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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
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Ph.D. Chernykh J. (MI KNU)  
          Chernykh O. (NDUU) 

 
MAIN PRINCIPLES OF TEACHING ORGANIZATION 

AT THE MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN NATO 
COUNTRIES 

  
The delivery of education at the military educational institutions NATO 

countries is guided by an «Educational Charter», which includes six basic principles, 
related to both cadets and faculty, namely:  

1. Education is not received, but achieved: as  education  is  the  basis  of  
professional and individual self-improvement; cadets are therefore encouraged to 
devote themselves to their studies, understanding that the effort they put in will be 
rewarded by what they get out of the educational process.  

2. Minds are not vessels to be filled, but fires to be kindled: faculty should not 
simply provide facts for cadets to learn; through small group learning methods, they 
should also seek to mentor cadets to help them develop their ability to think for 
themselves. The objective is not to educate cadets on what to think, but rather to 
show them how to think.  

3. Knowledge is a potent weapon, so arm yourself well: research facilitates the 
acquisition and transmission of knowledge. And while knowledge is not necessarily 
power, power can only be wielded effectively with knowledge. Cadets are inspired to 
research information in support of their own interests and requirements. Equally, the 
development of education requires continuous research and self-development on the 
part of faculty.  

4. Professionalism is the key to education and research: responsible faculty 
must be experts in their respective fields; capable of enacting quality management 
over the educational process; able to maintain excellent educational materials; and 
ready to devote themselves to their cadets and work.  

5. Assessment should be rigorous and fair: assessment should be understood and 
designed as a productive learning experience for cadets, meaning faculty should 
always endeavour to provide professional, meaningful and constructive feedback. 
Meanwhile, cadets should receive this feedback in the positive way it is intended, as a 
learning tool to facilitate self-improvement.  

6. Voices should not be raised, arguments should be improved: in keeping with 
an ethos of free enquiry and transparency, the military educational institutions NATO 
countries will always foster an open atmosphere, where staff and cadets can engage – 
sometimes even robustly – in discussion and debate.  

Professional military education is drawing on the principles and learning theories 
of adult education. With a desire to educate service members for higher order 
thinking, the focus trends toward improving critical thinking skills and creating an 
organizational learning environment. Enhancing the relationship among educators 
and the military offers an opportunity to achieve a learning organization sooner while 
developing the intellectual capital of service members. 
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д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 
к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У 
МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

 
Шляхи вдосконалення професійної діяльності майбутнього 

військовослужбовця в умовах професійного ризику повинні бути засновані на 
принципах покращення рівня їх правосвідомості. Здається, що в сучасних 
умовах модернізації України, реформування всіх структур державної влади, 
здійснення комплексу заходів щодо зміцнення законності та правопорядку в 
країні, боротьби з тероризмом, рішучої протидії сепаратизму, корупції і 
організованої злочинності, суттєво зростають вимоги до рівня професійної 
правосвідомості майбутнього військовослужбовця. Тому в основі формування 
правосвідомості такого військовослужбовця повинні лежати саме основи 
деонтології, а також морально-психологічна та емоційно-вольова складові. 

Ми свідомо залишаємо осторонь когнітивну складову, вважаючи, що її 
роль полягає у формуванні, передусім, правових знань особистості, а не її 
правосвідомості. Замість цього пропонуємо розглянути деонтологію (науку про 
обов’язок), адже саме обов’язок, професійний, моральний та духовний є 
головним і правомірним мотивом для прийняття військовослужбовцем рішення 
щодо застосування (незастосування) професійного ризику. Виправданий ризик 
є професійним, службовим, моральним обов'язком військовослужбовця як 
захисника інтересів держави та нації. До речі, юридична деонтологія давно вже 
стала навчальною дисципліною у вищих навчальних закладах юридичної та 
правоохоронної спрямованості на теренах пострадянського простору. 

Формування такої особистості є завданням деонтології як науки загалом 
та деонтологічної педагогіки, зокрема, що ставить за мету формування такої 
особистості, яка б володіла необхідними якостями для виконання морального, 
громадянського, професійного та службового обов’язку. 

Педагогічний процес у вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання нерозривно пов'язаний з вихованням особового складу. 
Виховання у таких закладах здійснюється в ході цілісного освітнього процесу і 
безпосередньо шляхом проведення виховної роботи. Головною метою виховної 
роботи в них у даний час є формування всебічно розвиненої, професійно 
підготовленої, морально та психологічно стійкої особистості офіцера, 
співробітника. Моральне виховання, за умови його побудови на науковій 
основі, не лише формує належний моральний вигляд майбутніх офіцерів, але й 
саме по собі створює необхідну морально-психологічну атмосферу у 
військовому ВНЗ. Досвід показує, що, незважаючи на все більш високі вимоги 
до професійних і особистих якостей військовослужбовців в ході їх підготовки, 
існують окремі недоліки, які негативно впливають на діяльність силових 
структур та ефективність виконання професійних обов'язків офіцера. 
Першоджерелами і глибинними причинами цих недоліків, на нашу думку, є 
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недостатнє використання потенціалу сучасної педагогіки в ході професійної 
підготовки та відсутність системності у виховній роботі. 

 
Архипова А.О. (ДУТ) 

 
ВІРТУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – ДІАЛЕКТИКА КОМУНІКАТИВНИХ СВОБОД 

 
У наш час за допомогою активного технологічного розвитку, появи 

інформаційних технологій і майданчиків віртуального взаємодії, 
комунікативний акт перестав вимагати загального простору, оскільки з'явилася 
можливість говорити з тими, хто знаходиться на величезній відстані від нас. У 
новому постіндустріальному суспільстві, де інформація представлена в ролі 
презумпції вічності, майже всі форми соціального представляються 
віртуальними: організації, гроші, комунікація, почуття. Всі ці соціальні 
практики знаходять свої відображення в електронних імпульсах, відкриваючи 
соціології нові горизонти для досліджень, прикладний аспект яких, можливо 
використовувати для вирішення багатьох соціальних питань. 

Для підтримки внутрішньоструктурних процесів і функцій в мережевих 
формах організації, соціологія розглядає три рівні організаційних мікромереж, 
дані яких в подальшому використовуються економічним і управлінським 
сектором: 

1. Перший рівень - простір комунікації в рамках мережі використовує 
матеріальний ресурс (збір кількісних мережевих даних про реалізацію 
продуктів і послуг мережевих організацій). 

2. Другий рівень складається з вузлових точок соціальної взаємодії, 
комунікаційних центрів, у тому числі елементи флуктураціі і біфуркації (аналіз 
міжгрупових комунікацій). 

3. Третій рівень - просторова організація і сегрегація домінуючих елітних 
груп, які здійснюють управлінські функції. Навколо управлінської структури, 
як правило, будується організований простір, який рекурсивно 
розповсюджується на всю систему (аналіз ефективності управлінських рішень). 

Це підводить нас до необхідності привнесення в мережеву парадигму 
теорії фреймів, розробленої М. Мінським і яку застосовували в першу чергу в 
психології. Суть теорії зводиться до того, що людина, потрапляючи в нову 
ситуацію, викликає в своїй пам'яті відносно стійку структуру - фрейм. 

Мережевий код по суті своїй і є ні чим іншим, як фреймами сприйняття. 
Знаючи і, можливо, навіть задаючи ті чи інші фрейми, можна контролювати 
процеси сприйняття і дешифрування інформації, що спускається по мережі. 
Розуміння цих процесів дозволить ефективно управляти мережею, тому що 
мережа, будучи аутопойетичною системою, самоорганізовується і збільшується 
за фрактальним принципом на основі отриманої та дешифрованої, відповідно 
до мережевого коду, інформації. 

Звідси випливає дуже важливий висновок: досягнення ефективності 
роботи віртуальних організацій, заснованих на мережевій комунікації, де 
реалізація інтересів здійснюється через глобальну безліч взаємодій в 
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функціональних макромережах, є можливим. Соціологічний аналіз мережевих 
взаємодій, знижує фактор ризику спотворення інформації в віртуальних 
організаціях. Інформація, зібрана мережевим соціологічним відділом, надаючи 
якісні дані менеджеру мережевих структур, впливає на стратегічне, 
структурний, організаційне і технологічне планування роботи організації. 

 
к.філол.н., доц. Білан М.Б. (ВІКНУ) 

Абрамян О.В. (ВІКНУ) 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Визнання тестового контролю провідним засобом підвищення якості 

самостійної роботи в розвитку творчих здібностей курсантів порушує питання 
про зміну підходів до її організації. Традиційна система навчання у вузі 
сформувалася в період, коли найбільш актуальним завданням вважалася 
передача студентові максимально можливої суми знань, у зв'язку з чим 
самостійна робота розглядалася як додаткова ланка процесу навчання. 
Відповідно до нових державних освітніх стандартів вищої професійної освіти, 
збільшується обсяг годин на самостійну роботу курсантів. Подібна активізація 
самостійної роботи курсантів вимагає зміни технологій навчання і їхнього 
методичного забезпечення. 

Самостійна робота особистості, спираючись на самостійну діяльність 
курсантів, сприяє побудові системи формування готовності до самоосвіти, тоді 
як на початковій стадії розвитку педагогіки ці два поняття часто взагалі 
ототожнювалися. 

В організації самостійної роботи курсантів як виду пізнавальної діяльності 
важлива роль належить механізмові опосередкування, що формує в студента 
потрібні установки і одночасно надає самостійній роботі процесуальний 
характер.  

Важливою складовою самостійності є пізнавальна самостійність, що має 
пряме відношення до визначення рівнів самостійної діяльності і, унаслідок 
цього, до організації самостійної роботи курсантів. 

В основу застосування тестового контролю для організації самостійної 
роботи курсантів повинна бути покладена діагностична система, що 
представляє собою упорядковану сукупність взаємозалежних елементів і що 
включає, відповідно до класифікації педагогічного контролю, попередній, 
поточний, тематичний, рубіжний, підсумковий і заключний етапи. Відповідно 
до цього, розрізняють педагогічні тести початкового рівня навченості  або 
вхідні тести, тести для поточного контролю, тематичні тести, рубіжні, 
підсумкові і заключні, екзаменаційні тести, а також тести залишкових знань. 

Вхідне тестування - одна з форм здійснення наступності між середньою 
і вищою школами в процесі безперервної освіти. Застосування тематичного, 
поточного і рубіжного тестового контролю виступає як стимул регулярної 
самостійної роботи студента протягом усього семестру, вони використовуються 
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для самоконтролю, тому що дозволяють вчасно реагувати на наявні недоліки у 
знаннях.  

Підсумкові тести, що часто є одночасно й екзаменаційними, проводяться 
для оцінки результатів навчання по закінченні навчального курсу. 

Зміст підсумкового тесту відбиває зміст усього навчального курсу, 
кількісна частка завдань по окремих темах курсу визначається ступенем їхньої 
значимості на тлі навчального курсу. 

Підвищення результативності самостійної роботи курсантів пов'язано 
насамперед з посиленням поточного контролю за самостійною роботою 
курсантів протягом семестру, а також з удосконаленням контрольних завдань. 

Таким чином, самостійна робота є основним засобом організації 
навчально-пізнавальної діяльності курсантів у вищій школі і, в результаті, 
безпосередньо впливає на формування творчого потенціалу майбутнього 
фахівця. Вибір тестового контролю як засіб організації самостійної роботи 
курсантів робить необхідним розглянути його сумісність з усіма іншими 
етапами організації самостійної роботи і їхній скоординованості для досягнення 
максимально найкращих результатів. 

 
к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПА) 
 

ІННОВАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Якість вищої освіти має визначальне значення для успішного розвитку 
будь-якої країни. Революційні зміни технологій і, як наслідок, швидкий перехід 
від індустріального до інформаційного суспільства спираються на рівень 
інтелектуальних ресурсів країни, а пов’язана з цим геополітична конкуренція 
провідних країн за інтелектуальні ресурси стає одним з важливіших факторів, 
що визначають не лише економіку, а й політику нового століття.  

Існують різні підходи до зовнішньої оцінки якості (EQA). Якість може 
вимагатися, наприклад, при акредитації навчального закладу. В інших випадках 
(для ранжирування) потребується порівняльна якість коли, наприклад, держава 
хоче асигнувати, або перерозподілити кошти. EQA може також 
використовуватися для виявлення слабких і сильних сторін з метою 
поліпшення освітніх послуг, що надаються. 

Занепокоєння університетів пов’язано по-перше з тим, чи зможуть вони 
забезпечити високу якість в умовах, встановлених державою і як вони зможуть 
переконати суспільство, що їх заклад забезпечує найвищу за даних обставинах 
якість. Хоча ціль - покращення якості скрізь, де це можливо, головне питання: 
як гарантувати, що навчання пристосовано до зміни граничних умов.  

Якщо розглядати природу концепції якості щодо вищої освіти, то можна 
ще раз підкреслити, що: по-перше, якість освіти означає різні речі для різних її 
споживачів, по-друге, якість пов’язана як з процесом, так і з результатом 
освітнього процесу. 

Таким чином, якість - дуже складна категорія. Отже ми не можемо 
говорити про якість взагалі, ми повинні говорити про якості для кожного із її 
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споживачів. З іншого боку ми повинні також розглядати різні аспекти якості. 
Так необхідно визначати якість вхідного продукту, якість процесу і якість 
вихідного продукту, який ще поділяється на якість освітнього продукту 
(професійну компетентність випускників) та якість управління в використанні 
цього продукту державою.   

Гарантування якості забезпечується результативною системою 
моніторингу. Ця систему внутрішнього моніторингу повинна надавати звіти 
про хід навчального процесу, дані щодо успішності, відсіву випускників, їх 
працевлаштування. Використовуючи ці дані, можна прослідкувати за всім 
процесом підготовки, починаючи від прийому і закінчуючи випуском.  

Якість вищої освіти безумовно є основою створення простору 
європейської вищої освіти. Тому потрібно підтримувати подальший розвиток 
гарантій якості на рівні навчальних закладів, національному та європейському 
рівнях.  

Тому в даний час потрібно створити систему управління якістю вищої 
освіти, яка б передбачала рівну участь і відповідальність учасників навчально-
виховного процесу в реалізації стратегії поліпшення якості вищої освіти. 
Підвищити відповідальність викладачів за якість освітньої діяльності, а 
студентів за якість вищої освіти. Запровадити ефективний механізм оцінювання 
кінцевих результатів та їх оприлюднення. Розширити застосування експертних і 
тестових методів оцінювання рівня знань та компетентності. Підвищити 
об’єктивність оцінювання знань, умінь та навичок студентів під час проведення 
ректорського, поточного контролю та екзаменаційних сесій. 

 
к.філос.н. Бобир Ю.В. (ВДА імені Євгенія Березняка),  
к.п.н. Боринський В.М. (ВДА імені Євгенія Березняка)  

 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ 
ФАХІВЦІВ 

 
Професійно орієнтована лексична компетентність – одна із складових 

лінгвістичної компетентності, яка передбачає знання професійної лексики та 
правильності її застосування у ситуаціях професійного спілкування. 

Професійна лексика властива певній професійній групі; це лексика, яка 
використовується в мовленні людей, об’єднаних спільною професією, у тому 
числі і у неформальному спілкуванні між ними.  

Із досліджених у дидактиці загальних принципів навчання актуальними й 
дієвими для формування іншомовної професійно орієнтованої лексичної 
компетентності у військових фахівців вважаємо принципи наочності, 
свідомості, активності і міжпредметної координації. Важливими 
методичними принципами, якими слід керуватись з метою навчання професійно 
орієнтованої лексики, є принципи комунікативності, взаємопов'язаного 
навчання всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності і професійної 
спрямованості навчання, принцип опори на лексичні правила та принцип 
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раціонального співвідношення алгоритмічних, напівевристичних та 
евристичних навчальних дій під час навчання лексики.  

Дотримання цих принципів, які ґрунтуються на основному принципі 
дидактики – навчанні в діяльності, є важливою передумовою втілення фахової 
спрямованості у навчальному процесі та створення дидактичної основи для 
професійно орієнтованого навчання лексики. 

Корективи до процесу навчання військових фахівців іншомовної 
професійно орієнтованої лексики можна вносити за допомогою, таких 
спеціальних принципів: ситуативності; систематичного залучення до 
квазіпрофесійної діяльності; новизни та практичної спрямованості; 
функціональності; мовленнєво-розумової активності та самостійності; 
урахування професійного, лінгвістичного та навчального досвіду; оволодіння 
культурою іншомовного опосередкованого суб’єкт-суб’єктного спілкування; 
інтенсифікації навчання іноземної мови на основі суб’єктно-діяльнісного та 
комунікативного підходів. 

Комплексне застосування загальнодидактичних і спеціальних методичних 
принципів, що відображають основні закономірності навчального процесу, 
визначають загальні підходи до організації навчання, впливають на зміст 
навчально-методичних матеріалів, забезпечуватиме ефективне формування 
іншомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності у військових 
фахівців.  

 
Бойко І.С. (НУБіПУ) 

 
РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

 
В умовах переходу держави до ринкової економіки важливого значення 

набуває теоретичне обґрунтування і практичне здійснення рекламної діяльності 
Збройних Сил України. Реклама є одним з найважливіших елементів 
маркетингу, оскільки передає інформацію з використанням спеціальних носіїв 
та спрямована на інформування, нагадування та переконання наявних і/або 
потенційних споживачів щодо сприйняття організації, її товарів, послуг чи ідей.  

Реклама для збройних сил є одним з каналів здійснення інформаційної та 
воєнно-технічної політики держави, ефективний інструмент соціально-
психологічного впливу на цільові аудиторії і населення в цілому. 

Основними завданнями рекламної діяльності збройних сил є: 
1). інформування суспільства про роль, місце і практичну діяльність 
міністерства оборони, генерального штабу, військових частин та організацій 
Збройних Сил для зміцнення обороноздатності держави, підвищення бойової та 
мобілізаційної готовності; 2). зміцнення авторитету і поліпшення позитивного 
іміджу армії в суспільстві, участь у військово- патріотичному вихованні 
населення та молоді всіма видами, формами і засобами інформаційно-
рекламної діяльності; 3). інформаційно-рекламне забезпечення діяльності 
військових комісаріатів, органів державної влади та місцевого самоврядування 
в проведенні заходів для підготовки молоді до військової служби за призовом і 
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контрактом, орієнтація для вступу у вищі військово-навчальні заклади; 
4). інформаційно-рекламне забезпечення і супровід заходів, які проводяться за 
планами зміцнення та розвитку зв’язків з арміями іноземних держав; 
5). організація та поширення матеріалів виступів керівного складу Збройних 
Сил для вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації; 6). організація 
та поширення інформаційно-аналітичних матеріалів для органів військового 
друку і телебачення; 7). координація та методичне керівництво інформаційно- 
рекламної роботи в Збройних Силах. 

Головна особливість вирішення завдань рекламної діяльності в інтересах 
Збройних Сил України пов’язана з тим, що доводиться враховувати обставини 
загального характеру: брак стратегії (програми) розвитку інформаційної 
політики держави та загальнонаціональної програми формування позитивного 
іміджу (престижу) армії і флоту; брак методики воєнної реклами та 
підготовлених спеціалістів у цій сфері; слабке знання зарубіжного досвіду. 

Ефективність рекламної комунікації Збройних Сил України значною 
мірою залежить від загальнодержавної підтримки, сприяння Міністерства 
оборони, Генерального штабу ЗС, а також готовності громадянського 
суспільства відгукнутися на запропоновані державою рекламні акції. 

 
Бродюк М.Р. (КОГПА) 

 
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 1969 РОКУ ДО СЬОГОДЕННЯ 
 
На певному етапі становлення дитини її навчання і виховання 

здійснюються передусім завдяки взаємодії з педагогом, завдання якого полягає 
в тому, щоб системно, цілеспрямовано, науково обґрунтовано сприяти 
психологічному, розумовому, моральному, фізичному розвитку дитини. Ця 
багатоаспектна, всеохоплююча взаємодія є педагогічним процесом. 

Мета статті – історично-педагогічне дослідження специфіки організації 
педагогічного процесу в закладах дошкільної освіти в зазначених 
хронологічних межах. 

Логічно-системний аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що в 
1969 р. в закладах дошкільної освіти була діючою «Програма виховання в 
дитячому садку», яка регламентувала роботу дошкільного виховання: у ній 
подані режим дня, визначене обов’язкове навчання. Особливо значне місце 
відводилося ідеологічному комуністичному вихованню. Як і всі інші програми, 
«Програма» 1969 р. мала свої позитивні і негативні характеристики. Хорошим 
показником було те, що не було інших програм і педагоги могли точно 
передбачити зміст своєї роботи на рік, а недоліком було те, що програма 
пронизана комуністичною ідеологією, яка створювала своєрідні рамки для 
навчання та виховання дітей. 

У 1984 р. для дошкільних закладів була затверджена Міністерством 
освіти СРСР «Типова програма виховання і навчання у дитячому садку». 
Порівняно з попередньою ця програма значно збагачувала зміст навчально-
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виховної роботи з фізичного, розумового, морального, естетичного та 
трудового виховання. Зміст навчально-виховної роботи у кожній групі 
розподілявся за розділами: «Організація життя і виховання дітей» та «Навчання 
на занятті». Досягненням програми було поквартальне визначення 
програмового змісту з різних розділів програми. Це не аби як допомагало 
вихователям у плануванні освітнього процесу, а також визначенні завдань 
навчання і виховання. 

Одним із напрямків реформування дошкільної освіти в 90-ті роки було 
оновлення змісту навчально-виховної роботи в дошкільних закладах – розробка 
варіативних програм: «Малятко», «Дитина», «Дитина у дошкільні роки». У 
1999 р. науковцями розроблено державний стандарт дошкільної освіти – 
Базовий компонент дошкільної освіти. Заклади дошкільної освіти могли 
самостійно обирати програму, за якою відбувався освітній процес, тобто 
з’явилася варіативність освітніх програм. Проте в цьому був і недолік – 
педагоги не завжди могли вибрати найоптимальніший варіант. 

В останні десятиліття чинними в системі дошкільної освіти є комплексні 
та парціальні (авторські) освітні програми. Педагогічний колектив дошкільного 
навчального закладу, з урахуванням специфіки його діяльності (типу закладу), 
на сучасному етапі має право самостійно визначати, які з чинних освітніх 
програм обрати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного 
змісту дошкільної освіти. Допускається побудова освітнього процесу у 
дошкільних навчальних закладах за кількома програмами, що дозволяє повніше 
врахувати інтереси, бажання, потреби, нахили вихованців, потенційні 
можливості педагогів, запити батьків задля своєчасного цілісного розвитку 
особистості дошкільника. 

Таким чином, можемо дійти висновків про те, що вимоги до організації 
педагогічного процесу в закладах дошкільної освіти з кожним роком 
змінюються і все ще потребують удосконалення. 

 
                                                     к.філос.н., доц. Волошина Н.М. (ВІТІ) 

 
РОЛЬ КОМАНДНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ВВНЗ У 

ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА 
 

У Концепції військової освіти в України звертається увага на підвищення 
вимог щодо  спрямованості навчально-виховного процесу у ВВНЗ на 
формування світогляду, культури, індивідуального досвіду, творчих нахилів, 
виховання соціальної  відповідальності, глобальної самосвідомості майбутнього 
офіцера.  Головний акцент робиться на необхідності  врахування специфіки 
службової діяльності, яка вимагає певного рівня підготовки щодо виконання 
офіцером визначених службово-бойових функцій на посаді за призначенням в 
умовах мирного та воєнного часу. 

 Діяльність офіцера відбувається у трьох важливих сферах: суб’єкт-
суб’єкт, де суб’єктами взаємодії та впливу є начальники, колеги та військовий 
колектив;  суб’єкт-об’єкт, у даному випадку об'єктом взаємодії виступає 
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озброєння і військова техніка; суб’єкт-об’єкт де відбувається взаємодія з 
вербальним об’єктом, мовою програмування, цифрами умовними позначками, 
шифрами, кодами і т. ін. Найскладнішою, із зазначених, сферою діяльності 
офіцера є взаємини суб’єкт-суб’єкт. Межі, рівні і функції взаємодії суб'єктів  у 
даній сфері мають регулюватись тільки законами, військовими статутами, 
наказами, а не адмініструванням начальника командира або педагога. 

Командир в даному випадку відіграє ключову роль. Він,  використовуючи 
потенціал суб’єкт-суб’єктних відносин допомагає курсантові здійснювати 
власний критичний аналіз впливів, стосунків, взаємодій  і робити свідомий 
вибір ідей, дій і вчинків.  

Другим повноправним суб'єктом впливу на формування особистості 
офіцера є педагог. Курсант левову частку навчального часу  знаходиться під 
його впливом. Педагоги під час навчальних занять є прямими начальниками 
для курсантів. Вони,  окрім військово-професійної, технічної, спеціальної 
підготовки,  реалізують  свою потенційну можливість і обов’язок,  бути активним 
вихователем.    

Третім учасником виховного процесу є військовий колектив у якому 
кожен курсант отримує сприятливі умови для  саморозвитку і    задоволення  
власних потреб іінтересів.   

У кожному військовому навчальному закладі розроблено ідеальну модель 
випускника. Для реалізації даної моделі в процесі навчання  
 особливу увагу слід звернути на ефективність використання як  традиційних 
так й інноваційних способів. Зокрема, важливе місце посідає особистий 
позитивний  приклад командира і педагога. В.А. Сухомлинський свого часу 
писав: “Розум виховується розумом, совість – совістю, відданість Батьківщині – 
дієвим служінням Батьківщині”. Виховання курсанта ВВНЗ – це складний  
міжсуб'єктний процес взаємодії, в якій джерелом гармонійного розвитку   
особистості майбутнього офіцера виступає командир, що організує 
взаєморозвиток суб’єктів виховного спілкування.  

Реалізація  виховної діяльності неможлива без методів виховання.  
Військова  педагогіка  визначає методи військового виховання як використання   
педагогічних заходів спрямованих на рішення специфічних виховних завдань, 
обумовлених метою виховання військовослужбовців та особливостями 
суб’єктів виховного процесу. 

Військові вчені пропонують наступну класифікацію методів виховання. 
Це методи:переконання, вправа, заохочення, примус, приклад, змагання,    
критика і самокритика. 

Більшість учених вважають провідним методом виховання переконання.  
Переконати курсанта – це  означає сформувати у нього внутрішній стрижень 
прихильності моральним нормам, вимогам статутів, Військової присяги, 
перетворити їх на головні мотиви поведінки, дій і вчинків. При цьому  
використовуються переконання словом і справою. Мова комиандира має ряд 
лексичних, граматичних й орфоепічних особливостей, обумовлених 
специфікою військової діяльності та спілкування. До цих особливостей 
належать ясність і стислість формулювань думок, застосування 
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загальноприйнятих й узаконених у Збройних Силах України лексичних зворотів 
і скорочень. Специфічні терміни, умовні найменування, різного роду 
професійні поняття, з одного боку, полегшують взаєморозуміння досвідчених 
фахівців, а з іншого, ускладнюють засвоєння спеціальності молоддю. 

У другому випадку – розяснення, доказ, посилання на авторитет, аналогія. 
Наявність у командира, викладача широкого загальнонаукового та військового 
світогляду, ерудиції, життєвого і бойового досвіду. Успіх, як правило, 
приходить до тих, хто за будь-яких обставин залишається вірним своїм 
принципам і суворо дотримується суворовської міри: сміливість без молодецтва, 
швидкість без необдуманості, твердість без упертості, гідність без зарозумілості, 
дисциплінованість без догоджання.   

Будуючи взаємостосунки з курсантами, керівникові слід проявляти: 
твердість, але не жорстокість; цілеспрямованість, але не самовпевненість 
(інколи самодурство); безкомпромісність, але справедливість; рішучість, але 
гнучкість; енергійність, але безконфліктність; владність, але, при необхідності, і 
демократичність; оптимістичність, але реалістичність оцінок діяльності колективу і 
кожного курсанта. 

Усі методи впливу на формування особистості, що використовуються у 
навчально-виховному процесі            можна умовно згрупувати у дві течії:   

I. Показ–наказ–контроль–оцінка.  
II. Знання–вимога–контроль–оцінка.  
Таким чином, формування особистості майбутнього офіцера відбувається 

під впливом багатьох чинників. провідне місце серед яких посідає діяльність 
командирів і педагогів. Поряд із суворою регламентацією навчально-
службового життя курсантів вони маючи високий рівень професійної 
підготовки і високих морально-ділових якостей спроможні підготувати 
курсантів до виконання службових обов’язків на посадах офіцерів.    

 
                                     к.філос.н. доц. Волошина Н.М. (ВІТІ) 

 Волошин М.В. (ВІТІ) 
 

ЧУТКИ У СУЧАСНІЙ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ 
 

Сьогодні проти України ведеться гібридна війна, важливою складовою якої є 
інформаційно-психологічний вплив. Інколи за його допомогою досягаються 
кращі результати ніж при використанні вогневого ураження.  У якості 
інформаційної зброї в сучасній гібридній війні використовуються різноманітні 
засоби, серед яких не останнє місце посідають чутки.   

