovsky, M. Trostnikov, V. Golubev and others.
Opinions of well-known scientists and teachers of the period under study
indicate that in educational institutions of the second half of the XIX - early XX
century, high demands were placed on the personality of the teacher of literature.
Communicating knowledge, developing the student and accustoming him to mental
work, the teacher of literature had to understand all aspects and moods of the soul, the
phenomena of life and nature. the training of teachers of literature is special, different
from the training of teachers of other subjects. A teacher of literature needs to be
educated not only in the field of literature, but also to have some special qualities:
fast, critical mind, aesthetic taste, gift of speech. Analysis of surviving memories
shows that these qualities were inherent in the best teachers of literature of the XIX early XX century.
Thus, the professional ideal of a teacher of vocabulary of the second half of
XIX - early XX century - is a teacher who has such qualities as morality, unparalleled
dedication to his work, knowledge of the subject, which seeks to bring science and
school, to bring language and literature spiritually -moral beginning. In fact, this
portrait corresponds to modern ideas about the ideal teacher-vocabulary.
Keywords: teacher 's personality, teacher training, literature.
Постановка проблеми. Педагогічна парадигма орієнтується, з одного
боку, на активний пошук інновацій, з іншого – на переосмислення досвіду
попередніх поколінь. Не випадково в останні роки одним із напрямів багатьох
науково-практичних конференцій є аналіз та інтерпретація «традицій і
сучасності». Очевидно, що інновація стає продуктивною лише в тому випадку,
якщо вона заснована на традиції соціально корисного, цінного досвіду,
народженого культурою народу. Тому виявлення факторів процесу формування
професійного портрета вчителя словесності XIX – початку XX століття в світлі
соціокультурних умов розвитку країни, еволюції шкільної та професійної
освіти, лінгвістичних і педагогічних поглядів, а також характеру методичних
поглядів кращих представників учених-філологів, методистів, вчителів, чиї
думки та ідеї вплинули на постановку викладання словесності, стає сьогодні
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актуальним у переосмисленні завдань сучасної школи [1].
Різноманіття духовних орієнтирів, цілей виховання, стереотипів поведінки
в динамічному суспільстві надають особливого значення особистості вчителя,
основою професійної діяльності якого є позачасові константи –
загальнолюдські цінності та ідеали. Саме вчитель виявляється для суспільства
прикладом вірності професійному обов’язку, моральної чистоти, благородства,
зразком самотворення, самовдосконалення.
З цієї точки зору, період XIX – початку ХХ ст. є унікальним для розвитку
вітчизняної педагогічної думки періодом, найважливішою особливістю якого
стала широка дискусія про педагогічний ідеал і призначення вчителя, його
соціальну роль, соціальні функції, освітню місію педагога [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання професійної
підготовки сучасного педагога-словесника знайшли широке висвітлення в
працях багатьох дослідників як у галузі педагогіки, так і в методиці викладання
дисциплін філологічного циклу (роботи О. Біляєва, М. Пентилюк, О. Куцевол,
М. Стельмаховича, Б. Степанишина, М. Львова, В. Шуляра), але, оскільки,
проблема ця складна і багатоаспектна, ми вирішили звернутися до досвіду
минулого, зокрема до витоків підготовки вчителя-словесника, яка розпочалася
у ХІХ ст.
Метою статті є спроба проаналізувати, які професійні вимоги ставили
відомі педагоги, учені-методисти цього періоду до учителя-словесника.
Виклад основного матеріалу. Громадсько-педагогічне подвижництво, що
сформувалося протягом століть як характерна риса вітчизняного вчителя,
проявилося і в діяльності багатьох педагогів XIX – початку XX століття,
силами яких навчання словесності набуває нового значення як «предмету
предметів»: «Передові вчителі словесності дбали не тільки про розширення і
поглиблення знань, про формування естетичної культури, але бачили своє
завдання у вихованні громадян [3, с. 12].
Ще в 60-х рр. XIX ст. відомий вітчизняний педагог В. Водовозов позначив
нагальну потребу в обґрунтуванні ідеалу вчителя. У своїй статті «Идеал
народного учителя» (1864) автор підкреслював, що «…вироблений ідеал
необхідний для життя... Такий ідеал по відношенню до людини, яка носить його
в душі, становить джерело моральної сили і не руйнується, а міцніє в боротьбі з
життям» [4, с. 217–218].
У XIX – на початку XX століття інтерес до проблем учительства в
суспільстві був викликаний об’єктивними причинами. По-перше, учительство
порівняно з іншими верствами інтелігенції стояло найближче до всіх членів
суспільства. По-друге, воно формувало громадянське й духовне обличчя
молоді, світогляд підростаючого покоління, від знань, культури, моральних
цінностей та самосвідомості якого залежало майбутнє країни. По-третє, високі
вимоги, що висувало суспільство до вчителя, його особистості й професійної
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підготовки, сприяли прагненню вчителів до саморозвитку й самоосвіти. Почетверте, сфера народної освіти та її головний діяч – учитель – постійно
перебували в центрі уваги суспільства [5].
Становлення вітчизняної педагогічної школи було неможливе без творчої
праці вчителя, яка є дієвою, рушійною силою в організації та здійснені
навчально-виховного процесу. Виконуючи в ньому різні функції, учитель, як
особистість, привертав до себе погляди багатьох представників педагогічної
думки XIX – початку XX століття. Про високу місію вчителя говорили
Б. Грінченко, М. Драгоманов, О. Духнович, М. Сумцов, І. Орлай. Видатні
вітчизняні педагоги Х. Алчевська, М. Демков, М. Корф, С. Миропольський,
М. Пирогов, С. Русова, К. Ушинський підкреслювали значущість педагогічної
підготовки вчителя, формулювали вимоги до нього як організатора навчальновиховного процесу [6, с. 151].
У багатющій педагогічній спадщині творця вітчизняної національної
школи Костянтина Дмитровича Ушинського, який показав, як виховувати і
навчати людину і яким бути вчителю, ми знаходимо безцінні, такі актуальні і
сьогодні думки про професійну освіту вчителя рідної мови, в якій педагог
бачив центральну фігуру початкового навчання: «Перш за все, нам потрібні
добрі вчителі і вчительки, такі, які були б спеціально підготовлені до своєї
справи.
Справжня педагогіка дає учням спочатку матеріал і в міру накопичення
цього матеріалу приводить його в систему. Чим більше і різноманітніше
нагромаджується матеріал, тим вище стає система і, нарешті, досягає до
абстрактності логічних і філософських положень. У побудові такого світогляду
в голові учнів приймають, звичайно, участь викладачі всіх навчальних
предметів, але ми вважаємо, що саме у викладача російської мови і словесності
лежить обов’язок огляду всіх придбаних дітьми знань і приведення їх у струнку
логічну систему, тому що рідне слово є саме той духовний одяг, в який має
зодягнутися будь-яке знання, щоб стати справжньою власністю людської
свідомості. [7, с. 15, 19].
Перечитуючи «Родное слово» великого педагога, книгу, що стала
абсолютним новаторством у вітчизняній педагогіці, у викладанні російської
мови, чітко бачиш ідеальний образ вчителя і перш за все словесника, що
керується у своїй діяльності тим, що виховання і навчання досягаються тільки
за допомогою рідної мови, без освоєння якого і без оволодіння яким
немислимий ніякий рух уперед, ніякий розвиток.
Відомий педагог-практик Б. Грінченко запропонував програму підготовки
українського вчительства, яка передбачала: оволодіння кожним учителем
українською літературною мовою з метою переведення на рідну мову всього
навчально-виховного процесу; засвоєння кращих досягнень національної і
світової культури й мистецтва; оволодіння педагогічним досвідом, особливо
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української етнопедагогіки, історією педагогічної думки на Україні;
формування національної самосвідомості, постійне вивчення народного життя,
побуту, традицій, звичаїв, інтересів людей; участь у культурно-просвітній
роботі серед населення, у пропаганді педагогічних знань [8, с. 47–50].
У справі педагогічної освіти сучасного вчителя-словесника важливо
звернутися до думок Ф. Буслаєва, в яких сконцентрована також ідея про
лінгвометодичні компетенції педагога, що трактується як уміння навчати рідної
мови, що виконує в освітньому процесі метапредметну функцію, на основі
знань про мову і методику її викладання через призму аксіологічних категорій
педагогічної діяльності та усвідомлення мови як національно-культурного
феномена: «... Ґрунтовне вивчення рідної мови розкриває усі моральні сили
учня, дає йому істинно гуманістичну освіту, а разом з тим і своє власне,
народне; змушує вникати в … дрібниці і відкривати в них глибоку життя у всій
невичерпної повноти її» [9, с. 26];
Книга Ф. Буслаєва «О преподавании отечественного языка» (1844) є
історичною не лише в сенсі пам’ятки вітчизняної науки і навіть не стільки в
сенсі історичного внеску в розвиток науки, але більш за все в сенсі значущості
ідей, що зберігаються для сучасності.
Педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття зауважували, що
навчання лише тоді буде здійснювати бажаний вплив на учнів, якщо атмосфера
шкільного життя, її психологічний мікроклімат, тобто «дух школи», стосунки
між учителем і учнями, колегами й батьками сприятимуть цьому. До переліку
особистісно-моральних якостей, які мають бути притаманні вчителю,
включали: моральність, позитивний приклад, авторитет, високу вимогливість
до себе та учнів, розвинуте почуття відповідальності, уміння розвивати інтерес
до свого предмету та ефективно здійснювати виховну роботу [6, с. 154].
Відзначаючи провідну роль учителя у здійсненні навчально-виховного
процесу, вони підкреслювали потребу у володінні ним необхідними якостями,
обсягом знань, умінь, мистецтвом навчання та виховання. Серед професійних
якостей учителя С. Васильченко, В. Голубєв, М. Лавровський, О. Музиченко,
М. Сумцов, М. Тростніков називали ґрунтовну загальноосвітню підготовку,
володіння глибокими знаннями у сфері своєї наукової галузі, педагогіки,
психології та методики, практичними навичками, педагогічною майстерністю,
прагненням до самовдосконалення та самоосвіти [6, с. 158].
Як свідчить аналіз джерел, у періодичній пресі активно обговорювалися
питання вивчення мови і словесності в середніх навчальних закладах,
підготовки вчителя-словесника. Зрозуміло, що вимоги до особистості
словесника також були особливі. Найповніше ці вимоги були сформульовані
В. Стоюніним і В. Острогорським.
У праці В. Острогорського «Беседы о преподавании словесности» (1913)
автор визнав необхідним «… з’ясувати передусім, з якою підготовкою, за яких
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умов учитель з повною гарантією успіху може узяти на себе керівництво
літературною освітою юнацтва» [10, с. 8].
На думку педагога, «… щоб з успіхом узяти на себе керівництво
літературною освітою юнацтва, що починається неодмінно з молодших класів,
учитель передусім має бути людиною освіченою, розвиненою можливо більш
усебічно, до деякої міри енциклопедистом, тому що художня література
торкається найрізноманітніших сторін і настроїв душі, самих різних явищ
життя людини і навіть природи по відношенню до останньої» [10, с. 9].
В. Острогорський наполягав на тому, що підготовка учителя словесності є
особливою, такою, що відрізняється від підготовки учителів інших предметів.
Учителю словесності, за твердженням педагога, необхідно бути освіченим не
тільки у галузі літератури, а й володіти іще деякими особливими якостями:
швидким, критичним розумом, естетичним смаком, даром слова, бо, які б не
були програми, навчальні посібники – літературна освіта не виконає свого
призначення – бути «…великою державною, патріотичною справою в розумінні
підйому розумового і морального рівня суспільства» [11, с. 14].
Розділяючи погляди В. Острогорського, В. Стоюнін, формулюючи свою
точку зору, вважав, що окрім загальної освіти учителеві потрібне опанування
логікою, психологією, історією філософії, оскільки це важливо для розуміння
літератури стародавнього світу, середніх віків, нового часу. Важливе знання
загальних естетичних категорій, починаючи з Арістотеля, і знайомство з
новітньою естетикою, з теорією прози і поезії; глибоке знання загальної і
російської історії і літератури; спеціальне знання історії літератури російської,
народної, давньої письмової ХVІІІ ст. і нової; знання останніх вагомих
досліджень літератури XIX століття, а також знайомство із сучасною критикою;
знання церковно-слов’янської і російської граматики, підручників із граматики
і мови, методичних посібників і хрестоматій; володіння загальними прийомами
виразного читання – це той освітній запас, який потрібен учителеві словесності
[12, с. 295]. Саме такий учитель, на думку В. Стоюніна, здатний сформувати у
своїх учнях переконання в тому, що читання – серйозна робота почуття, розуму
і волі, спрямована на формування світогляду і світовідчуття. Таким чином,
література – це: 1) матеріал для пізнання душі людини; 2) засіб для розвитку
душі читача, досвіду життя; 3) праця душі і розуму про літературну освіту –
велику державну справу [12, с. 296].
У центрі уваги В. Стоюніна-вчителя завжди стояв учень. У всіх його
методичних працях учень розглядається, як повноцінна особистість, гідна уваги
і особливої турботи. Він заперечував викладачам, які вважали, що учням треба
полегшувати науку, що з ними треба розмовляти якоюсь особливою,
спрощеною мовою. У своїй практичній діяльності він завжди дотримувався
того правила, що наукові факти, які методично правильно викладені, цілком
доступні учням старших класів. До цього педагогічного правила додавалось ще
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одне, не менш важливе, – добре знати психологію дитини і підлітка, вивчати
індивідуальні особливості кожного учня, враховувати в процесі навчання
різноманітність учнівських характерів, інтересів і підготовки.
На думку педагога, особистість учителя визначає якість викладання, тому
дуже важливо, щоб кожен викладач віднайшов «три живі сили, які б
благотворно впливали на учнів: 1) він повинен повідомляти їм істинні
знання, що стосуються природи і людини, 2) розвивати їх, 3) привчати до
праці» [12, с. 297].
На сторінках педагогічних журналів другої половини XIX – початку XX
століття («Учитель», «Русская школа», «Родной язык в школе», «Русская
словесность») відбувались постійні дискусії та обговорення питань підготовки і
професійної компетентності учителя словесності. Результатом дискусії стала
думка, що підготовка словесника має свої специфічні особливості. І пов’язано
це, в першу чергу, зі специфікою самого предмета «словесність», який є
«синтезуючим предметом», засобом створення та поглиблення, інтелігентності,
джерелом ідейного і естетичного розвитку.
Тому вчитель словесності – це і учитель естетики, що вимагає від нього не
лише любові до літератури як предмета викладання, але і як до «об’єкта
естетичної насолоди» [13, с. 135].
У 1914 році журнал «Русский язык в школе» з метою розширити тематику
видання вводить новий розділ «Как я стал учителем русского языка и как я
начал учительствовать». У цьому розділі серед інших статей, які сприяли
професійному становленню учителя-словесника, спонукали не зупинятися в
своєму розвитку, не бути байдужими, надрукована стаття С. Браіловського
«Мои педагогические и учительские искания» (1910). Сергій Миколайович був
провінційним учителем, але в той же час – різнобічно освіченим філологом,
упродовж багатьох років автором педагогічних часописів, ще при житті
завоював заслужений авторитет і популярність. За час більш, ніж
тридцятилітньої служби С. Браіловський об’їздив чимало міст (Ніжин,
Новгород-Сіверський, Владивосток, Хабаровськ, Варшава, Умань, Одеса) і
бачив недоліки освітньої системи. Він писав: «Багато в житті своєму за 25 років
педагогічної діяльності надивився я на учителів-словесників і мушу сказати, що
пора шукати причину невдач в собі, а не звалювати все на обставини.
Російському вчителю-словеснику треба бути і подвижником, і героєм, щоб
підняти душі учнів на висоту» [14, с. 38].
Сам він читав багато художніх і публіцистичних творів, був вимогливим
до себе і до учнів, намагався зацікавити їх предметом, передати свою любов до
літератури.
Педагог підкреслював важливість для учителя здійснювати наукову
роботу. Сам він ще зі студентських років займався дослідженнями в галузі
історії російської літератури (переважно давньої), фольклору і етнографії.
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Окрім того, що роботи С. Браіловського отримали визнання в науковому світі,
вони пов’язані зі шкільним викладанням. «Ці наукові знання, – відзначає
педагог, – мали важливе значення в моїй педагогічній діяльності: вони
поглиблювали мої знання, давали мені впевненість і викликали довіру учнів.
Вони виявлялись у тому підйомі, з яким я давав уроки, оживляв сухі
підручники. Підтримуючи мою наукову допитливість, вони позбавляли
мене сумної участі багатьох провінційних учителів, які часто втрачають
свої скупі знання, які винесли з вищої школи і обмежуються одним
підручником» [15, с. 315].
У ХІХ – на початку ХХ століття формується думка, що через моральнопсихологічний клімат передається переважна більшість моральних і емоційних
стосунків, які склалися в шкільному та класному колективі. Психологічний
клімат саме й включає в себе сукупність моральних норм і цінностей, якими
керуються члени колективу у стосунках один до одного і до загальної, спільної
для всіх них навчально-виховної діяльності [6, с. 152–153].
Отже, якщо розглядати особистість учителя словесності як соціальнопсихологічний феномен, слід відзначити значущі – придбані і стійкі – для такої
професії якості. Передусім, словесник – це людина в системі психологічних
характеристик, соціально обумовлених і здатних визначити необхідну моральну
планку, що має засадниче значення і для учителя, і для учнів. Якщо роль
учителя словесності виконує людина, яка розуміє своє громадське призначення,
він приймає вироблені в суспільстві норми і правила, відрізняється
відповідальною поведінкою. Оскільки на такому учителеві лежить
відповідальність за входження дитини в культуротворче середовище через
світову художню літературу за «осмислення» рідних витоків, а також за
занурення у світ творчості письменника, підсумком чого стає створення
творчих робіт учнями і зростання їх громадянськості, важливою вимогою є
наявність творчого начала і яскравої індивідуальності учителя.
Виховуючи через предмет, через текст, учитель виявляє спрямованість
своєї особистості, яка проявляється в його переконаннях, ідеалах і інтересах у
всі часи. Важливий досвід учителя, його уміння привчити вихованців до
читання, до уміння читати з користю, що проявиться в умінні орієнтуватися в
житті.
Особливості психологічних процесів учителя – почуття, сприйняття,
мислення, емоції, пам’ять – впливають на учнів і через вправи і наслідуванням
передаються їм.
Серед вимог до професійної майстерності вчителя, зокрема словесності,
ученими, педагогами ХІХ – початку ХХ століття виділялось і вміння володіти
словом, будувати спілкування з учнями на основі гуманності. Потяг до знань,
виховання моральних якостей набагато швидше формується у навчальновиховному процесі, якщо вчитель використовує влучне слово і як виховний
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інструмент, і як засіб навчання [6, с. 160].
На необхідності правильного мовлення та каліграфічного почерку як
обов’язкових умов майстерності вчителя у своїй праці «Обучение грамматике
русского литературного языка» (1902) наголошував викладач російської
словесності М. Тростніков. Педагог відзначав, що викладання вимагає від
учителя ґрунтовних знань і великого мистецтва. Найважливішими й
найскладнішими з усіх мистецтв учений називав вміння виразно говорити й
красиво писати. Іншою складовою педагогічної майстерності він визначав його
каліграфічні вміння, оскільки письмо вчителя на дошці і в зошиті учні
сприймають як взірець – то вимоги до почерку вчителя – простота і легкість,
розбірливість, витонченість, графічна правильність букв. Cкладовими
загальнопрофесійної майстерності вчителя, на думку М. Тростнікова, були
теоретична й методична підготовка, досконалість педагогічного мовлення,
каліграфічні вміння вчителя та професійне ставлення його до предмета
викладання [6, с. 161].
Питання культури педагогічного мовлення та мовленнєвих умінь вчителя
як складової професійної майстерності широко розробляв викладач російської
словесності В. Голубєв. Він стверджував, що культура педагогічного мовлення
полягає у наявності у вчителя гнучкого й сильного голосу, естетичного смаку та
володінні даром слова [6, с. 88]. До мовленнєвих умінь він відносив також такі,
як вміння створювати в уяві дитини яскраву картину навчального матеріалу,
використовувати різноманітні відтінки голосу та збуджувати дитячу уяву.
Таким чином, В. Голубєв визначав мовленнєві вміння як складову педагогічної
майстерності вчителя вітчизняної школи [6, с. 161].
На думку педагога, головною умовою успіху педагогічної діяльності є
«жива душа» вчителя. Складовими цього поняття педагог визначав: талант,
широту розумового кругозору, інтерес і любов до справи, увагу до духовного
життя дітей, творчі здібності й бажання рухатися вперед. Справжній учитель,
майстер своєї справи в розумінні вченого мав гармонійно поєднувати такі
вміння і властивості, як особисту чутливість і такт, гарну обізнаність і
володіння даром слова [16, с. 100]. Якщо учитель відповідав перерахованим