Чутки – це специфічний вид інформації, що з’являється спонтанно через 
інфрмаційний голод серед певних прошарків населення або спеціально 
поширюваної для впливу на суспільну свідомість. Використання чуток в 
умовах гібридної війни – це використання інформації, яка вигідна джерелу. 

 До засобів поширення чуток, що застосовує Росія у гібридній війні з 
Україною, відносяться медійні ресурси: телебачення, радіо, друковані ЗМІ і 
дедалі частіше – Інтернет-мережі, зв’язок а також кінопродукція та книги. 
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Серед соціальних чинників. що сприяють поширенню чуток у першу 
чергу слід зазначити відсутність або дефіцит у пересічного громадянина 
інформації з хвилюючих питань, а також запізнення офіційної інформації. За 
походженням чутки поділяють на стихійні та спеціально сфабриковані поширені. 

За параметрами чутки класифікують на:  експресивні, що відповідають 
емоційному стану, вираженому у змісті чуток і особливостям реакції на чутки; 
інформаційні, що характеризуються рівнем достовірності та за ефективністю 
впливу на психіку людей. Експресивні умовно поділяються: на чутки – 
бажання, що викликають розчарування або деморалізацю через втрачені надії; 
чутки залякування, що викликають стан тривоги, невпевненості; агресивні 
чутки для деморалізації, порушення соціальних зв’язків, єдності серед 
противника. 

В умовах інформаційно-психологічної протидії при використанні чуток 
слід враховувати: емоційність, тобто емоційну реакцію, як “цього не може 
бути” або “та ви що?”. Це також є причиною того, чому первинна інформація, 
яка перетворюється на чутки, часто гіперболізована та викривлена; 
неоднозначність чуток, яка напряму впливає на масштаби поширення; для 
чуток важлива множинність інтерпретацій, тому не точна, не коректна 
інформація сприяє цьому; поширення чуток із вуст в вуста, переважно у 
вербальній формі, що наділяє їх високим ступенем довіри. Саме це 
використовується у війні на Донбасі, де населення розташовано компактно, 
значною мірою у містах та містечках. 

Для протидії поширенню чуток слід використовувати наступні методи: 
створювати власну ситему поширення чуток з метою нейтралізації 

ворожих;  
власні чутки, мають максимально враховувати   цінності та пріоритетні  

інтереси місцевого населення; бажано використовувати усі доступні мережі 
поширення чуток з метою оперативного реагування на терористичні 
інформаційні диверсії та донесення важливої інформації про Україну до 
населення. 

 
 Гаврилюк А.С. (ВІКНУ) 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ УКРАЇНІ 

 
Чи відновить Україна свої кордони, чи буде Крим коли-небудь 

українським? – Відповідь на питання шукають українці, вчені, політичні 
аналітики та політичні  експерти з усього світу вже протягом чотирьох років. 
Не залишається секретом те, що Росія на далі претендує на повернення статусу 
імперської держави, а тому зазіхає на пострадянські території.  

Втрата Криму завдала Україні невчасного потрясіння. Тому розглянемо 
моделі повороту подій, при яких можливе повернення насильницько-
анексованого Криму: 

І –зміцнення української економіки – відповідно покращення рівня 
суспільного життя, збільшення та модернізація робочих місць, збільшення 
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заробітної плати, поліпшення статусу громадян, щоб кримчани знайшли в собі 
сили та бажання повернутися до розвиненої та процвітаючої країни. 

ІІ – повалення діючого кремлівського режиму та його порядків. 
ІІІ– ослаблення могутності російської державності, внаслідок економічної 

кризи, зниження рівня національної свідомості та відданості, повернення до 
радянських комуністичних порядків. 

ІV – можлива повномасштабна, несуча масові руйнування стратегічна 
війна між Сполученими Штатами і Росією – що на даному етапі все ще 
теоретично можливо, хоча малоймовірно – або, імовірно через приблизно 20 
років (за передбаченнями Збігнева Бжезинського), а також між Росією та 
Китаєм, де перемога явно не на боці Росії. 

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що Крим все ж таки 
можливо та й треба повертати Україні. Процес повернення важкий та 
довготривалий, затратний та все ж очікуваний. Українській владі слід перейти 
від періоду застою до активних сценаріїв вирішення конфлікту. 

 
Гладкова С.Г. (ВІКНУ) 

 Сірий С.В. (ВІКНУ) 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ  

 
План відродження Росії після розпаду СРСР та її реваншу на 

пострадянському просторі базується на таких засадах: 
- ідея "розділеності російського народу" і його право на возз’єднання; 
- впевненість Росії щодо "штучності" нових державних 

кордонів(невідповідність нових державних кордоні національним, які 
розуміють як етнічні та вважаються найбільшою історичною поразкою як 
загрозою безпеці); 

- обов'язковість та необхідність захисту співвітчизників, у т.ч. силовими 
методами. 

Ідеологічна політика реконструкції імперської ідентичності Росії 
ґрунтується на двох основних складниках – історії та месіанстві(релігійний 
складник). Історична наука використовується з метою створення та поширення 
історичних  міфів, а саме: 

 -міфологізована історія так званої Давньої Русі (цей термін 
впроваджується замість раніше вживаного "Київська Русь"), з цього випливає 
наступний міф – про єдине походження росіян, українців, білорусів; 

- цивілізаційна велич дореволюційної Російської імперії; 
- мультикультуралізм – поєднання історії та культури всіх народів, які на 

різних етапах входили до складу Російської імперії, в єдину цивілізацію 
"русского мира"; 

- перемога (фактично- одноосібна) над нацистською Німеччиною та 
"звільнення" і "порятунок"  Європи та європейської цивілізації; 
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- світове лідерство та протистояння західному табору у холодній війні, 
біполярний світ, у якому одним із полюсів політики була саме Росія в образі 
СРСР; 

-державницька міць та спроможність російського народу ціною великих 
жертв у короткі строки перетворити відсталу та зруйновану країну на одного зі 
світових економічних та політ вітчизняних лідерів (сталінська епоха, політика 
індустріалізації другої половини 1920-х-1930-х років). 

Другим важливим елементом реконструкції  імперської політики є 
прагнення наповнити історичний образ Росії духовним, месіанським змістом. І 
важливу функцію тут виконує російське православ’я та ідеологічний концепт 
"русского мира", який використовується РФ як інструмент інформаційно - 
ідеологічної експансії. Цей концепт стосується спільності людей(цивілізацій), 
які будь-яким чином пов’язані з Росію. Ця спільнота формується на основі 
єдиної мови й культури, історичної пам’яті, віри, відданості російській державі. 
Ідеологія  "русского мира"  - це уявлення про органічну єдність за походженням 
усіх росіян, а стосовно України – це розрахована на довгі роки світоглядна 
програма знищення її цілісності, суверенітету та державності. Ідеологи 
"русского мира"  стверджують, що української нації не існує, що це вигадка чи 
то австрійців, чи то поляків, чи то євреїв, і, звідси, логічно, вона повинна бути 
ліквідована.  

 Важливим складником ідеології російського месіанства є проголошення 
необхідності "захисту та звільнення Європи". Концепція визволителя та 
захисника найбільш виразно втілена у міфологізації "Великої вітчизняної 
війни" та перемоги над фашизмом. Основними векторами цього месіанського 
концепту є:   

- визначення всіх опонентів як фашистів або "фашиствуючи", незалежно 
від суті питання; 

- перебирання на себе місії і сьогодні захищати Європу та європейську 
цивілізацію. 

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що той симбіоз розглянутих міфів 
використовується для доведення російської імперської традиції, спадкоємцем 
якої виступає сучасна Російська Федерація. Міфологізована історія є 
невід’ємним складником сучасної політики для пануючої РФ, що обґрунтовує 
право на успадкування імперської "величі", а ідеологія цивілізаційного та 
духовного месіанства – як завдання та призначення Російської Федерації на 
майбутнє.  

Голосна О.С. (ВІКНУ) 
 

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТНІ 
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ  

 
На сьогоднішній день українська держава та Європейська спільнота 

зацікавлена в сучасних ЗС України, які можуть стати серйозним чинником 
нової європейської системи безпеки. З метою ефективного функціонування,  та 
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досягнення стандартів НАТО проводиться реформування оборонно-
промислового комплексу України.  

Метою проведення оборонної реформи в Україні є набуття та 
підтримання силами оборони необхідного рівня бойової готовності і здатності 
до виконання завдань оборони держави (оборонних спроможностей), 
ефективного реагування на виникаючі воєнні загрози й воєнно-політичні 
виклики національній безпеці, підвищення рівня оперативної сумісності 
Збройних Сил України та інших військових формувань з підрозділами 
збройних сил держав – членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в 
міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки. 

Відповідно до стратегічного оборонного бюлетня, пріоритетними 
напрямами реформування є:  

- підвищення рівня обороноздатності держави (шляхом забезпечення 
готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та відбиття 
зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, зокрема, у формі гібридної 
війни); 

- модернізація та випереджувальний розвиток оборонно-промислового 
комплексу країни, нарощування його виробничих потужностей, вироблення 
конкурентоспроможних на світовому ринку озброєнь і військової техніки; 

- імпортозаміщення та збільшення власного виробництва критичних 
комплектуючих і матеріалів; 

- поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного 
співробітництва з іншими державами, насамперед державами - членами НАТО, 
ЄС, досягнення повної незалежності від Росії у питаннях виробництва озброєнь 
та військової техніки; 

- підтримка перспективних, практично-орієнтованих наукових 
досліджень у сфері національної безпеки й оборони; 

- розвиток багатосторонньої співпраці з державами - партнерами на 
забезпечення обороноздатності України, отримання сучасних зразків озброєння 
та військової техніки. 

- створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил 
оборони як у мирний час, так і в особливий період, запровадження сучасних 
систем і технологій всебічного забезпечення військ (сил), автоматизація 
процесів управління та обліку озброєння і військової техніки, військово-
технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів  

Очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами 
та стандартами, прийнятими в державах – членах НАТО, ефективних, 
мобільних, оснащених сучасним озброєнням, військовою і спеціальною 
технікою сил оборони зразка 2020 року, здатних гарантовано забезпечити 
оборону держави та адекватно і гнучко реагувати на воєнні загрози 
національній безпеці України, раціонально використовуючи при цьому наявний 
потенціал (спроможності) та ресурси держави. 

Отже, реформування оборонно-промислової сфери України здійсньється 
в цілому у визначені терміни у відповідності до. Державної цільової програми 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 
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2020 року. Водночас євроінтеграційні процеси в нашій державі та високі 
стандарти НАТО, до яких ми прагнемо суттєво впливають на реформування 
оборонно-промислового комплексу. 

 
Горпинич Г.І. (АПСВТ) 

 
ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Прискорені темпи розвитку і впровадження в усі сфери соціально-

економічної діяльності суспільства таких каталізаторів прогресу, як 
комп'ютери, лазерна техніка, засоби масової інформації і супутникового зв'язку, 
свідчать про вступ людства в еру суцільної інформатизації. Використання 
новітніх засобів комп'ютерної техніки та телекомунікаційних засобів зв'язку 
відкрило нові можливості не тільки для спілкування, але і для обміну всілякої 
(реклама, відео зображення, різного роду відомості) інформацією 
підприємствам, фірмам, містам і країнам. 

Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що наявність персональних 
комп'ютерів і телекомунікаційних засобів зв'язку в даний час дає можливість 
віднести інформацію до розряду найбільш цінних і дорогих ресурсів, які 
заощаджують трудові, матеріальні та фінансові кошти. Інформаційна політика 
суспільства забезпечує автоматичне прискорення його розвитку. У багатьох 
країнах інформаційно-стільникова структура суспільства, будучи основою 
свободи, демократії, народовладдя і самоврядування, забезпечила плавний 
перехід від постіндустріального періоду розвитку до інформаційного періоду 
розвитку суспільства. 

В даний час інформацію відносять до розряду найбільш цінних і дорогих 
ресурсів, які заощаджують трудові, матеріальні та фінансові кошти. 

Інформаціологія завойовує визнання і надає широке вплив ззовні на 
науку, політичне та економічне життя суспільства. С інформаціологічної 
позицій вона розглядає весь спектр проблем фізики, астрономії, хімії, біології, 
медицини, соціології, техніки і ін. наук. Широкий розвиток одержує 
інформаціологія у військових науках. Інформаціологія - це абсолютно нові 
супермікро- і макротехнології у всіх сферах діяльності, це науково-
революційний прорив в інформаційне майбутнє всього людства. Оскільки 
інформаційні дані є доступні широкому колу користувачів, то постає питання 
про безпеку. 

З використанням інформаціологіі успішно вирішуються питання 
державної безпеки, освоюються новітні інформаційно-кодові технології, 
визначаються ефективні інформаційні ресурси і на їх основі забезпечується 
високий рівень освіти, охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. 
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к.філос.н., доц. Горпинич О.В. (ДУТ) 
 

ВІЙСЬКОВІ ЗМК В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
 
Інформаційний простір включає у себе суму складних інформаційних 

технологій, які є основою, компонентом, що визначає увесь виробничо-
економічний простір транснаціональних суспільств. Але це ще й соціалізуюча 
сила, що впливає на становлення світогляду, сила, яка з однаковим успіхом 
може сприяти і інтеграційним і дезінтеграційним процесам. Останнє, власне, 
стосується переважно ЗМІ. 

Військові засоби масової інформації можуть бути охарактеризовані як 
багатофункціональні канали збору, аналізу та передачі інформації, що пов’язані 
між собою у межах єдиної системи й розраховані на забезпечення читачів, 
радіослухачів, телеглядачів та користувачів Інтернет інформацією, на 
створення необхідних умов для її осмислення та практичних дій на її основі. 

Військові ЗМІ в сучасних умовах ведуть роз’яснювальну роботу щодо 
законодавчих нормативних актів, указів Президента України, рішень уряду, 
розпоряджень, постанов державних органів влади і управління, наказів та 
директив Міністра оборони України, командирів і начальників; сприяють 
вирішенню проблем військового будівництва і формуванню структур ЗС, 
підготовці та перепідготовці військових кадрів, забезпеченню високої 
мобілізаційної та бойової готовності військ та сил флоту; пропагують 
практичну діяльність Збройних Сил: розвиток та удосконалення технічного 
рівня військ, наукових досягнень в стратегії і тактиці та використання сил і 
засобів особового складу демократії та гуманізму, утвердження передового 
досвіду навчально-виховної роботи; висвітлюють рішення соціальних, 
економічних, правових, релігійних, культурно-побутових проблем 
військовослужбовців. 

Виробництво інформації локально зосереджено у спеціалізованих 
центрах. Простір прийому цієї інформації наразі покриває більшу частину 
простору соціального буття. Навіть у процесі прямого міжособистісного 
спілкування чимало тем обговорення задаються ЗМІ. Мас-медіа – це як «третій 
невидимий», якого переповідають, на нього посилаються, його хвалять, 
засуджують і т.д. До основних функцій ЗМІ силових структур дослідники й 
журналісти-практики традиційно відносять: інформаційну; виховну; соціально-
регулятивну (забезпечення узгодженості дій різних соціальних інститутів, груп, 
окремих громадян для вирішення соціально значущих завдань щодо зміцнення 
обороноздатності держави); формування суспільної думки; реалізації 
соціальної активності (використання військової журналістики як засобу 
підвищення ефективності службової, культурно-побутової діяльності 
військовослужбовців). Функціональним призначенням системи ЗМІ є 
інформаційне забезпечення процесу побудови збройних сил, зміцнення 
обороноздатності держави. 
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                                     к.т.н., доц. Дем’янюк О.С. (ВІКНУ)  
доц. Коваль Ю.В.(ВІКНУ) 

 
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОЇ ЗОНИ 

БЕЗПЕКИ 
 
Одне з найважливіших завдань військової освіти в демократичних 

суспільствах, у яких військові підпорядковані політичній владі, привести у 
відповідність фахову ефективність і демократичні цінності, що є 
визначальними чинниками у відношеннях між цивільною і військовою 
частинами суспільства. Співвідношення між цими двома силами 
представляються життєво важливими і, отже, із цього повинні виходити 
завдання військової освіти. 

Задачі, з якими зштовхуються професійні військові сьогодні і будуть усе 
більше зштовхуватися в майбутньому, надзвичайно складні і вимагають 
розвиненого абстрактного мислення, що може бути отримане в процесі 
навчання, насиченого академічними знаннями. 

Внаслідок вищевказаного в багатьох країнах Заходу елементи широкої 
академічної освіти були інтегровані в основну програму військового навчання. 
Ці елементи ніяк не пов'язані з технікою, але в більшому або меншому ступені 
пов'язані з гуманітарними науками. У більшості випадків ці елементи 
доповнюють традиційні навчальні програми. Проте, є деякі винятки, що 
свідчать про необхідність деяких змін у відповідь на суспільні зміни. 

В організаційному плані підготовка офіцерів в арміях НАТО, як правило, 
здійснюється за двома напрямками: 1) початкова підготовка (до присвоєння 
офіцерського звання); 2) підготовка в процесі проходження військової служби. 
Зрозуміло, кожен з цих напрямків має свої «розгалуження».  

Мета навчання нових основних навчальних програм Бундесверу 
визначаються аналізом професійної діяльності. Результати цього аналізу 
свідчать про те, щоб доповнити спеціальну частину навчальної програми 
загальними елементами з  тим, щоб створити основу для професійної єдності 
офіцерського корпусу, цей шлях виявився дуже успішним, і цивільні 
університети запозичили цю модель. 

У демократичних суспільствах військові підпорядковані політичному 
керівництву. Проте, для того, щоб і військові, і політичне керівництво були 
ефективними, необхідно порозуміння. Це припускає те, що військові повинні не 
тільки розуміти політиків, але повинні бути самі зрозумілі політикам. Отже, 
робота в сфері військової освіти буде ставати усе більш складною, але й більш 
цікавою з наукової точки зору. Наприклад, військовим доведеться вивчати нові 
підходи до проблеми втручання, будь це військове втручання або гуманітарна 
акція. Очевидно, що попередження і вирішення конфліктів, профілактика і 
управління кризовими ситуаціями, повинні бути пристосовані до нових 
політичних умов. Більше увага повинна буде приділятися захисту прав людини 
через дотримання Договору ОБСЄ. 



 40

Нові тенденції у військовій освіті полягають у просуванні вперед від 
традиційної практики зубріння і монотонної муштри і маневрів. Місія, 
приписана воїну минулого, зобов'язувала його бути гарматним м'ясом і 
захищати принципи, які він не був готовий сприйняти інтелектуально. У 
відмінності від цього стереотипу військові в сучасному суспільстві служать 
цілком у нових умовах, що потребують від кожного здатності міркування, 
вміння орієнтуватися в суспільних і політичних реальностях у світі, а також 
розуміти і спілкуватися з політичними діячами на різних рівнях. 

 
к.н.держ.упр. Дмитренко Ю.С. (НМЦ КПМОУ) 

 
РОЛЬ ПОЛІГРАФУ У ЗМІЦНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Ефективність застосування комп’ютерного поліграфа для вирішення 

завдань зміцнення державної безпеки, запобігання проявів корупції, боротьби зі 
злочинністю, ефективної кадрової роботи тощо переконливо доведено 
багаторічною практикою у багатьох країнах світу. Зазначені технології 
неодноразово підтвердили свою доцільність, і тривалий час успішно 
використовуються у багатьох державах світу під час добору певної групи 
кадрів державних службовців, проведення внутрішніх розслідувань, розкриття 
та розслідування резонансних злочинів, виявлення шпигунської агентури та ін. 
Проте, для ефективного вирішення поставлених завдань потрібно чітко 
визначити шляхи, методи, засоби та механізми протидії, а також спрогнозувати 
можливі наслідки цих змін і спланувати реальні шляхи регулювання небажаних 
результатів. В Україні, за часів незалежності, поліграф активно застосовується 
у практичній діяльності багатьох силових структур, а також низки недержавних 
організацій. Основними принципами проведення дослідження на поліграфі, є: 
принципи законності, незалежності, об’єктивності, повноти дослідження та 
врахування поліграфологом світового рівня науково-технічних досягнень в 
даному напрямку, а також урахування міжнародних стандартів, норм і правил 
поліграфологічних досліджень тощо. Наразі, в Україні необхідно визначити 
критерії вимог до посад, при призначенні на які обов’язкове проходження 
дослідження на поліграфі із зазначенням механізму реалізації отриманих 
поліграфологічних результатів через певну заборону подальшого призначення у 
разі отримання негативних даних. Необхідно визначити питання оцінки рівня 
професійної підготовки поліграфологів та визначення їх дисциплінарної 
відповідальності за помилкові висновки. 

Доречно зауважити, що відсутність контролю з боку держави за 
поліграфологами (спеціалістами, експертами) на українському ринку праці 
поряд з добросовісними приватними компаніями поліграфологів, з’являються й 
комерсанти, які переслідують одну мету, заробіток, ігноруючи при цьому, 
основоположні принципи законності, добропорядності, справедливості, 
неупередженості виконання цих досліджень. Така ситуація значно ускладнює 
можливість відшкодувати шкоду, моральну або фізичну, яка може бути завдана 
людині під час її тестування на поліграфі. 
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Отже, забезпечення ефективного застосування комп’ютерного поліграфа 
потребує розвитку його теоретико-правових основ, визначення механізмів 
державного регулювання даного процесу, та відповідальності посадових осіб за 
зберігання і використання отриманої інформації. 

 
Дорохов М.С. (ВІКНУ) 

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 
Воєнна доктрина України визначає, що Україна буде інтегруватися до 

європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття 
членства в ЄС, а також поглиблювати співпрацю з НАТО для досягнення 
критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації. Будуть 
запроваджені стандарти етики для військовослужбовців, зокрема щодо цінності 
людського життя і здоров'я. Стратегічний оборонний бюлетень України серед 
оперативних цілей  визначає створення умов до поступового змінення 
ментальності (образу мислення) особового складу на основі європейських 
цінностей.  

Серед вітчизняних вчених і практиків є спроби узагальнити якості та 
стандарти поведінки офіцерів Збройних Сил України, проте етичний бік їхньої 
роботи, психологічні механізми взаємин з підлеглими на підставі рекомендацій 
ОБСЄ  щодо дотримання прав людини поки що опрацьовані недостатньо. Під 
виглядом дотримання суворих правил субординації і безумовного виконання 
наказів начальники дозволяють собі невиправдано перебільшувати свої 
повноваження. Мають місце приниження окремими командирами особистої 
гідності підлеглих військовослужбовців.  

Вивчення питань запровадження в Збройних Силах України стилю 
керівництва на основі західної культури ще не набуло чіткого, системного 
характеру.  

Базові ціннісні основи ЄС знайшли своє відображення у документі 
«Хартія основних прав Європейського Союзу».  Документи Ради Європи та 
Європейського Союзу, які присвячені забезпеченню прав і свобод індивіда 
спираються на конституційні традиції європейських країн та їх міжнародні 
зобов’язання, насамперед, на «Загальну декларацію прав людини», що була 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. У статті 2 проекту 
Конституції 2005 року була сформульована їхня сутність: «Союз заснований на 
цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової 
держави, а також дотримання прав людини». Єдиного визнаного експертним 
співтовариством списку європейських цінностей немає, хоча вони і закріплені 
як сутність в Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод. Можна вважати, що європейські цінності – це сукупність політико-
економічних, правових, культурних, етичних та інших норм, які об'єднують 
більшість жителів Європи та  служать основою їх ідентичності.  
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Проблема взаємовідносин керівника й підлеглого в будь-якій організації, 
а надто на військовій службі, є одним із найважливіших чинників ефективності 
управлінської діяльності. Здійснюючи управління особовим складом, керівник 
діє в ситуації безпосереднього спілкування з підлеглими. Суворе дотримання 
субординаційних  службових відносин залишає йому свободу вибору стилю 
керування, взаємин із підлеглими. Під стилем розуміється манера поведінки 
керівника стосовно підлеглих, що дозволяє вплинути на них і змусити робити 
те, що в цей час потрібно. Аналіз концепції «Innere Führung» (Моральне 
лідерство і громадянське виховання), що  прийнята в Німеччині , Кодексу 
французького солдата, Кодексу поведінки особового складу збройних сил 
Нідерландів, Кодексу поведінки військовослужбовців збройних сил Канади 
показує, що в цих кодексах основні якості - повага до людської гідності, 
терпимість, рівність. Ключовим аспектом є те, що поведінка старшого за 
званням має бути проникнута духом поваги до людської гідності підлеглого 
військовослужбовця.  У статуті   AR 600-5 «Стандарти поведінки» армії США 
виділяється цілий комплекс традицій, які визначають морально-етичні та 
психологічні аспекти поведінки військовослужбовців. Серед них: «…офіцери 
повинні… етично будувати взаємовідносини з підлеглими, бути  стабілізуючою 
частиною військового колективу; постійно підтримувати імідж порядної 
людини – дотримуватися коректності, ввічливості при спілкуванні, уникати  
вульгарності та грубості» .    

При призначенні офіцерів на посади від командира бригади і вище, 
доцільно було б враховувати окремі вимоги до осіб, які претендують на 
зайняття посад голів місцевих державних адміністрацій, що визначені в 
розпорядженні Президента України №251/2016 –рп від 16 вересня 2016 року. 
Розглянути можливість введення державної посади військового омбудсмена з 
метою попередження порушень прав людини у Збройних Силах України. У 
військових частинах доцільно ввести навчальну програму «Школа керівника».  
Це - курси, консультації, тренінги, тести та інші види занять, які спрямовані на 
те, щоб навчити офіцерів керуватися принципами в області захисту прав 
людини в збройних силах.  Не слід допускати сліпого механічного копіювання  
без врахування національних, історичних та інших особливостей і традицій, що 
склалися в Збройних Силах України.  

Вивчення ситуації в області дотримання прав людини у Збройних Силах 
України потребує комплексних досліджень та ліквідації розриву між правовими 
нормами  і діючий практики у військах, особливо у взаємовідносинах 
«начальник-підлеглий».  
 

Дробчак Л. (ВІКНУ) 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ПСИХОТЕРАПІЇ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 
Психотерапія являє собою напрямок практичної психології, що  має 

психічний вплив (словом, вчинками, засобами, обстановкою) на людину з 
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метою її лікування, зміни її відносин до взаємодії зі світом через зміну само- і 
світосприймання та передбачає створення умов для поліпшеного повернення 
особистості у соціальний середовище. 

Одним із методів психотерапії є арт-терапія яка заснована на мистецтві та 
творчості. Згідно з Фрейдом, внутрішнє «Я» людини виявляється у візуальній 
формі кожного разу, коли вона спонтанно щось малює чи ліпить, а 
образотворче мистецтво, маючи багато спільного з фантазіями та 
сновидіннями, виконує роль, що компенсує та знімає психічну напругу. Юнг 
наголошував на важливості використання персональних та універсальних 
символів. Центральною фігурою в арт-терапевтичному процесі є не пацієнт як 
хвора людина, а особистість, яка прагне до саморозвитку й розширення 
діапазону своїх можливостей. 

Вперше цей термін був використаний А. Хілом у 1938 р. британський 
художник уперше описав свій досвід роботи із хворими на туберкульоз. 

Тоді значний внесок зробили праці М. Герньер, він досліджував 
використання лялькового театру як методу арт-терапії для роботи з емоційними 
розладами в дітей. Він наголошував на тому, що дана техніка включає в себе 
діагностичні та терапевтичні аспекти застосування театрального мистецтва. 

Також арт-терапія набуває популярності і на пострадянському просторі, її 
використання охоплює сферу медичних досліджень, соціальну сферу. Що 
стосується напрямів дослідження, то це: ігровий контекст сучасного мистецтва 
(Л. Тіхонович, 2005), лікувально-реабілітаційні та дестигматизуючі ефекти 
системної арт-терапії (О. Іонов, 2005; О. Копитін, 2011; Л. Білозорова, 2011), 
педагогічні основи арт-терапії та формування творчої індивідуальності 
засобами арт-терапії (Л. Лєбєдева, 2001; Г. Грішина, 2004), збагачення 
соціокультурного досвіду особистості та корекція соціальної дезадаптованості 
(О. Мєдвєдєвої, 2007; С. Куракина, 2007, Т. Кісельова, 2009) тощо. 

Саме О. Копитін (2011) розробив та впровадив ефективну модель 
системної арт-терапії, яка є системою психологічних, психофізичних та 
психосоціальних лікувально-реабілітаційних впливів і виокремив принципові 
відмінності моделі САТ (системна арт-терапія) від моделі арт-терапії, яка 
використовувалася у психіатричній практиці. 

Що стосується історії становлення та розвиту арт-терапії в незалежній 
Україні, то свій початок вона бере із дисертаційних досліджень І. Дмитрієвої, 
У. Дутчак, І. Кузави, Л. Куненко, З. Ленів, І. Лисенкової, О. Наконечної, О. 
Філь, І. Чернухи та інші. 

В сучасно світі арт-терапія використовується і для реабілітації  
військовослужбовців, ця методика лікування сьогодні вважається одним із 
найм’якіших, але ефективних методів, що використовуються в роботі 
психологами і психотерапевтами. Арт-терапія дає можливість швидше 
виходити із хворобливого стану. Бійці мають можливість виразити свої емоції, 
думки та ідеї на полотні, додатково реалізуватися, що сприяє їх поверненню у 
мирне повсякденне життя через мистецтво. Роботи бійців, які лікувалися в 
Центрі, стали призерами виставки. 
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Застосовують такі види арт-терапії як: власне арт-терапію, 
музикотерапію, танцювальну терапію, драмотерапію, казкотерапію, 
бібліотерапію, маскотерапію, етнотерапію, ігротерапію, кольоротерапію, 
фототерапію, куклотерапію, оригамі тощо. Крім того, кожний із цих видів має 
безліч арт-терапевтичних технік, які застосовуються для вирішення внутрішніх 
і міжособистісних конфліктів, кризових ситуацій, вікових криз, травм, 
невротичних і психосоматичних розладів тощо. 

На согоднышній день арт-терапію використовують майже у всіх 
реабілітаційних центрах. Наприклад Український державний медико-
соціальний центр ветеранів війни (УДМСЦВВ), який недавно провів виставку 
робіт військовослужбовців  у київському Музеї Шолом-Алейхема. Всі картини 
писали воїни АТО. Головною ідеєю виставки було показати, як мистецтво може 
стати ліками, допомагаючи виходити із стресових станів і посттравматичних 
синдромів. Про цей проект та про арт-терапію «Ракурс» писали у статті «Про 
те, як Україна інтегрує воїнів АТО в мирне життя, та про лікувальне мистецтво 
«непричесаних художників». 

Також у Брюсселі відкрили виставку картин бійців АТО. Керівником 
проекту була А. Лисак, На виставці у Брюсселі представили 37 картин, 
створених Бійцями АТО. В перший же день сім картин продали на тихому 
аукціоні. 

Отже арт-терапія несе великий внесок у реабілітації 
військовослужповців, вона дає їм змогу висловити свої емоції та ідеї на 
полотнові, завдяки їй лікування бійців дає змогу для швидшого повернення у 
соціальне середовище. 

 
к.політ.н., доц. Дубовик Н.А. 

 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗАСОБАМИ ВЕБ-САЙТУ 
 
Як відомо, імідж організації – це набір значень і вражень, завдяки яким 

дана організація стає відомою і люди певним чином описують її, 
запам’ятовують і починають ставитися до неї в певний спосіб. Сьогодні 
найефективнішим способом отримання таких значень і вражень є веб-сайти. 
Зазначимо, що уявлення, на основі яких формується імідж організації, завжди 
суб’єктивні, емоційно забарвлені й підлягають зміні. Імідж організації – це 
результат складної, психологічно грамотної й зваженої діяльності, спрямованої 
на створення і підтримку позитивного ставлення до організації, на 
удосконалення її імідж-репутації. Поняття іміджу організації включає два 
аспекти: описовий (інформаційний), який характеризує образ організації або 
сукупність усіх уявлень (знань), та оцінювальний, що передбачає оцінку і певні 
емоції, котрі можуть проявлятися з різною інтенсивністю, оскільки певні риси 
образу організації можуть викликати відчуття прихильності або осуду. 

Першим кроком ділової людини є пошук необхідної інформації про ту чи 
іншу організацію в Інтернеті. І перше уявлення про організацію така людина 
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отримує за допомогою саме веб-сайту. За природою змісту сайти поділяються 
на статичні та динамічні. Зміст статичного сайту формується розробником і в 
подальшому не змінюється. Користувач бачить файли у тому вигляді, в якому 
вони зберігаються на сервері. Зміст динамічного сайту генерується 
спеціальними програмами (скриптами) і формується залежно від дій 
користувача на підставі інших даних з визначених джерел. 

Офіційний веб-сайт організації – це, зазвичай, інтерактивний інтерфейс, 
що надає користувачеві більше додаткової інформації, яка повинна бути 
зрозумілою, повною, достовірною, доречною, точною та вчасною. Зрозумілість 
– це якість інформації. Так, інформація, яка подається сайтах, має бути 
розрахована на її розуміння та однозначне, адекватне тлумачення 
користувачами. Доречність означає здатність інформації впливати на рішення, 
що приймаються. Для користувачів інформація є доречною, якщо дає їм змогу 
оцінити минулі, поточні події та скласти прогноз майбутніх подій і на основі 
отриманих висновків прийняти обґрунтоване рішення. Доречність інформації 
визначається й суттєвістю, своєчасністю та можливістю використання для 
прогнозування. Достовірність означає, що інформація не містить помилок та 
похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Вимоги щодо 
достовірності передбачають: сумлінність подання інформації; змістовність 
інформації (відображення максимальних обсягів інформації в межах форми); 
нейтральність (подання інформації не повинне мати вибіркового характеру для 
заздалегідь визначеного результату); відповідність (для недопущення значних 
недооцінок чи переоцінок окремих елементів). Суттєвий вплив на формування 
іміджу організації впливає постійне оновлення інформації. 

Для змістовно-інформаційного наповнення веб-сайту організації 
іміджмейкеру необхідно враховувати, що його основними функціями є: 
інформаційна, яка розкривається через надання відомостей про дану 
організацію; рекламна, адже веб-сайт характеризується як зручний, сучасний 
рекламний носій; комунікаційна, реалізується за рахунок двостороннього 
зв’язку установами різного рівня, партнерами, тощо; іміджева,  яка полягає в 
створенні позитивного образу організації. 

 
Зелений Д. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ У 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Поняття психологічного захисту є одним із основних в сучасній теорії 
особистості і соціальній психології. Даний феномен володіє значною 
пояснювальній силою при вивченні патогенезу психічних і психосоматичних 
захворювань. Виключне значення має аналіз дії механізмів психологічного 
захисту для розуміння “суб’єктивної реальності” військовослужбовця, у якого 
спостерігаються різноманітні прояви дезадаптації і вибору обґрунтованої 
психотерапевтичної тактики для роботи із ними. Тому, вивчення особливостей 
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функціонування психологічних механізмів захисту учасників бойових дій є 
актуальним напрямком наукових досліджень. 

Багато військовослужбовців, які повертаються з зони ведення бойових 
дій, мають безліч актуалізованих механізмів захисту психіки. Це в деякій мірі 
заважає в повній мірі повернутися до звичайного, мирного життя. Одним із 
найчастіших спрацьованих захистів – перенос. Цим cлoвoм в пcихоаналізі 
нaзивaється пpoцecc, в хoді якого oдна людина пpoєктує нa іншого cвoї власні 
почуття та пepeживання. Таким чином, військовослужбовці, які пережили тяжкі 
ситуації, пов’явзані із участю у бойових діях, мають схильність до пересення 
агресії, злоби, ненависті, які не змогли вимістити на ворога на родичів та 
близьких. 

Одним з видом переносу є уникнення. Особистість втікає з тієї 
активності, яка доставляє їй дискомфорт, неприємності як реальні, так і 
прогнозовані.  Уникнення – це відхід від чогось. В уникненні є витік, початок. 
Але у нього, крім того, майже завжди є продовження, є фінальний напрямок. 
Уникнення – це відхід у щось, кудись. Енергія, “відтята” від діяльності, яку 
військовослужбовець покинув виконувати в наслідок дії механізму психічного 
захисту, повинна бути спрямована на інший об'єкті і реалізована в інший 
активності. Уникнення не тільки проявляється в негативних соціально-
психологічних явищах, а й у соціальносхвальваних, наприклад таких як  догляд 
– це знову ж таки заміщення об’єктів. Відхід з однієї активності компенсується 
в іншій. Всі форми уникнення являються горизонтальною втечею від реальних 
проблем в той уявний простір, в ту частину проблеми, яку не потрібно 
вирішувати або яка вирішиться сама. 

Отже, питанням виявлення та функціонування захисних механізмів 
учасників бойових дій в науці не приділялося достатньої уваги. Визначення 
конкретних форм психологічного захисту служить відправним моментом в 
побудові будь-якої особистісно-орієнтованої терапії. Це справедливо не тільки 
для лікування неврозів, при яких така психотерапія носить патогенетичний 
характер, але і для захворювань, що мають соматобіологічну природу, при яких 
вироблення адекватних форм психологічного захисту є одним із засобів 
досягнення ефективної  адаптації.  

 
Іллєнко В.К (ВІКНУ) 

Джус О.А. (ВІКНУ) 
 

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І НАТО 
 

Воєнна безпека – «це спроможність держави до захисту та оборони її 
національних інтересів, суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканості від посягань із застосуванням воєнної сили; стан, за якого 
ймовірність війни зводиться до мінімуму внаслідок відсутності стимулів до 
застосування воєнної сили й умов, які б вимагали відновлення балансу сил, а 
також унаслідок проведення заходів із запобігання або нейтралізації воєнної 
небезпеки». 
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Воєнна безпека України як одна з найважливіших складових національної 
безпеки підтримується складним комплексом політичних, економічних, 
військових та інших заходів. Вона визначається не тільки наявністю потужних 
збройних сил, але й вмінням політичної та військової еліти створити систему 
партнерських відносин у військовій сфері з іншими країнами, визначити 
національні, геостратегічні пріоритети держави та захистити їх різноманітними 
засобами.  

Переважне значення надається заходам політичного характеру, 
спрямованим на створення сприятливої для країни зовнішньої та внутрішньої 
обстановки, зміцнення міжнародного авторитету держави, усунення існуючих і 
потенційних конфліктних ситуацій. Однак ефективність цих заходів 
досягається лише за умов, якщо вони сполучаються з діями оборонного 
характеру, спрямованими на силове стримування можливого агресора та 
блокування його спроб домогтися політичних цілей за допомогою зброї.  

Так, у грудні 2014 р. Верховна Рада України визначила курс України на 
інтеграцію в європейський економічний і правовий простір з метою набуття 
членства в Європейському Союзі, а також поглиблення співпраці з 
Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, 
необхідних для набуття членства в цій організації. 

Зазначимо, що взаємодія України з ЄС у безпековій сфері має переважно 
політико-дипломатичний характер. Участь України у програмах НАТО має 
посилити обороноздатність нашої країни, зміцнити воєнну безпеку та 
національний суверенітет нашої держави.На цей аспект, особливо після анексії 
Російською Федерацією Криму та розв’язанням так званої «гібридної війни» на 
Сході України, почали все більше звертати увагу українські аналітики, які 
зосереджують увагу на конструктивності партнерства Україна – НАТО, на 
співробітництві у миротворчій діяльності, про ефективність військових навчань 
за стандартами НАТО. 

Як стверджують фахівці, нині поточні та перспективні завдання співпраці 
з НАТО в оборонній сфері, а також в інших сферах практичної взаємодії 
окреслюються в Річних національних програмах співробітництва України з 
НАТО, які залишаються ключовим робочим документом нашої кооперації. 
Завдання співпраці в оборонній сфері можна згрупувати в чотири ключові 
напрями, які охоплюють весь спектр нашої відповідної взаємодії з Альянсом, а 
саме: 

− підтримання воєнно-політичного діалогу; 
− сприяння реформуванню й розвитку Збройних Сил України; 
− забезпечення внеску в міжнародну безпеку та підтримання миру; 
− оборонно-технічне співробітництво. 
Аналізуючи особливості військового партнерства України та НАТО варто 

наголосити на тому, що наша країна завжди брала участь у забезпеченні 
стабільності у різних куточках світу, долучаючись до миротворчої діяльності 
Альянсу. Українська держава таким чином утверджує власну суб єктність у 
системі міжнародного військового партнерства, зміцнює авторитет у воєнній 
сфері. 
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Отже, стратегічне партнерство України з НАТО є важливим чинником 
позитивних змін у вітчизняній воєнній сфері, фактором зміцнення 
обороноздатності держави та основ демократичного розвитку. 
 

Кагарлицька М. (ВІКНУ) 
 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
Рoзумiння cутнocтi, cтруктури, фoрм, видiв, мexaнiзмiв дeвiaнтнoї 

пoвeдiнки вимaгaє iнтeгрaтивнoгo пiдxoду при aнaлiзi рiзниx тeoрeтичниx 
кoнцeпцiй, зoкрeмa, цe cтocуєтьcя дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв 
Збрoйниx Cил Укрaїни. Cпeцифiкa дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв 
xaрaктeризуєтьcя: дeлiнквeнтнicтю, виcoким рiвнeм вiктимнocтi; icнувaнням 
cпeцифiчниx видiв пoвeдiнки – caмoвiльнi зaлишeння чacтини, нecтaтутнi 
взаємини тощо. Нeрiдкo вoни зуcтрiчaютьcя у пoєднaнi прoявiв рiзниx видiв 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки. У aддиктивнiй пoвeдiнцi вiйcькoвocлужбoвцiв чacтo 
зуcтрiчaютьcя прoблeми cпiвзaлeжнocтi з рoдинoю, у cуїцидaльнiй пoвeдiнкцi – 
дeмoнcтрaтивнo-шaнтaжнi cпocoби, у гeтeрoaгрecciвнiй – прoяви 
iнcтрумeнтaльнoї aгрeciї. Крiм типoвиx для цивiльнoгo нaceлeння видiв 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки (дeлiнквeнтнoї, aдиктивнoї, cуїцидaльнoї, aгрecивнoї) для 
вiйcькoвocлужбoвцiв xaрaктeрнi пoвeдiнкoвi дeвiaцiї нa тлi coмaтичниx 
зaxвoрювaнь, oбумoвлeнi eлeмeнтaми втoриннoї вигoди, у тoму чиcлi у фoрмi 
cимуляцiї, coцiaльнoгo aутcaйдeрcтвa, кoмунiкaтивниx дeвiaцiй, “coцiaльнo-
cтрecoвиx рoзлaдiв”, гiпo- тa гiпeрcтимуляцiйниx порушень тощо. 

Отже, дeвiaцiї у cвoїй ocнoвi мaють пoрушeння iдeнтичнocтi. Дeвiaцiї 
вiйcькoвocлужбoвцiв oбумoвлeнi впливoм культурнo-oргaнiзaцiйниx умoв 
вiйcькoвoї oргaнiзaцiї й eлeмeнтiв прoфeciйнoї дiяльнocтi. Нa ниx нaклaдaютьcя 
пoвeдiнкoвi дeвiaцiї, пoв’язaнi з вiкoвими ocoбливocтями. Гeндeрнi дeвiaцiї, щo 
мicтять прoяви aгрecивнocтi тa тeндeнцiї прoвeдeння випрoбувaнь нa мужнicть, 
a тaкoж eтнoкультурнi дeвiaцiї, ocнoву якиx складає нeaдeквaтнicть eтнiчниx 
eкcпeктaцiй, тaкoж xaрaктeрнi для дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв. 

 
Калініченко Я.В. (НУОУ) 

 
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЯК 

СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВО-
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Події, що відбуваються на сході нашої держави свідчать про те, що кожен 

військовослужбовець повинен бути готовим до того, що може опинитися в 
екстремальній, непередбачуваній, небезпечній для життя обстановці.За таких 
умов людина піддається суттєвому впливу негативних стрес-факторів, 
наслідком яких можуть бути стресові розлади, в тому числі бойова психічна 
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травма, а в подальшому і розвиток посттравматичних стресових розладів.Одні 
військовослужбовці можуть подолати наслідки таких факторів самостійно, інші 
не можуть цього зробити і потребують допомоги психологів та інших 
спеціалістів. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що умови виконання бойових 
завдань не передбачають постійного перебування фахівця-психолога поряд з 
кожним військовослужбовцем. Саме тому існує нагальна потреба в розробці та 
застосуванні порад і рекомендацій, які допоможуть особі не тільки оцінити свій 
психологічний стан, але і навчать швидкому відновленню власних психічних 
функцій, зняттю напруги. 

Практика свідчить, що елементарні психологічні знання тих 
психологічних явищ, з якими кожен може зіткнутися в небезпечній обстановці, 
дозволить психологічно до них підготуватися.В діапазоні негативних 
переживань перед боєм і в бою в стані стресу особливе місце займає страх, 
який є емоцією, що виникає в стані загрози біологічному або соціальному 
існуванню людини, спрямованою на джерело реальної або уявної небезпеки. 
Емоція страху – корисне надбання людини. Страх попереджає про майбутню 
небезпеку, дозволяє мобілізувати внутрішні сили і резерви для її уникнення або 
подолання (30% військовослужбовців відчувають найбільший страх перед 
боєм, 35% – в бою і 16% – після бою). 

Існують наступні форми страху: переляк, тривога, боязнь, афективний 
страх, індивідуальна і групова паніка. Кожна з форм страху виконує свою 
функцію, має специфічну динаміку прояву. Таким чином, перспективним 
вважається розробка та впровадження психокорекційних програм та методик 
психологічної допомоги як елемента системи психологічного супроводу 
військово-професійної діяльності. У вирішення вищезазначених проблем 
вирішальне місце відводиться саме фахівцям Психологічної служби Збройних 
Сил України. 

 
к.пед.н. Капінус О.С. (НАСВ) 

Халіманенко С.М. (ВІКНУ) 
 

СТРАХ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПІД ЧАС УЧАСТІ У БОЙОВИХ ДІЯХ  

 
Збройна агресія та посягання на територіальну цілісність України 

Російською Федерацією потребують пошуку ефективних шляхів підвищення 
професіоналізму військовослужбовців Збройних Сил України, в першу чергу їх 
основи – офіцерського корпусу.  

Актуальною є потреба у правильному розумінні командирами та 
офіцерами структур морально-психологічного забезпечення проблеми 
особливостей діагностики та перебігу психічних станів воїнів, що виникають 
під час виконання бойових завдань. Проведення Антитерористичної операції, 
особливо на її початковому етапі, засвідчило той факт, що значна кількість 
військовослужбовців виявились не готовими до подолання психічних 
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навантажень сучасного бою, адекватної реакції на проведення інформаційних 
та психологічних акцій агресора.   

 Аналіз негативних фактові сучасного бою та реакцій на його прояви з 
боку військовослужбовців дозволив констатувати, що в першу чергу увагу 
необхідно зосереджувати на емоційних і вольових станах, так як саме вони в 
більшій мірі впливають на психологічну стійкість та готовність 
військовослужбовців до виконання бойових завдань.    

На думку американських спеціалістів, лише 25 % солдат на полі бою 
адекватно розцінюють те, що відбувається і свідомо використовують свою 
зброю. Решта поділяються на дві категорії: тих, що знаходяться в сильному 
збудженні і тих, хто пригнічений страхом. Перша група, як правило, здійснює 
даремні, а часом і безглузді дії, другі - паралізовані страхом. Очевидно, що у 25 
% солдат, які діють адекватно, імовірність виконати бойове завдання та 
залишитися живим значно вище, ніж у решти 75% особового складу, яким 
необхідна психологічна допомога. 

Як один із можливих варіантів класифікації страху є наступний: 
біологічний страх,  соціальний страх, моральний страх та дезінтеграційний 
страх. 

Біологічний страх викликається ситуацією, що безпосередньо загрожує 
життю особи. Загроза може виходити ззовні або зсередини організму. Як 
вираження порушення внутрішньої рівноваги страх виникає при порушенні 
метаболізму організму – обміну речовини і енергії із середовищем. Посилення 
страху залежить від тривалості періоду: чим коротший період, тим швидше 
посилюється страх. 

Соціальний страх пов'язаний із тим, що людина не може жити і 
розвиватися без взаємодії з іншими людьми, а виключення її з соціального світу 
(соціальна смерть) прирівнюється до біологічної смерті. 

Моральний страх пов'язаний із інтеракцією з оточенням, виконанням 
певних ролей і норм поведінки, оцінкою самого себе відповідно до реакцій 
оточення. Все це може впливати на емоційне ставлення до самого себе. 
Раптовий вплив дестабілізуючих чинників супроводжується виникненням 
страху, який буде зростати прямо пропорційно винятковості ситуації. 

Дезінтеграційний страх – переживання страху супроводжується почуттям 
невпевненості, незахищеності, неможливості контролювати ситуацію. 

Загалом, страх посідає одне із головних місць серед негативних 
переживань воїна у стані стресу. За своїм змістом переживання страху 
виявляється у вигляді страху смерті, болю, поранення, страху стати калікою, 
втрати боєздатності і поваги товаришів по службі тощо. Тому розуміння 
природи виникнення та особливостей перебігу страху серед 
військовослужбовців є важливим напрямком під час підготовки офіцерського 
складу у ВВНЗ. 
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Карачинський О.А. (ВІКНУ) 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СМИСЛОВИХ КОНСТРУКТІВ КОЛИШНІХ 
КОМБАТАНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАЛЕКТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

 
Для вивчення особливостей смислової сфери особистості колишніх 

комбатантів в нашому дослідженні ми застосовували техніку репертуарних 
решіток (використовувалась решітка, що вимірює опір змінам), що пов’язане із 
вивченням трансформації смислових утворень комбатантів у реабілітаційний 
період. Метод репертуарних особистісних решіток дозволяє виявити власні 
суб'єктивні шкали комбатантів, за якими вони оцінюють цілісний інтегрований 
образ світу.  Смисловий конструкт представляє собою категоріальну шкалу, що 
характеризується індивідуальною специфічністю, стійкістю. Ця шкала  
представлена у психіці на рівні глибинних структур образу світу. 

Знання про характер та інтенсивність динаміки цих смислових утворень 
протягом реабілітації допоможе обґрунтувати або ж спростувати припущення 
про пріоритетну роль смислових структур особистості комбатантів у процесі 
реабілітації. Аналіз проводився підрахуванням медіан показників рангів 
двадцяти смислових конструктів у цілому за вибіркою, за етапами дослідження 
і зокрема за групами. 

На кінець реабілітації у експериментальній групі із значущі зміни рангів 
спостерігаються у 10 конструктах за полюсами: 

- вважаю, що світ живе за законом джунглів – у напрямку зменшення; 
- думати важко – у напрямку зменшення; 
- спілкуватись важче – у напрямку зменшення; 
- ясно мислячий – у напрямку зменшення; 
- врівноважений – у напрямку зменшення; 
- впевнений – у напрямку зменшення; 
- відвертий – у напрямку збільшення; 
- чесний із самим собою – у напрямку збільшення; 
- надійний – у напрямку збільшення; 
- вважаю, що маю право висловлювати думку незалежно від її наслідків – 

у напрямку збільшення.  
Таким чином, для досліджуваних експериментальної групи на кінець 

реабілітації ситуація покращується. Більшої значущості набули впевненість, 
врівноваженість, ясне мислення. Також для комбатантів зменшилась 
значущість уявлення про необхідність оборони від загрозливого соціального 
оточення, стало важливим легкість у спілкуванні та у мисленні. 

Меншої значущості набули – відвертість, чесність із самим собою, 
надійність, позиція щодо права висловлювати думку незалежно від її наслідків. 
Якщо на початку дослідження респондентам вищевказані конструкти виражали 
опір змінам та були важливими, то на кінець реабілітації ці конструкти стали 
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менш значущими для них. Це свідчить про набуття важливих психологічних 
якостей, після чого потреба в опорі змінам зменшується, так як після набуття 
якостей потреба у їх захищеності зникає.   

На кінець дослідження у контрольній групі основні зміни рангів 
спостерігаються у 10 конструктах за полюсами: 

- вважаю, що світ живе за законом джунглів – у напрямку зменшення; 
- розуміють мене – у напрямку збільшення.  
Це свідчить про те, що для комбатантів стало менш важливим бути 

добрими та більш важливим розуміння їх оточенням. Виходячи із цього, 
можемо зробити висновок, що смислові установки хоч і не кардинально, але 
все-таки змінились. У комбатантів контрольної групи відбуваються процеси 
адаптації та віднайдення смисложиттєвих зв’язків між минулими подіями, 
теперішнім та майбутнім. 

 
Кардаш О.М. (КОГПА)  

 
ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним 
впливом на нього комп’ютерних технологій, які забезпечують створення 
глобального інформаційного простору і поширення інформаційних потоків у 
суспільстві. Важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз 
в Україні йде створення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження у 
світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується 
істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, 
пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій освіти, які повинні 
відповідати сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному 
входженню дитини в інформаційне суспільство. Метою нашої статті є 
проаналізувати особливості введення комп’ютерних технологій у закладах 
дошкільної освіти; визначити місце і роль комп’ютера в освітньому процесі.  

Специфіка застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі 
для всебічного розвитку дошкільників в Україні полягає в тому, що комп’ютери 
спочатку використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в закладі дошкільної освіти 
та школі – в умовах колективного виховання. Комп’ютер для педагогів є 
потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп’ютера 
дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до 
комп’ютерних навчальних програм. 

Дослідження вчених Бєлікової Н. О., Булгакової Н. Н., Леонової Л. А., 
Кореганової О. І., Новик І. М. показали, що використання комп’ютера, як 
одного з нових знарядь дитячої діяльності у системі дидактичних засобів, 
сприяє успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини, 
підвищенню її інтересу до навчання, його ефективності. Комп’ютер виступає 
особливим інтелектуальним засобом для вирішення завдань різноманітних 
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видів діяльності, під час яких дитина вчиться сприймати особливі умови, 
пропоновані комп’ютерною грою, свідомо обирати спосіб дії тощо. 

У результаті впровадження в роботу закладів дошкільної освіти 
комп’ютерних технологій можна очікувати такі результати: підвищення 
ефективності освітнього процесу; активізація пізнавальної діяльності дітей; 
підвищення рівня професійної майстерності педагогів; виявлення рівня 
психолого-педагогічної компетенції батьків; створення єдиного інформаційного 
середовища; створення активної, працездатної системи підтримки сімейного 
виховання, через використання комп’ютерних технологій; забезпечення 
активної участі батьків в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; 
підвищення педагогічної культури членів родин вихованців. 

Отже, введення у заклад дошкільної освіти комп’ютерних технологій має 
свої особливості, які пов’язані з тим, що комп’ютери спочатку 
використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в умовах колективного виховання.  
Комп’ютер для педагогів є технічним засобом навчання дітей, який сприяє 
успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини. 

 
Клак Д.С. (КОГПА) 

 
 ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ  ПЛАТФОРМИ ARDUINO У 

СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 
 

З кожним роком збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. 
Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних 
засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати 
висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових 
проектах тощо. 

 Проблема використання електронних пристроїв під час навчального 
процесу, розробка та опис нових пристроїв знайшли своє відображення у 
працях багатьох педагогів та науковців. Питання розвитку технічного та 
творчого мислення завдяки конструкторській діяльності розглядали ряд 
науковців: Г. Альтшуллер, А. Давиденко, Т. Кудрявев, Є. Мілерян, В. Моляко, І. 
Ройтман, П. Якобсон. 

Платформа Arduino може бути використана для розробки систем, що 
керують датчиками та перемикачами. Такі системи, у свою чергу, можуть 
керувати роботою широкого діапазону індикаторів, двигунів та інших 
пристроїв. Модулі на базі Arduino можуть бути як автономними, так і 
взаємодіяти з програмним забезпеченням, що працює на персональному 
комп’ютері. Середовище розробки для програмування такої плати безкоштовне 
та має відкритий вихідний код. Платформа Arduino спрощує процес роботи з 
мікроконтролерами та надає низку переваг для інженерів, студентів та 
радіолюбителів: 

1.  Низька ціна. Порівняно зі подібними платформами, плати Arduino 
мають порівняно низьку вартість (від 10 $), а також існує багато китайських 
аналогів які є ще дешевшими; 
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2. Кросплатформеність. Програмне забезпечення Arduino працює на 
операційних системах Windows, OSX та Linux, у той час як більшість аналогів 
орієнтовані на роботу тільки у Windows; 

3.  Просте та зручне середовище програмування. Середовище 
програмування підходить як для початківців, так і для досвідчених програмістів 
та інженерів; 

4.  Можливість розширювати програмне забезпечення. Програмне 
забезпечення Arduino випускається як інструмент, який можуть доповнити 
досвідчені користувачі; 

5.  Можливість розширювати апаратне забезпечення. Досвідчені 
інженери мають можливість створити власні версії платформ, розширюючи та 
доповнюючи. 

Отже, Arduino – це зручна платформа для реалізації проектів різної 
складності. Вона прийнятна як початківцям, які ще не мають навичок у сфері 
робототехніки, так і досвідченим користувачам. Платформа Arduino за 
технічним оснащенням максимально підходить для навчального процесу з 
проектування різноманітних автоматизованих технічних систем та роботів, 
завдяки сприйнятливому середовищу програмування, можливості 
спостереження фізичних процесів у реальному часі. 

 
доц. Коваль Ю.В. (ВІКНУ) 

 
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РЕФОРМУВАННІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Україна має великий потенціал. Якби вона змогла подолати такі 
проблеми, як корупція, неповага до верховенства права та розбіжності в само 
ідентифікації між східними та західними регіонами, то вона б могла нарешті 
його реалізувати. Як і багато інших аспектів урядування в Україні, це 
«корозійне» середовище з’їдає потенціал українських Збройних Сил (ЗС). 