вимогам, відбувалася успішна соціалізація особистості учня: ним
засвоювалися ціннісні орієнтації, необхідні і достатні, щоб стати
громадянином і освіченою людиною [6, с. 161–164].
Питання гуманізації взаємостосунків між учителями й учнями широко
висвітлювали прогресивні вітчизняні педагоги другої половини ХІХ – початку
ХХ століття – П. Заболоцький, М. Лавровський, М. Тростніков та ін.
Вони доводили, що вчитель повинен будувати свої стосунки з дітьми
на засадах гуманізму: люб’язному слові, пораді, взаєморозумінні, тому, що
українській нації не притаманна жорстокість як риса національного
характеру [6, с. 155].
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Наполягаючи на важливості виховання молоді на засадах гуманізму й
справедливості, педагог-словесник П. Заболоцький, відзначав, що головна мета
школи – випустити в життя вихованців людьми, які володіють глибокими й
ґрунтовними знаннями, людьми з душею, зігрітою й освіченою християнською
релігією любові та всепрощення, людьми з серцями, що горять вогнем на благо
вітчизни. Шлях до цього – любов та особистий приклад учителів не тільки в
переконаннях, але й в реальній діяльності. Любов до дітей, особистий
позитивний приклад учителів та вихователів, що йдуть від душі, змусять
дитину визначити своє місце в світі, і як людини, і як громадянина [17, с. 9–14].
З-поміж-інших із повагою до студентів ставився, повсякчас дбаючи про
створення найсприятливіших умов для їхнього навчання та найкращого
мікроклімату в колективі закладу, професор слов’янської філології, директор
Ніжинського Історико-філологічного інституту М. Лавровський (1875–1882).
Він постійно цікавився справами своїх підопічних, не пропускаючи жодної
нагоди поспілкуватися зі студентами: під час ранкового обходу інституту, у
години виконання студентами домашніх завдань, під час аналізу уроків,
проведених ними за період педагогічної практики. Спілкування директора та
студентів відбувалося у спокійній і доброзичливій атмосфері. Педагог, як
справді гуманна людина, завжди звертав увагу довірених його піклуванню
вихованців на необхідність самоповаги та об’єктивної самооцінки; вселяв у них
бадьорість та довіру до власних сил; давав практичні рекомендації щодо
покращення організації самостійної підготовки та подолання труднощів у
навчанні. Демократичний стиль роботи з вихованцями був одним з головних
педагогічних принципів директора інституту М. Лавровського [6, с. 157].
Професіоналізм учителя педагоги другої половини XIX – початку XX
століття характеризували як єдність теоретичної та практичної підготовки.
Теоретичні знання вчителя складалися із загальних та спеціальних наук, із якими
повинен був ознайомитися кожен педагог. Від загальнотеоретичної підготовки
вимагалася енциклопедичність знань, тобто вчителю необхідно було мати точні
основні уявлення з таких наук, як закон Божий, російська мова,
церковнослов’янське читання, історія, географія, біологія, арифметика, фізика,
креслення, малювання, спів тощо. Спеціальна теоретична підготовка в цей час
передбачала фундаментальність знань із філософії, педагогіки, історії педагогіки,
психології, анатомії, психофізіології, методики та школознавства [6, с. 157].

Незважаючи на відмінності у вимогах до особистісно-професійних
якостей педагога, підходи з боку держави і суспільства в сукупності
утворюють специфічний тип особистості вчителя, який володіє своїм
неповторним набором цінностей та ідеалів, вираженою громадянською
позицією, яка займає активну діяльну позицію по відношенню до
навколишнього світу, безкорисливо відданого своїй справі, закоханого в
свою професію [18].
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Висновки. Спираючись на думки відомих учених і педагогів
досліджуваного періоду, можна сказати, що в навчальних закладах XIX –
початку XX століття висувалися високі вимоги до особистості учителя
словесності. Повідомляючи знання, розвиваючи учня і привчаючи його до
розумової праці, учитель словесності повинен був розуміти усі сторони і
настрої душі, явища життя і природи. Учителю словесності необхідно бути
освіченим не тільки у галузі літератури, а й володіти іще деякими особливими
якостями: швидким, критичним розумом, естетичним смаком, даром слова.
Аналіз спогадів, що збереглися, показує, що саме ці якості були властиві
кращим учителям словесності XIX – початку XX століття.
Отже, професійний ідеал вчителя-словесника XIX – початку XX століття –
це педагог, що володіє такими якостями, як моральність, безприкладна
відданість своїй справі, знання предмета викладання, який прагне зблизити
науку і школу, привнести в процес навчання мові і літературі духовноморальне начало. По суті, цей портрет відповідає сучасним уявленням про
ідеального вчителя-словесника.
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ: НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТІВ КРАЇН
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
Анотація. Визначено, що на сучасному етапі у провідних університетах
країн Вишеградської групи спостерігалася активізація магістрантів в процесі
міжнародної академічної мобільності. Це пов’язано з виконанням завдань
Болонської реформи, Європейського Союзу, які зобов’язали провідні інституції
досягти 20% показника участі студентів, магістрантів, докторантів, працівників
у програмах академічної мобільності до 2020 року. Навчання на освітніх
програмах мобільності дає змогу студентам 3-4 курсів, молодим науковцям
отримати нові спеціалізації, а отже й сформувати професійні компетентності,
набути досвід виконувати дослідження міжнародного рівня. У сучасних умовах
євроінтеграції для вітчизняної вищої школи вивчення такого досвіду є
важливим для подальшого наслідування. Уточнено поняття «мобільність»,
академічна мобільність», «віртуальна мобільність».
Відмічено, що кожна країна-учасниця В4 має змогу обирати ті освітні
програми, які найбільше підходять для студентів.
Виокремлено, що на студентський вибір впливають такі чинники, як:
якість університетської освіти в країні призначення; якість диплома, отримання
вартісної спеціалізації на ринку праці; мова, на якій викладають в університеті
та інформація про його імідж тощо.
Розглянуто особливості включення до програм мобільності ERASMUS,
Еразмус+ КА107 студентів країн В4. Акцентовано на програмах NAWA, SYLFF
(Польща), CEEPUS (Чехія), CEEPUS, Campus Mundy, Erasmus Credit Mobility
(Угорщина), DAAD, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko (Словаччина).
Обґрунтовано досвід участі в програмах академічної мобільності
магістрантів та працівників Ягеллонського (JU), Печського (PTE), Масарика
(MU), Матея Бела (UMB, м. Банська Бистриця) університетів країн В4.
Доведено, що академічна мобільність є формою інтернаціоналізації
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провідних університетів, інтегральною частиною навчання магістрів з
визнанням кредитів і оцінок. Університети Чехії, Угорщини, Польщі,
Словаччини мають свої стратегії впровадження академічної мобільності у
професійну підготовку магістрів.
Ключові слова: академічна мобільність, віртуальна мобільність, магістр,
університети, стипендійні освітні програми, інтернаціоналізація, Вишеградська
група.
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ACADEMIC MOBILITY AS A STRATEGY FOR MASTER'S
PROFESSIONAL PREPARATION: ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES
OF VISEGRAD GROUP COUNTRIES
Abstract. It is determined that at the present stage in the leading universities of
the Visegrad countries there is an intensification of Master’s of Art in the process of
international academic mobility. This is due to the implementation of the aims of the
Bologna Reform, the European Union, which required the leading institutions to
achieve 20% participation of students, Masters of Art, undergraduates, doctoral
students, employees in academic mobility programs by 2020. Training in educational
mobility programs allows students of 3-4 courses, young scientists to gain new
specializations, and thus to form professional competencies, to gain experience in
conducting research at the international level. In the current conditions of European
integration for the domestic higher school, the acquiring of such experience is
important for further imitation. The concepts of "mobility", "academic mobility",
"virtual mobility" are specified.
It is noted that each Visegrad four participating country has the opportunity to
choose the educational programs that are most suitable for students.
It is pointed out that the student's choice is influenced by such factors as: the
quality of university education in the country, the quality of the diploma, obtaining a
specialization in the labor market, the language taught at the university and
information about its image and more.
The peculiarities of inclusion the students of Visegrad four countries in
ERASMUS, Erasmus + KA107 mobility programs are considered. Emphasis is
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placed on the programs NAWA, SYLFF (Poland), CEEPUS (Czech Republic),
CEEPUS, Campus Mundy, Erasmus Credit Mobility (Hungary), DAAD, CEEPUS,
Akcia Rakúsko-Slovensko (Slovakia).
The experience of participation in the programs of academic mobility of the
Masters of Art and employees of Jagiellonian (JU), Pecs (PTE), Masaryk (MU),
Matei Bela (UMB, Banska Bystrica) universities of Visegrad countries is
substantiated.
It is proved that academic mobility is a form of internationalization of the
leading universities, an integral part of teaching Masters of art with the recognition of
credits and grades. The universities of the Czech Republic, Hungary, Poland, and
Slovakia have their own strategies for introducing academic mobility into the
professional training of Masters of art.
Keywords: academic mobility, virtual mobility, master's degree, universities,
scholarship educational programs, internationalization, Visegrad Group.
Постановка проблеми. Сучасним маркером розвитку провідних
університетів Європи є академічна мобільність суб’єктів освітньої діяльності.
Участь магістрів у програмах академічної мобільності є ознакою високого
рейтингу освітнього закладу, інтернаціоналізації університету, а також рівня
процесу підготовки випускників. Чим більше освітніх програм розроблено для
іноземних студентів в університеті, впроваджено кращі умови для їхнього
навчання, тим вище статус навчального закладу. Кожний провідний
університет у країнах В4 сьогодні має змогу відкрито пропонувати своїм
студентам обрати ту освітню програму, яка їм підходить, активно популяризує
її на сайті з-поміж багатьох програм мобільності, ознайомлює з вимогами
навчання, стажування, відгуками студентів-учасників тощо. Нові перспективи
для співпраці в освітній галузі, а отже і для активізації академічної мобільності
студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів відкриває Європейський простір
вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях таких науковців, як
Т. Гордєєва, О. Гусак, Є. Іванченко, Н. Кожемякіна, Ю. Клименко, Н. Латуша та
ін. увагу приділено особливостям формування професійної мобільності у
суб’єктів освітнього процесу. У дослідженнях Н. Василенко, Л. Данилова,
М. Дмитрієва, Є. Іванченко, І. Хорєва, Л. Хорунжої, Л. Сушенцевої, О. Щербак
проаналізовано соціальну, професійну, професійно-педагогічну, віртуальну,
академічну мобільності, завдяки яким підвищується якість та ефективність
вітчизняної освіти, поширюється позитивний європейський досвід. Разом з тим,
проблема аналізу академічної мобільності як стратегії професійної підготовки
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магістрів в університетах країн Вишеградської групи не стала предметом
спеціального дослідження.
Мета статті – дослідження освітніх програм академічної мобільності та
визначення їхніх головних особливостей як стратегії у професійній підготовці
магістрів в університетах країн В4.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах європеїзації вищої
освіти активізацію магістрів університетів країн Вишеградської групи за
освітніми програмами міжнародної академічної мобільності розглядаємо як
приклад для наслідування у вітчизняній вищій школі. Участь в освітніх
програмах сприяє формуванню у випускників професійних компетентностей,
дає змогу отримати нову спеціалізацію, ще й досвід долучення до міжнародних
досліджень. Якщо поняття “мобільність” можна визначити як здатність
особистості до швидкої дії, підготовленість до чогось, здатність до швидкого
переміщення, то під академічною мобільністю розуміють можливість для
студентів, викладачів, адміністративно-управлінського персоналу інституцій
“переміщуватися” з одного ЗВО до іншого як на європейському, так і на
національному рівнях. Водночас набуває популярності поняття «віртуальна
мобільність» як можливість навчатися, викладати та займатися науковими
дослідженнями в іншому закладі освіти засобами дистанційних та
телекомунікаційних технологій (дистанційна освіта, електронне навчання,
професійна інтернет-комунікація).
Проаналізуємо академічну мобільність як стратегію професійної
підготовки магістрів в університетах Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини.
Сьогодні академічну мобільність студентів потрібно розглядати як інтегральну
частину їхнього навчання з визнанням кредитів і оцінок, отриманих під час
академічної мобільності.
З-поміж чинників, що впливають на мобільність студентів, визначили
якість освіти, яку пропонують університети в країні призначення, якість
диплома та подальша його вартість на ринку праці. Важливим для студента є й
інформація про імідж країни/ університету, яку можна отримати від інших
студентів та у ЗМІ, сформувати власне рішення на основі статистичних даних.
Вагомим чинником мотивації для іноземних студентів є і доступність освіти в
країні. Основна мотивація навчання за кордоном полягає в розширенні знань з
певної галузі, що неможливо зробити у своєму університеті, бажання отримати
диплом з дефіцитної професії. Сума плати за навчання – є ще одним
мотиваційним чинником для магістра. На сучасному етапі багато країн вже
організували мовні курси підготовки студентів, які бажають навчатися, або
покращити рівень іноземної мови. Тому важливим чинником є і мова навчання.
Останнім часом першочерговими чинниками стали політична стабільність
країни, а також права іноземців/іноземних студентів, правила імміграції тощо.
Не можна оминути і проблему фінансування програми мобільності, оскільки
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іноземні студенти сплачують за навчання в більшості країн самостійно. Отже,
потрібно враховувати ще й навчальні гранти, позики, можливість працювати
неповний робочий день у країні перебування тощо [1, c. 31].
Результати дослідження 2015 р. (Trends 2015), яке провели в європейських
університетах, засвідчують, що мобільність студентів і співробітників стала
інтегрованим елементом інтернаціоналізації. Дослідники відмітили, що
університети “усвідомили” свій вплив і стратегічний потенціал як для
викладання, так і для досліджень. Процес інтернаціоналізації розглядають як
механізм підготовки студентів до громадянства в умовах глобалізації та
розвитку партнерства та досліджень [2, s. 95–96].
Зазначимо, що кожна країна-учасниця В4 реалізує програму академічної
мобільності відповідно до національних відмінностей, характеру діяльності
міжнародних інституцій, які координують ці програми, а також статистичних і
текстових даних інформаційних баз UNESCO, EUROSTAT, EURYDICE.
Акцентуємо й на ролі флагманської ініціативи “Молодь в дії”, мета якої
полягала в підвищенні продуктивності й привабливості європейських вищих
навчальних закладів на міжнародному ринку. Зокрема, до 2020 р. перед вищою
освітою було висунуто завдання інтегрувати та підвищити мобільність на рівні
ЄС університетських та дослідницьких програм (“Erasmus”, “Erasmus Mundus”,
“Tempus”, “Marie Curie”), а також їхній взаємозв’язок з національними
програмами та ресурсами [3].
Оскільки університети країн В4 у своїх довгострокових планах визнали
поширення академічної мобільності студентів одним із важливих завдань,
розглянемо академічну мобільність як стратегію у процесі професійної
підготовки магістрів.
Активно включені у програми мобільності магістранти університетів
Чехії. З-поміж магістрантів гуманітарних спеціальностей популярною є
стипендійна програма Центральної Європи – CEEPUS [4].
Особливістю інтернаціоналізації закладів вищої освіти в країні є
розширення міжнародних контактів з провідними світовими інституціями. Так,
у Довгостроковому плані на 2014–2020 рр. Університету Масарика (МU) (м.
Брно) відповідно до стратегії інтернаціоналізації зазначили необхідність
розширення спектра можливостей для студентів та викладачів за кордоном,
розроблення навчальних програм, курсів іноземними мовами та проведення
інших заходів, які спрямовані на збільшення кількості іноземних студентів та
вчених у MU [5].
З-поміж головних напрямів Відділ міжнародної співпраці Університету
Масарика виділив роботу з іноземними партнерами. По-перше, це створення
таких акредитованих програм магістерського та докторантського ступенів, які
засновані на співпраці двох або більше установ та мають спільну програму. Всі
установи, які співпрацюють, несуть відповідальність за виконання дослідження
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повністю, а не лише за окремі розділи акредитованої програми. Завершують
дослідження присвоєнням спільного ступеня або декількох ступенів. До таких
навчальних програм висувають вимогу – обов’язково мати документ з
акредитації (за потреби оновлений), а до закладів – угоду про співпрацю.
В Університеті Масарика розрізняють подвійний/багаторазовий ступінь,
що дозволяє офіційно присуджувати два/більше національно визнаних диплома
двома/більше установами, що входять до спільної програми підготовки
випускника. Спільний ступінь, єдиний ступінь, надати який можуть
щонайменше дві установи за спільною програмою підготовки.
По-друге, відділ міжнародної співпраці Університету працює з
індивідуальними договорами, які регулюють співпрацю двох закладів та
конкретного студента. Цей напрям співпраці в MU включає дослідження
подвійного менеджменту (їх також називають cotutelle), угода про співпрацю
підтверджує спільне наукове керівництво докторським дослідженням та
регулює обов’язки установ щодо оцінювання та захисту дисертації. Є ще й
європейський докторат, який відповідно до умов співпраці, визначених
Європейською асоціацією університетів, присвоює звання доктора (Doctor
Europaeus) на основі угоди про співпрацю.
Акредитацію має забезпечити факультет Університету, на якому
акредитована така освітня програма, у співпраці з зарубіжним закладом. У
такому випадку в комісію з акредитації разом з підписаною угодою про
співпрацю між закладами подають заявку на акредитацію програми згідно з
усіма вимогами і стандартами за зразком методичної інструкції “Акредитація
навчальних програм і процедур габілітації в MU”. Таку заявку подають на
підпис ректору MU через навчальний відділ університету (програми
бакалавріату, магістратури і докторантури) або дослідницький відділ
(докторські програми).
Розглянемо особливості академічної мобільності як стратегії в
університетах Польщі. Так, Ягеллонський університет (JU) активно
співпрацює з понад 40 університетами з 23 країн світу. За популяризацію
стипендійних програм відповідає департамент міжнародного співробітництва
JU. Студенти та магістранти мають змогу взяти участь у програмі стипендій у
рамках двостороннього співробітництва – NAWA – Національного агентства з
питань академічного обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).
Програма спрямована на навчання студентів, магістрантів та молодих
дослідників усіх галузей науки, якщо міжнародною угодою не передбачено
інше. До прикладу, магістранти філологічних спеціальностей навчаються у
Вірменії, Болгарії, Китаї, Чехії, Єгипті, Греції, Ізраїлі, Японії, Казахстані,
Монголії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Україні, Угорщині, В’єтнамі,
оскільки між вищими закладами цих країн підписані угоди про співпрацю.
Пропозиція стосується поїздок на період від п’яти днів до дванадцяти місяців, а
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також літніх мовних курсів. Стипендію виплачує польська або приймаюча
сторона залежно від умов договору. У межах програми відбувається:
проходження стажування; заочне навчання; закінчення вищої освіти (другий
цикл або докторантура); очне навчання; збір матеріалів для наукової роботи;
участь у літній мовній та культурній школі; проведення навчальних занять та
ін. форми наукової чи академічної діяльності, які пов’язані з написанням
докторських дисертацій, впровадженням дослідження, науковими публікаціями
тощо.
До бенефіціара висунуті певні умови: особиста відповідальність за
здійснення наукової діяльності, навчання/викладання впродовж впровадження
проєкту; не може перебувати поза приймаючим центром більше часу ніж ¼ від
загальної тривалості проєкту (включно конференції, свята, поїздки); повинен
мати європейську карту медичного страхування; має своєчасно подати
частковий (за необхідності) та підсумковий звіт разом із сертифікатом
приймаючого університету про те, що заплановане наукове стажування
відбулося; інформує NAWA про зміни в реалізації проєкту, про свої наукові чи
навчальні успіхи під час виконання і на етапі звітності та оцінювання, у т. ч.
про публікації, зроблені під час заявки на отримання гранту/реалізації проєкту
тощо; розміщує всі публікації польською чи англійською мовами, акцентуючи,
що це є результат перебування за програмою Національного агентства з питань
академічного обміну [6, s. 15–16].
З 1987 року в Ягеллонському університеті працює Стипендійний фонд для
молодих лідерів – SYLFF. Програма SYLFF спрямована на підтримку освіти
магістрів та докторантів з високим лідерським потенціалом, наукові інтереси
яких мають важливий соціальний аспект. Стипендії, які присуджують
представникам гуманітарних, соціальних, юридичних, економічних наук та
менеджменту, є не лише науковим грантом. Стипендії сприяють виконанню
соціально значущих програм, а також дають змогу перебувати в закордонному
закладі на навчанні, на курсах, наукових консультаціях тощо. Стипендії SYLFF,
пов’язані з виконанням наукових досліджень, призначені для покриття 95%
витрат на участь у програмах навчання приймаючого закладу, реалізацію
освітньої програми, витрати на утримання та проїзд, участь у наукових
конференціях, що стосуються навчальної програми [7].
Прикладом активізації академічної мобільності у вищій освіті Угорщини є
університет у м. Печ (PTE), який має міжнародну репутацію за якість своїх
досліджень і викладання на десяти факультетах. Мета Університету PTE –
сприяти мобільності студентів та співробітників, розвинути та поширити
міжнародні партнерські зв’язки викладачів та дослідницьку діяльність.
Особливостями стратегії Університету PTE вважаємо виконання генеральної
мети – створення та активізація міжнародного університету. Виконання мети
відбувається через завдання:
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сприяти формуванню у викладачів та магістрантів високих цінностей
для проведення досліджень та отримання досвіду міжнародної вищої освіти у
всьому світі;