Але незважаючи, на ці тривожні тенденції, спостерігається кілька 
реальних напрямів, за якими потенціал ЗС України поступово зростає у сфері, 
якою не може нехтувати жоден військовий: це – люди. В основі ефективності 
будь-якої організації полягає поєднання можливостей людей і якості 
використання цих можливостей. Те саме можна сказати і про українську армію, 
яка наразі перебуває у стані перетворення на військо західного зразка. Для того, 
щоб процеси трансформації відбувались ефективно, ЗС України потрібні кадри, 
здатні функціонувати згідно з західними військовими стандартами, а їх 
здібності мають бути належно використані як керівництвом ЗС, так і Урядом 
України. 

Українські ЗС поступово будують такі можливості у співробітництві із 
західними військовими. Але, поки вони не будуть використані повною мірою, 
зберігатиметься проблема повільно зростаючого та нереалізованого кадрового 
потенціалу. Людський, або ж кадровий потенціал ЗС України міг би зростати 
швидше. Певні можливості для збереження та, можливо, розвитку й реалізації 
вже наявного кадрового потенціалу ЗС мають. Якщо Україна планує 
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перетворити свою армію на сучасні ЗС, то західні країни можуть допомогти 
зберегти і примножити кадровий потенціал, який для цього дуже знадобиться. 

Попри факт постійної деградації окремих складових оборонного 
потенціалу (наприклад, старіюча військова техніка), кадровий потенціал ЗС 
України певним чином зміцнюється. Це поступове, дещо нерівномірне та 
недостатньо використовуване зміцнення потенціалу відбувається завдяки тому, 
що ЗС України вже понад 20 років наполегливо співпрацюють із західними 
країнами, уряди яких готові витрачати ресурси, щоб поділитися з Україною 
західними військовими ідеями та методиками. 

Якщо уважно подивитися на особовий склад ЗС України, то можна 
побачити низку обнадійливих тенденцій. Численні контакти з представниками 
західних армій, значне число українських військових , які отримали користь від 
таких контактів, поступове колективне ослаблення зв’язку або дистанціювання 
від радянського досвіду та послідовна відмова від призову спричинили 
кумулятивний ефект. Ці фактори могли також спонукати до раціональних 
рішень стосовно вибору медалі українського війська на користь західного 
зразка. 

 
к.т.н. Кожедуб Ю.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського) 

Бачурін О.Г. (ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського) 
 

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Питання забезпечення інформаційної безпеки досить важливе в наш час. 

Реаліями сучасного світу є необхідність переходу на електронні аналоги раніше 
використовуваних систем обліку даних сучасних інформаційних систем і 
мереж. Проте інформаційні системи та мережі є досить вразливими у 
сучасному цифровому світі, оскільки є багато організацій, зазвичай у високо 
конкурентних сферах діяльності, що намагаються отримати дані незаконними 
шляхами. Ось тому основною проблемою збереження цілісності, 
конфіденційності таких даних є пошук способів забезпечення інформаційної 
безпеки. 

Для того, щоб протистояти загрозам, сучасні інформаційні системи 
містять підсистеми безпеки, які реалізують прийняту політику безпеки. 
Політика безпеки залежно від цілей і умов функціонування систем обліку даних 
може визначати права доступу об’єктів до інформаційних ресурсів, 
регламентувати порядок документування аудиту дій користувачів в системі, 
захист мережевих комунікацій, формулювати способи відновлення системи 
після випадкових збоїв чи наслідків інцидентів інформаційної безпеки. Для 
реалізації прийнятої політики безпеки наявні правові, організаційні, 
адміністративні та технічні рівні захисту інформації. 

Правове забезпечення безпеки інформації  це сукупність нормативно-
правових актів, нормативних документів, положень, інструкцій, настанов, 
вимоги яких є обов’язковими в системах захисту інформації. 
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Технічні засоби захисту охоплюють апаратні, програмні, криптографічні 
засоби захисту, які ускладнюють можливість атак порушників інформаційної 
безпеки, допомагають виявити факт її виникнення, позбутися від наслідків 
атаки.  

Одним із способів захисту інформації є підвищення рівня шифрування 
даних, що передаються, оскільки шифрування забезпечує належний захист 
інформації від осіб, які отримали несанкціонований доступ до даних, та 
намагаються викрасти їх, або використати в корисних цілях. 

На сьогоднішньому етапі розвитку технологій захисту, використання 
шифрування є одним із найбезпечніших способів забезпечення інформаційної 
безпеки. Зрозуміло, що важливу роль відіграє не сама система шифрування як 
технічний рівень захисту інформації, а людський чинник, який може вплинути 
на убезпечення інформації. Відомо про багато випадків розголошення даних 
різних організацій через неуважність підібраного персоналу. Тобто, особи, які 
працюють в організаціях через свою неуважність надавали повний доступ до 
даних навіть не підозрюючи про це, тому що з часом деякі працівники 
втрачають пильність, і можуть допускати помилки, навіть ненавмисні, які потім 
стають фатальними для бізнес-процесів всієї організації. 

Ось тому одним із важливих способів забезпечення інформаційної 
безпеки як комплексної і дієвої системи, є правильний підбір персоналу та 
проведення заходів, які б підтверджували рівень освіченості та кваліфікації 
працівників на підприємстві, що мають стосунок до інформаційної діяльності. 

 
к.соц.н. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
 
Сучасне українське суспільство відчуває гостру потребу у теоретико-

методологічному переосмисленні підходів до реабілітаційних практик осіб які 
мають досвід участі в бойових діях. 

Відомо, що у медичній та соціально-психологічній реабілітації учасників 
бойових дій поєднуються методи божественної, медичної та соціальної 
парадигм, а юридичні та соціальні реабілітаційні практики активно 
використовують методи та способи, що спрямовані на відновлення статусно-
рольових наборів, які забезпечують активізацію процесів самоорганізації 
життєзабезпечення, тобто вступає в силу соціальна парадигма, яка вимагає 
методологічного обґрунтування. 

Зазначимо, що на сучасному етапі сформувалися і розвиваються два 
підходи щодо реабілітаційної діяльності: інституціональний та індивідуальний, 
тобто самоорганізаційний. 

Соціальна реабілітація учасників бойових дій представляє собою 
комплекс медичних, юридичних, адміністративних, соціально-психологічних 
заходів, спрямованих на їх адаптацію (реадаптацію, ресоціалізацію). Це процес 
відновлення їх функціональних зв’язків з соціальними групами, соціальними 
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інститутами метою якого є відновлення або засвоєння особистого та 
соціального статусів та соціальних функцій для формування нового способу 
життя. 

Зазвичай визначають два типи реабілітаційного процесу: повне 
відновлення потенціалу людських можливостей та відновлення можливостей 
(фізичних, правових, матеріальних, професійних, економічних, політичних, 
культурних), спрямованих на суб’єкта реабілітації, обравши певні методи, 
тобто опосередковані через особистість, способи і заходи впливу малих 
соціальних груп та сприяння соціальних інститутів і соціальних організацій.  

Процес відновлення можливостей суб’єкта реабілітації можна розглядати 
як власне соціальну реабілітацію, як ресоціалізацію та реадаптацію. 

Процес соціальної реабілітації учасників бойових дій побудований на 
таких стратегіях реабілітаційної діяльності: повна активність особистості 
при мінімальній активності соціуму; активні зусилля соціуму для повернення 
індивіда в суспільне та соціальне життя; споживацька позиція (індивід 
покладається лише на користь дотацій від держави). 

Варто зазначити, що механізми соціально-реабілітаційної діяльності 
формуються на підставі соціальних та соціально-психологічних чинників, до 
яких відноситься: готовність чи неготовність до участі в реабілітаційних 
процесах; настанови, орієнтації, життєві цінності та плани; диспозиції та 
очікування. 

 
Козловець А.В. (НУОУ) 

Савчинська Н.Ю. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВІЙСЬКОВИХ СНАЙПЕРІВ 

 
Залучення частин та підрозділів Збройних Сил України до проведення 

Антитерористичної операції на сході України формує виняткову важливість та 
актуальність питання психологічної підготовки військовослужбовців однієї з 
найнеобхідніших військових спеціальностей – снайпера. Психологічне 
забезпечення професійної діяльності снайперів є за формою організованим 
процесом цілеспрямованої соціальної, психологічної й педагогічної дії на особу 
(групу) на користь розвитку емоційних, вольових, мотиваційних, пізнавальних, 
операціональних сторін, процесів, властивостей, утворень, психічних станів і 
настанов снайперів, необхідних для їх ефективної професійної діяльності. 

Психологічні можливості військовослужбовця в ході виконання 
професійної діяльності багато в чому залежать від того, наскільки "ресурсними" 
для нього є навколишнє соціальне й ергономічне середовище, наскільки вони 
підтримують, мобілізують, компенсують ті або інші компоненти його 
індивідуальної психологічної готовності. Під цільовим психологічним ресурсом 
(ЦПР) розуміється сукупність наявних психологічних можливостей 
військовослужбовця й доступних для використання обставин соціального й 
ергономічного середовища, що обумовлюють його здатність вирішувати 
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завдання певного типу (класу).  
У структурі ЦПР виділяються компоненти: індивідуально-особистісний 

(індивідуальна психологічна готовність і стійкість), міжперсональний 
(синергетичні ефекти, що виникають в результаті взаємодії 
військовослужбовця, взаємна мобілізація, підтримка, професійна й 
психологічна комплементарність і ін.), надперсональний (мобілізуюча й 
підтримуюча групова (суспільна) думка, стенічний груповий настрій, діючі 
внутрігрупові традиції й санкції й т.д.), психоэргономічний (відповідність 
природно-географічних, погодно-кліматичних, техніко-технологічних умов 
діяльності, досвіду дій, біоритму, що сформувався, і адаптаційним 
можливостям і ін.). Тобто процес професійної психологічної (в даному випадку 
загальної)  підготовки військовослужбовців – снайперів має проходити з 
урахуванням особливостей їх діяльності. У зв'язку із цим, у процесі навчання 
необхідно не тільки моделювати можливі екстремальні умови й здійснювати 
адекватний психічний вплив, але й використовувати можливості реальних 
екстремальних умов, як форми навчання. Огляд основних психологічних 
особливостей структурних елементів професійної діяльності снайпера пока_зує, 
наскільки вона є складною та різноманітною і тією, що пред'являє значну 
кількість вимог, серед яких головною виступає наявність розвинутих 
професійно важливих якостей особистості. 

Таким чином, система психологічного забезпечення професійної та 
функціональної надійності діяльності снайперів вимагає обов’язкового 
урахування цілої низки особливостей, таких як здійснення інформаційного 
забезпечення, організації роботи з психологічного забезпечення, формування й 
оптимізація психологічного клімату, який сприятиме психологічному комфорту 
окремої особистості. Моделювання екстремальних ситуацій, їх обстановки і 
умов, відіграють найважливішу роль в ефективності професійно-психологічної 
підготовки особового складу снайперських груп, та повинні бути використані 
під час проведення занять. 

Професійна діяльність снайпера є високоемоційним видом діяльності, 
оскільки під час виконання завдань снайпер піддається сильному емоційному 
впливові і зазнає значних психічних навантажень. Фізична підготовка дозволяє 
попереджати негативні впливи на організм снайпера різного роду 
несприятливих чинників ризиконебезпечних ситуацій. 

 
к.психол.н. Колісник О.Л. (ВІКНУ) 

Пілат М.С. (ВІКНУ) 
 

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА СИТУАТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ 

В СИТУАЦІЯХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасне суспільство висуває до військовослужбовців особливі вимоги, 
пов’язані з тими змінами, що відбуваються в соціальній сфері. Професійна 
діяльність військовослужбовців ЗСУ характеризується досить високим рівнем 
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складності і напруженості. Цій діяльності притаманний високий динамізм, 
самостійне, швидке прийняття рішення із подальшою реалізацією, підвищення 
відповідальності за їх наслідки, схильність до соціальної оцінки, новизна 
нестандартних ситуацій, що викликають тривожність. 

Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває до людини все більш 
високі вимоги. Для того, щоб бути активним учасником подій, людина має 
мобілізувати усі сили, як розумові, так і фізичні, що передбачає високий рівень 
психологічного напруження. Для успішної діяльності важливим є відсутність 
психологічного дискомфорту та страхів. Як зазначають дослідники, страх і 
тривога стали все проникаючими і глибинними явищами сучасного суспільства. 

Детального розгляду проблема тривоги і страхів набула у працях багатьох 
дослідників, котрі розмежовували поняття «страх» і «тривога» таким чином: 
страх – це реакція на конкретну загрозу, у той час як тривога – на невідому і 
невизначену небезпеку.  

Важливим завданням у Збройних Силах України на сьогодні є 
формування гармонійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. 
Більшість різноманітних чинників  детермінують  появу  у  
військовослужбовців військової служби за контрактом тривожності,  яка,  при  
відсутності  належної  психологічної  корекції, може трансформуватись у стійку 
властивість особистості та деформувати  її  подальший  розвиток,  стати  
причиною погіршення поведінки, зумовити  порушення взаємин у колективі, а 
також погіршити службову діяльність. 

Ситуативна тривожність визначається, як «емоційна реакція», що 
характеризується похмурими передчуттями, суб'єктивними відчуттями 
напруженості, нервозності, неспокою і супроводжується активізацією 
вегетативної нервової системи.  

Разом із відчуттям небезпеки виникає почуття безпорадності, і саме воно 
є одним із неприємних переживань людини. Саме тому інколи почуття 
безпорадності розглядають як складову страху. 

Таким чином, ситуативна тривожність – це не одномірне явище, а 
сукупність психологічних явищ, що супроводжують тривожність і 
підкріплюють одне одного, тривалість яких залежить від зовнішніх умов та 
індивідуальних особливостей суб'єкта.  

 
Командиров А.А.(ВІКНУ) 

Джус О.А. (ВІКНУ) 
 

РОЛЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Збройна агресія Російської Федерації проти нашої країни переконливо 

засвідчила, що в гарантуванні системи забезпечення національної безпеки 
Української держави найважливіша роль відводиться такому суб’єкту, як 
Збройні Сили України. Міністерство оборони України як центральний орган 
виконавчої влади спеціальної компетенції забезпечує проведення в життя 
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державної політики у сфері оборони і який покликаний гарантувати захист 
України від зовнішньої збройної агресії. 

Україна, виходячи із необхідності забезпечення власної воєнної безпеки 
та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання 
міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава, має Збройні Сили із необхідним рівнем їх бойової готовності 
та боєздатності. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили 
України» Збройні Сили України – це військове формування, на яке відповідно 
до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторканності. Аналізуючи даний закон, а також 
Закон України «Про оборону України», можна виділити такі завдання ЗС у 
забезпеченні національної безпеки, як:  

відсіч та запобігання збройній агресії та збройному конфлікту;  
здатність до переведення на воєнний стан;  
ліквідація збройного конфлікту;  
забезпечення готовності населення і території держави до оборони;  
забезпечення національних інтересів;  
реалізація власної воєнної політики;  
формування та реалізація воєнної, воєнно-економічної, військово-

технічної та військово-промислової політики держави.  
З оглядну на масштабний і складний комплекс проблем, які виникли 

внаслідок російської збройної агресії проти Української держави, захист її 
національних інтересів має здійснюватися на підставі розуміння того, що Росія 
веде проти України тотальну війну, війну на знищення української державності, 
української нації та вестиме її навіть після зупинення застосування збройних 
сил, продовжуючи гуманітарну агресію, спрямовану на руйнацію України як 
такої держави «мирними» засобами. Слід зазначити, що і в майбутньому 
залишатимуться реальними перспективи нових військових загроз Українській 
державі з боку Російської Федерації, оскільки сам зміст антиукраїнської 
ідеології зовнішньої політики Росії визначає і її стратегічну мету, яка 
передбачає тотальне знищення України як суб’єкта міжнародного права та 
геополітичної реальності.  

За цих обставин, ефективним механізмом захисту Української держави 
від російської агресії має стати тотальна мобілізація українського суспільства, 
усіх ресурсів держави для відсічі як збройній, так і гуманітарній агресії з боку 
Російської Федерації.  

Слід також зазначити, що оборонна політика формується на основі 
загальної політики держави і пов’язана насамперед зі створенням, розвитком і 
використанням Воєнної організації для відсічі та запобігання збройній агресії 
та збройному конфлікту з метою захисту національних інтересів. Імперативом в 
оборонному будівництві Воєнної організації Української держави є розвиток її 
Збройних Сил, а, за необхідності – їх реформування. Головним завданням у 
цьому контексті постає прогноз основних воєнно-політичних тенденцій у світі 
та навколо кордонів Української держави, оцінка реальних і потенційних загроз 
національним інтересам України, обґрунтування показників економічного 
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розвитку країни на середньострокову та довгострокову перспективу для 
визначення очікуваних оборонних бюджетів. 

Отже, практика засвідчує, що при трансформації української оборонної 
політики у якісно новий стан, що повинен відповідати викликам та загрозам 
ХХІ ст., констатуємо, що при формуванні стратегії програмних дій українська 
влада повинна вжити рішучих дій, спрямованих на системне відродження та 
реформування Збройних Сил України, всього сектору національної безпеки 
держави та його належне та постійне фінансування. Для зміцнення і 
реформування ЗС України, а також системи забезпечення національної безпеки 
відповідно до сучасних викликів та загроз необхідно вести мову не тільки про 
переорієнтацію воєнної доктрини, оборонної стратегії та стратегії розвитку 
системи забезпечення національної безпеки, а й про надання Україні 
консультативної, технічної та матеріальної допомоги державами, які є 
гарантами України відповідно до укладених вимог Будапештського 
меморандуму, а також іншими державами НАТО та ЄС. 

 
Красота І.В. (НМЦ КП МОУ) 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ, ПРИЙНЯТИХ В 
ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ НАТО 

 
Указом Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 “Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 “Про Стратегічний 
оборонний бюлетень України” визначено чотири оперативні цілі для реалізації 
стратегічної цілі № 5 “Професіоналізація сил оборони та створення необхідного 
військового резерву”. 

У Концепції військової кадрової політики в Збройних Силах (далі – ЗС) 
України на період до 2020 р., затвердженої наказом Міністерства оборони 
України від 26.06.2017 № 342, визначено основні напрями розвитку військової 
кадрової політики, які відповідають оперативним цілям стратегічної цілі №5, а 
також положенням Державної програми розвитку ЗС України до 2020 р., 
введеної в дію Указом Президента від 22.03.2017 № 73/2017. 

Оперативна ціль 5.4. “Створення сучасної системи кадрового 
менеджменту (далі – СКМ)” є одною з ключових для реалізації стратегічної цілі 
№5. Водночас, реалізація оперативної цілі 5.4. повинна відповідати принципам 
та підходам, прийнятим в державах – членах НАТО. 

На думку військових експертів збройних силах держав – членів НАТО, 
кожна країна має різні потреби в обороні, умови безпеки і стратегічні погляди, 
тому, у кожної з них буде свій унікальний підхід до створення СКМ, який буде 
визначатися її історією, культурою, рівнем економічного розвитку і 
географічним положенням. У кожної країни буде свій власний підхід до 
визначення розміру та складу її збройних сил, відповідно з якими створюється 
необхідна СКМ. При цьому, головна проблема СКМ полягає в тому, щоб 
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ефективно організувати весь процес перебування військового у лавах збройних 
сил від вступу на військову службу до звільнення, а загальна чисельність 
військового персоналу знаходилася на рівні, необхідному для підтримки 
національної безпеки й існуючої структури збройних сил. 

Міністерство оборони України вже мало досвід реформ системи 
управління людськими ресурсами у 2009-2011 рр., коли було запроваджено 
СКМ централізованого типу, яка була більш гнучкою та дозволяла оперативно і 
ефективно вирішувати кадрові питання. Нажаль у 2012-2013 рр., ці реформи 
було звернуто, а здобуті результати втрачено. 

Враховуючи вищезазначене, для створення сучасної СКМ необхідно: 
врахувати минулий досвід та забезпечити самостійне функціонування 

кадрових центрів, в яких зосередити повноваження з комплектування посад та 
управління кар’єрою військовослужбовців; 

розвивати здатність адаптуватися до різних умов і потреб оборони 
держави. 

 
Кривонос А.С. (ВІ КНУ) 

Сірий С.В. (ВІКНУ) 
 

ОПЕРАЦІЯ «БУРЯ» ЯК ЛЕГІТИМНА АКЦІЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ХОРВАТІЇ 

 
4-9 серпня 1995 року хорватською армією було проведено операцію 

«Буря» - найбільшу наземну операцію в Європі після Другої світової війни, 
відновивши контроль над усією Сербською Країною. Дана операція це 
яскравий зразок військового мистецтва та продуманої тактики. Лише протягом 
декількох днів був ліквідований сепаратистський анклав, який займав третину 
території країни.  

Міжнародні зусилля не вирішували головної проблеми для Хорватії – 
відновлення державного суверенітету над всією своєю територією. Вони були 
спрямовані на зниження гостроти конфліктного протистояння, припинення 
вогню, демілітаризації, тощо. А країні цього було недостатньо. Тому фактично, 
саме завдяки військовій операції «Буря», був вирішений «заморожений 
конфлікт» у Хорватії поверненням сепаратистських сербських територій під 
контроль Загреба.  

Президент Туджман вирішив остаточно відновити територіальну 
цілісність Хорватії і у липні 1995 року в усіх регіонах країни була проведена 
загальна мобілізація. Крім основного складу хорватської армії в 50 тис. чоловік, 
було мобілізовано близько 100 тис. резервістів. Бойовий дух збройних сил був 
високим, дисципліна, вишкіл та координація дозволяла проводити масштабні 
операції. Коли хорватська армія ввійшла на територію самопроголошеної 
«республіки» тамтешнє сербське населення почало масово тікати до Сербії та 
на боснійські території, заселені сербами. Переважна більшість із них так і не 
повернулася до своїх поспіхом покинутих осель.  
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Саме завдяки консолідації хорватської нації навколо ідеї побудови 
незалежної держави, проведення під час війни глибинних економічних, 
адміністративних і військових реформ, було досягнуто поставленої мети 
держави – відновлення контролю над усією Сербською Країною.   

Операція «Буря» вважається найвідомішою і наймасштабнішою 
операцією хорватської армії та символ війни Хорватії за незалежність. Хоча 
вона і не привела до визволення всієї країни, «Буря» вважається кінцем війни в 
Хорватії. Нею змінено стратегічне співвідношення сил у регіоні на користь 
хорватської армії. Ймовірно, найважливішим результатом є очевидна поразка 
концепції Великої Сербії на землях Хорватії. 

Україна просто зобов'язана вчитися не тільки на своїх помилках, а й на 
чужих успіхах. Приклад реформування і реінтеграції Хорватії - безумовно, 
один з таких і домогтися подібного результату меншою ціною. У Хорватії був 
реальний конфлікт між хорватами і сербами на етнічному та релігійному ґрунті. 
В Україні лінія розколу проходить не між католиками і православними, 
україномовних і російськомовними, етнічними українцями і етнічними 
росіянами, а між усіма, хто відносить себе до української політичної нації, і 
тими, хто вважає себе «громадянином СРСР» або відносить себе до 
«русскогомира». І потрібно не забувати ще один урок хорватського досвіду - не 
варто обманювати себе надіями на швидке відродження економіки на 
територіях, які пережили війну. І потрібно готуватися до того, що після 
закінчення бойових дій число біженців з Донбасу буде наростати - не по 
етнічним, а з економічних причин. 

Отже, в результаті операції «Буря» Республіка Сербська Країна перестала 
існувати. І на сьогодні проблема сепаратизму в Хорватії відсутня, відносини 
між сербськими меншинами та хорватами абсолютно нормальні. Конфлікт в 
Хорватії схожий на український тим, що саме сусідня держава навіяла місцевим 
жителям, що ситуація в їхній країні – помилкова і з якою потрібно боротися. 
Тому, можна стверджувати, що хорватський досвід можна переглянути, 
прийняти до уваги та знайти найкраще з нього, що можна використати.   

 
Кудря М.В. (ВІКНУ) 

 
ЗМІСТ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ВОЛОНТЕРІВ В ПРОТИДІЇ 

ЗОВНІШНІЙ АГРЕСІЇ 
 
Волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Без участі 

волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без них 
унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу. Без 
волонтерів бракує енергії для будівництва суспільства, не вистачає сил і часу на 
людей, які потребують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для 
розв’язання соціальних проблем, а з початком військової агресії з боку РФ та 
початком бойових дій на сході України починаючи з 2014, волонтери ще й 
стали надійним ”тилом” для Збройних Сил України та інших військових 
підрозділів держави. 
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В Україні волонтерство перетворюється у впливовий політичний інститут 
українського суспільства з усіма, притаманними для цього елементу політичної 
системи, ознаками та якостями. В період антитерористичної операції 
волонтерський рух перетворився в значний фактор громадянської активності.  

Завдяки волонтерському руху Українська Армія стала справді народною. 
Внутрішньополітична криза, що призвела до розбалансування системи 
державного управління, дефіцит якісних управлінських рішень, брак ресурсних 
можливостей, та зовнішня агресія, котра поглибила дисбаланс між здатністю 
держави ефективно виконувати свої функції та забезпеченням основних потреб 
громадян зумовили зростання активності волонтерського руху. Кризові процеси 
в країні та зовнішні впливи поставили під загрозу існування України як 
національної держави, що було сприйнято громадянами як особистий виклик, 
загрозу їх самоідентифікації. 

Вітчизняне громадянське суспільство вимушене прийняти виклик на себе, 
в чому й демонструє вражаючу здатність до консолідації і мобілізації, зумівши 
створити дієву мережу громадських ініціатив та об'єднань, котрі взяли на себе 
вирішення найбільш гострих та невідкладних проблем. Особливої ваги набуває 
громадський та волонтерський рух. Волонтерська діяльність набула усіх ознак 
найбільш дієвої форми самоорганізації. 

 
к.психол.н. Кузьменко М.Д. (НУОУ)  

Бадрук О.О. (ВІКНУ) 
 

ФРУСТРАЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ПОШТОВХ ДО  
ОСОБИСТІСНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 
Фрустрація - негативний психологічний стан, в якому знаходиться 

людина і проявляється у переживаннях розчарування, тривоги, роздратованості. 
Стан обумовлюється неможливістю задоволення тих чи інших потреб.  

Внутрішній стану фрустрованості суб'єкт сприймає, як непереборні 
відчуття. Зазвичай фрустрованість визначається як ступінь підвищеної 
чутливості до дії травмуючих факторів, на відміну від толерантності до 
фрустрації яка, у свою чергу, обумовлює стійкість до несприятливих факторів 
або послаблення реагування в результаті зниження чутливості до їх впливу.  

Г.Пирьов вважає, що доцільно розрізняти три поняття: фрустраційна 
ситуація, стан фрустрації та реакція на фрустрацію. Г.Заремба розглядає 
фрустрацію як складне цілісне структурне утворення і виділяє такі її 
компоненти: фруструюча або фрустраційні ситуація, стан тимчасової 
дезорганізації свідомості, психічний стан певної модальності, поведінкові 
реакції. Характер емоційного переживання та поведінкові реакції особистості 
причиннозумовлені індивідуально-психологічною структурою особистості, яка 
взаємодіє із зовнішньою ситуацією шляхом переоцінювання та самозахисту. 

Існують особистості, що мають високий рівень домагань, 
демонстративність поведінки разом із усвідомленням власної низької 
спроможності досягти бажаних результатів. Зовнішній стимул ставить до 
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особистості вимогу дотримання певних вимог (досягнення мети), досягнення 
яких вважаються важким або небажаним. При цьому не існує можливості не 
виконувати завдання. 

В таких випадках фрустраційні переживання стають поштовхом до 
досягнення, відправною точкою виведення із особистісної зони комфорту. Ще 
одним аспектом вищезазначеної проблематики є самостійне створення 
особистістю фруструючих (проблемних) ситуацій, переживання яких стимулює 
людину до конкретних дій. В переважній більшості ситуацій відбувається 
боротьба з власними лінощами в суб'єктивній зоні комфорту вихід за межі якої 
можливий із залученням «ресурсу» фрустраційних  переживань. 

Таким чином, для окремих особистостей, фркстраційна ситуації та 
пережтвання, які її супроводжують, можуть виконувати «позитивну» - 
мотивуючу  функцію , що сприяє особистісним досягненням. 

 
Лукаш І.С. (АПСВТ) 

 
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА АРМІЯ 

 
Політичне життя будь-якого суспільства являє собою процес і результат 

свідомої діяльності її соціальних суб’єктів. Армія є важливою і невід'ємною 
складовою суспільства. У ній і через неї проявляються майже всі суспільні 
процеси. Армія - це державна структура, яка виконує специфічні політичні 
функції за допомогою воєнного насилля. Політико-військова сутність залежить 
від таких елементів: 

1. Військово-політична свідомість як форма політичної свідомості. 
Виділяють теоретичний і буденний рівні військово-політичної свідомості. 
Перший рівень є науковим фундаментом військової політики (військова 
доктрина, військова стратегія і тактика). Буденний рівень військово-політичної 
свідомості розуміють як сукупність традицій, поглядів на армію, її місце в 
суспільстві. 