створити міжнародне середовище за допомогою залучення все
більшої кількості міжнародних студентів та міжнародних викладачів, які
допомагають створювати партнерські відносини без кордонів.
З року в рік до PTE для вивчення та проведення досліджень приїжджають
міжнародні студенти та науковці з інституцій понад 80 країн. За інформацією
міжнародного відділу щороку більше 2 500 іноземних студентів обирають
навчання в університеті. За угодами між університетами та різними
міжнародними та регіональними мережами університетів реалізують та
підтримують велику кількість партнерських стосунків. Університет PTE
пропонує широкий спектр програм у рамках міжнародної освіти та навчання,
забезпечуючи високий рівень освітніх програм та досліджень [8].
В Університеті PTE розроблено понад 50 програм для навчання на різних
ступенях та підготовчих курсах, викладання на яких переважно відбувається
англійською або німецькою мовами. Міжнародні студенти мають змогу
продовжувати навчання на рівні бакалавра, магістра та доктора наук. У
партнерстві з 50 установами по всьому світу Університет PTE також бере
участь у схемах обміну та мобільності, які пропонують студентам та
викладачам міжнародний досвід, надають їм нові перспективи особистісного
розвитку та розуміння різних культур.
Для активізації міжнародної співпраці в університеті РТЕ, як на рівні
університету, так і на факультетах, створено CIC – Центр інтернаціоналізації та
зв’язків, який репрезентує Університет за кордоном, а також координує
взаємодію з міжнародними партнерами. Для підтримки зусиль з
інтернаціоналізації окремих факультетів CIC тісно співпрацює з міжнародними
координаторами.
Головними сферами діяльності CIC є:
– міжуніверситетські угоди, застосовувані як до мобільності студентів,
так і співробітників, а також до інших форм співпраці; розширення
міжуніверситетської мережі для співпраці з престижними інституціями у
всьому світі;
– рекрутинг на міжнародні програми, який передбачає активну підтримку
факультетів щодо їхньої участі у міжнародних програмах; проведення
маркетингових досліджень; зв’язок з кадровими агенціями та контроль
маркетингових комунікацій, пов’язаних з підбором студентів на
університетському рівні; визнає важливість розвитку послуг для іноземних
студентів;
– програми мобільності, в яких Університет PTE бере активну участь –
Erasmus+, Campus Mundy, CEEPUS та Erasmus Credit Mobility);