2. Військово-доктринальні установки, які розуміють як прийняту тривалу 
програму щодо цілей і характеру застосування військової сили. Україна гостро 
потребує нової військово-політичної доктрини, яка відповідала б на існуючі 
глобальні загрози. 

3. Військово-політичні відносини - це взаємодія військових структур і 
політичної влади з приводу розбудови армії, застосування її могутності до 
розв'язання внутрішніх і зовнішніх проблем. 

4. Військово-політичні структури, які забезпечують політичне й військове 
керівництво армією на національному та міждержавному рівнях. 

5. Військово-політична діяльність - це дії політичних і військових 
структур щодо реалізації військово-політичного потенціалу в інтересах 
держави, забезпечення обороноздатності. 

Взаємодія політики й армії визначається багатьма факторами, серед яких: 
- військово-політичні можливості держави; 
- ступені військової небезпеки з боку інших держав; 
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- наявність військової доктрини й можливостей її застосування; 
- рівень демократичності суспільства і його менталітет; 
- внутрішня стабільність політичного режиму. 
Армія завжди була й залишається політичною силою, яка може 

стабілізувати й дестабілізувати суспільство. Велику роль відіграють традиції та 
історія співіснування армії і суспільства.  

 
Магдалюк А.В. (НУОУ)  

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДУШПАСТИРСЬКОЇ ОПІКИ ЗА 

ДОСВІДОМ УЧАСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 
АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ 

 
Під впливом релігії або завдяки їй йде переосмислення сутності людини, 

переоцінка її в плані єдності соціального, природного та духовного. Це закономірні 
явища, пов’язані, насамперед, з відродженням демократичних, гуманістичних та 
національно-історичних засад в нашому суспільстві, розбудовою самостійної 
держави. 

Головною соціальною функцією релігії є функція ілюзорно-
компенсаторна. Тобто, релігія для віруючого – насамперед компенсація (хай 
навіть ілюзорна) усіх негараздів його земного буття. Відтак, у свідомості 
релігійної людини відбувається перетворення важкої дійсності у картини 
райського буття, ідеального світу, де панують рівність і свобода. 

Таким чином, у сучасному суспільстві існує потреба в знятті 
психологічної напруги, викликаної умовами повсякденного буття. Знищення 
цієї, нехай ілюзорної, компенсації було б актом жорстокості. І можна 
погодитися з тим, що мова може йти не про знищення релігії, а про заміщення її 
іншими компенсаторами, які мають гуманістичний зміст. 

Скрізь і завжди до найбільш шанованих суспільних інституцій належали 
збройні сили і церква, про це свідчать неодноразові соціологічні опитування, 
які проводяться в нашій державі. Захисник Вітчизни і священик – 
найпошанованіші люди українського суспільства. І це незважаючи на те, що 
функції їхні діаметрально протилежні. Адже, війна, як соціально-політичне 
явище, суперечить головним заповідям християнства, оскільки вона, за своїм 
змістом, є фізичним проявом духовної недуги людини. 

На сьогодні, враховуючи рівень теоретичного забезпечення та невпинне 
зростання кількості віруючих серед військовослужбовців усіх категорій, назрів 
час для практичного наповнення процесу релігійного виховання в Збройних 
Силах України. Мова йде, передусім, щодо вирішення проблеми капеланства. 
Базовим поняттям у сфері душпастирства у Збройних Силах України, на нашу 
думку, є термін «військовий священик». Збройним Силам України потрібні 
справжні пастирі – носії духовності, духовні наставники, моральні керівники, 
учителі життя, радники, а не додаткові провідники адміністративної влади над 
військовою людиною. 
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Важливою особливістю душпастирської діяльності військового 
священика під час бойових дій є покращення морально-психологічного стану 
військ (сил), зокрема запобігання появі у окремих військовослужбовців страху 
та панічних настроїв. Військова діяльність одвічно безпосередньо пов’язана з 
небезпекою для життя і здоров’я людини, адже стихія війни завжди загрожує 
небезпекою. Сьогодні бойові дії з притаманним станом надзвичайного ризику 
для життя і здоров’я військової людини сприяють формуванню її особливого, 
зацікавленого ставлення до питань віри. 

Таким чином, душпастирська опіка над військовослужбовцями в 
антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей є 
елементом релігійної практики і репрезентує єдиний душпастирський 
комплекс, який уособлює гуманітарну за характером, духовно-релігійну 
(переважно позабогослужбову), духовно-патріотичну, психолого-
профілактичну та доброчинну діяльність релігійних організацій з метою 
налагодження системного духовного наставництва (керівництва), моральної і 
духовної підтримки та психологічної корекції (реабілітації) 
військовослужбовців, задоволення їхніх релігійних потреб. 

Подальший розвиток душпастирської опіки військовослужбовців 
пов’язаний з налагодженням системи військової підготовки 
священнослужителів та організацією релігійного навчання офіцерських кадрів.  

Отже, враховуючи вітчизняний та іноземний досвід, варто налагодити 
оптимальну систему задоволення релігійних потреб у Збройних Силах України 
відповідно до реальних потреб, наявної кількості віруючих у військових 
частинах (підрозділах). Подальша активізація військово-релігійних відносин 
шляхом найбільш широкого використання у межах чинного законодавства 
потенціалу українських церков та релігійних організацій, без сумніву, 
сприятиме духовному, патріотичному та військовому вихованню особового 
складу Збройних Сил України. 

 
Максимчук О.О. (ВІКНУ) 

Хилько М.І. (ВІКНУ) 
 

ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН РОСІЯ – ЄС 
 

Зруйнувати євроінтеграційний проект, перетворити ЄС на недієвий 
інститут, не допустити формування європейської геополітичної суб’єктності – 
це стратегічне, життєво-важливе завдання для імперської Росії. Але 
Євроінтеграційний проект, який здійснює Україна, є дуже серйозною 
перепоною для реалізації намірів Росії, що стала на шлях відродження своєї 
імперської сутності. Політичний режим Росіїне може бути ліберальним, 
аросійська економіка, російська культура та ідентичність не можуть стати 
конкурентоспроможними в умовах фундаменталістського повороту та 
авторитарної самоізоляції. Це означає, що успішний Європейський Союз 
ізолюватиме путінську Росію із заходу так само, як китайська експансія 
ізолюватиме її зі сходу. Отже, потреба в такому транзитному утворенні 
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зникатиме в міру того, як сучасні технології та загальна логіка глобалізації 
дозволить Європі та Азії вийти на пряму взаємодію.  

Крім того, європейська альтернатива неминуче руйнуватиме будь-які 
союзи, нав’язані Росією своїм пострадянським васалам, а також підточуватиме 
режим із середини, оскільки пропонуватиме самим росіянам ті цінності, від 
яких вони відмовилися на користь консолідації режиму, – цінності свободи і 
розвитку.  

Інакше кажучи, успіх ЄС неминуче маргіналізує Росію і зводить нанівець 
шанси на успіх її власного інтеграційного проекту на теренах колишнього 
СРСР. Тому стійкої моделі рівноправного партнерства ЄС і умовного 
«Російського союзу» не може бути в принципі. Нинішня фаза гострого 
протистояння, що почалася після Вільнюського саміту ЄС 2013 р., може 
привести сторони до таких проміжних варіантів стабілізації відносин:  

а) протистояння із сірою зоною нестабільності посередині між Росією та 
Заходом (в яку потрапляють, з одного боку, Україна, Молдова, Грузія, що 
виявляють значні проєвропейські інтенції, а зіншого– країни Центральної 
Європи, Балтії та Західних Балкан, що зазнають дестабілізаційного впливу РФ);  

б) руйнування одного із суб’єктів протистояння (розпад ЄС або відмова 
Москви від експансії взахідному напрямку);  

в) підпорядкування одного суб’єкта іншому (легалізація Росії як 
сировинного і логістичного додатка до економіки ЄС чи визнання Європою 
геополітичного лідерства Путіна).  

Зрозуміло, що програшні сценарії незалишають шансів Президенту 
Російської Федерації ійого команді на збереження влади вМоскві. Аваріант 
консервації стану пасивного протистояння, який на практиці реалізовувався 
впродовж 2014–2017рр., неможе бути тривалим та призведе до значного 
навантаження на всі системи життєзабезпечення режиму (практичним 
вираженням цього тиску є«санкції», але насправді йдеться про ширший 
комплекс чинників взаємного дистанціювання та нейтралізації дій противника).  

Таким чином, можна стверджувати, що для Москви нинішній стан єбільш 
загрозливим, ніж для об’єднаної Європи, тому російська влада намагається за 
всяку ціну вийти знаявного колапсу, задіюючи одночасно і позитивну, 
інегативну мотивацію противника. Зодного боку, Кремль намагається 
позбутися образу ворога Європи, висуваючи привабливі гасла та прожекти (ідеї 
«Європи від Лісабона до Владивостока», «нової системи європейської 
безпеки», «кооперації між ЄС іЄАЕС»). Азіншого– дуже гостро реагує на будь-
яке просування інтеграційних процесів на «свою» територію (приклад– 
перешкоджання реалізації Угоди про асоціацію Україна – ЄС та розширеної 
угоди про зону вільної торгівлі). Розрахунок робиться на те, що ці маскувальні 
дії ітактичні кроки дозволять політичній еліті Російської Федерації виграти час, 
необхідний для зруйнування ЄС із середини. 
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к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СЛУХАЧІВ ВИЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Події останніх років, які відбулися у політичному та соціально-
економічному житті України, спонукали науково-педагогічних працівників 
вищих військових навчальних закладів до пошуку нових педагогічних 
технологій індивідуального розвитку особистості слухачів, їх творчої 
ініціативи, навичок самостійної роботи з великими обсягами інформації, 
формування універсального вміння ставити і самостійно вирішувати проблеми 
професійної діяльності та самовизначення у повсякденному житті. 

Сьогодні слухачі вищих військових навчальних закладів повинні володіти 
такими особистісними якостями: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих та 
професійних ситуаціях, вміти самостійно набувати необхідні для їх 
професійної діяльності, знання та вміло застосовувати їх на практиці; грамотно 
працювати з інформацією, робити необхідні узагальнення, встановлювати 
закономірності, аналізувати; самостійно критично мислити, вміти бачити 
проблеми, висувати нові ідеї, творчо мислити; самостійно працювати над 
розвитком власного інтелектуального та культурного рівня; бути 
комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, легко знаходити 
вихід з конфліктних ситуацій. 

Проблема творчості широко розробляється в сучасній вітчизняній 
психології. Сьогодні дослідники ведуть пошук інтегрального показника, який 
характеризує розвиток творчих здібностей. 

Зазначимо, що велике значення для розвитку творчих здібностей слухачів 
має правильно організована систематична творча робота. Навчально-дослідна 
діяльність слухачів – це можливість вирішення дослідницьких завдань, які є 
особистісно значимі для слухача і при цьому формують нові знання та уміння. 
Дослідницька діяльність слухачів формується як в стінах аудиторій так і поза 
ними. Накопичений кожним слухачем досвід самостійної творчої діяльності 
передбачає активне його використання на різних етапах викорання творчих 
завдань – колективних, індивідуальних та групових форм роботи. Так, 
індивідуальна форма дозволяє активізувати особистісний досвід, групова форма 
розвиває вмяння узгоджувати свою точку зору з думкою товаришів, вміння 
вислуховувати та аналізувати запропоновані іншими напрямки пошуку, 
колективна форма сприяє формуванню працювати в команді, де кожен її член 
має право висловити та запропонувати власну точку зору на проблему, яка 
досліджується. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИНИКНЕННЯ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
Враховуючи суспільну потребу у інтелектуально розвиненій особистості, 

в педагогічній теорії і практиці здавна тривали пошуки оптимальних і 
перспективних шляхів демократизації, гуманізації та індивідуалізації 
освітнього процесу, який в свою чергу буде спрямований на реалізацію 
можливостей кожного учасника. Метою нашої статті є проаналізувати 
особливості інтерактивних методів навчання в контексті історичного 
впровадженняв освітній процес. 

Історія виникнення та впровадження інтерактивних методів навчання в 
освітній процес включає в себе такі етапи: початковий та основний. 

Початковий етап (кінець ХІХ – 90-ті рр. ХХ ст.)характеризується 
пошуком оптимальних методів, спрямованих на організацію індивідуальних 
завдань для кожної дитини шляхом пошукової діяльності.Розвиток 
інтерактивних методів навчання з позиції методологічних змін у дидактиці 
доводить, що поява досліджуваного поняття активізується пошуками 
дидактичних можливостей індивідуалізації навчання. Зокрема, у цей період у 
США виникли дальтон-план (Є.  Паркхерст),  батавіа-план  (Дж. Кеннеді),у 
Німеччині – ієна-план (П. Петерсен). Методи було спрямовано на індивідуальні 
завдання для кожної дитини. Діти могли обирати завдання для себе, вони 
працювали кожен у своїй лабораторії. В колишньому Радянському Союзі 
вітчизняні вчені продовжують дослідження зарубіжних колег та висувають 
ідею бригадно-лабораторного методу. Він полягає в тому, що дітям 
пропонували завдання, які вони виконували в групах-бригадах. Це спонукало 
до жвавої дискусії, оскільки кожна група мала новий для себе матеріал. У 1970-
ті роки важливий напрям досліджень загальних форм навчання (А. Алексюк, 
Ю. Бабанський, І. Лернер, X. Лійметс) був пов’язаний з навчально-
пізнавальною діяльністю дітей в умовах колективної, групової, індивідуальної 
роботи.  

Основний етап (90-ті рр. ХХ ст. – дотепер) – активізується інтерес до 
інтерактивних методів навчання, що пов’язано з інформатизацією та 
комп’ютеризацією навчання; характеризується вивченням дидактичних 
можливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі за допомогою 
організації освітнього простору та підготовки педагогів до взаємодії, 
спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення суб’єктів освітнього 
процесу. 

Таким чином, проблема інтерактивного навчання й зараз активно 
розробляється в теоретичному та методологічному аспектах. Інтерактивне 
навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка 
переслідує конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 
навчання, за яких кожна дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 
Підготовка майбутнього фахівця у галузі освіти передбачає формування 

педагога, який орієнтований на реалізацію завдань естетичного виховання 
школярів. Важливу роль у творчому розвитку особистості педагога відіграє 
мистецтво. Педагог повинен заглиблюватись у проблеми художньо-естетичного 
виховання, оскільки вони сьогодні особливо актуальні. Лише через мистецтво 
можна закласти основи художнього, естетичного сприйняття явищ 
навколишньої дійсності, а для цього потрібно в свідомості і емоційному 
розвитку дитини створити фундамент художніх уявлень, на які вона зможе 
покластись у подальшому навчанні.  

Професійно важливі якості майбутнього фахівця – це ті його 
індивідуальні особливості, що сприяють формуванню у людини позитивного 
відношення до своєї професії і людей, з якими він працює, прагнення до 
особистісного росту, професійного вдосконалення. Значення художньої 
культури майбутнього вчителя як передумови його майбутнього 
професіоналізму підкреслюється в педагогічних працях Г. Фешиної, Л. Хомич, 
І. Зязюна, Г. Петрової, А. Комарової, В. Подрєзова. 

Використання мистецтва у процесі навчання створює можливості для 
гармонізації емоційних та логічних компонентів діяльності майбутніх 
педагогів, реалізації їх творчого начала. У науково-педагогічній літературі 
висвітлюються проблеми формування художньої культури вчителя, де виділені 
професійні якості, що впливають на готовність і педагогічну майстерність.  

Серед найважливіших якостей, що визначають рівень сформованості 
художньої культури майбутнього вчителя варто виділити: потребу в 
систематичному художньому вихованні, самовихованні та самоосвіті, широкий 
естетичний та художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, 
уміння аналізувати, опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень 
розвитку художньо-творчих здібностей. 

Професіоналізм не є вродженою якістю або здібністю людини. Його 
потрібно формувати протягом життя. Вузькопрофесійних знань, умінь, навичок 
недостатньо для опанування фаховою майстерністю, запорукою успіху є творче 
ставлення до своєї справи, вміння втілити власну оригінальну концепцію в 
життя.Основними показниками естетичної вихованості вчителя є володіння 
методикою викладання предметів гуманітарного циклу та глибокі знання 
мистецтва; координація своєї роботи, творче мислення, уміння подати матеріал. 

Таким чином, проаналізувавши різні аспекти формування художньої 
культури майбутнього педагога варто відмітити, що підготовка вчителя 
повинна являти собою єдність естетичного навчання та естетичного виховання. 
Цей складний процес повинен бути спрямований на загальний духовний 
розвиток особистості і мати чітку професійну спрямованість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
 

Участь військовослужбовців України в антитерористичній операції на 
Сході, а також впровадження норм і стандартів НАТО зумовлюють 
необхідність оновлення системи навчання майбутніх офіцерів. 

На часі впровадження методичної системи формування професійної 
компетентності майбутніх офіцерів з урахуванням загальноєвропейських 
стандартів, головною метою яких буде активізація пізнавальної активності та 
забезпечення високого рівня сформованості компонентів професійного 
розвитку слухачів, курсантів або студентів. 

Педагогічний процес можна розглядати як систему – сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що при взаємодії між собою, утворюють певну 
цілісність. Зміст навчання – це, перш за все, логічно впорядкована та 
педагогічно обґрунтована інформація у сфері професійного навчання, що дає 
підстави визначати цільовий, змістовий, операційно-дійовий, контрольно 
регулювальний та оціночно-результативний аспекти педагогічного процесу. 
Відсутність якогось із них порушує його цілісність. 

В умовах інформаційних війн набуває актуальності проблема 
інформаційного впливу професійного змісту на форматування світогляду 
юнаків та дівчат, зокрема, щодо майбутньої професії. Однак, проблема 
стимулювання ціннісного ставлення слухачів, студентів та курсантів до своєї 
професійної діяльності, й надалі залишається нагальним питанням, як у 
психологічних, так і педагогічних аспектах. Чим різноманітнішими й глибшими 
знаннями володіє військовослужбовець, тим багатшим є його сприйняття світу, 
а отже й формування професійної поведінки.  

Результатом становлення та укорінення самосвідомості, як особистісної, 
так і професійної, стає формування власного уявлення про себе, що 
відображається у «Я-концепції» особистості. Подібно до ідентифікації, де 
людина порівнює себе з іншими, у процесі самоідентифікації відбувається 
співвіднесення або співставлення себе з самим собою. У професійного 
самовизначення особистості відбувається її входження до професійного 
середовища та динаміка оцінки себе як фахівця. Професійна «Я-концепція» 
формується на таких трьох рівнях: когнітивному (уявлення про свої професійні 
здібності та можливості, самоідентифікація за професійною діяльністю),  
емоційно-оцінному (ставлення до себе як до професіонала, емоційна 
ідентифікація з професійним середовищем) та поведінковому (прагнення бути 
зрозумілим, підвищення свого професійного статусу, встановлення 
професійного контакту). У той час, як професійна самоідентифікація виступає в 
якості детермінанту, відбувається усвідомлене (певною мірою) розуміння щодо 
приналежності до професійної групи.  
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА 
ЙОГО ВИМІРИ 

 
Феномен посттравматичного зростання постав у центрі уваги дослідників 

не так давно, але за цей час зумів посісти важливе місце у розумінні наслідків 
психічної травми. Посттравматичне зростання –це переживання травматичних 
змін в результаті зіткнення зі складними життєвими кризами. Автори даного 
поняття описують його як ситуацію, за якої розвиток особистості, принаймні в 
окремих сферах, перевищив свій попередній рівень, той, який був до того, як в 
житті з’явилася криза. Людина не просто вижила, але й значуще змінилася 
відносно свого попереднього стану, ці зміни відбуваються в різних напрямках, 
а саме :  

- мобілізація прихованих можливостей особистості, що змінюють 
самовідчуття людини та роблять її більш стійкою перед майбутніми чи 
теперішніми життєвими проблемами; 

- зміна значущих взаємин;  
- зміна в життєвій філософії людини, її пріоритетів щодо справжнього та 

майбутнього. 
Важливою соціально-психологічною детермінантою виступає, соціальна 

підтримка, яка не раз розглядалася у дослідженні посттравматичного зростання 
серед військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях. Акцент в 
цьому контексті робився на соціальну підтримку військовослужбовців після 
повернення. Дослідники відзначали, що ті соціальні реакції, які отримує 
військовослужбовець після повернення на батьківщину, можуть відігравати 
надзвичайно важливу роль у його подальшій реадаптації та стати основою для 
позитивних особистісних змін. Знаковими в дослідженні посттравматичного 
зростання є перебування військовослужбовців в полоні, таким чином після 
багаторічних досліджень стало відомо, що ті військовослужбовці, які раніше 
були полоненими відзначають позитивну сторону свого досвіду та дійшли 
висновку,що тривале перебування в полоні підвищило в них почуття власної 
гідності та самовпевненості. 

Таким чином можназробити висновок, що посттравматичне зростання 
впливає на полегшення симптомів, фізичний стан людини та на її 
посттравматичну адаптацію. Даний феномен постає перед нами як емпіричний 
базис для сприйняття та подолання травми не лише як виклику, але й як шансу 
до оновлення, формування емоційної адаптації при наступних негараздів та 
життєвих ситуацій. 
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій робить сучасне суспільство 
більш мобільним, обізнаним та інтелектуальним. Та водночас, поряд із 
перевагами, таке суспільство стає інформаційно вразливим. Наша держава 
наразі перебуває в самому епіцентрі інформаційного фронту, що вимагає від 
вищого політичного керівництва стрімкої та послідовної реакції. 

Поряд із активними тактичними діями з боку Російської Федерації, вона 
також здійснює чималий вплив на жителів окупованих територій саме завдяки 
ЗМІ, мережі Інтернет, газетам, журналам та ін. Керівництво РФ розуміє, що чи 
не найголовніша частина перемоги полягає в охопленні якнайбільшої території 
своїм інформаційним продуктом.Здійснюється це різними методами, серед 
яких: 

· Введення заборони на роботу українських журналістів на 
окупованих територіях. Зокрема на початок березня 2014 р. на сході України 
зафіксовано 31 випадок викрадення або захвату в заручники журналістів, з них 
20 випадків сталися в Донецькій області. 

· Блокування роботи українських інформаційних каналів. Практично 
з перших днів провокацій на офіси українських ЗМІ здійснювалися напади з 
метою перешкодити їм роботу. 

· Заміна виключених українських телеканалів російськими.  
· Створення пересувних пунктів інформування. 
· Поширення не правдивої інформації, викривлення реальних подій . 
Але інформаційна війна яку веде РФ також надає можливості Україні 

вести боротьбу в даному конфлікті не тільки на фронті, а й через інформаційну 
складову компенсувати недостатній військовий та економічний потенціал, 
висвітленням реальних подій, із залученням фактів та доказів, що в свою чергу 
призводить до посилення тиску на Росію з боку інших держав. А також 
розвинути та вдосконалити методи боротьби в інформаційному просторі. 

До пріоритетів протистояння негативному медіа простору слід віднести : 
· Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері інформаційної 

політики.  
· Розвиток національної інформаційно-комунікативної 

інфраструктури.  
· Робота із залучення міжнародної спільноти до протидії загрозам з 

боку Російської Федерації. 
· Налагодження механізмів здійснення інформаційно-психологічних 

операцій, системи активного кіберзахисту інформаційного простору країни, 
який призваний діяти не тільки в цілях захисту, а й з метою асиметричної 
відповіді агресору. 
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· Комплексна, ефективна державна політика щодо забезпечення 
інформаційної безпеки. 

· Підтримка наукових розробок у галузі інформаційної політики 
загалом та інформаційної безпеки зокрема. 

· Впровадження політики медіаграмотності у школах та при 
підготовці фахівців у вищих навчальних закладах України. 

· Заохочення працівників культури до створення якісного 
українського інформаційного продукту. 

Отже, сучасна тактика бою вимагає від сторін конфлікту всебічного 
охоплення різного роду простору. Зараз найбільша війна ведеться за розум 
людей, що є одним із найголовніших факторів в інформаційній війні, так як 
формує ставлення мирного населення до армії, її підтримку населенням тощо 

В підсумку потрібно відмітити, що Україна за роки гібридної війни 
змогла сформувати пріоритетні напрямки розвитку медіа простору, навчилася 
протидіяти інформаційній пропаганді, а також використовувати направлену 
проти неї боротьбу в своїх цілях. 

 
к.пед.н., доц. Прохоров О.А. (ВІКНУ) 
к.соц.н., доц. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

 
МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Зміни, які відбулися в останні роки в політичному та соціально-

економічному житті Україні сприяли трансформаційним процесам в секторі 
безпеки і оборони України. У зв’язку з чим особливої актуальності набувають 
проблеми теоретичної та практичної розробки проблем підвищення 
ефективності військово-професійної діяльності військовослужбовців, і зокрема, 
проблем мотивації представників офіцерського корпусу. 

Зазначимо, що підвищення мотивації має наметі отримання максимальної 
віддачі від військовослужбовців, що сприятиме підвищенню бойової готовності 
та мобільності Збройних Сил України. Метою даної публікації є розкриття 
особливостей методики соціологічного дослідження метою якого є дослідження 
станів та визначення типів військово-професійної діяльності офіцерів. Дана 
методика дозволяє виявити фактори. Які детермінують мотиваційну сферу 
офіцера, атокож визначити мотивацію від “найбільш предпочитаемого” до 
“найменш предпочитаемого”, які в певній мірі впливають на результативність 
діяльності військових підрозділів.  

В основі методики емпіричного дослідження мотиваційної сфери 
офіцерів лежать такі її компоненти соціальний простів мотиваційної сфери 
офіцерів, в якому здійснюється їх військово-професійна діяльність; критерії 
соціальної ефективності мотивації військово-професійної діяльності офіцерів 
(умови за яких застосування мотивуючих факторів може бути визнано 
ефективним); показники соціальної ефективності мотиваційної сфери офіцерів 
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(доступні для дослідження характеристики досліджуваного об’єкта, що 
отримуються під час накладення критеріїв на об’єкти); індикатори оцінки 
показників соціальної ефективності мотивації військово-професійної діяльності 
офіцерів – характеристики стану показників ран жування форм мотивації, за 
допомогою яких фіксується їх актуальність, а також місце і роль в системі 
мотивації військово-професійної діяльності. Такими ключовими індикаторами 
оцінки показників соціальної ефективності мотиваційної сфери офіцерів є: 
“оцінка стану” даного фактору мотивації та “оцінка значущості” даного 
фактору. 

Методика вивчення мотиваційної сфери офіцерів передбачає 
використання деяких соціологічних, психологічних та математико-
статистичних методів дослідження. Це зокрема тестування, анкетування, 
факторний аналіз, класифікація, якісна інтерпретація кількісних даних. 

Зазначимо, що у визначенні типу мотивації застосовується концепція 
мотивації В.І. Герчікова, який на основі типізації особистості виокремив п’ять 
типів професійної мотивації: інструментальний, професійний, патріотичний, 
побутовий, люмпенський. 

Завершуючи, зазначимо, що дана методика соціологічного дослідження і 
визначення типів військово-професійної діяльності офіцерського корпусу є 
універсальною, так як може бути використана для вивчення будь-якої категорії 
військовослужбовців з урахуванням особливостей, які притаманні цій 
соціальній групі. Також дана методика дозволяє визначити рівень та типологію 
мотивації військово-професійної діяльності офіцерів з метою поліпшення 
результативності їх діяльності. 

 
 

Прус М. (УДФСУ) 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЗБРОЯ ЯК ЗАСІБ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ 

 
Інформаційна боротьба  між суб’єктами є завдяки використання засобів 

масової інформації, комп’ютерних мереж, щоб вплинути на формування 
суспільної думки. Однією з основних її форм є інформаційно-психологічна 
війна, головними об'єктами впливу в якій служать моральні й психологічні 
властивості людей. Внаслідок цього, істотно зростає роль морально-
психологічного забезпечення діяльності військ, що здобуває головне значення в 
організації захисту від негативних інформаційно-психологічних впливів з боку 
протидіючих сторін. Інформаційно-психологічний вплив, який дедалі 
посилюється на всіх рівнях і сферах державного та військового управління, дає 
можливість стверджувати, що на сьогодні формуються умови для 
відокремлення інформаційно-психологічної зброї у відносно самостійний вид 
зброї. 

Інформаційно-психологічна війна може бути визначена як сукупність 
різноманітних форм, методів і засобів впливу на людей з метою зміни у 



 77

бажаному напрямку їх психологічних характеристик (поглядів, думок, 
ціннісних орієнтацій, настроїв, мотивів, установок, стереотипів поведінки), а 
також групових норм, масових настроїв і громадської свідомості в цілому. В 
деяких джерелах ці дії визначають також терміном інформаційне протиборство. 