161

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

– стипендійне консультування, функцією якого є інформування студентів,
членів викладацького та адміністративного персоналу про наявні можливості
стипендії за кордоном;
– участь у міжнародних організаціях, головна мета яких в обміні
практичним досвідом та створенні нових партнерських відносин. Міжнародні
університетські мережі та організації відіграють ключову роль у розширенні
міжнародних зв’язків. Університет PTE має досвід з проведення щорічних
конференцій ректорів Альп-Адріатичного регіону, Дунайської конференції
ректорів, зустрічей з групою Компостела, університетською мережею
європейських столиць культури та Альянсом університетів за демократію
(AUDEM) [9].
В Університеті PTE англійською мовою розроблені спеціальні програми
підготовки “Навчання за кордоном” для іноземних студентів. Така освітня
програма надзвичайно гнучка, оскільки дає змогу вивчати дисципліни з різних
університетських кафедр, тобто у процесі підготовки задіяно перехресний
підхід. Магістрант має змогу створити власну навчальну програму, відповідно
до інтересів особистісного розвитку та освітньої програми університету своєї
країни. Студентам потрібно обрати дисципліни, вартість яких не менше 20
кредитів за семестр, врахувати, що один курс відповідає двом-дев’яти
кредитам. В Угорщині один кредит ECTS дорівнює 30 годинам. Магістрантам
радять заздалегідь обговорити кредитний еквівалент з власною установою,
тому Університет PTE пропонує затвердити програми в закладі студента.
Наприкінці навчального періоду також виготовляють повну стенограму, де
вказані всі навчальні дисципліни, які вивчили магістранти, та всі зароблені
бали. Від студентів для участі в програмах “Навчання за кордоном” не
вимагають знання угорської мови, оскільки всі курси викладають англійською
мовою. Студентів ознайомлюють з планами освітнього процесу, канікулярним
та сесійним графіками, вимогами до вступу на освітню програму, які висувають
іноземним студентам:
 бути студентом університету своєї країни;
 абітурієнти, першою мовою яких є не англійська мова, мають
представити сертифікат про рівень знання мови (IELTS, TOEFL IBT, іспит у
Кембриджі та ін.).
Розглянемо особливості академічної мобільності як стратегії в
університетах Словаччини. В Університеті Матея Бела (UMB) (м. Банська
Бистриця) студенти мають змогу навчатися за стипендіями програм CEEPUS,
DAAD, Національною стипендійною програмою та за Австрійсько-Словацькою
акційною програмою.
Німецька Служба Академічного Обміну – DAAD – це спільна установа
університетів Німеччини, роль якої полягає у розширенні та підтримці
співпраці із інституціями зарубіжних країн, зокрема шляхом обміну студентами
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та науковцями. Ця установа надає стипендії на навчання, дослідження, для
літніх мовних курсів та для розроблення мистецьких проєктів. Навчальні
стипендії призначені для студентів та випускників Університету Матея Бела та
є важливими для них. Стипендії DAAD для дослідження дають докторантам,
молодим дослідникам і педагогам, тим, хто вже був учасником цієї стипендії та
зацікавленим у докторантурі в Німеччині.
Національну стипендійну програму (NÁRODNÝ
ŠTIPENDIJNÝ
PROGRAM), яку фінансує Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту
Словацької Республіки призначають студентам, магістрантам та докторантам
словацьких університетів. Стипендія покриває витрати на проживання,
навчання магістрам/докторантам, наукового стажування під час докторантури в
закордонному університеті. Національна програма стипендій Словацької
Республіки також призначена для підтримки мобільності іноземних студентів,
магістрантів та докторантів для перебування в університетах Словаччини та
науково-дослідних організаціях.
Програма Австрійсько-Словацька акція (Akcia Rakúsko-Slovensko)
створена для сприяння співпраці Австрії та Словаччини в галузі вищої освіти,
науки та досліджень. Програма призначена для підтримки короткотермінового
перебування студентів, переважно випускників, магістрантів та докторантів на
навчанні, на літніх мовних курсів, для підготовки дипломних робіт та науководослідних проєктів [10].
Програма CEEPUS, яка також поширена у Словаччині, дає змогу розвивати
співпрацю між словацькими та зарубіжними університетами через створення
академічних мереж, у межах яких реалізується науково-дослідна співпраця та
мобільність студентів, докторантів і викладачів університетів. Пріоритетом
програми CEEPUS є розроблення спільних навчальних програм для отримання
подвійних/спільних магістерських/докторських дипломів, з включенням
спільного керівництва магістерськими та докторськими дисертаціями.
Програмою CEEPUS також можуть бути організовані екскурсії та літні школи,
координаційні зустрічі та мовні курси, які доповнюють професійне та наукове
співробітництво між університетами-партнерами.
Всі університети країн Вишеградської групи популяризують програми
“Еразмус Мундус”, “Еразмус+”, “Еразмус+ КА107” – це короткострокові
програми мобільності за обміном на навчання. У нових державах-членах ЄС
студенти прагнуть здобути міжнародний досвід, оскільки вони можуть
ефективно розвивати свої майбутні економічні відносини, збільшити рівень
володіння мовою та розширити кругозір. Однією з основних причин
кількісного зростання учасників програми може бути щорічний грант від ЄС.
Також урахування кількості студентів, що виїжджають на навчання за кордон,
впливає на обчислення субсидії для університетів країн В4.
За даними дослідників, найбільше подорожують за програмами
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представники соціальних та філологічної (лінгвістичної) галузей. Зазначимо
також, що протягом багатьох років регулярно використовували стипендії
“Еразмусу” більше жінок, ніж чоловіків. Розподіл студентів-учасників за
напрямом навчання відрізняється від розподілу студентів, які подорожують для
навчальних цілей. Еразмус вважають піонером у розвитку ресурсів для спільної
роботи й організування, зміни ролі студентів та розповсюдження належних
практик у системі прийняття рішень. Інструменти підтримки мобільності
(додаток до диплома, кредити ECTS тощо), які спочатку діяли як засіб
міжнародної мобільності, набули інституційного та системного впливу для
сприяння цілям Болонського процесу.
З-поміж цілей міжнародної мобільності студенти виокремили такі:
– прозорість навчальних систем;
– професійне співробітництво, що зосереджується на змісті та приводить
до гармонізації структур та видачі дипломів спільних ступенів;
– міжнародне визнання дипломів;
– визнання змісту європейського виміру;
– поліпшення якості вищої освіти [11, о.37].
При Міжнародному Вишеградському фонді діє стипендійна програма, що
створена для полегшення академічних обмінів шляхом надання фінансової
підтримки студентам або дослідникам, які є громадянами країн Східного
партнерства. До таких країн разом з Україною, належать Вірменія,
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова. Навчання/дослідження учасників
програми відбувається в університетах Чеської Республіки, Угорщини, Польщі
та Словаччини – країнах В4. Усі вищі навчальні заклади є акредитованими
урядами (міністерствами/відповідальними за вищу освіту) та інститутами
академій наук (“університет/установа”) і мають право приймати студентів на
навчання. Метою програми стипендій є підтримка мобільності студентів і
дослідників з цих країн. Програми стипендій V4EaP фінансує Міжнародний
Вишеградський фонд. До програм залучені всі країни Вишеградської четвірки.
Фондом також розроблені правила програми стипендій V4EaP. Відповідно, для
фізичних/юридичних осіб, які беруть участь в програмах, розроблено умови,
терміни тривалості та фінансування/стипендії [12].
Висновки. Академічна мобільність в інституціях країн Вишеградської
групи діє як стратегія в процесі професійної підготовки магістрів. Кожна
країна-учасниця В4 пройшла свій шлях інтернаціоналізації та змогла
розширити міжнародну співпрацю з відомими світовими інституціями.
Університети Чехії, Польщі, Угорщини і Словаччини, виконуючи завдання
Болонської реформи, Європейського Союзу, накопичили досвід із залучення
магістрів до освітніх програм академічної мобільності. Кожний заклад активно
впроваджує інноваційні форми, методи для організування тісної міжнародної
співпраці з провідними світовими закладами.
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Шлях розвитку кожного закладу, як і вищої освіти країни-учасниці В4
загалом, в залученні до академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу
має індивідуальний характер. На сучасному етапі євроінтеграції важливим є
вивчення та імплементація цього досвіду у вітчизняну вищу школу.
Розширення участі в програмах академічної мобільності та впровадження їх у
процес професійної підготовки магістрантів/докторантів у закладах вищої
освіти України потребує вивчення та ґрунтовного аналізу освітніх програм, які
створюють можливості для отримання подвійних дипломів, проходження
стажування, долучення до проведення досліджень тощо.
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ВІДБІР І РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ І
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПЕЦКУРСІ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»
Анотація. У статті висвітлюються основні засади дисциплін професійної і
практичної підготовки у спецкурсі «Організація освітньої роботи з дітьми
дошкільного віку з особливими освітніми потребами». Проаналізовано
навчально-методичний комплекс дисциплін професійної і практичної
підготовки для здобувачів освіти у педагогічних закладах вищої освіти.
Проведено аналіз Державних освітніх стандартів. Обґрунтовано мету спецкурсу
– ознайомити майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти із особливостями
організації, проблемами і перспективами проектування інклюзивного
освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами;
нормативно-правовими засадами впровадженнями інклюзивної форми
навчання.
Розкрито структурний зміст дисциплін професійної і практичної
підготовки спецкурсу. У статті подано аналіз дисциплін спецкурсу щодо
формування соціально-особистісних, загальнонаукових, інструментальних та
спеціалізовано-професійних
компетенцій.
Оцінено
можливості
для
формування професійної готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної
освіти до організації освітнього процесу з дітьми раннього та передшкільного
віку в інклюзивному освітньому середовищі. На основі аналізу освітніх
стандартів, виявлено причини, що заважають цілісному формуванню
професійної готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти.
Проаналізовано використання інтерактивних технологій навчання у
підготовці майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти під час різних форм
навчання для реалізації завдань програми спецкурсу.
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Висвітлено актуальність розробки інтегрованого курсу «Організація
освітньої роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми
потребами» як складової змісту навчальної підготовки майбутніх педагогів
закладів дошкільної освіти. Досліджено, що спецкурс впроваджує освітню
функцію, так як в його структуру входить комплекс знань та умінь з курсів
інклюзивної освіти, дошкільної педагогіки і дитячої психології, а також
проблем розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивному освітньому середовищі, особливостей
використання теоретичних знань і практичних вмінь, отриманих під час
вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування,
при організації корекційного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання.
Ключові слова: спецкурс, професійна готовність, діти раннього та
передшкільного віку, інклюзивна компетентність.
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SELECTION AND IMPLEMENTATION OF DISCIPLINES OF
PROFESSIONAL AND PRACTICAL TRAINING IN THE SPECIAL
COURSE "ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITH
EARLY AND PRESCHOOL CHILDREN IN AN INCLUSIVE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT"
Abstract. The article highlights the basic principles of professional and practical
training in the special course "Organization of the educational process with children
of early and preschool age in an inclusive educational environment." The educational
and methodical complex of disciplines of professional and practical training for
applicants in educational institutions of higher education is analyzed. The analysis of
the State educational standards is carried out. The purpose of the special course is
substantiated - to acquaint future teachers of preschool institutions with the
peculiarities of the organization, problems and prospects of designing an inclusive
educational environment for children with special educational needs; normative-legal
bases of introduction of inclusive form of education.
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The structural content of the disciplines of professional and practical training of
the special course is revealed. The article presents an analysis of the disciplines of the
special course on the formation of socio-personal, general scientific, instrumental and
specialized professional competencies. Opportunities for formation of professional
readiness of future teachers of preschool institutions to organize the educational
process with children of early and preschool age in an inclusive educational
environment are assessed. Based on the analysis of educational standards, the reasons
that hinder the holistic formation of professional readiness of future teachers of
preschool education have been identified.
The use of interactive learning technologies in the training of future teachers of
preschool education institutions during various forms of education for the
implementation of the tasks of the special course program is analyzed.
The relevance of the development of an integrated course "Organization of the
educational process with children of early and preschool age in an inclusive
educational environment" as part of the content of training of future teachers of
preschool education.
It is investigated that the special course introduces an educational function, as its
structure includes a set of knowledge and skills from courses of inclusive education,
preschool pedagogy and child psychology, as well as problems of development,
education and upbringing of children with special educational needs in an inclusive
educational environment. knowledge and practical skills acquired during the study of
various disciplines of psychological and pedagogical direction, in the organization of
correctional support for children with special educational needs in an inclusive
education.
Keywords: special course, professional readiness, children of early and
preschool age, inclusive competence.
Постановка проблеми. Для ефективного впровадження та реалізації
дисциплін спецкурсу «Організація освітньої роботи з дітьми дошкільного віку
з особливими освітніми потребами» у підготовку майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти слід бути добре обізнаними із сучасними науковими і
практичними доробками психолого-педагогічних проблем: формування
загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти, необхідних для ефективної діяльності навчання дітей з
особливими освітніми потребами; володіння сучасними технологіями
проектування і організації наукового дослідження у своїй професійній
діяльності; реалізації комплексного підходу до вирішення проблем
професійної діяльності майбутнього педагога закладу дошкільної освіти в
інклюзивному освітньому середовищі.
З метою дослідження підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної
освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому
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середовищі, нами були проаналізовані навчальні плани і програми дисциплін
професійної і практичної підготовки.
У результаті вивчення спецкурсу «Організація освітньої роботи з дітьми
дошкільного віку з особливими освітніми потребами» здобувачі освіти
матимуть навики роботи з науковою, навчальною, фаховою літературою і
сучасного пошуку нової інформації; аналізу реальних соціально-педагогічних
ситуацій в інклюзивному освітньому середовищі; вибору методів, моделей,
засобів навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; аналізу
ефективності їх застосування в інклюзивній практиці, самовиховання,
самовдосконалення і самостійної роботи.
Ми цілком поділяємо слушну думку М. Швед, яка вважала, що сучасний
фахівець, який працює в інклюзивному освітньому середовищі, повинен
володіти відповідними знаннями, а також сучасними методами і прийомами
психолого-педагогічної взаємодії з людьми з обмеженими можливостями
здоров’я, бути добре обізнаними із сучасним науковим і практичним доробком
з проблем інклюзії. На думку М. Швед недоцільно очікувати, що всі
випускники педагогічних вищих закладів освіти стануть експертами з питань
інклюзивного навчання. Натомість, педагоги-початківці повинні мати ґрунтовні
базові знання, які дадуть їм змогу ефективно працювати одразу після
закінчення закладу освіти та забезпечать фундамент для подальшого
професійного самовдосконалення. [6]
Отже, існує необхідність відбору та реалізації змісту дисциплін
професійної та практичної підготовки у спецкурсі «Організація освітньої
роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В результаті аналізу джерел,
ми цілком згодні з дослідженням О. Мартинчук, яка зазначає, що науковотеоретичні засади інклюзивної педагогіки виникли внаслідок появи перших в
Україні наукових досліджень з проблеми інклюзивної освіти (Віт. Бондар,
О. Гноєвська, Е. Данілавічютє, Н. Дятленко, В. Засенко, А. Колупаєва,
І. Кузава, З. Ленів, С. Литовченко, О. Мартинчук, С. Миронова, Н. Назарова,
Ю. Найда, Л. Савчук, Т. Сак, В. Синьов, Т. Скрипник, Н. Софій, О. Таранченко,
О. Федоренко, Н. Шматко, А. Шевцов, В. Хитрюк та ін.). [4]
Аналіз нормативно-правової бази України, а саме наказу Міністерства
освіти і науки України від 02 грудня 2005 року № 691 «Про створення умов
щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» показав, що у п. 5.2
зазначено включення до навчальних планів вищих навчальних закладів, у яких
здійснюється підготовка педагогічних працівників, вивчення дисципліни
«Основи корекційної педагогіки» з 2006/2007 навчального року. Як зазначає
О. Мартинчук, на виконання цього наказу Інститут корекційної педагогіки і
психології НПУ імені М. П. Драгоманова розробив орієнтовну програму з курсу
«Основи корекційної педагогіки» (укладач: д. пед. н., проф. В. Синьов). З цього
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часу в Україні розпочинається робота щодо створення навчально-методичного
забезпечення для викладання зазначеного курсу, метою якого було
ознайомлення студентів з особливостями розвитку, навчання і виховання дітей
різних нозологій. [4]
Попередній аналіз і організаційні пропозиції дозволили нам зауважити, що
мало вивченим є такий аспект як використання потенціалу змісту педагогічних
дисциплін для ефективного формування інклюзивної компетентності майбутніх
педагогів закладів дошкільної освіти.
Мета статті: виявлення та використання інтерактивних технологій
навчання у підготовці майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти під час
різних форм навчання для реалізації завдань програми спецкурсу для
потенційної можливості здійснення впливу на формування готовності
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми
дошкільного віку в умовах інклюзії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне життя стрімке і невпинне.
Кожний день відбуваються великі відкриття, впроваджуються інтерактивні
технології. Дуже важливо, які фахівці будуть реалізовувати та впроваджувати
інтерактивні технології в інклюзивне освітнє середовище.
Вимоги до педагогів закладів дошкільної освіти переглядають згідно з
викликами сучасного соціуму та потребами дітей, але очевидно, що основними
серед них є: любов до дітей, що дає змогу прийняти кожну дитину з усіма її
індивідуальними особливостями; комунікативність, що дає змогу налагодити
контакт з дитиною і використати його для її розвитку; емпатія, що робить
процес взаємодії педагога закладу дошкільної освіти і дитини емоційно
забарвленим і забезпечує ефективність виховного впливу; професійна
підготовленість до виконання основних функцій: оздоровчої, освітньої,
виховної, просвітницької, самоосвіти.
Успіх у вихованні кожної конкретної особистості залежить від низки
чинників і умов, однак це не зменшує ролі професійного педагога. Бо саме він
виступає своєрідним координатором, коментатором, опонентом, фільтратором
усіх виховних впливів на дитину. Педагог закладу дошкільної освіти –
особистість, яка опосередковує вплив суспільства на дитину, є тим
антистресором, що захищає дитину від небажаних впливів оточуючої дійсності
і виступає її свідомим провідником в інклюзивному освітньому середовищі; це
фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє
педагогічними технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та
рівню розвитку науки про дитину. Він повинен вміти працювати в умовах
ринку, розуміти, що тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива
допоможуть йому знайти своє місце та самореалізуватися в професії.
Реформа вищої школи сприяє розробці інтерактивних технологій навчання,
створенню нових навчальних посібників. Запорукою її реалізації є ефективна
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підготовка та перепідготовка педагогів закладів дошкільної освіти, формування
нового педагогічного мислення, надання ефективної методичної допомоги.
Ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є становлення дистанційного
навчання, розробка та впровадження комп’ютерних технологій. Усвідомлення
позитивних аспектів поєднання трудової та освітньої діяльності за
спеціальністю в нових умовах розвитку освіти дозволяє переосмислити місце й
роль інклюзивної освіти.
У дошкільній освіті освітньо-виховним орієнтиром, яким керуються
педагогічний колектив в наданні освітніх послуг, є «Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні», в якому подано основні освітні лінії, за якими
відбувається навчання та виховання дітей дошкільного віку у всіх закладах
дошкільної освіти незалежно від типів та форм підпорядкування. Базовий
компонент дошкільної освіти як державний стандарт утверджує політику
держави у галузі дошкільної освіти. В основу стандарту покладено традиційні
для дошкільної освіти ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне
ставлення до дитини, теорії природовідповідності за якою у дитини треба розвивати
задатки та здібності, зберігаючи її природу, ідеї про патріотичне і громадянське
виховання, ідеї про використання казки та гри у гармонійному розвитку
особистості та ідею солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців
педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду
та розвитку дітей раннього і дошкільного віку. У стандарті вперше визначено
не лише стандартизовані вимоги до результату дошкільної освіти, тобто, до дитини,
а й окреслено обов’язкові умови, які забезпечуватимуть досягнення бажаного
результату. Передусім наголошено, що побудова освітнього процесу з дітьми
дошкільного віку має здійснюватися за умов пріоритетності досвіду дитини
у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх дитячих видах діяльності,
в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах діяльнісного,
компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного
підходів до організації освітнього процесу. Вимоги до змісту й організації
освітнього процесу ґрунтуються на принципах співпраці дитини, вихователя
і батьків або законних представників дитини, забезпечення рівного доступу всіх
дітей до закладів дошкільної освіти, реалізації самостійної творчої діяльності
дитини в освітньому процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного
розвитку дітей, ігрової діяльності як провідної та принципу навчання через гру,
як наскрізного у взаємодії з дитиною. Упровадження зазначених підходів
до організації освітнього процесу передбачає повагу до дитини, пріоритет
щасливого проживання дитиною сьогодення. [1]
Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами
враховане в загальних програмах. Наприклад, програма «Дитина» містить
розділ «Діти з особливими потребами». [2] Також існують спеціальні програми
навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. [3]
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З огляду на вищезазначене констатуємо, що освіта дітей з особливими
освітніми потребами в закладах дошкільної освіти передбачає вдосконалення
інклюзивного освітнього середовища, де педагог закладу дошкільної освіти
повністю відкритий до спілкування, де забезпечується дотримання прав і
потреб дітей, розвиток їх здібностей та забезпечується перспектива бути
успішним. Саме педагог закладу дошкільної освіти та його компетентність
відіграють важливу роль у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.
Оскільки життя в суспільстві та світогляд людини за своїм змістом мають
інтегрований характер, то система знань, умінь і навичок майбутніх педагогів
закладів дошкільної освіти повинна також бути інтегрованою. Необхідно
врахувати такий важливий чинник: жодна окремо взята навчальна дисципліна
неспроможна забезпечити формування світоглядної культури майбутнього
фахівця.
Проаналізувавши Державні освітні стандарти ми прийшли до висновку, що
професійній підготовці майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти
сприяють дисципліни загальної та професійної підготовки, а також вибіркові
навчальні дисципліни. Особливе місце у підготовці майбутніх фахівців
займають дисципліни професійної і практичної підготовки.
Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації
інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі
здійснюється відповідно до галузевих стандартів вищої освіти.
На етапі аналізування змісту дисциплін професійної та практичної
підготовки спецкурсу «Організація освітньої з дітьми дошкільного віку з
особливими освітніми потребами» доцільно наголосити на його структурі. У
структуру спецкурсу входить мета та окремі розділи дисциплін професійної та
практичної підготовки.
Метою спецкурсу є формування особистості фахівця, здатного вирішувати
складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького
характеру в галузі інклюзивної освіти, підготовка компетентного
конкурентноспроможного фахівця в галузі дошкільної інклюзивної освіти та
формування загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх
педагогів закладів дошкільної освіти, необхідних для ефективної діяльності в
якості організаторів та виконавців програм інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами.
Проводячи паралелі між розділами спецкурсу «Організація освітньої з
дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами», слід наголосити
на потенційних можливостях формування соціально-особистісних та
інструментальних компетенцій. До таких розділів відносяться дисципліни:
«Дошкільна педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Арт-терапія в роботі з дітьми з
вадами мовлення», «Логопедична ритміка і методика навчання», «Основи
логопедії» та «Дефектологія».