На сьогоднішній день змінився характер боротьби, оскільки війна набула 
«гібридної» форми. Збройна боротьба зміщується в бік практичної реалізації 
інформаційних технологій. При цьому дедалі більше значення в досягненні 
політичних і воєнних цілей набувають інформаційно-психологічної зброї, 
заходів протидії впливам та особливостей конкретної території може стати 
фатальною під час подальшого загострення воєнного стану. 

Під час ведення інформаційно-психологічної війни психологічний вплив, 
який здійснюється на людей, може проводитись різноманітними засобами: по-
перше, це інформаційні засоби; по-друге, психологічний вплив може 
здійснюватися військовими засобами; по-третє, з метою психологічного впливу 
може використовуватися система торгових і фінансових санкцій, спрямованих 
на підрив економіки потенційного противника; по-четверте, психологічний 
тиск може здійснюватися політичними засобами, до них можна віднести 
створення чи підтримку існуючих опозиційних партій та рухів з метою тиску на 
керівництво держави. 

Інформаційно-психологічна зброя може спрямовуватися на придушення, 
знищення, дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію, дезадаптацію об’єкта 
впливу; вона може порушувати психічне здоров’я, спонукати до спонтанних, 
немотивованих, агресивних (чи антисоціальних) дій, спричиняти тимчасові чи 
незворотні зміни в свідомості особистості, а то й повне її самознищення. 

 
Прус А.О. (КОГПА) 

 
РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНО-РЕГУЛЯТИВНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИКА 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  
 

Соціальні трансформації в освіті вимагають переосмислення вищою 
школою підходів до професійної підготовки майбутніх учителів. В умовах 
сьогодення професійна підготовка майбутніх учителів повинна бути 
спрямована на максимальне розкриття потенціалу, підготовку до саморозвитку, 
самовизначення та самореалізації. Вища освіта має сприяти розвитку 
висококваліфікованого професіонала, який з мінімальними психічними 
витратами здатен активно, якісно і творчо реалізовувати педагогічні завдання. 
Такий вчитель має володіти ефективними засобами самовираження, 
саморозвитку та самоконтролю, що й актуалізує проблему формування 
особистісної та професійної рефлексії, саморегуляції майбутніх фахівців у 
процесі професійної підготовки  

Рефлексія як предмет дослідження на педагогічному рівні відображений у 
роботах таких вчених: І.Зязюн, В.Сластьонін, А.Хуторський, А.Коржуєв, 
В.Попов, Е.Рязанова, С.Кашлєв. Зазначені дослідники визначали її як 
особистісну якість та відносили її до складових педагогічного професіоналізму. 
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За твердженням ученої А. Бізяєвої, важливим компонентом психограми 
багатьох професій є рефлексивні властивості свідомості дорослої людини, 
особливо тих, що стосуються соціальної взаємодії, міжособистісного 
спілкування і сумісної діяльності. Професія вчителя образотворчого мистецтва 
має безпосереднє відношення до таких професій. Одним з факторів його 
професіоналізму є рівень розвитку рефлексії. Майбутній вчитель під час 
підготовки у закладі вищої освіти закладає фундамент для формування 
професійної самореалізації шляхом визначення своїх художньо-творчих і 
педагогічних якостей і постійно переосмислює свій професійний світ у 
відповідь на вимоги реальності. Тому здатність студента зайняти дослідницьку 
позицію стосовно своєї навчально-творчої діяльності й до самого себе як її 
суб’єкта ґрунтується на рефлексивно-регулятивних властивостях свідомості, 
що слугує критерієм у визначенні рівня сформованості професійної 
самореалізації.  

Реалізується цей компонент через такі рефлексивні процеси, як 
саморозуміння й розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, 
самоінтерпретація й інтерпретація іншого. Процес рефлексії пов'язаний з 
мотивами діяльності та є дуже важливим у підготовці майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва, так як високорозвинена особистісна мотивація та 
рефлексія, що відповідають цілям навчально-виховного процесу, забезпечують 
саморозвиток та самореалізацію майбутнього педагога. Рефлексивне мислення 
розглядають як одну з важливих умов усвідомлення, критичного аналізу і 
конструктивного вдосконалення власної діяльності. Розвиненість рефлексивно-
регулятивної сфери виявляється у наявності швидкої реакції на ті чи інші 
обставини, а також у вмінні критично мислити, аналізувати власну професійну 
діяльність, знаходити суперечності й недоліки, засоби їхнього усунення, у 
вмінні висловлювати власні думки та судження, адекватно оцінювати рівень 
своєї підготовки до діяльності за фахом, а також інших людей, здатності 
обґрунтовувати власний виконавський задум; аргументувати, доводити, 
роз’яснювати та розв’язувати завдання. 

Узагальнюючи усе вищесказане можемо зробити висновок, що 
сформованість рефлексивно-регулятивної сфери майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва виявляється у самостійності судження, самоаналізі; 
умінні передбачати можливі потреби та проблеми професійної діяльності; 
здатності до прогнозування своїх дій у професійній діяльності та їх результату; 
реалізації потреби майбутнього педагога у саморозвитку під час професійної 
діяльності; креативності у використанні різних методів для вирішення 
поставлених завдань; здатності до адекватної оцінки своєї підготовленості до 
професійної діяльності, а також сформованості рефлексивної позиції.  
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Пчелінська В. (ВІКНУ) 
  

ВПЛИВ НАСТРОЮ НА ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗСУ  

 
Насамперед це дуже актуальна тема , але нажаль дана тематика не 

розроблена, в напрямку дослідження впливу настрою на діяльності 
військовослужбовців під час проходження військової служби. 

Психологічними дослідженням настрою займалися А.Р. Лурия, 
Р.С. Лазарус, Н. Шварц, Р.В. Коудрі, Д.П. Холл, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 
К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В. Джеймс, А. Адлер, Г. Алпорт, К.Г. Юнг, 
К. Хорні, В. Франкл та багато інших. 

Настрій військовослужбовця є найбільш загальним емоційним станом, що 
охоплює військовослужбовця протягом певного періоду часу і здійснює вплив 
на  психіку, поведінку і діяльність. 

Настрій може охопити військовослужбовця швидко , повільно , 
поступово або раптово. Він буває позитивним чи негативним, стійким або 
тимчасовим. В процесі спілкування настрій може передаватися від одного до 
іншого військовослужбовця. 

Настрій характеризується слабкою виразністю та низьким ступенем 
усвідомлення. Військовослужбовець навіть може не помічати його. 

Він певною мiрою залежить вiд зовнішніх та внутрішніх чинників. Серед 
зовнішніх чинників найчастіше виділяють: зовнішні фактори (це може бути 
погода, навколишня природа,); відносини з іншими військовослужбовцями 
(грубість, образа, довіра, привітність тощо); становища військовослужбовця 
(задоволений чи не задоволений вiн своєю роллю на службi ) та внутрішні 
чинники: органічні процеси (стан здоров'я, хвороба, повноцінний сон, втома 
тощо); також  характер і темперамент ( кожен тип темпераменту має настрій 
який характеризує його. ) 

Характерно, що настрій відбивається на поведінці, забарвлює діяльність, 
стимулює або пригнічує активність особистості. Найчастіше настрій   
характеризується з позитивного боку , але бувають періоди коли настрій буває 
негативним. Коли  настрій позитивний то робота стає цікавішою 
продуктивнішою, все йде так як заплановано. Діяльність військовослужбовця 
покращується , приносить йому задоволення. Він краще справляється зі своїми 
службовими обов’язками.   

Отже, навчитися керувати настроєм можна і потрібно, для цього слід його 
аналізувати та контролювати. Це насамперед дасть змогу військовослужбовцям 
краще виконувати свою службову діяльність. 
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Рудковський О.М. (НАСВ)  
Черненко А.Д. (НАСВ) 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Проблема профілактики впливу психотравмуючих факторів бойових дій є 
вкрай актуальною. 

 Підрозділи, що безпосередньо перебувають у зоні проведення АТО 
потребують застосування до них сучасних заходів профілактики та розробки 
нових рекомендацій щодо засобів соціально-психологічної й психотерапевтичної 
допомоги. 

 На даний час визначають первинну, вторинну і третинну 
психопрофілактику. 

До первинної відносяться заходи, спрямовані на попередження впливу 
психотравмуючих факторів бойових дій на психіку солдата.  

До вторинної профілактики відносяться заходи виявлення 
військовослужбовців із змінами у психічній діяльності з метою попередження 
подальшого розвитку психічного захворювання.  

До третинної профілактики відносять роботу з психічно хворими з метою 
попередження їх інвалідизації.  

Профілактика впливу бойових дій на психіку солдата в бою є важливим 
елементом системи бойової підготовки військ. Її  врахування, знання та вміле 
застосування гарантуватиме успішне виконання бойових завдань. 

 
 

Рябова О.В. (ВІКНУ) 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 
КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПОБЛЕМ ЗГУРТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ 
 

На сьогоднішній день поняття емоційного інтелекту вивчене 
недосконало, а даремно, оскільки емоційна незрілість військовослужбовців 
призводить до таких проблем як низька адаптація у колективі, відсутність 
комунікативної компетентності, нездатність встановлювати конструктивні 
міжособистісні відносини. 

Військова служба, до того ж, має ряд обмежень. До специфічних умов, в 
яких здійснюється військова діяльність, на думку В. Ананьїна, належать: 
підвищений ризик, постійна бойова готовність; підвищені фізичні та моральні 
навантаження; побутова невпорядкованість, віддаленість від міст і культурних 
центрів, часта зміна місць проходження військової служби, для окремих 
військовослужбовців – тривалий відрив від сім’ї; перебування зі 
співслужбовцями інколи по 24 години на добу і 7 днів на тиждень; необхідність 
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значно більшого досвіду для соціалізації в ролі військового, ніж для звичайного 
цивільного життя; підвищення труднощів соціалізації після звільнення у запас.  

Обмеження свободи дій (в тому числі політичних прав і свобод), 
необхідність суворого дотримання вимог військової дисципліни та правил 
субординації змушують військовослужбовця придушувати бажання виразити 
емоції напряму та шукати інші шляхи та можливості для їх вивільнення. Як 
результат – міжособистісні конфлікти всередині колективу та поза його 
межами, зниження продуктивності діяльності, вживання алкогольних та 
наркотичних речовин, випадки самовільного залишення частини, самогубства.   

Часто можна спостерігати, що колишні військовослужбовці є дуже 
емоційно ригідними, оскільки в них просто відсутній досвід коректного 
вираження емоцій через постійну присутність формальних і неформальних 
рамок.  

Зважаючи на всі ці фактори, виникає питання значення емоційного 
інтелекту. Тобто по суті чи впливає емоційний інтелект на якість виконання 
поставлених завдань, чи головне – це звичайна спрацьованість, яка набувається 
під час бойового залагодження, навчань та тренувань. 

Постає питання, чи треба бути обізнаним в емоційній сфері, чи треба 
вміти виражати емоції, чи навпаки, важливим є вчасно їх законсервувати і 
відкласти подалі, щоб опрацювати пізніше. Можливо, набагато важливішим є 
протилежний полюс емоційної зрілості, а саме емоційна тупість, адже часто 
емоції та почуття лише заважають виконувати завдання, а емоційно нечуттєва 
особистість не буде відволікатися на свій внутрішній стан чи на стан свого 
товариша, таким чином буде не так схильна до стресів, депресії, а відповідно і 
до аддиктивних способів зняття емоційної напруги.  

 
 

Самусь Г.С. (ВІКНУ)  
Хилько М.І. (ВІКНУ) 

 
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВІД 
ДЕСТРУКТИВНОЇ ПРОПАГАНДИ 

 
 На сьогодні одним з найважливіших державних завдань є формування 

української ідентичності громадян країни. В умовах протистояння руйнівним 
впливам інших ціннісних систем, що нав’язуються інформаційними й 
культурними засобами, на порядок денний висувається потреба інтенсифікації 
усіх можливих чинників, що сприяють формуванню ідентичності. 

На момент початку російської агресії інтервенція культурних цінностей 
була безперешкодною, що у свою чергу призвело до ціннісного розколу країни, 
який за класифікацією С. Гантінгтонає цивілізаційним, оскільки в його основі 
те протистояння ціннісних систем, яке в європейських країнах перебуває лише 
у сфері взаємин з іммігрантськими громадами. Наявний поділ переконливо 
засвідчують результати систематичних соціологічних досліджень з 1994 р. до 
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сьогодні. Так, станом на лютий 2018 року 52% українців дотримуються думки, 
що війну почали Росія та сепаратисти (хоча це водночас показує, що 15% 
покладають провину на Україну, а третина має невизначену думку; 
враховуючи, що від початку війни минуло чотири роки, це є негативним 
фактором), а 43% вважають, що в Криму і «ДНР» / «ЛНР» переслідують 
українців та україномовних (проти 10%, які вважають, що це в Україні 
переслідують росіян та російськомовних). З огляду на це, очевидно, що питання 
щодо покращення стану національної інформаційної безпеки є одним із 
пріоритетних для України.  

29 грудня 2016 року було введено в дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України «Про Доктрину інформаційної безпеки України». 
Відповідно до загальних положень, що містяться в цій Доктрині застосування 
Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило 
інформаційну сферу на ключову арену протиборства. І тому актуальною є 
потреба визначення інноваційних підходів до формування системи захисту та 
розвитку українського інформаційного простору.  

Головними завданнями, що зараз покладаються на державні установи є не 
тільки захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу 
Російської Федерації, деструктивної пропаганди російських ЗМІ, а також 
створення умов та засобів для успішного «інформаційного наступу». При 
розробці інформаційної стратегії необхідно брати до уваги, що саме наступ є 
пріоритетними, адже чим більша бездіяльність з нашої сторони, тим більша 
перевага у нашого ворога.  

Передумовами успішної інформаційної політики є визначення 
пріоритетних напрямків державної політики в інформаційній сфері. Можна 
виділити наступні вектори діяльності: 1) забезпечення інформаційної безпеки; 
2) забезпечення захисту і розвитку інформаційного простору України; 
3) забезпечення відкритості та прозорості держави перед громадянами; 
4) формування позитивного міжнародного іміджу України. Серед таких заходів 
мають бути: створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та 
оперативного реагування на них; стимулювання розвитку національного 
виробництва текстового та аудіовізуального контенту; забезпечення 
функціонування Суспільного телебачення і радіомовлення України; повне 
покриття території України цифровим та інтернет-мовленням; підвищення 
медіа-грамотності суспільства; активізація скоординованої інформаційної 
роботи закордонних дипломатичних установ України. Цей перелік заходів не є 
вичерпним. Інформаційний потік – безперервний та динамічний і пронизує усі 
сфери суспільного життя, тому реакція повинна бути такою ж швидкою та 
змістовною. 

Таким чином, подолання існуючого протистояння україноцентричного і 
російськомовного світів на користь першого потребує системи заходів і 
значних зусиль та ресурсів щодо підтримки і поширення україномовного 
інформаційно-культурного продукту в нашій країні та за її межами. 
Пріоритетними мають бути не лише військові і зовнішньополітичні питання, а 
й поруч із ними питання інформаційної безпеки з її провідним складником – 
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зміцненням власних ціннісно-культурних кодів шляхом протекціоністської 
державної культурної політики.  

 
Свинар А.О. (ВІКНУ) 

 
ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗСУ 
У сучасному світі професійна діяльність багатьох людей протікає в 

екстремальних умовах. Ефективність такої діяльності визначається не тільки 
професійними знаннями, вміннями і навичками, а й професійно важливими 
властивостями, в числі яких - стійкість до стресів, що є компонентом 
адаптивності особистості. 

Стійкість до стресу - важливий фактор збереження нормальної 
працездатності, ефективної взаємодії з оточуючими і внутрішньої гармонії 
людини у важких, стресових умовах. Успішне виховання стресостійкості 
військовослужбовця передбачає систематичні вправи в обстановці небезпеки і 
ризику, в умовах навчань, занять, максимально наближених до бойових. 
Соціальні відносини відіграють дуже важливу роль в житті людей, їх вплив на 
психологічне благополуччя людини. Групова соціальна підтримка, яка 
включена в технологію формування стресостійкості, призводить до підвищення 
стійкості до стресу, а також самоактуалізації особистості. Самоактуалізація, за 
допомогою соціально-психологічної підтримки в свою чергу, робить 
сприйняття людей більш адекватним, що в цілому підвищує їх стійкість до 
стресів. Соціальна підтримка робить благотворний вплив, як в звичайному 
повсякденному житті, так і під час стресу. Дія соціальної підтримки потенційно 
може включатися в двох випадках в ході оцінки стресора і подолання стресу. 
По-перше, вона може спрацьовувати на стадії оцінювання стресора. По-друге, 
соціальна підтримка може включатися на стадії подолання стресу і 
спрацьовувати за допомогою редукування впливу стресу на індивіда. 

Основними етапами соціальної підтримки у формуванні стресостійкості 
є: 

- встановлення довіри; 
- дослідження причин непродуктивності в стресі; 
- диференціація і узгодження конфліктних прагнень у сфері 

внутрішньоособистісного простору; 
- диференціація і узгодження конфліктних прагнень у сфері 

міжособистісного простору; 
- зміна звичних некоструктивних стереотипів поведінки і взаємодії. 
Отже, стресостійкість являє собою сукупність особистісних якостей, що 

дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні 
навантаження (перевантаження), зумовлені особливостями професійної 
діяльності, без особливих шкідливих наслідків для діяльності, що оточують і 
свого здоров'я. 
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к.політ.н., доц. Сірий С.В. (ВІКНУ) 
 Присташ А.С. (ВІКНУ) 

 
ПРИВАТНІ ВОЄННІ КОМПАНІЇ. 

 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Ініціатива створення документу, що регламентує діяльність приватних 
воєнних компаній (ПВК), була висунута спільно Швеийцарією та Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) у 2006 р. 16 – 17 січня 2006 р. 
Федеральниий департамент закордонних справ Швейцарії організував у Цюріху 
першу зустріч, присвячену даному питанню, метою якої було проведення 
неформального діалогу з обговорення можливих заходів щодо регулювання 
діяльності приватних воєнних компаній.  

15 вересня 2008 р. у м. Монтрьо 17 держав та МКЧХ підписали 
Документ, текст якого містить правила та належні практичні методики при 
роботі з ПВК, що діють у районах збройних конфліктів, точна назва документу: 
«Документ Монтрьо про відповідні міжнародно- правові зобов’язання і 
передові практичні методи держав, що стосуються функціонування приватних 
військових та охоронних компанійу період збройного конфлікту.  

Метою Документа Монтрьо є забезпечення дотримання державами та 
ПВК міжнародного гуманітарного права (Женевських конвенцій та Додаткових 
протоколів до них) та права прав людини.  

Даний документ складається з двох частин. У Частині I йдеться про 
відповідні правові зобов’язання ПВОК. У Частині II міститься більше 70 
прикладів з належних практик чи рекомендацій, що сприяють дотриманню 
міжнародних зобов’язань з боку держав. Документ Монтрьо є першим 
міжнародним документом, що встановлює міжнародні стандарти діяльності 
ПВК у період збройних конфліктів, і є основою для майбутньої кодифікаційної 
роботи у цьому напрямі.  

Згодом, під егідою ООН було розпочато роботу з підготовки проекту 
міжнародної конвенції про контроль, нагляд і моніторинг за приватними 
воєнними й охоронними компаніями. Згідно з проектом, метою конвенції є 
підтвердження і укріплення принципу відповідальності держав за застосування 
сили, визначення функцій, які відповідно до норм міжнародного права 
належать до виключної компетенції держави і не можуть бути передані 
приватним підприємствам, сприяння співробітництву між державами- 
учасницями щодо ліцензування та регулювання діяльності приватних воєнних 
та охоронних компаній з тим, щоб вони могли більш ефективно вирішувати 
будь-які проблеми, що стосуються повноцінної  реалізації зобов’язань у сфері 
прав людини, у тому числі права на са- мовизначення, забезпечення механізму 
моніторингу за діяльністю приватних воєнних та охоронних компаній, 
вироблення механізмів розслідування випадків зловживання або порушення 
норм міжнародного гуманітарного права та прав людини.  

На регіональному рівні правовими питаннями функціонування приватних 
воєнних компанія займається Рада Європи. Парламентська асамблея в 2009 році 
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висловила побоювання з приводу "розмиття" монополій держави на 
використання сили. Однак,  Парламентська асамблея далі рекомендацій 
загального характеру не пішла. Ці рекомендації націлені на укріплення 
співпраці країн Європи з даного питання. Крім цього, самі ПВК мають 
внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Вони грунтуються на 
міжнародному Кодексі поведінки приватних воєнних компанії, розроблених у 
2010 році. Цей документ не є унікальним, і по суті, лише повторює 
рекомендації, викладені в документі Монтрьо. Однак, значення Кодекса не 
варто применшувати : він важливий для створення правової бази і 
добровільного розвитку культури в самих приватних воєнних компаніях, що в 
перспективі дозволить виробити більш ефективні способи регулювання їх 
діяльності. 

Таким чином, у сучасному світі простежується тенденція врегулювання 
відносин за участю ПВК. Ця тенденція проявляється в активному 
міжнародному нормотворчому процесі щодо встановлення міжнародно-
правового статусу та режиму діяльності приватних воєнних компаній, що 
дозволяє говорити про формування перспектив врегулювання нагляду та 
контролю над приватним воєнним сектором. 

 
Сельдеміров Д.О. (ВІКНУ) 

к.політ.н., доц.  Кирик В.Л. (ВІКНУ) 
 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У сучасних умовах найактуальнішою науковою проблемою є вивчення і 

аналіз становлення національно-державницької свідомості. З’ясування 
тенденцій в орієнтаціях людської, особливо національної свідомості та 
поведінки, є однією з відправних точок, де все більше вчених об’єднують 
зусилля у дослідженні різних аспектів цього соціального феномена. Особливо 
це торкається такого прошарку українського суспільства, як 
військовослужбовці. Актуалізація вивчення проблеми національно-
державницької свідомості військовослужбовців в сучасному науковому світі 
зумовлена розмаїттям проявів людської індивідуальності, зростанням 
особистісного фактору у воєнно-політичних процесах, демократичними 
змінами в постсоціалістичних країнах, зменшенням рівня етнічної 
толерантності, посиленням розвитку етнонаціональних конфліктів, зростанням 
міграційних процесів, локальними військовими конфліктами та війнами.  

В Україні, у зв’язку з особливостями її історичного розвитку і, 
відповідно, існуванням військового протистояння, проблема національно-
державницької свідомості постає як найактуальніша наукова і соціальна 
проблема. Вивчення національної свідомості української молоді обумовлено, 
перш за все, тим, що самевійськовослужбовці є активним носієм, рушійним 
чинником, визначальною силою у збереженні національної свідомості, а, 
відповідно, і державності. 
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Національна-державницька свідомість, як відомо, включає теоретичні, 
буденні, масові та елітні запозичені й асимільовані ідеї, настанови, прагнення, 
культурні набутки, що утворюють духовний універсум нації. Існують також 
сталі конструктивні параметри національної свідомості. Вони функціонують в 
єдності раціональних та ірраціональних сутнісних проявів: національного 
характеру, національної мрії, національної ідеї тощо. 

Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності 
нинішньої національно-політичної свідомості таким нагальним 
характеристикам політичного часу, як особливості виборчого процесу, 
переходу країни на новий рівень суспільного життя, здійснення 
адміністративно-територіальної реформи тощо. Постає перед Україною і низка 
непростих ментальних, духовних, світоглядних проблем. Серед них одна з 
найголовніших – формування реального громадянського суспільства. Без 
високого рівня національної свідомості досягнення цієї мети видається 
неможливим. 

 
Скрибець В.В. (ЦМПЗ ЗСУ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 
Впровадження інформаційних технологій у збройних силах є нагальною 

вимогою сучасності. Перевага у часі та ступені інформованості стає неодмінною 
умовою перемоги у війні, що переконливо доводить досвід останніх збройних 
конфліктів і локальних війн.  

Особливо наочно це виявила сучасна, так звана гібридна війна Росії проти 
України, яка прихована під виглядом “народного повстання” так званих ДНР і 
ЛНР. Використання інформаційної боротьби приховало межу між війною і миром. 
Збройні сили Росії та їхні інформаційні структури ще у мирний час вирішували 
задачі, що характерні для війни. Інформаційно-психологічна війна проти України 
хоч фактично офіційно керівництвом Росії не оголошувалася, але й ніколи 
практично не припинялася.   

На момент початку російсько-української війни медіапростір встиг 
кардинально змінитися. Бурхливий розвиток технологій, високошвидкісний 
Інтернет, блоги та соціальні мережі збільшили об’єм і швидкість обміну 
інформацією в тисячі разів. Росія ж ретельно готувалася до гібридної агресії та 
концентрувала увагу саме на інформаційному протистоянні. Посібники, 
методички, фабрики тролів, темники, прийоми роботи, розподіл ролей були 
розроблені заздалегідь. 

Інформаційно-психологічні операції російських спецслужб і ЗМІ щодо 
відвернення України від вступу до Європейського Союзу, НАТО, розгону 
студентського майдану, розстріли беззбройних героїв Небесної сотні приховали 
анексію українського Криму Росією та її агресію на Донбасі під виглядом так 
званої гібридної війни, замаскованої під нібито народне “повстання”. 

Організований інформаційно-психологічний вплив на людей став 
специфічним явищем сучасності, важливим і ефективним засобом досягнення 
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різних цілей на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. Негативний 
інформаційно-психологічний вплив на військовослужбовців все частіше 
використовується різними дестабілізуючими силами як зброя, що знижує 
готовність і здатність їх якісно та ефективно виконувати покладені на них 
завдання. Тому ефективна діяльність особового складу, керівного складу та 
органів військового управління в сучасних умовах неможлива без забезпечення 
готовності військовослужбовців до інформаційно-психологічної протидії 
протидіючій стороні. 

Протидіяти інформаційно-психологічним операціям ворога необхідно 
широкою пропагандою серед наших воїнів та населення України священного 
права Українського народу, як єдиного джерела і носія влади, на захист 
державного суверенітету, територіальної цілісності, єдиної державної мови та 
цивілізованого європейського вибору України. 

 
к.філос.н. Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

к.соц.н., доц.  Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 
 

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВІЙСЬКОВОГО ПЕДАГОГА 
 
Загальновідомо, що український офіцер – це обличчя Збройних Сил 

України. Основи формування офіцерського корпусу України закладаються у 
вищих військових навчальних закладах, а провідну роль в процесі становлення 
майбутнього офіцера-професіонала відіграє його педагог. 

Сьогодні українське суспільство знаходиться на етапі формування 
інформаційного постіндустріального суспільства, в якому домінує візуальна 
культура або “культура ока”. Сучасна візуальна культура передбачає 
обов’язковість технології іміджування, тобто створення індивідуального і 
колективного іміджу.  

Не обминули технології іміджування і Збройні Сили України, 
результатом яких став – імідж Збройних Сил України. Останній представляє 
собою емоційно забарвлений символічний образ або узагальнене стереотипне 
уявлення про них, стихійно чи цілеспрямовано сформоване в масовій 
свідомості. 

Зазначимо, що імідж як соціально-психологічний феномен розглядається 
з двох крайніх смислових позицій: як результат сприйняття людини іншими 
людьми, коли акцентується ситуативна обумовленість іміджу, його 
відповідність очікуванням аудиторії і як образ, цілеспрямовано сформований 
людиною, суб’єктом. Розглянемо професійний імідж військового педагога з цих 
двох позицій. 

Так, характеризуючи професійний імідж, як соціальне явище, зазначимо, 
що він зорієнтований на сприйняття поведінки, що визначає професійний успіх, 
відповідність певним очікуванням. Професійний імідж – це персоніфікований 
образ професії, тобто узагальнений емоційно забарвлений образ типового 
професіонала, який має символічну природу, що володіє впливом та який 
здійснює психологічний вплив на оточуючих. 
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Імідж військового педагога включає в себе особистісну та професійну 
складову. Так, військовий педагог повинен бути приємним, організованим, 
співпрацюючим, впевненим, критичним, відвертим, практичним, розумним, 
гнучким, розкутим, серйозним, активним, працьовитим, дотепним, 
оригінальним, раціональним, цілеспрямованим, товариським, винахідливим, 
доброзичливим, нескутим, ненаївним, нескладний, непринципове (риси 
індивідуального іміджу). 

А глибоке знання дисципліни, вміння зацікавити своїм навчальним 
предметом, вміти грамотно дохідливо пояснювати навчальний матеріал, 
володіти високим інтелектом – є рисами ідеального професійного іміджу. 

Крім того військовий педагог повинен мати гарні манери, виразну мову, 
мати підтягнуту фігуру. 