173

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

Під час ознайомлення здобувачів освіти з темами розділу дисципліни
«Дошкільна педагогіка» розглядаються можливості для реалізації інклюзивної
компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти. Вивчаючи
розділ дисципліни «Дошкільна педагогіка» – «Загальні засади дошкільної
педагогіки» розглядаються особливості для реалізації та впровадження
загальних та спеціальних (фахових) компетенцій. Як показує наше
дослідження це і вміння визначати та ідентифікувати явища і процеси із сфери
розвитку, навчання і виховання дітей раннього і передшкільного віку за
педагогічними категоріями і поняттями; встановлення між ними зв’язків та
інтерпретування їх. Знайомлячись з темою «Особистість дитини як об’єкт і
суб’єкт виховання» надаються можливості для розвитку інклюзивної
компетенції, використання засобів сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій у розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і передшкільного
віку з особливими освітніми потребами. Вагомими для нашого педагогічного
дослідження є теми «Обдаровані діти» та «Діти з проблемами розвитку».
Вивчення даних тем сприяє формуванню наступних компетенцій: здатність
вибудовувати соціальну взаємодію на принципах толерантності; здатність
розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з порушеннями
психофізичного розвитку; здатність брати участь у професійних дискусіях та
інтерактивних обговореннях, логічно аргументуючи власну точку зору;
здатність використовувати інноваційні технології в практичній діяльності. [5]
Розділи спецкурсу «Інклюзивна освіта», «Арт-терапія в роботі з дітьми з
вадами мовлення», «Логопедична ритміка і методика навчання», «Основи
логопедії» та «Дефектологія» сприяють формуванню інструментальних
професійних та спеціалізовано-професійних компетенцій, а саме: володіння
практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з
використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз
даних і знань; володіння дослідницькими навичками щодо вивчення
актуальних проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світі; володіння
базовими уявлення про категорії осіб з особливими освітніми потребами, які є
суб’єктами інклюзивної освіти, розуміння значення комплексного підходу у
наданні корекційних освітніх послуг в інклюзивному середовищі; володіння
уявленнями про досвід інклюзивної освіти в Україні та інших державах світу;
здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і
якісно виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів професійної
етики; володіння сучасними технологіями проектування і організації наукового
дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного підходу до
вирішення проблем професійної діяльності.
Висновки. Таким чином, для того, щоб ефективно здійснювати
професійну діяльність в умовах інклюзивної освіти, одних знань, отриманих
під час вивчення названих вище дисциплін, недостатньо. На основі аналізу
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освітніх стандартів, виявлено причини, що заважають цілісному формуванню
професійної готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти. До
таких причин належать: недостатня кількість годин, що відведена на вивчення
спеціальних розділів «Дефектології» та «Інклюзивної освіти»; відображення у
змісті цих курсів в основному диференційованої системи спеціальної освіти,
що негативно позначається на мотивації здобувачів освіти щодо вивчення цих
дисциплін, які не мають для них практичної значущості; застосування в
навчанні в основному репродуктивних методів, відсутність чітко визначеного
складу ключових компетентностей, необхідних для здійснення інклюзивної
освіти.
Для ефективного впровадження в Україні ідей інклюзивної освіти
необхідно удосконалити процес підготовки майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти, розставляючи відповідні акценти в змісті дисциплін.
Доцільно розробити інтегрований спецкурс з такого напряму, припускаючи
формування професійної готовності у всіх майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти на основі досвіду реалізації ідей компетентнісного підходу у
вищій педагогічній освіті. Саме таким є спецкурс «Організація освітньої
роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» як
складова змісту навчальної підготовки майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти. Він побудований на відповідних теоретичних, наукових
засадах та практичній підготовці. Метою спецкурсу є – ознайомити здобувачів
освіти із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають
суттєві недоліки психофізичного розвитку, основними поняттями інклюзивної
освіти і дитячої психології, особливостями і закономірностями розвитку різних
категорій осіб з особливими освітніми потребами, комплексним діагностичним
обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також
диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами
корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.
Залучення майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти в зміст навчання
спецкурсу «Організація освітньої роботи з дітьми дошкільного віку з
особливими освітніми потребами» передбачав реалізацію квазіпрофесійної
діяльності, спрямованої на засвоєння способів і досвіду виконання конкретних
професійних дій у процесі інклюзивної освіти. Програма спецкурсу
розрахована на 75 годин. Програма курсу «Організація освітньої роботи з
дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Зміст курсу поділено на 6
логічних, послідовних, взаємопов'язаних змістових модулів, які ґрунтуються на
класичних педагогічних теоріях видатних вітчизняних і зарубіжних вчених,
сучасних концепціях дошкільної освіти, даних наукових досліджень у галузі
дошкільної педагогіки та дитячої психології, передовому і новаторському
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педагогічному досвіді. Метою викладання курсу «Організація освітньої роботи
з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» є: формування
систематизованих уявлень про теоретичні, нормативно-правові засади
впровадження інклюзивної форми навчання, особливості організації, проблеми
і перспективи проектування інклюзивного освітнього середовища для дітей з
порушеннями психофізичного розвитку; формування загальнокультурних та
професійних компетенцій майбутніх вихователів, необхідних для ефективної
діяльності в якості організаторів та виконавців програм інклюзивного навчання
дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Основними завданнями вивчення курсу «Організація освітньої роботи з
дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» є: сформувати
усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; виробити
усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності.
Для реалізації завдань цього етапу програма спецкурсу передбачала
використання під час лекцій, семінарів, практичних занять активних методів
навчання: неімітаційних (проблемні лекції та семінари, дискусія, розв’язування
завдань дослідницького характеру), а також імітаційних (аналіз конкретних
ситуацій і вирішення педагогічних завдань; ситуативно-рольові ігри, які
передбачають створення ситуацій варіативно-професійної поведінки).
Змістовий компонент охоплює комплекс знань і вмінь нормативних та
вибіркових навчальних дисциплін, а також спецкурс «Організація освітньої
роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами».
Спецкурс реалізує інтегративну функцію, оскільки його зміст охоплює
комплекс знань та умінь з курсів інклюзивної освіти, дефектології і основ
логопедії, а також питання розвитку, навчання та виховання дітей з
особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної
освіти, особливостей комплексного діагностичного обстеження дітей та
комплектування освітніх установ для них.
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INTOLERANCE OF UNCERTAINTY AND TIME PERSPECTIVE
PROFILE AS MEDIATORS OF POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS
Abstract. The development of post-traumatic stress symptoms in response to
traumatic events is determined by many factors. One of them is intolerance of
uncertainty (IU), which is defined as the tendency to react to surprises and
uncertainty as to a threat and respond to them with anxiety. IU underlies a number of
affective disorders and it is a recovery-complicating factor. On the other hand, many
studies have shown that attitude toward one's lifetime is also depended on the ability
to respond to stressful events, adaptively or maladaptively. The theory of time
perspective (TP) is based on the fact that people distribute attention differently
between the past, present and future. A balanced time perspective profile helps a
person to respond flexibly to circumstances, while an imbalance in an emergency is
associated with different psychopathology. The aim of this study is to analyze the
role of IU and TP profile as mediators between adverse childhood experience and
post-traumatic stress symptoms. Methods. Respondents (n = 177) completed a pool
of questionnaires: Adverse Childhood Experiences International Questionnaire
(ACE-IQ), Intolerance of Uncertainty scale, short form (IUS-12), Zimbardo Time
Perspective Inventory (ZPTI) and PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Results.
Both intolerance of uncertainty and deviation from a balanced time profile proved to
be significant mediators between negative childhood experiences and signs of posttraumatic stress. Conclusions: Traumatic childhood experiences to some extent determine
the attitude to time and uncertainty, which in turn increase the tendency to develop
symptoms of post-traumatic stress. Further research is needed to examine more closely
the correlation between intolerance of uncertainty and time perspective scales.
Keywords: intolerance of uncertainty, time perspective, PTSD, structural
equation modeling.
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Problem statement. The response to a stressful event, which often happens in
everyone's life, depends on many factors. General tolerance to distress is defined as
the ability to withstand unpleasant physical and psychological conditions and,
according to Zvolenski, consists of five components: intolerance of uncertainty,
intolerance of ambiguity, frustration, and inability to withstand emotional and
physical discomfort [1]. Among the listed factors, intolerance of uncertainty is the
most important predictor of person’s level of stress reaction on event [2]. The belief
"I do not know how to act effectively in conditions of uncertainty and surprises" is an
important part of a negative attitude to surprises and to some extent determines how a
person will perceive a crisis as unpleasant, difficult and exhausting.
Among other factors, that affect the experiencing of crisis life circumstances and
traumatic events is the time attitude. The time perspective (TP) describes the variety
of beliefs and habits inherent in people who perceive and differentiate the movement
of time differently. F. Zimbardo defined five (later six) temporal dimensions: Past
Negative (PN), Past Positive (PP), Present Hedonistic (PH), Present Fatalistic (PF),
and Future (F). Imbalanced time perspective profile is associated with different
psychological stress and mental disease symptoms. Optimal configuration is related
to psychological and physical health [3].
Traumatic events, by Zimbardo’s definition, are those that exceed the processing
ability of the psyche, narrowing attention focus on the current moment [4]. The
ability for temporal integration is declining. Time perception disintegration interrupts
the natural process of differentiation and decomposition of experience into categories
of past, present and future [5, 6]. And although, objectively, a traumatic event
eventually becomes part of the past, subjectively it continues as an eternal present.
But how do traumatic events relate to IU levels? Does the time attitude depend
on the traumatic childhood events number? What is the relationship between the
uncertainty attitude and the time perspective? The relevance of the uncertainty
attitude topic and the need to study in more detail its role in the formation of posttraumatic stress signs determined the choice of research topic.
Analysis of recent studies and publications. In 1998, V. Felitti in his study of
17,500 respondents found an association between the adverse childhood experiences
and adult physical and mental health [7]. The answers to the test questions about
different types of physical, sexual and verbal violence were compared with the data
of medical records and medical history. V. Felitti's study showed that adverse
childhood experiences have a cumulative harmful potential for mental and physical
health. The basic questionnaire consists of ten questions, and 4 or more positive
answers increase the risk of depression, anxiety, alcoholism, antisocial behavior
tendency and even earlier death. [7, 8]. The founded correlation between childhood
experiences and problems in adulthood has given impetus to study the factors that
complicate or facilitate adaptation and recovery after psychological trauma. Among
other, intolerance of uncertainty and time attitude can be considered as important
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factors mediating the impact of a traumatic event on the symptoms of post-traumatic
stress development.
The attitude to the unknown in psychology is studied within the framework of
the construct of uncertainty tolerance/intolerance. In our study, intolerance of
uncertainty (IU) is understood as an individual ability to perceive the situation of
uncertainty as undesirable and respond to it as on a threat [9]. High intolerance of
uncertainty is seen currently as a transdiagnostic factor that complicates the treatment
of emotional disorders and prevents personal post-traumatic recovery [9, 10]. For
example, the hypothesis that a high level of IU is a factor that increases vulnerability
to stress was tested on students in two independent studies [11, 12]. Level of IU,
anxiety and PTSD symptoms were measured before and after negative life events. An
analysis confirmed that IU was a significant predictor of the post-traumatic stress
symptoms development.
On the other hand, time perspective studies indicate that people with a timeoriented focus on the past had a higher level of distress than people with a timeoriented focus on the present or future after one year from stressful events [5]. People
with PTSD have a time perspective profile with high scores on the Past Negative
scale and low scores on the Past Positive and the Future scales. The Present Fatalistic
and the Past Negative correlate with the severity of traumatic events, anxiety,
depression and PTSD symptoms [4, 13, 14].
The optimal time perspective is calculated, related to mental and physical health,
the ability to adapt to changes easily and the ability to receive support through a
social contacts network. There are optimal characteristics of the time perspective
profile. It assumes a high score on the Past Positive scale, medium scores on the
Present Hedonistic and Future, and low scores on the Past Negative and Present
Fatalistic scales [15,16]. The coefficient of deviation from the balanced TP profile
shows how much a person's perception of time differs from the adaptive-optimal, and
therefore is the basis for difficulties in recovery after traumatic events.
With a significant number of research on intolerance of uncertainty and its
association with various mental states and symptoms, there are only a few works
finding a link between IU, traumatic experiences, and signs of PTSD. How exactly do
traumatic events affect PTSD according to the level of IU and the time perspective
profile? How does a negative childhood experience affect attitudes toward
uncertainty and time? Moreover, because of this, how much does it increase the risk
of developing symptoms of post-traumatic stress, complicate recovery and reduce the
adaptive capacity? The article purpose is to examine the role of IU and TP as
mediators in the development of post-traumatic stress symptoms determined of
traumatic childhood events.
Research results. A set of tests has been used to investigate the relationship
between traumatic childhood experiences and the development of post-traumatic
stress symptoms. The sample consisted of 177 people, 82 (46.3%) women, 95
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(53.7%) men. The average age was 38 years (SD = 9.9; min = 19; max = 59).
Research methods. The Adverse Childhood Experiences International
Questionnaire (ACE-IQ). The ACE score, originally developed by J. Felitti [7],
consists of questions that are divided thematically into 10 categories. Violence is
divided into emotional, physical, and sexual. Adverse family circumstances include:
evidence of violence against the mother, having a family member with alcohol or
drug addiction, having a family member with mental illness, the divorce of the
parents, having a prisoner in family. The experience of rejection includes emotional
coldness (lack of emotional support) and physical neglect (you did not have enough
cared; you were hungry; you wore dirty clothes, etc.). When the respondent answers
positively to one of the questions, it is concluded that he has a negative experience of
this type. The study used an extended version of ACE-IQ with 23 questions [17],
which added questions on bullying and the observation of violence in society.
Intolerance of uncertainty scale, short form (IUS-12). The short version (IUS-12) of
the Intolerance of Uncertainty Scale was created by N. Carleton [9] and has 12 items.
It has total score and two subscales: Perspective anxiety (Perspective IU) and
Inhibitory anxiety (Inhibitory IU). Respondents are asked to answer the Likert scale
questions to what extent they agree with each question, where 1 - completely
disagree, 5 - completely agree. Maximum total score is 60. The test has adapted
Ukrainian version and good psychometric indicators (α = 0.81; χ² = 88.47; df = 42; χ² ̸
(df) = 2.1; CFI = 0.92; RMSEA = 0.059), it has been tested for convergent and
discriminant validity [18]. In the present study Cronbach’s alpha for total score was
0.89; Prospective IU α=0,83 and Inhibitory IU α=0.85. For general sample (n=177)
Mean=35.76, Median=36, SD=9,22, min=12, max=60.
Zimbardo Time Perspective Inventory (ZPTI). ZTPI [19, 20] is a self-report
questionnaire that consists of 56 questions grouped into five scales: the Past Negative
(PN), the Past Positive (PP), the Present Hedonistic (PH), the Present Fatalistic (PF)
and the Future (F). The respondents were asked to answer questions on a Likert scale
from 1 (not typical) to 5 (very typical). In the present sample Cronbach’s alpha of the
ZPTI was 0.85 for PN, 0.63 for PP, 0.75 for PH, 0.76 for PF and 0.68 for F. For
further analysis, the revised deviation from the balanced time profile coefficients
(DBPT-r) was calculated according to the proposed formula [16] and was determined
for each respondent.
PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). PCL-5 is a 20-item self-report evaluated
PTSD symptom severity [21, 22]. Respondents answered questions on a Likert scale
from 0 (not at all) to 4 (extremely), referencing the most traumatic life event they
could remember. In the current study Cronbach’s alpha for total score was 0.96, for
cluster “В” α=0.91, for “C” α=0.87, for “D” α=0.91 and for cluster “E” α=0.91. Since
criterion A and an interview (which was not planned during data collection) are
required to make a diagnosis of PTSD, the results from the PCL-5 questionnaire will
be referred to in the future as symptoms of post-traumatic stress (PTS symptoms).