 
к.філос.н. Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНКЕТНОГО МЕТОДУ 

В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ВІЙСЬКОВОГО ПЕДАГОГА 
 

У сучасних умовах трансформації українського суспільства успішне 
виконання завдань подальшого розвитку сектора безпеки та оборони 
невід’ємно пов’язано із необхідністю формування позитивного іміджу 
Збройних Сил України та привабливості військової служби. За умов організації 
науково обґрунтованої та системної діяльності позитивно сформований імідж 
армії значно сприяє зміцненню збройних сил, безпеки країни та її авторитету. 
Не залишається осторонь процесу формування позитивного іміджу Збройних 
Сил України і вища військова школа. Перше, що представляється коли мова 
заходить про військовий виш – це військовий педагог. Він формує у курсантів 
систему професійних компетенцій, які дадуть їм можливість якісно виконувати 
їх професійні обов’язки. 

Імідж військового педагога – це багатогранне явище, яке складається з 
особистісних та професійних характеристик. 

Зазначимо, що імідж військового педагога, як і будь-яке інше соціальне 
явище. Можна досліджувати за допомогою анкетного методу, який дозволяє 
забезпечити отримання досить якісної інформації за умови суворого 
дотримання вимог методики і техніки складання анкети. 

Тому при розробці анкети необхідно дотримуватися таких основних 
правил. 

1. Зміст анкети має відповідати темі і завданням дослідження. Для цього 
кожне питання необхідно співвіднести з дослідницькими завданнями. 

2. Мова анкети повинна бути вільною від поширених кліше, газетних 
штампів і стереотипних оборотів і близькою до повсякденної мови 
респондентів. Послідовність питань слід будувати таким чином, щоб в процесі 
заповнення анкети у респондентів зберігалась зацікавленість і був стимул 
відповідати на її питання. При цьому слід оперувати ситуаціями, які знайомі і 
зрозумілі респондентам. 
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3.Формулюючи “підказки”(запропоновані варіанти відповідей) потрібно 
уникати психологічного тиску на респондента, не нав’язувати йому власну 
точки зору, або таку що є найбільш зручною для дослідника. Необхідно також 
дотримуватися пропорції в підборі “позитивних” і “негативних” суджень, 
звертаючи увагу на їх розташування в анкеті. 

4. Під час опитування респондент не повинен вирішувати складних 
завдань, що забирають у нього багато часу. 

5. Анкета повинна бути вивірена в часі і побудована з урахуванням 
вимог, які пред’являє до дослідження місце проведення опитування. 

6. Анкету необхідно складати акуратно, а при її поліграфічному 
оформленні слід використовувати різні шрифти, які допоможуть відділити 
питання від запропонованих варіантів відповідей на нього і від пояснень щодо 
заповнення анкети. 

Зазначимо, що основним інструментом отримання первинної емпіричної 
інформації є питання анкети. Так, під останнім ми розуміємо вислів 
(повідомлення), який розрахований на отримання первинної емпіричної 
інформації і дозволяє операціоналізувати ознаки досліджуваного соціального, 
соціально-психологічного, соціально-педагогічного, психолого-педагогічного 
та будь-якого іншого процесу або явища. Така пропозиція, що вимагає 
відповіді, і є найважливішим елементом структури анкети. 

Питання анкети класифікують за різними ознаками. Так, за змістом 
питання бувають: про факти, поведінку, інформованість, знання, настанови, 
мотиви, оцінки тощо. За роллю, яку вони виконують в анкеті: основні, 
неосновні, контактні, буферні, контрольні, заохочувальні, провокуючі, такі що 
знімають напругу, питання-фільтри. За формою: питання-шкали, питання-
малюнки, питання-таблиці, питання-індекси, питання-меню, питання-діалоги, 
проективні питання. За ступенем свободи: відкриті, напівзакриті, закриті. За 
характером спрямованості питання: прямі та опосередковані. 

 
к.філос.н., Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

Свинар А.О. (ВІКНУ)  
 

ВІЙСЬКОВИЙ СИНДРОМ «АТО»: АКТУАЛЬНІСТЬ  
ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
У ряді багатьох наслідків (економічних, політичних, соціальних), які 

будь-яка війна несе для суспільства, з’являються також і психологічні наслідки 
для людини, особливо для тих, хто приймав безпосередню участь у бойових 
діях. Діапазон впливу факторів війни на людину надзвичайно широкий. При 
цьому набагато більший масштаб мають пом’якшені і відстрочені наслідки 
війни, що впливають не тільки на психофізичне здоров’я військовослужбовців, 
а й на їх психологічну врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних 
орієнтацій тощо. Військові медики все частіше використовують такі 
нетрадиційні термінологічні позначення, як бойова психічна травма, бойове 
стомлення; іншими словами, йдеться про «в’єтнамський», «афганський», 
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«чеченський» синдроми, а на сьогодні, в Україні, можна стверджувати, на 
виникнення «синдрому АТО». 

Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців виникає 
внаслідок реакції на події загрозливого або катастрофічного характеру. 

Перші симптоми посттравматичного розладу більше схожі на звичайну 
депресію: це нав’язливі яскраві спогади, що часто повторюються у снах, 
постійне відчуття тривоги, дратівливості, підвищена чутливість до інших подій, 
які нагадують пережитий стрес, спалахи гніву, зниження концентрації уваги, а 
також почастішання серцебиття, підвищення артеріального тиску, головна біль. 

Фахівці сходяться на думці, що подолати проблему можна лише 
об’єднавши зусилля лікарів-психіатрів, психотерапевтів і психологів. Фахівці 
наполягають: психологічну допомогу повинні отримувати не тільки 
військовослужбовці, але й їхні родичі. На думку психотерапевтів, найбільш 
значущою для бійців, що повернулися з війни, є підтримка найближчих родичів 
(матері, дружини) та командира. Дуже сприятливим засобом виходу зі стану 
посттравматичного стресового розладу є систематична організація зустрічей 
між бійцями та створення груп взаємопідтримки між тими, що разом пройшли 
через бойові дії, а ще краще, коли ці зустрічі проходять за участю командира, 
який є лідером та взірцем для своїх підлеглих. 

Таким чином, назріла необхідність створення державної системи 
комплексної реабілітації військовослужбовців, що беруть або брали участь у 
бойових діях, які перенесли бойові психічні травми. Створення такої системи 
дозволить цілеспрямовано здійснювати заходи щодо забезпечення збереження 
фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців, забезпечить 
профілактику постстресових реакцій, буде сприяти підтримці готовності 
особового складу до виконання завдань у особливих умовах. 

 
к.п.н. Сорокіна Н.В. (КНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 

Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до навчання іноземних 
мов у вищій школі зумовила появу нових педагогічних технологій, до яких 
можна віднести метод проектів. Це одна з форм навчання у співпраці 
(cooperativelearning). Методу проектів притаманна сукупність дослідицьких, 
пошукових, проблемних методів, які є творчими за своєю сутністю. 
Характерною особливістю цього методу є спрямування на особистість 
студента, а відтак у його основі лежить особистісно-діяльнісний підхід до 
навчання. Метод проектів сприяє також реалізації компетентністного підходу 
до професійної іншомовної підготовки, адже у процесі виконання проблемного 
завдання, студенти набувають комунікативного, професійного досвіду, 
розвивають навички самостійної роботи, соціальної взаємодії, рефлексивні 
вміння, що сприяє формуванню їхньої професійної іншомовної компетентності, 
в цілому. 
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У науковій літературі визначають такі типи проектів: творчі, ігрові, 
інформаційні, практико-орієнтовані, дослідницькі; за тривалістю виконання 
проекти поділяють на короткострокові, середньострокові та довгострокові; за 
предметною галуззю – монопроекти та міжпредметні; за кількістю учасників – 
індивідуальні, парні, групові. 

Практика застосування проектних завдань у процесі професійної 
іншомовної підготовки студентів 2 та 3 року навчання в межах курсу «Іноземна 
мова та переклад» відділення сходознавства Інституту філології КНУ імені 
Тараса Шевченкавже має певний досвід, який активно перейшов у традицію 
організації проектних тижнів, упродовж яких студенти мають змогу 
презентувати результати своєї діяльності не тільки у власній групі, а на 
паралелі. Найтиповішими видами проектної діяльності, що пропонуються, є 
такі: підготовка і презентація іноземною мовою проспектів, буклетів як 
результату певного соціально-комунікативного завдання 
(«Newapproachesinourschooloflanguages»;проведення інтерв’ю і презентацію 
його результатів («TheUkrainianDream», «WhatmakesaTeacherGood?»);створення 
власного креативного проекту («TheFutureMuseum», «TheFutureSchool»). 

Оцінювання проекту є предметом особливої уваги. Нами 
розробленийлист оцінювання проекту, що нараховує десять критеріїв з певною 
кількістю балів: якість доповіді (чіткість, аргументованість, глибина логічність 
викладу матеріалу), якість оформлення презентації, культура мовлення, контакт 
з аудиторією тощо).  

Отже, проектна робота сприяє розвитку комунікативних навичок і вмінь 
студентів, демонструє рівень їхньої підготовленості до професійного 
іншомовного спілкування, дає змогу проконтролювати їхній досвід у сфері 
соціальної та комунікативної взаємодії, виявити певні труднощі як 
мовленнєвого, так і соціального характеру івизначити можливі шляхи їх 
подолання. 

 
Стискун О.В. (ВІ КНУ) 

Батрименко О.В. (ВІКНУ) 
 

СПІВПРАЦЯ З НАТО ЯК ОДИН ІЗ ВЕКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Важливим напрямком зовнішньої політики України є євроатлантична 

інтеграція. Її необхідність обумовлена прагненням забезпечити надійний захист 
територіальної цілісності та суверенітету, недоторканість кордонів. 
Найпотужніший військово-політичний союз у світі та Європі є НАТО. 

Регулярні контакти і співробітництво України з НАТО на постійній 
основі почалися після підписання Україною рамкового 
документа:«Партнерство заради миру». Україна розцінює програму як 
важливий елемент загальної структури європейської стабільності й безпеки, що 
спрямована на дальший розвиток і практичне поглиблення стосунків НАТО з 
країнами-членами Ради Євроатлантичного партнерства в галузі оборони, 



 92

військово-цивільного співтовариства та миротворчих операцій. Основні 
завдання та особливості програми Партнерство заради миру полягають: в 
забезпеченні основних свобод і прав людини, захисті свободи, справедливості і 
миру. Приєднуючись до Програми партнерства заради миру, держави-члени 
Північноатлантичного альянсу, які її підписали, вважають важливим 
збереження демократичного суспільства, свободи від залякувань, а також 
дотримання принципів міжнародного права; в забезпеченні демократичного 
контролю над збройними силами; в сприянні відкритості у плануванні 
національної оборони та формуванні військового бюджету; в підтриманні 
здатності та готовності в межах, передбачених Конституцією, брати участь в 
операціях, здійснюваних під егідою ООН. 

Співробітництво України з НАТО як один із напрямів безпекової 
політики нашої держави спрямований на досягнення високих стандартів країн-
членів Альянсу, взаємовигідну практичну взаємодію України з Альянсом у 
подоланні традиційних та нових викликів і загроз, а також на забезпечення 
належного місця і впливу України в міжнародній безпековій системі. 

Отже, Україна має працювати в напрямку досягнення стандартів НАТО,  
для рівномірної співпраці, а в майбутній перспективі вступу до НАТО. 

 
Стужук Ю.П. (ВІКНУ) 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО 

 
На сьогоднішній день питання про вступ України до НАТО займає вагоме 

значення. Події останніх років (зокрема Антитерористична операція на Сході 
України, анексія Криму Російською федерацією) стали приводом до роздумів, 
про забезпечення безпеки у державі. Якщо раніше більша частина населення 
України вважали, що вступ України до Північноатлантичного союзу може мати 
для України негативні наслідки, то сьогодні переконані в тому,що він може 
значно покращити обороноздатність нашої держави. 

Якщо у 2014 році, лише 16% українців підтримували вступ до 
Північноатлантичного союзу, то за проведенням опитування наприкінці 2017 
року уже 62 % населення України підтримують вступ до НАТО.За даними 
Інтерфакс-Україна, Президент України Петро Порошенко, у грудні 2017 року 
заявив, що референдуми про вступ України в НАТО і ЄС пройдуть в 
найближчому майбутньому. "Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну 
інтеграцію, - і навіть не сумнівайтесь, що в найближчому майбутньому в 
Україні точно пройдуть референдуми про вступ до НАТО, і я переконаний, що 
народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Європейському 
Союзі", - сказав він. 

Окрім проведення опитування серед українців, у березні 2018 року, 
президент дав нові розпорядження про те, що підготували проект поправок до 
Конституції України, у якому будуть закріпленні прагнення вступу України до 
НАТО, тобто даний курс буде реалізований вже на законодавчому рівні. Він 
зауважив, що Україна прагне приєднатися до Північноатлантичного союзу 

https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-anonsuvav-referendumi-pro-vstup-ukrayini-v-nato-i-yes-261990_.html
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через 10 років. На його переконання, разом з Україною Північноатлантичний 
альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні. Президент зауважив, 
що «держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії». 

На сьогоднішній день, Україна витрачає на обороноздатність держави до 
6% ВВП, що є в чотири рази більше, ніж частина держав НАТО. Наведені дані 
вказують на те, що одним з основних пріоритетів держави – це є зосередження 
уваги на сферу безпеки. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що в нинішніх умовах 
відносини України та НАТО відіграють важливу роль у забезпеченні 
обороноздатності України. Подальший рух України до повної взаємосумісності 
з Альянсом виглядає безальтернативним в умовах міжнародної та регіональної 
безпечної обстановки, що склалася на цей час. 

Аналіз останніх подій, тенденцій і перспектив розвитку свідчить нам про 
те, що лише вступ до Північноатлантичного союзу гарантуватиме нам безпеку, 
не тільки військову та військово-технічну, але і в перше чергу – політичну. 

 
Ступницька О.І. (ВІКНУ)  

Лалетін С.П. (ВІКНУ) 
 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Однією з основних ознак розвитку сучасного суспільства є стрімкий 
розвиток комп’ютерних інформаційних технологій, який дає можливість 
сучасній людині навчатися, обговорювати проблеми, які турбують 
,знайомитися та спілкуватися з друзями, а також перенестися в будь-яку країну 
світу, дізнатися про її культуру та традиції, використовуючи необмежені 
можливості всесвітньої мережі Інтернет.  

Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Проте слід 
зазначити, що мережа Інтернет дає не тільки можливість для розвитку 
здібностей, покращення знань та розширення кола інтересів, але й містить у 
собі реальні загрози як для дорослих, так і для дітей. Нарівні з позитивними 
сторонами, соціальні мережі мають і негативні наслідки – це інтернет-
залежність, економія або відсутність часу на живе спілкування. Соціальні 
мережі, відсуваючи на другий план класичні інститути соціалізації – родину, 
школу, друзів, – займають усе більш домінуючу роль у процесі соціалізації 
особистості й здійснюють безпосередній вплив на її ціннісні орієнтації. 

Тому є важливим дослідити вплив соціальних мереж на формування їх 
особистості .Однак слід розуміти, що, не зважаючи на те, що в інтернет-мережі 
інколи можна отримати деякі дані анкетного характеру і навіть фото та реальне 
зображення співрозмовника, вони не дають реалістичного уявлення про нього. 
Анонімність спілкування в інтернет-мережі сприяє самопрезентації, надаючи 
людині можливість не просто створювати про себе враження за власним 
вибором, але й бути тим, ким вона захоче, що нерідко призводить до 
виникнення девіантної поведінки та агресивності. 
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 На відміну від інших засобів інформації, соціальні мережі поєднують у 
собі друковану, фото- та відеоінформацію. Використовуючи інтернет-мережу 
для навчання, ми можемо сприймати одну й ту ж інформацію такими каналами 
сприйняття: зоровим, слуховим, оскільки є можливість прочитати, побачити та 
почути, що суттєво покращує процес засвоєння інформації. 

Перебуваючи у віртуальному світі та вивчаючи ту інформацію, яка 
розміщена у соціальних мережах, кожен із нас формує свою систему цінностей, 
яка визначає виняткове ставлення до певних дій, вчинків, явищ як віртуального, 
так і реального життя; визначає нашу поведінку та майбутню соціальну 
діяльність, що становить собою ціннісний компонент. 

 
Сухонос О.І. (ВІКНУ) 

к.політ.н., доц. Кирик В.Л. (ВІКНУ) 
 

МІЖНАРОДНІ ФОРМАТИ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ В 
УКРАЇНІ 

 
Вже четвертий рік Україна протистоїть гібридній агресії з боку РФ, 

частиною якої є збройний конфлікт на Донбасі. Реакція світової спільноти на ці 
події поступово змінювалась від «глибокого занепокоєння» до розуміння суті 
проблеми і активної участі у процесі мирного врегулювання. Зрештою зусилля 
України у протистоянні з набагато сильнішим агресором були підтримані 
міжнародним співтовариством, у першу чергу ООН, НАТО, ОБСЄ, Євросоюзом 
та його державами-членами, США та багатьма державами світу. Нині Україна 
активно використовує міжнародні формати з метою подолання конфлікту, 
відновлення миру та територіальної цілісності країни, а також безпеки у 
Європейському регіоні. 

Для зміцнення і реформування окремих елементів сектору національної 
безпеки відповідно до сучасних вимог необхідно домовитися про надання 
Україні консультативної, технічної та матеріальної допомоги державами, які є 
гарантами її безпеки відповідно до Будапештського меморандуму, а також 
НАТО та ЄС. Західні держави, якщо вони дбають про власну безпеку, повинні 
стати пліч-о-пліч з Україною в її протидії загарбнику. Російська агресія 
порушує світовий правопорядок, загрожує глобальній безпеці та підриває 
режим нерозповсюдження ядерної зброї, а отже, створює загрозу кожному 
члену міжнародного співтовариства, зокрема й особливо західним демократіям.  

Недостатньо жорстка реакція Заходу на агресивні дії з боку РФ зрештою 
надала останній стимул діяти й надалі ще більш агресивно та нахабно, що 
вилилося в реальну війну проти України.У цій ситуації Україна вкрай 
зацікавлена в тому, щоб сформувати в європейських партнерів єдине бачення 
ролі Росії як агресора – і щодо Криму, і щодо сходу України. Росія однаково 
виступає як нападник та порушник суверенітету України і під час окупації 
Криму, і під час збройного вторгнення на територію східних областей. 

У контексті прагнення РФ до глобального реваншу зрозуміло, що будь-
які запевнення, що Україна не вступатиме до Альянсу, нічого не вирішують і 
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аж ніяк не можуть задовольнити апетити новітнього агресора. Двері НАТО для 
України залишаються відкритими, що особливо важливо в контексті вже 
здійсненої відмови України від позаблокового статусу. 

Тому,Україна потребує чіткої зовнішньополітичної доктрини, 
підпорядкованої завданню збереження суверенітету і стратегічно спрямованої 
на відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок анексії Криму та 
воєнних дій на території Донбасу. 

 
д.п.н., проф. Ткач О.І. (КНУ)  

 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ РЕЖИМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
У контексті динаміки транзиту має місце індекс демократизації, 

розроблений фінським політологом Т. Ванханеном чинником транзиту є 
поглиблення диверсифікації контролю над важливими ресурсами, 
матеріальними, власністю, духовними (система освіти). Тим самим зростання 
рівня диверсифікації контролю стає важливим індикатором, який приближує 
крах авторитарної системи. «Концентрація владних ресурсів призводить до 
автократії, розподіл ресурсів влади веде до демократії». Умовами виникнення 
демократії є поширення владних ресурсів у суспільстві, коли жодна з груп не 
спроможна придушувати конкурентів і тим самим убезпечувати гегемонію.  

Отже, сучасна політична наука пов’язує транзитивні процеси з 
чинниками, що включають рівень соціально – економічного розвитку, 
історичний процес становлення і ступінь національної єдності суспільства, а 
також масове поширення демократичних норм і цінностей. Диверсифікація 
контролю над ресурсами формує механізм, здатний забезпечити трансформацію 
рівня економічного розвитку в нову політичну форму, якою у даному випадку є 
перехід до демократії. 

Дослідження А.Пшеворського свідчать, що безпосередньої залежності 
між демократизацією і рівнем економічного розвитку не існує. 
“Демократизація, - зазначає А.Пшеворський, - не є безпосереднім продуктом 
економічної модернізації і може розпочатися і в економічно нерозвинутих 
суспільствах, хоча більш високий ступінь економічного розвитку дає більше 
шансів становлення демократії”. 

Національна ідентичність є також важливим засобом легітимації 
політичної влади у перехідному суспільстві. Вона легітимізує діяльність 
національних еліт і створює необхідні передумови існування національної 
держави”. Тому національна ідентичність є чинником для розуміння перебігу 
транзитивних процесів.  

Теоретичні та прикладні напрацювання транзитології не мають 
практичної цінності; по-перше, відмова від чисто процедурного підходу та 
включення до аналізу транзитивних процесів структурних чинників. Як відомо, 
первинну парадигму транзитології було розроблено на основі дослідження 
переходів до демократії країн Південної Європи, Латинської Америки. 
Пострадянські транзити не повністю вписуються в класичні моделі 



 96

демократичних переходів, що склалися в політичній науці, оскільки вони мають 
іншу стадіальність, відрізняються специфічною ієрархією процедурних та 
структурних факторів, мають змішаний характер форм транзиту, реалізують 
одночасні перетворення в різних сферах, стимулюють появу складних 
конфліктів. Крім цього, посткомуністичні транзити і зумовлені ними 
трансформації характеризуються специфічними ознаками, дефіцит 
демократичних акторів, недостатній розвиток соціального і політичного 
капіталів у суспільстві, неузгодженість пріоритетів і ціннісних орієнтацій 
елітних і суспільних груп. 

 
Ткаченко Б.І. (ВІ КНУ) 

Джус О.А. (ВІКНУ) 
 

ВОЄННА ПОЛІТИКА В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ 

 
Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і 

спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і 
використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів 
збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних 
або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії. 

Воєнна політика нерозривно зв’язана і тісно взаємодіє з усіма 
напрямками загальної політики, а в період війни ця взаємодія набуває 
характеру загальної інтеграції при домінуючої ролі воєнної політики. Найбільш 
тісно воєнна політика взаємодіє з економічною, соціальною, науково-технічною 
і духовно-культурною сферами загальної політики. 

Також, воєнна політика є частиною загальної політики політичних партій. 
Кожна політична партія має свою програму у якій викладені основні цілі та 
методи досягнення цих цілей; виклад політичної платформи партії або 
державних інститутів, основних положень цілей їх діяльності та способів їх 
реалізації, гарантій виборцям тощо. 

Розробка програм політичними партіями є однією з найбільш важливих 
функцій, яка здійснюється внаслідок внутрішнього обговорення членами партії 
та прийняття відповідно до установлених процедур. Програма скеровує 
діяльність партії, коли вона перебуває при владі. В той же час, партії повинні 
інформувати громадянське суспільство і виборців про свою діяльність та 
вживати всіх можливих заходів, які б збільшували прозорість, надавали грунт 
для здорової критики та передбачали вимірювальність здобутків. 

Воєнна політика є ключовим питанням в програмах політичних партій. 
Тут описуються цілі, способи, методи і засоби, які політична партія буде 
виконуватиме в цій сфері.  

Засобами досягнення воєнно-політичної мети виступає збройне 
насильство, ядро якого – збройні сили. Армія – безпосередній об’єкт воєнної 
політики. Армія визначає можливості держави по захисту країни і досягненню 
воєнно-політичної мети на міжнародній арені. Один з воєнних теоретиків 
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Генріх Жоміні писав, що уряд, який під будь-яким приводом залишає в зневазі 
свою армію, годен засудження, тому що підготовляє приниження своїй країні і 
своїм військам замість того, щоб, діючи протилежно, підготувати їх успіх.  

Таким чином, головною метою партій в сфері воєнної політики є 
створення обороноздатної, міцної і незалежної держави з сильною, 
професійною армією, яка  буде спроможна захищати свою країну, а також 
інтереси і права її громадян. Це досягається шляхом реформ в військовій, 
економічній, політичній, соціальній сфері, а також в сфері національної 
безпеки.  

 
к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Стратегія формування позитивного іміджу ЗСУ передбачає широке 

використання відповідних технологій, методів і прийомів, тобто реалізації 
воєнно-іміджевої політики держави, яка базується на: державній інформаційній 
політиці, зв’язках з громадськістю, морально-психологічному забезпеченні, 
рекламній діяльності. 

Інформаційна політика держави в процесі формування позитивного 
іміджу ЗСУ полягає у створенні інформаційного простору, який спрямований 
на зміцнення авторитету військовослужбовця та престижу військової служби, 
удосконаленні механізмів взаємодії суспільства та армії, забезпеченні 
морально-психологічної готовності до військової служби, протидії негативному 
інформаційно-психологічному впливу та спотворенню інформації щодо 
діяльності військових структур. Важливим елементом формування такого 
інформаційного простору та водночас складовою частиною воєнно-іміджевої 
політики є зв’язки із громадськістю Міністерства оборони України, інших 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За допомогою 
різних технологій ЗМІ привертається увага громадськості до актуальних питань 
військової служби, що сприяє їх обізнаності з повсякденною діяльністю 
збройних сил. 

Процес формування позитивного іміджу ЗСУ неможливий без активної 
рекламної діяльності Міністерства оборони. Реклама відіграє значну роль у 
сфері комплектування військовослужбовцями на контрактній основі, а 
рекламування військової техніки та зброї приваблює потенційних інвесторів до 
взаємодії в оборонно-промисловому комплексі. Таким чином, в основі стратегії 
формування позитивного іміджу вітчизняного війська має бути воєнно-
іміджева політика держави як визначальний чинник формування позитивного 
іміджу ЗС України. 
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Тюріна Ю.В. (ВІКНУ) 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ 
УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Проблема формування психологічної статі останнім часом привертає 

увагу фахівців, що займаються питаннями особистості. Адже ні в кого не 
виникає сумніву, що стать значною мірою визначає існування людини в світі. 
Важливими компонентами психологічної статі є гендерні уявлення, стереотипи, 
які засвоюються індивідом у процесі соціалізації та визначають статевотипову 
поведінку особистості. У сучасному світі відбувається процес трансформації 
гендерних уявлень, стереотипів, моделей з’являються нові, які повинні стати 
структурами статевої ідентичності. Тому виникає необхідність розкрити роль та 
місце гендерних уявлень, стереотипів у структурі статевої ідентичності; 
проаналізувати механізми формування гендерних уявлень особистості. Мета 
нашого теоретичного дослідження  полягає у вивченні психологічних 
механізмів формування гендерних уявлень та ітеграції їх в структуру статевої 
ідентичності. 

Здійснивши аналіз психологічних механізмів формування гендерних 
уявлень людини, ми дійшли висновку, що гендерні уявлення, стереотипи є 
важливою складовою психологічної статі. Психологічна стать є базовою 
характеристикою особистості, що формується в результаті інтеріоризації 
гендерних уявлень, стереотипів, які переломлюються через індивідуальні та 
вікові особливості. Гендерні стереотипи – це система уявлень, суджень, норм, 
які стосуються статусу чоловіків та жінок, норм їх поведінки, вчинків. Гендерні 
стереотипи закріплюють основні відмінності між чоловічим та жіночим світом. 
Засвоєння та інтеріоризація гендерних уявлень, стереотипів відбувається в 
процесі соціалізації, який має стадіальний характер. Основними джерелами 
гендерної соціалізації є держава, суспільство, релігія, нація, етнос, культурні 
взірці, інститути соціалізації та найближче оточення індивіда. 

 
к.пед.н., доц. Уліч В.Л. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Сторубльов О.І. (ВІКНУ) 
 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

В умовах сучасного реформування української системи освіти, 
принципових змін умов функціонування вищих навчальних закладів і 
становлення освітніх установ нового типу велике значення набуває 
організаційна функція керівництва освітою. У традиційному виді вона 
реалізується на трьох рівнях: державному, представленим Міністерством 
освіти, регіональному, що складається з місцевих органів керівництва освітою і 
рівні окремої освітньої установи (університету, інституту тощо). На всіх рівнях 
одним з головних об'єктів керівництва є навчальний процес у всіх аспектах 
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його організації (методичному, кадровому, матеріально-технічному, 
нормативному). 

Нормативне забезпечення містить у собі керівні документи, починаючи 
від основних законів, відомчі нормативні акти Міністерства освіти, положення і 
накази ректора, внутрішні накази, положення й інструкції інституту, 
факультету. Головними вимогами до нього є дотримання ієрархії з метою 
запобігання протиріч з нормативними актами більш високого рівня, чіткість 
формулювань, оперативність і системність. Ефективне нормативне 
забезпечення має на увазі обов'язковість виконання і створення для цього 
відповідних умов. Як показує практика, велика кількість фахівців-організаторів 
мають труднощі в роботі в зв'язку з великим потоком керівних документів. 