181

Věda a perspektivy № 6(6) 2021
ISSN 2695-1584 (Print)
ISSN 2695-1592 (Online)

Using the program PROCESS v.3.5, we have done the mediation analysis and
tested the role of intolerance of uncertainty and a balanced time perspective profile in
mediating the symptoms of post-traumatic stress. Mediation analysis allows finding
out to what extend the variable that is considered a mediator has an impact on the
dependent variable. This helps to describe and predict the behavior or manifestation
of a trait more accurately. A mediator is a variable that to some extent depends on an
independent variable and, at the same time, to some extent affects the dependent
variable. A parallel mediation model [23] was used to test the extent to which
intolerance of uncertainty and attitudes toward time mediate the relationship between
traumatic childhood experiences and PTS symptoms. The results are presented in Fig. 1.
The results of the calculations confirm the significance of all the assumed
correlations. The total effect of children's experience on the formation of PTS
symptoms is positive and significant (b=0.34, s.e.=0.11, t=4.83, p<0.001;
CI: 0.3168; 0.7545). This means that with an increase in adverse childhood experiences
by one standard deviation, the risk of developing post-traumatic stress symptoms
increases by 0.34 standard deviation. At the same time, this increase is partly determined
by personal level of time attitude and intolerance of uncertainty. The overall indirect
effect of adverse childhood experiences on symptoms of post-traumatic stress is
significant and has the following indicators: IE = 0.13; CI (0.0691; 0.2053)
b=0,1760;
р<0,05

Adverse Childhood
Experience

b=0,3047;
р<0,001

Intolerance of
Uncertainty

b=0,2098; р<0,01

DBTP(r)

b=0,2691;
р<0,001

PTS
symptoms

b=0,2819;
р<0,001

Fig. 1 Parallel mediation model of the adverse childhood experience influence
on the PTS symptoms formation (standardized coefficients)
The contribution of the variables considered in the model to the manifestations
of PTS symptoms is as follows: 61.15% of the risk of developing PTS symptoms are
affected by the presence of negative childhood experience directly and 38.84% indirectly, through the attitude to uncertainty (13.8%) and the degree of deviation
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from the balanced time profile (25.04%).
We should notice that the childhood traumatic events largely affect the level of
deviation from the balanced time profile, in particular, the time perspectives of the
Past Negative and the Present Fatalistic. The adverse childhood experience makes a
less significant contribution to uncertainty attitude, and it is associated with an
Inhibitory IU scale. The child's experience of confusion and helplessness has been
remembered and it grows in automatic stress response to surprises.
Conclusions. The results of our study are in line with other studies of adverse
childhood experience correlation with negative consequences for mental and physical
health in adulthood [7] and clarify the mechanism of post-traumatic stress symptoms
development. Understanding the role of time perspective and intolerance of
uncertainty in forming the stress response allows us to plan preventive and
therapeutic interventions better to prevent and/or correct a maladaptive response to
complicated life events.
The study has certain limitations. First, the cross-sectional study design limits
the ability to draw (final) inferences about causal relationships. Second, the low
alpha-Cronbach coefficient on the scales of Past Positive (0.63) and Future (0.68)
may distort to some extent the pattern of the relationship between these scales and
uncertainty intolerance. The scale of the Past Positive regularly shows a low
coefficient of alpha-Cronbach in other studies [24], but low coherence with the
Future scale could be the result of a pandemic that has changed the texture of a
person's relationship with the self-prediction of their life [25]. Therefore, additional
research is needed using other questionnaires to determine the time attitude and to
investigate the connections between IU, vision of the past and the future and reaction
on traumatic life events.
Perspective directions for further research are the study of the relationship
between IU and time attitude, longitudinal study clarifying the sources such effects as
perception of unknown formation and deviations from the balanced profile of the
time perspective.
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TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT
OF OBSESSIVE-COMPULSION DISORDER
Abstract. Relevance of the research. Transcranial magnetic stimulation is one
of the non-invasive, widely used methods, used for the treatment of mental disorders
for the last two decades in many countries of Europe and the USA. This method has
also successfully proven itself and is used in the practice of Ukrainian psychiatrists
and neurophysiologists. The advantage of this method is not only the painlessness of
application but also the practical absence of side effects, in comparison with
prolonged use of antidepressants. The effectiveness of eliminating intrusive thoughts,
anxiety, and restlessness by using localized electrical stimulation, compared with
pharmacotherapy and psychotherapeutic methods, shows significantly better
treatment results in patients with a different course of the disease, regardless of the
somatic state of health, the presence of concomitant diseases, age of the patient.
The aim of the research. To review the advantages, side-effects, and
contraindications for the use of nonmedical and non-invasive transcranial magnetic
stimulation in the treatment of the obsessive-compulsive disorder.
Research method. The theoretical basis for this study is the review of the
application of the rTMS method in patients with obsessive-compulsive disorder,
based on the experience and earlier scientific researches in Ukraine and abroad.
Results. The basic types of transcranial magnetic neurostimulation as one of the
non-invasive treatment methods in psychiatry have been analyzed, studied based on
many randomized studies, and practically applied for obsessive-compulsive disorder
treatment. Based on these studies, the therapeutic efficacy and safety of rTMS for
obsessive-compulsive disorder have been evaluated. The strategy of using both
repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and deep transcranial magnetic
stimulation (dTMS) in psychotherapeutic practice goes beyond the pharmacological
and psychological treatment of patients with obsessive-compulsive disorder and is
often used to treat persistent forms of this disorder. Prolonged and repeated use of
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both methods results in changes in the excitability of the person's cortex who
experiences a period of stimulation. Recent research in psychoneurophysiology
proves that application of both repetitive and deep electrostimulation methods
induces functional changes in nervous activity, modulates the brain at the cortical
level.
Keywords: non-invasive magnetic electrostimulation, obsessive-compulsive
disorder, neuromodulation, repetitive transcranial neurostimulation, psychiatric
disorder, deep transcranial neurostimulation.
Introduction. According to scientists, about 3% of Ukrainians suffer from
obsessive-compulsive disorder (OCD). The peak of this pathological condition, as a
rule, develops in childhood or teenage years. For adults - till the age of twenty-five.
The presence of this type of mental condition of chronic character is accompanied by
significant material costs [1]. For example, according to Fineberg et al. (2020), a
program from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) special study, the cost of
treating OCD in the United States is more than $8 billion per year [2].
OCD as a pathological condition occurs quite often. According to surveys of
citizens, this pathology ranks fourth in prevalence after depression, alcohol abuse,
drug abuse, and social phobia. A person in a state of anxiety, fear, and worry can
often hide their condition even from their own family. This type of disorder leads to
problems in relationships, interferes with studies, work, and becomes a serious
problem of the patient's interaction in society. Often when OCD develops, the
consequences are unfortunate for the patient's health. For example, fear of infection,
constant hand-washing, and washing can lead to the development of dermatitis, and
"oversharing" behavior causes distraction and lack of attention to other, more
important aspects of assessing one's health status. According to the WHO, OCD's
presence is one of the biggest problems, reduces a person's standard of living, and
becomes the cause of her loss of income [3].
As evidenced by epidemiological studies, most patients do not often receive
specialized treatment. There is a problem with the early diagnosis of OCD at the
beginning of the disease. Studies in the United States have shown that more than half
of patients do not receive adequate treatment due to the lack of medical professionals
with the necessary qualifications and competence to detect this type of pathology in
its early manifestations [3].
In the last decade, TMS has become a new treatment option for OCD. It has
evolved from a purely experimental treatment to a widely available therapy,
confirmed by studies that demonstrate its effectiveness. Because TMS does not
require surgery and is an increasingly affordable treatment option, it is in substantial
demand among practicing neuropsychologists and patients alike.
To treat OCD quickly and effectively, the safest treatment needs to be
introduced, as young and working-age populations are often ill, which can lead to
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significant social and material consequences in the future.
Literature review. The separate aspects of the application of the transcranial
magnetic stimulation method in the treatment of obsessive-compulsive disorder and
its obvious advantages are covered by Ukrainian scientist Oros M. (2018) [4].
Practical application of the non-medical method of treatment of anxiety disorders,
depression by transcranial magnetic stimulation is carried out based on the state
institution "Institute of neurology, psychiatry, and narcology of the Academy of
Medical Sciences of Ukraine" [5]. Advantages of transcranial magnetic stimulation
method application for treatment of many neurological diseases are actively covered
and have practical application in Educational Scientific Medical Center "University
Clinic" of Zaporozhe State Medical University [6].
According to Young et al. (2017), which is the use of rTMS as an alternative
treatment technique for OCD, proves that in this analysis, symptoms in treatmentresistant patients with obsessive-compulsive disorder decreased after 20 sessions,
without cognitive decline or serious adverse reactions [7]. A pilot study by Mantovan
et al. (2021) conducted jointly by American and Italian neurophysiologists, shows
that a daily double session of rTMS is safe and effective and has a positive effect on
obsessive-compulsive behavior [8]. In a scientific study conducted by Cocchi et al.
(2018), TMS is described as a non-invasive therapy used to normalize brain activity
and relieve some psychiatric symptoms [9].
New research shows that non-invasive electrical stimulation, personalized
according to the activity pattern of the brain departments that control reward, can
reduce compulsive behavior. One new study shows that transcranial electrical
stimulation is associated with reductions in compulsive and compulsive behavior.
Even in some participants with severe symptoms, the study showed good and
effective results from the effects of TMS. Reinhart R., Ph.D., and lead researcher at
the Center for Systems Neuroscience at Boston University (Boston, Massachusetts)
rated this result as "promising because it suggests that neuromodulation may be
beneficial in severe clinical situations such as obsessive-compulsive disorder and
substance use".
LeMonda W., Ph.D., senior neuropsychologist at Lenox Hill Hospital (New
York, USA), commented on the use of TMS: "the results are very promising because
we have limited treatment for severe OCD, we can add to our scheme, help patients
relieve symptoms - this is great," what struck me is that patients had symptom relief
within about 3 months, and those with severe symptoms also had positive effects
from treatment, really remarkable because many of these patients as right
The study conducted by Pallanti et al. (2016) indicated that rTMS over an
additional motor area was effective in about 2/3 of patients with OCD refractory to
SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors). The additional motor area may be a
new target area that should be further investigated with neuromodulation for the
treatment of OCD [11].
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A scientific paper by Euser et al. (2017) involving 502 patients, analyzed the
effect and duration of rTMS compared to the placebo effect in the treatment of
resistant OCD. A consistent treatment effect was found for rTMS compared to
placebo stimulation, which lasted from several weeks to three months [12].
Freire et al. (2020) describe in their study the effectiveness of rTMS not only in
treating persistent OCD but also in treating other anxiety disorders and posttraumatic
stress disorder. Also, this study compares rTMS treatment with electroconvulsive
therapy, transcranial direct current stimulation, vagus nerve stimulation, and
trigeminal nerve stimulation, where not only are these treatments less effective for
OCD but also in comparison their invasiveness is higher [13].
That rTMS is an alternative treatment option with proven efficacy, especially for
OCD, depression, schizophrenia, Alzheimer's disease, resistance to drugs is also
described in a study by Pastuszak et al. (2016) [14].
Resistance to medication and psychotherapy in about 30-40% of patients with
OCD is described in a study that reviews the state of the art on the causes, diagnosis,
clinical data, and treatment strategies of patients with resistant OCD [15].
The negative effects on the lives of patients and their relatives are described in
the study Dell'Osso B. et al. (2018), which indicates that with OCD frequent suicide
attempts, significantly worsen the lives of patients and their caregivers [16].
The use of TMS is a safe method, as one of the studies described by Ugur D. et
al (2020) describes how this method of treatment was used in a patient with epilepsy
in the 3rd trimester of pregnancy, ended in the birth of a healthy, full-term baby [17].
The safety of rTMS is described in a study by Laura et al. (2019), which
highlights that the technique is becoming safe, has good tolerability, and is a
potentially effective therapeutic strategy for several childhood psychiatric and
neurological disorders [18].
The TMS method is an alternative treatment option for OCD in many patients
and is effective and safe in the studies described above. However, there are many
unresolved issues in this method, which require further research, especially, concerns
TMS application schemes in children and adolescents. Therefore, high-quality
randomized controlled trials in this direction should be conducted in the future.
The aim is to analyze the benefits, contraindications, and side effects of
transcranial magnetic stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorder
as one of the components of non-medicinal therapy. An important task of this work is
to review randomized controlled trials of rTMS and dTMS stimulation over different
brain regions in OCD, using different stimulation parameters.
Materials and Methods. The theoretical basis for this research, is a review of
the use of rTMS in patients with obsessive-compulsive disorder, based on experience
and previous scientific studies in Ukraine and abroad. Participants of the study were
patients with obsessive-compulsive disorder diagnosed according to any criteria,
regardless of sex, age, or nationality.
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Results. Electrical activity of the brain has sparked interest for more than two
centuries, with electrophysiology becoming the "prominent" method of visualizing
brain function. In recent years, the field of affective neuroscience has become richer.
The availability of sophisticated neuroimaging techniques and new neurostimulation
techniques that can detect, monitor, and correlate neural changes with affective,
cognitive, and behavioral processes has stimulated the development of neurophysiology.
The recognition that neural networks are interconnected and "communicate" at different
levels has contributed to a better understanding of neurobiological concepts related to
mental disorders. However, consistent treatment outcomes for complex mental disorders,
such as OCD, have not been fully understood.
The basic principles of OCD treatment worldwide indicate the effectiveness of
both medication and psychological treatments. The first-line drugs of primary
treatment recommendations include serotonin reuptake inhibitors, including SSRIs or
clomipramine drugs. Also among the mainstream treatments is a strategy of cognitive
behavioral therapy to prevent exposure/response. About half of patients do not notice
a clinically significant effect from the use of (SSRIs); about 1/3 of patients have a
positive effect from the use of another active ingredient in this group of drugs.
Second-line treatments for OCD include treatment with antipsychotics and the use of
complementary therapies such as motivational interviewing, exercise, cognitive
therapy, and acceptance and attachment therapy. However, most patients find these
therapies to be symptomatic and unsustainable in achieving a meaningful clinical
effect. For this reason, new therapies that directly affect OCD, have the fewest side
effects and can be used with minimal contraindications, such as compared to
pharmacotherapy (Table 1), have long been of interest to psychiatric and
neuroscientific scientists in many countries around the world.
Table 1
Correlation of medication and TMS eligibility criteria in the treatment of
obsessive-compulsive disorder
Name
TMS
Pharmacotherapy
The need for inNo matter if applied in Intake, both outpatient
treatment
outpatient treatment
and inpatient
Development of
Not formed
Formed
addiction
Existence of
Not important, only in Important
concomitant pathology extreme cases
Patient's age
Not important
Important
Presence of implanted
Contraindicated
Applied
pace-makers, stent
systems
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The neurobiology of OCD is well known; understanding neurocirculation can
help inform treatment, particularly approaches to brain stimulation and brain lesions.
Neurobiological models of OCD describe changes in the cortico-striatethalamocortical circuits responsible for emotional, cognitive, and motor functions.
Other areas of the brain, such as the limbic and parietal regions, have also recently
been studied in this aspect.
Historically, neurosurgery has been considered the last treatment for OCD after
pharmacological and psychotherapeutic strategies for the disorder have been
exhausted. The primary target is the cingulate gyrus and the anterior limb of the
internal capsule connecting the cortex to the thalamic nuclei. Such interventions have
demonstrated varying levels of efficacy with variable long-term success. During the
last two decades, interest in non-invasive neuromodulation has emerged, including
rTMS and dTMS, the latter method is the newest. rTMS uses a low-intensity
magnetic field applied to the surface of the scalp using specially designed coils to
induce neurophysiological changes in the cerebral cortex and subcortical area.
Neurostimulation protocols include low-frequency waves that cause decreased
neuronal activity in the cortex and high-frequency waves that increase cortical
activity by promoting synaptic neuronal activity. The dTMS uses specially designed
coils to reach deeper subcortical structures while generating a localized magnetic
field.
Principle of Action: TMS is a non-invasive way to "stimulate" or change activity
in the brain using magnetic fields. During treatment, patients sit in a chair while the
TMS device is pressed against the outside of the head. There is a wire coil inside it.
When an electric current is passed through this coil, it generates a magnetic field. The
magnetic field passes through the hair, scalp, muscles, and skull and reaches the
brain, where the magnetic field changes brain activity. This magnetic field can be
targeted to reach and stimulate certain areas of the brain, including those that have a
place for OCD development. The patient may feel tapping on the head during the
treatment, but people who receive TMS do not experience painful sensations. Patients
do not receive sedation during the procedure; discomfort is usually mild. TMS
treatment is usually done as an outpatient. Treatment sessions last on average 5 days
a week for 4-6 weeks. The advantage of this method is that the person who has
undergone a TMS session may immediately return to habitual activity, not exclude it
from his/her usual way of life, disconnection from the family and work.
TMS is impossible without a combination of the three components of the
process, namely the coil, the protocol that determines at what frequency the coil must
be implemented, and the areas of the brain where the generating impulses must be
directed. rTMS devices generate magnetic waves to a specific area of the brain in a
series of repetitive pulses. dTMS also provides a repetitive series of pulses, but the
coil design allows these pulses to reach deeper brain structures and target areas
inaccessible to standard rTMS devices. The stimulation protocol determines at what
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frequency the pulses are repeated: high frequency, low frequency, intermittent burst
(iTBS), continuous burst (cTBS). The iTBS and cTBS protocols can shorten
treatment sessions by as little as 5 minutes, compared to 40 minutes for other
protocols, but all of these protocols are still being studied and are not as widely used.
The magnetic pulses generated by the coil can be directed at different parts of the
brain, including those that can be affected by OCD. Several studies have analyzed
that using rTMS to target the dorsomedial prefrontal cortex, anterior supplemental
motor area, and bilateral, right dorsolateral prefrontal cortex has positive therapeutic
effects on OCD patients.
In examining published systematic reviews and meta-analyses in recent years
that focus on the overall effectiveness of neurostimulation for OCD, the results are
mixed. Such examinations have not investigated the neurobiological rationale for
modulation of different brain areas, subordinating the neurobiological mechanisms
that cause obsessive, compulsive, and anxiety disorders in OCD. Existing systematic
reviews and meta-analyses of neuromodulation in OCD have not fully explored the
heterogeneity of treatment parameters [19].
In a study of the results of rTMS treatment of OCD, the appearance of a
favorable clinical effect after 14 days, lasting up to 14 weeks, has been noted. The
use of rTMS offers a treatment approach with a mechanism of action that can directly
affect the pattern of obsessive and compulsive symptoms [20].
Non-invasive neurostimulation interventions targeting cortico-striatethalamocortical circuits hold promise as an enhancing intervention in treatmentresistant OCD. rTMS is a better studied non-invasive modulatory intervention in
OCD. This technique is thought to be delivered with low-frequency waves (≤1 Hz)
that suppress subcortical brain activity, whereas high-frequency waves (≥5 Hz)
enhance cortical activity. Conventional rTMS presented through a simple coil is
relatively focal while modulating only superficial cortical areas at a depth of about 2
cm. LF-rTMS protocols targeting the supplementary motor area (SMA) are useful for
the treatment of OCD established on meta-analyses. In the process, it was
investigated that this effect can last up to three months.
In contrast, the use of techniques targeting the dorsolateral prefrontal cortex,
compared to major depressive disorder, has been found to have very negative results
with OCD. A multicenter randomized trial has shown that high-frequency deep rTMS
when acting over the dorsomedial prefrontal cortex is effective and well-tolerated in
treatment-resistant OCD populations. But, given the cost of this device, there is a
need for repeated studies that can confirm the efficacy of the above protocol [21].
According to individually randomized trials, conventional TMS only allows
stimulation of focal targets, without navigation rTMS misses the target in 27-32% of
patients. In an attempt to eliminate these limitations, a new method of dTMS was
introduced, which includes all the advantages of rTMS (no need for hospitalization or
anesthesia, minor side effects) with a predominance of stimulation of deep brain
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targets with a smaller focal distribution of the electric field. Similar to the traditional
rTMS technique, dTMS uses short magnetic pulses to induce targeted depolarization
of neurons in the brain using Faraday's law of electromagnetic induction. Usually,
sequences of pulses delivered by high-frequency stimulation result in a facilitation
effect, causing increased neuronal excitability. In this way, it is possible to modulate
hypo- or hyperactivity of specific brain regions. With conventional TMS coils that
directly stimulate targets up to 1 cm below the skull surface, dTMS can simulate up
to 4 cm below the skull surface, depending on the coil that is used. This increased
depth of stimulation is achieved by multiple windings in multiple planes within the
helmet coil. The magnetic fields of these windings summarize and improve the depth
penetration of the electromagnetic field without the need to increase the electrical
intensity [22].
The application of the dTMS method in OCD treatment appeared after the
effectiveness of deep brain stimulation on subcortical structures was observed. This
method develops as the application to the study of non-invasive methods of
stimulation of deep structures of a brain. Dual-cone and H coils have been developed
to reach and stimulate deep subcortical structures of interest in OCD, which have
been consistently involved in neurostimulation through neuroimaging results and
observations of improvement in OCD symptoms after preliminary cingulotomy.
Several studies have been conducted on the side effects and harmfulness of the
TMS method, one of which states that the method is well tolerated, with an adverse
event rate of 4.5% among 300 patients. The side effects are mild, mostly limited to
temporary discomfort or pain in the scalp, spasms, or short-term twitching of the
facial muscles. Seizures, hypomania, or mania (mostly in patients with the bipolar
psychiatric disorder) were among the rare side effects that were common in patients
with concomitant neuropsychiatric pathology.
Contraindications to the use of this OCD treatment include the presence of a
stent in the neck or brain, the presence of metal implants in the ears or eyes, the
presence of bullet fragments in the head, facial tattoos with magnetic ink, implanted
stimulators similar to those used in deep brain stimulation. Patients with co-occurring
mental health disorders, such as depression, should be sure to report their symptoms
to their physician before beginning TMS treatment.
Discussion. TMS is a new research technique used to investigate various neural
processes and treat various neuropsychiatric diseases, with few, if any, side effects.
The most moderate advantage of TMS is its ability to directly stimulate the cerebral
cortex with little effect on the surrounding tissues. A new neurostimulation technique,
rTMS shows promise as an integral part of the OCD treatment toolkit [23]. Its noninvasiveness, good tolerability, and the small spectrum of side effects make it
attractive for treatment and wide practical use. The basic neurobiological mechanisms
associated with TMS are still being evaluated, but the effectiveness of this method in
patients with a long-term course has already been proven [24].
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In the future, in addition to addressing methodological issues that have arisen in
earlier studies, it will be interesting to consider rTMS as a strategy used at the
beginning of the treatment process and to consider the possibility of parallel
stimulation of multiple cortical brain regions [25]. Also, rTMS can be evaluated as an
option in patients who have not received medication and have limited benefit from
psychotherapy techniques. Advances in targeted brain stimulation through the
development of novel coils combined with functional neuroimaging offer a step
further in understanding and treating OCD [26].
The interpretation and generalization of periodic TMS findings in OCD are
beset by a certain number of methodological differences across studies. For example,
there is great variability among studies in terms of characteristics such as the age of
onset of OCD, severity, subtype of OCD, duration of disease, treatment plan, and
stimulation protocols [27]. Age of onset and duration of disease may affect the degree
of response to recurrent TMS, as both may be associated with comorbidities and
treatment resistance [28]. The severity of OCD may additionally affect the degree of
therapeutic effect. For example, in depression, where the severity of the disease has
demonstrated a rate of remission with repetitive TMS [29]. Therefore, patients with
mild to moderate disease respond better to treatment.
Another challenge for the study of this issue is to determine how different brain
regions are responsible for mediating different degrees of OCD symptom
manifestation [30]. Understanding this may allow an assessment of which brain
regions will respond to rTMS separately in each patient. Larger studies may provide
more statistical power to identify meaningful treatment effects.
Conclusion. In a summary, TMS is a new and progressive area of development
for the treatment of resistant cases of OCD. The main advantage of using this method
is that there are virtually no contraindications, adverse reactions are rare, mostly
manifested by minor discomfort, which are temporary in nature. A characteristic
difference from other methods of treatment, such as pharmacotherapy or
psychotherapy is that TMS is a safe method that can be used in patients of any age,
the therapeutic effect is more durable and stable. Given that OCD most often affects
young, able-bodied individuals, the use of TMS is justified to preserve social wellbeing and prevent the development of economic losses in the population. This study
and previous observations indicate favorable effects of the practical use of noninvasive brain stimulation, which is the basis for further research in this direction.
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