Методичне забезпечення діяльності організатора навчального процесу у 
ВНЗ повинне містити в собі інструктивні матеріали по виконанню конкретних 
обов'язків, а також допоміжні матеріали, що полегшують роботу, наприклад, 
стандартні бланки звітності, опису алгоритмів виконання яких-небудь робіт, 
приклади складання звітів і інших документів. Як правило кожен працівник у 
міру придбання досвіду сам створює деяку систему методів роботи й організує 
своє робоче місце і час відповідно до особистісних особливостей і деяких 
ідеальних представлень про свою професію. Чим краще організована його 
діяльність, тим вище рівень професіоналізму працівника і його професійна 
культура. 

Технічне забезпечення діяльності фахівців-організаторів складається в 
створенні парку оргтехніки, що відповідає сучасним технологіям обробки і 
створення документів, ведення баз даних, засобів комунікації. 

Чимале значення для професійної спеціалізації має оцінка адекватності 
затрачуваних зусиль матеріальній винагороді. 

Ціль керівництва професійною соціалізацією організатора навчального 
процесу у ВНЗ на державному рівні в даний час - створення системи вищої 
професійної освіти і підвищення кваліфікації управлінських кадрів ВНЗ по 
різним напрямках діяльності, у тому числі по організації навчального процесу у 
ВНЗ. 

Керівництво професійною соціалізацією організатора навчального 
процесу на рівні окремого ВНЗ повинне мати на меті, що відбита в самій суті 
об'єкта керівництва: створення умов для успішної соціалізації індивіда в 
процесі нової для нього професійної діяльності за допомогою трансформації 
минулого професійного досвіду і засвоєння нових ролей, норм, знань, 
цінностей в оптимальний термін на кожному етапі професійної соціалізації 
організатора навчального процесу у ВНЗ. 

Філь Г.В. (АПСВТ) 
 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ АРМІЙСЬКИХ СТРУКТУР 

 
Відсутність безпосереднього контакту громадськості із Збройними 

силами вимагає створення іміджу Армії – основного структурного елементу 
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моделі комунікацій силової структури із масовою свідомістю. Саме через імідж 
відбувається сприйняття та оцінювання Армії. Імідж виступає сполучною 
ланкою між громадськістю та Збройними силами, підкреслює особливо важливі 
характеристики структури, справляє емоційно-психологічний вплив на 
населення та забезпечує позитивне сприйняття і визнання у суспільстві. 

Імідж Збройних сил України можна трактувати як об’єктивний фактор, 
емоційно забарвлений символічний образ, узагальнене стереотипне уявлення, 
стихійно або цілеспрямовано сформовані в масовій свідомості, які в 
концентрованій формі передають суть цієї структури та несуть певне 
інформаційне навантаження. Професійно створений позитивний імідж 
функціонує як оптимальний інформаційний об’єкт, формує прихильність і 
визнання з боку громадськості й забезпечує адекватне сприйняття української 
Армії як силової державної інституції. 

Значення позитивного іміджу армії полягає в тому, що він впливає на 
стан воєнно-політичної безпеки держави, відіграє важливу роль у створенні 
якісної контрактної армії, оптимізує взаємовідносини між армією і цивільним 
населенням, впливає на масову свідомість, формуючи позитивну думку про 
армію та забезпечуючи її підтримку широкими верствами населення, коригує 
настрої суспільства, зокрема почуття захищеності і стабільності, впливає на 
створення зовнішнього іміджу держави, коли вона бере участь у міжнародних 
миротворчих місіях 

Основною метою формування іміджу збройних сил є посилення 
позитивної громадської думки про армію. У свою чергу, громадська думка 
через підтримку (чи непідтримку) збройних сил впливає на їх імідж. Це процес 
взаємозалежний: якщо армія не дбає про власний імідж, то за неї це робитимуть 
інші. В такому випадку імідж збройних сил формуватиметься стихійно і навряд 
чи буде позитивним. При створенні позитивного іміджу армії необхідно 
враховувати наступні фактори. Позитивний імідж збройних сил - це образ, який 
постає у масовій свідомості не стихійно, а спеціально створюється певними 
суб’єктами (іміджмейкерами) і впроваджується за допомогою інформаційних, 
рекламних та PR технологій з використанням засобів масової інформації. 

На сьогодні перед українською державою та її армією актуалізувалося 
завдання поліпшення іміджу Збройних Сил, аби посилити довіру й підтримку 
армії суспільством, підвищити самоповагу воїнів себе, стимулювати їх 
самовіддачу в службі, зробити її більш привабливою для молоді. 

 
 

Цимбалюк А.О. (НПУ ім. М.П. Драгоманова) 
 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Сьогодні інформація відіграє найважливішу роль в житті людей, вона 
стала регулятором усіх суспільних, політичних, економічних та соціальних 
відносин. Процес інформатизації розвивається настільки стрімко, що веде до 
створення єдиного інформаційного простору. Звичайно це є позитивним для 
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людства, адже швидкий обмін економічною, політичною, технічною 
інформацією дозволяє людству швидко розвиватися. Однак, створення 
інформаційного суспільства може призвести до руйнування духовності 
суспільства. Негативні прояви інформаційного суспільства породжують таке 
поняття, як інформаційна війна, яка сьогодні стала реальною загрозою безпеки 
людства. Аналізуючи війни та конфлікти не важко зрозуміти, що роль 
інформаційного забезпечення різко зростає, що свідчить про новий рівень 
протистоянь у сучасному світі. Інформаційна війна включає в себе багато 
аспектів, основними з яких є вплив на свідомість людини різними 
нейролінгвістичними засобами, які полягають в руйнуванні світогляду людей. 
Наслідки такої війни є катастрофічними, адже вона знищує противника, із 
середини, починаючи від зміни свідомості населення і закінчуючи численними 
фізичними втратами. В історії людства можна привести багато прикладів 
інформаційного впливу на людину з давніх часів, але в більшості інформаційні 
джерела були недосконалими, тому така війна була малоефективною. 

Активного розвитку інформаційні технології зазнали у період Першої та 
Другої світових війн, які показали ефективність впливу друкованих видань на 
психологію людей, формування їх бажань та цілей. За допомогою листівок, 
плакатів, радіомовлення насаджувалась своя ідеологія серед населення, що 
дозволяло формувати бажану суспільну думку, і як показала практика це давало 
блискучі результати. 

Але час найбільш активного розвитку питання інформаційної війни 
припадає на ХХІ століття. Головним завданням якої є підкорення свідомості, 
духовності противника з метою завоювання його ресурсами. Значення 
інформації для суспільства ХХІ століття постійно зростає, відбувся перехід від 
використання звичайної зброї до нової – інформаційної, зброї зі штучним 
інтелектом. Роль інформації під час бойових дій дуже велика. Нові 
інформаційні технології, (а це електронні засоби масової інформації, Інтернет, 
мобільний зв'язок, глобальна навігація) збільшили можливості інформаційного 
впливу у сучасні війні. Це дало можливість індустріальним державам посилити 
свою політичну, економічну і військову перевагу за рахунок лідерства в 
інформатизації, а також встановити глобальний інформаційний контроль за 
країнами світу, і тим самим нав’язувати свою волю. Отже, під загрозою 
опинилась незалежність, суверенітет менш розвинутих країн, на при великий 
жаль до останніх відноситься і Україна, тому для того щоб існувати в 
реальному світі потрібно створювати дієву систему інформаційної безпеки. 

У сучасній війні успіх може бути досягнутий і без вторгнення військових 
сил на територію противника. Факти переконливо свідчать, що інформаційно- 
пропагандистський вплив на населення зріс настільки, що можна легко 
проводити певні інформаційні операції, для максимального збільшення 
прихильників своїх ідей і зменшення їх у противника, існуючі інформаційні 
засоби здатні переконати кого завгодно. Така маніпуляція свідомістю є 
серйозною загрозою для адекватного розвитку суспільства, адже підштовхує 
людей робити хибні рішення. Отже, інформаційні війни ХХІ століття, вийшли 



 102

на новий рівень, який дозволяє підкорити собі будь-кого не застосовуючи 
фізичну силу. 

Під час інформаційного протистояння об’єктами, які потребують захисту 
є насамперед люди. Сьогодні високорозвинуті країни світу володіють 
потужним інформаційним потенціалом, який дозволяє швидко досягти своєї 
політичної мети. Драматизм ситуації полягає в тому, що на даний час відсутні 
конкретні міжнародно-правові документи, які б могли регулювати 
інформаційне протистояння на цивілізованому рівні. Саме тому сьогодні 
активно діє інформаційна злочинність. Це дійсно проблема глобального 
масштабу, вона знищує кордони між країнами, і така злочинність сьогодні 
набуває транснаціонального характеру, тому однією з головних проблем у 
розвитку сучасного світу є проблема інформаційної безпеки. 

Втрата власної незалежності та суверенітет для таких держав це лише 
справа часу. Під такою загрозою знаходиться і Україна. Історичний досвід 
конфліктів показав, що будь-яка нова сфера діяльності людини перетворюється 
в сферу збройного протистояння, такою зброєю сьогодні стала інформація, вона 
є поштовхом до інформаційних війн. Світ не стоїть на місці, технічний прогрес 
озброює сучасну людину не лише новими засобами виробництва, але й 
засобами знищення, як самого себе, так і оточуючих. Інформатизація 
суспільства вже призвела до багатьох незворотних процесів, які негативно 
впливають на суспільне життя, знищують духовність людини, її свідомість, 
такий темп розвитку сучасності може призвести до нездатності людини 
мислити, відчувати, проявляти емоції. 

 
Цимбалюк А.О. (НПУ ім. М.П. Драгоманова) 

 
ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ У КОЛЕКТИВАХ 

ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Керівник військового колективу у роботі повинен приділяти належну 
увагу питанням запобігання й попередження конфліктів. Науковцями доведено, 
що чим більша кількість членів колективу проявляє у стосунках між собою 
недовіру, конфліктність, тим складніше керівнику підтримувати на належному 
рівні організаційні та управлінські процеси, тим більш негативно це 
позначається на результатах діяльності, як кожного окремого 
військовослужбовця, так і підрозділу у цілому. 

Конфлікт визначається, як зіткнення протилежно спрямованих цілей, 
інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії. 
Класифікують конфлікти на основі таких показників: ступінь напруженості, 
тривалість протікання, кількість учасників тощо, а у військових колективах їх 
поділяють на службові та неслужбові. Службовий конфлікт – це конфлікт між 
начальником і підлеглим, підлеглим і начальником, між військовослужбовцями 
в рівних званнях і посадах. Неслужбові конфлікти стосуються різних сторін 
діяльності колективу. Це, переважно, міжособистісні конфлікти, в яких, 
насамперед, проявляється невміння взаємодіяти і спілкуватися один з одним, 
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низька соціально-психологічна культура та обізнаність. Тому, для профілактики 
і запобігання конфліктів у колективах керівнику необхідно запроваджувати 
профілактичні, діагностичні та психокорекційні заходи(соціально-психологічні 
опитування, бесіди, тренінгові заняття тощо) в системі психологічного 
забезпечення професійної діяльності колективу військового підрозділу із 
залученням фахівців-психологів. 

Метою таких заходів має бути: 
- підвищення рівня психологічних знань військовослужбовців щодо 

впливу соціально-психологічного клімату на діяльність військового підрозділу; 
- особливостей взаємодії з військовослужбовцями, які схильні до 

конфліктів, постійного з'ясовування стосунків; шляхів оптимізації ділового 
спілкування між співробітниками, тощо. 

Роботу краще розпочинати із проведення психологічних опитувань, щоб у 
процесі обговорення актуальних тем використовувати інформацію, що 
стосується колективу, який задіяний у вказаних заходах та враховувати 
міжособистісну сумісність співробітників, насамперед, при дорученні 
військовослужбовцям спільних завдань. Під міжособистісною сумісністю 
розуміємо оптимальне поєднання особистісних характеристик співробітників, 
що проявляється у їхній здатності узгоджувати свої дії та оптимізувати 
взаємовідносини у процесі спільної професійної діяльності, що позитивно 
впливає на її ефективність та результативність. До основних видів 
міжособистісної сумісності відносять: психофізіологічну (темперамент, 
потреби); психологічну (характер, мотиви поведінки) та інше. Керівнику слід 
враховувати, що у процесі взаємодії краще суміщаються два різних 
темпераменти: холерик і флегматик, сангвінік і меланхолік. Гірше уживаються 
особи з однотипними темпераментами. Разом з тим, до роботи, яка вимагає 
рухливості нервової системи від всіх її учасників, протилежні темпераменти 
непридатні. 

Отже, для запобігання конфліктам у військовому колективі керівнику 
необхідно запроваджувати діагностичні, профілактичні, психокорекційні 
заходи, які спрямовані на підвищення рівня психологічної культури, знань 
військовослужбовців, а також враховувати міжособистісну сумісність 
співробітників. 

 
Швець О.В. (КОГПА)  

 
КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ У ХУДОЖНЬО-

МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Компетентнісний підхід на сучасному етапі розвитку освіти і науки 
виокремився як до розвитку особистості, так і до процесу її навчання, 
виховання, підготовки до майбутньої професійної діяльності (Н. Бібік, 
А. Богуш, І. Зимня, Д. Ізаренков, О. Копусь, О. Савченко, О. Трифонова), який 
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розглядається як спрямованість освітньо-виховного процесу на досягнення 
результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова і 
загальнолюдська компетентності. Учені розглядають компетентнісний підхід 
як системоутворювальний елемент формування ключових компетенцій у тих, 
хто навчається, з позиції суб'єкта діяльності, який, своєю чергою, вимагає 
розуміння поставленої мети, вміння використовувати засоби, які є адекватними 
навчальній ситуації. Компетентнісний підхід розширює сферу впливу освіти 
на особистість майбутнього фахівця, формує настанову на саморозвиток в 
усіх видах діяльності. 

З'ясуємо визначення вченими поняття «компетентність». Зазначимо, що 
ряд учених характеризують компетентність як складне утворення, що 
складається із різноманітних компетенцій. Таку, компетентність, вчені 
визначають як «результат освітнього процесу, що охоплює когнітивну, 
операційно-технічну, мотиваційно-вольову, морально-етичну, соціальну, 
поведінкову складові суб'єкта діяльності» (Л. Казанцева); інтегральне 
багаторівневе особистісне новоутворення, яке формується на основі засвоєних 
компетенцій і характеризує ступінь підготовленості до діяльності (Т. Садова). 

На думку вчених (Г. Бєленька, Л. Петухова та ін.) професійна 
компетентність це професійна підготовленість і здатність суб'єкта праці до 
виконання завдань і обов'язків повсякденної діяльності, що зумовлена 
когнітивними та діяльнісними компонентами підготовки фахівця, яка виступає 
мірою і основним критерієм визначення його відповідності вимогам праці. 
Дослідниця С. Скворцова визначає компетентність як «властивість особистості, 
що виявляється в здатності до педагогічної діяльності; єдність теоретичної й 
практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності; 
спроможність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та 
проблемні ситуації, що виникають у педагогічній діяльності. Вважаємо, що 
таке розуміння професійної компетентності дещо звужує межі означеного 
поняття. 

Професійна компетентність вихователя за Г. Беленькою це здатність 
особистості вирішувати завдання професійної діяльності на основі фахових 
знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних професійно-
значущих якостей, і є результатом опанування вихователем низки фахових 
компетенцій. За вченою, основними етапами формування професійної 
компетентності студента в закладі вищої освіти є:  

· адаптація до умов навчання (усвідомлення й осмислення вибору 
діяльності, корекція життєвих пріоритетів, формування основних світоглядних 
позицій та принципів); 

·  індивідуалізація (розвиток, на основі знань, професійно значущих 
якостей та здібностей, професійних умінь);  

· інтеграція у педагогічне та соціальне суспільство (самореалізація). 
Отже, компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців 

дошкільної освіти до роботи з використання поетичних творів у художньо-
мовленнєвій діяльності розуміємо як спрямованість освітьо-виховного 
процесу педагогічного закладу освіти на озброєння майбутніх фахівців 
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теоретичними знаннями з теорії використання поетичних творів у закладах 
дошкільної освіти, сформованість у них відповідних умінь і навичок 
роботи з різновидами поетичних творів дитячої літератури, ключових 
мовних, поетично-мовленнєвих компетенцій, професійно-комунікативної 
компетентності та їх ефективне використання в подальшій професійно-
мовленнєвій діяльності. 

 
Шестопалова М.Ю. (ВІКНУ) 

Балабушка Є.О. (ВІКНУ) 
 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Аналіз стану військовослужбовців, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської 
збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, доводить, що при значних 
психоемоційних навантаженнях, викликаних існуванням реальної вітальної 
загрози, вплив психогенних чинників викликає негативні зміни в структурі 
особистісних якостей та психічному стані учасників бойових дій. 

Поведінка військовослужбовців в екстремальних ситуаціях детермінована 
рівнем їх стресостійкості. Низький рівень адаптаційних можливостей, і в першу 
чергу, низька стресостійкість – основна суб’єктивна причина, що викликає 
емоційні порушення військовослужбовців та призводить до зниження 
фізіологічної та психічної резистентності в бойових умовах. Від високої 
стресостійкості залежить надійність професійної діяльності 
військовослужбовців, вона дозволяє попередити дезадаптивні та 
психосоматичні розлади шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів, за допомогою 
попередньо опрацьованих стратегій і моделей поведінки в екстремальних 
умовах професійної діяльності. 

Аналіз публікацій українських, радянських і зарубіжних науковців про 
дослідження природи стійкості до стресу, доводить, що вивчення феномену 
стресостійкості у психології відображає різноманітність концептуальних основ 
наукових досліджень. Насамперед, встановлено, що стресостійкість – генетично 
зумовлена властивість особистості. Визначальними характеристиками 
первинної стресостійкості є швидкість переробки інформації, лабільність 
нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність 
діяльності. Чим вища первинна стресостійкість, тим вища вірогідність 
нормального функціонування організму і ефективної діяльності при збільшенні 
інтенсивності впливу стресогенних факторів зовнішнього середовища.  

У сучасній психології здійснюються спроби цілісного осмислення 
особистісних характеристик, відповідальних за успішну адаптацію та 
подолання життєвих труднощів. У цьому випадку, стресостійкість 
розглядається як особистісний симптомокомплекс, що має певну структурну 
організацію, яка розвивається в онтогенезі, та виявляє девіації при 



 106

різноманітних патологічних станах. Рівень стресостійкості 
військовослужбовця, в цьому випадку, формується в динаміці професійного 
становлення, зростаючи із підвищенням рівня професійної компетентності 
(досвід участі у бойових діях). Аналіз наукової літератури з проблеми 
особистісних ресурсів стресоподолання свідчить про те, що усвідомлення 
людиною наявності засобів допомоги у скрутному для неї становищі й 
наявність навичок оперування якомога більшою кількістю таких засобів, сприяє 
посиленню відчуття контрольованості ситуації і, внаслідок цього, більш 
ефективному подоланню проблем, що постають перед суб’єктом у 
екстремальній ситуації. Отже, формування стресостійкості як інтегральної 
характеристики психічного розвитку відбувається в процесі онтогенезу людини 
на основі генетично зумовлених характеристик індивіда. 

Дані численних емпіричних досліджень підтверджують припущення про 
можливість і доцільність розвитку стійкості до стресу як професійно важливої 
якості на етапі професіоналізації військовослужбовців (тренінги 
життєстійкості). На думку військових науковців, - одночасно із засвоєнням 
навичок управління стресом у військовослужбовців необхідно розвивати 
стресостійкість. В екстремальній ситуації, це дозволить проаналізувати й 
оцінити нагальну обстановку, підібрати ефективний спосіб корекції ситуації та 
успішно його застосувати. Основний підхід до розвитку стресостійкості 
військовослужбовця – це цілеспрямовані дозовані стресові впливи на 
пізнавальну, мотиваційну, емоційну та вольову сфери його психіки, на фоні 
яких виконується професійна діяльність. Методика розвитку стресостійкості 
співпадає з загальними принципами тренування: свідомість, цілеспрямованість, 
систематичність.  

 
Шкред К.М. (КОГПА) 

 
ПЕРШІ ДИТЯЧІ САДКИ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ (1919-1939) 

 
В нелегкий час для України організація «Просвіта» відіграла важливу 

роль у вихованні української національної свідомості й піднесення культурно-
освітнього рівня народу. Вся діяльність просвітян – це яскраве втілення турботи 
про дітей, про розвиток її розуму, почуттів, чистоти і благородства всіх 
духовних поривів.  

Результати історико-педагогічних досліджень дозволяють зазначити, що 
на початку ХХ ст. ініціаторами та практичними організаторами дитячих садків 
ставали товариства «Просвіти», «Рідної школи», «Союзу українок», 
«Товариства прихильників освіти», забезпечували дитсадки приміщеннями,  
літературою,  кадрами. Перед відкриттям дитячих садків організовувались 
теоретично-практичні курси «Садівничок», залучали і місцевих вчителів. В 
садках перебували діти від 3 до 10 років, по 10-20 дітей, а іноді до 50 чоловік. 

Результати аналізу архівних матеріалів, наукових джерел, вказують на те, 
що Кременецьку дошкільну освіту почали з організації клубу «Дитяче коло», до 
якого ввійшло понад 40 дітей. Заняття проводили 2 рази на тиждень, 
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організовували мандрівки на околиці міста, в Кременецькі гори, уроки співів, 
читання, рухливі забави, дитячі ранки, концерти, футбольні ігри. Подібний 
дитячий клуб у червні 1922 року створили в Почаєві. 

Проаналізувавши статтю викладача Кременецького педагогічного 
коледжу А. Калиноброцької «Перші дитячі садки» у посібнику «Місто 
Кременець в історії освіти, науки і культури», ми можемо стверджувати, що    
А. Животко, маючи певний досвід видавничої справи, одночасно організовує 
видання книжечок для дітей. Виходили вони у серіях «Дитяча бібліотечка», 
«Педагогічна бібліотека». Протягом 1922 року видали казочки для дітей 
«Рукавичка»,  збірку «Весняночка», А. Животко – сценічний образок «Однієї 
ночі», оповідання для дітей «Леся». 

За результатами історико-педагогічних досліджень ми можемо зазначити, 
що справу свого попередника продовжив його однодумець В. Дорошенко. У 
1925 році він очолив захоронку «Дитячий сад у Кременці», створену на базі 
дитячого клубу. У 1939 році відкритий перший дитячий садок у м. Кременець 
по провулку Словацького, будинок №3.  

Спадщина педагогічного минулого, витоки становлення дошкільної 
освіти в краї, надзвичайно актуальні для сьогоднішніх освітян. І велику роль у 
цьому аспекті відіграла організація «Просвіта», надбання якої не втратили 
актуальності і в наш час.  

 
Щока А.О. (ВІКНУ) 
Джус О.А. (ВІКНУ) 

 
ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА В СУЧАСНИХ ЛОКАЛЬНИХ 
ВІЙНАХ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

 
Звичайно, в сучасних умовах всі елементи інформаційного супроводу 

збройного конфлікту є важливими: і радіоелектронна боротьба, і захист 
інформаційних засобів управління військами, і зруйнування інформаційної 
інфраструктури супротивника, і розвідка. Але жодній складовій не приділяють 
сьогодні такої посиленої уваги, жодна не є такою розгалуженою по своїх 
напрямках, засобах, прийомах і формах, як вплив на свідомість: своїх військ і 
населення, військ і населення супротивника, світову суспільну думку. В жодній 
іншій складовій успіх не виправдав себе настільки в останніх збройних 
конфліктах.  

Такий вплив на свідомість вже отримав назву психологічної війни як 
складової інформаційного протиборства як більш широкого поняття. Це 
спеціально організований і професійно-здійснюваний вплив на свідомість, 
почуття і волю супротивника для досягнення воєнних і політичних цілей.  

Протягом усього XX століття масштаби і значення психологічної війни 
безупинно зростали. На сьогодні вона перетворилася в один з найбільш 
ефективних засобів боротьби між державами, а також між партіями, релігійно–
етнічними і фінансово–економічними угрупованнями усередині країн. 
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Основні цілі і завдання психологічної війни можна класифікувати по 
декількох різних підставах. За умовами розрізняють психологічну війну, 
здійснювану в мирний, воєнний і післявоєнний час, а також в ході миротворчих 
операцій. По об'єктах дії її ведуть проти військовослужбовців, цивільного 
населення, вищого військово–політичного керівництва супротивника і його 
союзників. Крім того, застосовуються спеціальні заходи, направлені на 
формування потрібного відношення до можливої війни (агресії) з боку світової 
громадської думки і країн–союзників. За часом здійснення цілі і завдання 
психологічної війни підрозділяють на довгострокові (стратегічні), 
середньострокові (оперативні) і короткострокові (тактичні). 

Основними об'єктами психологічних операцій виступають: 
– особовий склад збройних сил супротивника; 
– його цивільне населення; 
– населення і військовослужбовці нейтральних і союзних держав; 
– військовослужбовці і народ своєї країни. 
Окремим напрямком виділяють цілі і завдання психологічної дії на 

цивільне населення. Цивільне населення будь–якої країни менш ідеологізоване, 
ніж військовослужбовці, піддається слабкішому психологічному тиску з боку 
військово–політичного керівництва. Тому, а також з ряду інших причин, воно 
сприйнятливіше до пропаганди супротивника. 

Отже, психологічна війна як складова інформаційного протиборства – це 
складний і відповідальний процес, ефективне здійснення якого неможливе без 
апарату професіоналів що використовують належні технічні засоби. 

 
Шиковець С.О. (КНУ) 

 
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХУ СМЕРТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
Метою статті є висвітлення практик інтеграції страху смерті 

серед військових та опис способів оптимізації цього інтеграційного 
процесу. 

Зважаючи на високий градус суспільно-політичного 
протистояння в країні, на офіційно не проголошену, але за 
фактом реальну ситуацію війни в нашій державі, можна сміливо припустити, 
що зіткнення зі смертю відбувається чи не кожного дня в масштабах усього 
суспільства, у масштабах окремої особистості. 

Якщо в мирний період для вивчення впливу ситуації зіткнення зі смертю 
на життєпобудову особистості потрібно було б влаштовувати експеримент, 
то сьогодні такий соціально-психологічний експеримент “організовує” 
безпосередньо сама суспільно-політична ситуація в Україні.  

У мирному громадянському суспільстві смерть зазвичай винесена 
на периферію, дистанційована від буденного перебігу життя, 
відсторонена та забута, тоді як у воєнний період ситуація зіткнення зі 
смертю стає чимось очевидним, повсякденним і систематичним, хоча й 
не менш болючим і травматичним. Смерть стає ближчою до кожного як 
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даність прямого досвіду, через який усвідомлення власної скінченності 
оголює і викриває те, що може бути приховано, завуальовано, 
прикрашено. Такий прямий буттєвий досвід смерті мають військові, які 
перебувають у гарячих точках. Вони потребують особливої уваги 
психологів.  

Війна вимагає від людей рахуватися з правилами воєнного часу, 
змінюючи ціннісно-смислове поле, життєві пріоритети, плани на 
майбутнє тощо. Збитки і втрати від час воєнних подій важко порахувати 
через їхню масштабність і численність, особливо коли йдеться про 
психологічні збитки. Практики усвідомлення характерні для професійних 
військових, які мають відповідну освіту та досвід війни, для добровольців, які 
самостійно приймають рішення про участь у воєнних діях.  

Війна породжує низку травматичних факторів, які 
належать до числа найбільш тяжких у внутрішньому переживанні 
особистості. За інтенсивністю травматичного впливу виділяється 
ситуація зіткнення зі смертю, що потребує мобілізації та залучення 
значних біологічних, соціальних та психологічних ресурсів особистості 
військового. Військові найчастіше вдаються до таких практик прийняття страху 
смерті, як усвідомлення, ритуалізація, інвестування, що певною мірою 
мінімізують негативний вплив страху смерті і є джерелами 
особистісного ресурсу. Деякі способи оптимізації практик інтеграції 
страху смерті, зокрема масштабування та імунізація, використовуються 
військовими без безпосередньої участі терапевта.  

Залучення спеціаліста потребують такі психологічні процедури: 
перезавантаження, демеханізація, пошук нового сенсу, наративізація. 
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Секція 2 
 
 

ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
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Андрущенко Е.А. (НАДПСУ) 
Чмир В.М. (НАДПСУ) 

 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛЕВИХ 
АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ НА АВТОМОБІЛЬНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ ПІДРОЗДІЛІВ КОРДОНУ 

 
Провівши аналіз експлуатації автомобільних транспортних засобів (АТЗ) 

в підрозділах кордону, було встановлено, що значний вплив на погіршення 
технічного стану АТЗ в цілому впливає вихід з ладу акумуляторних батарей 
(АКБ). На АТЗ підрозділів кордону використовуються свинцево-кислотні АКБ, 
в яких електроліт представлений сумішшю дистильованої води і сірчаної 
кислоти. З усіх електротехнічних пристроїв сучасних високонадійних і 
довговічних АТЗ АКБ – саме ненадійний і недовговічний. Низька надійність 
найбільш чітко проявляється зимою. Термін служби вказаних АКБ в 
підрозділами кордону становить 4 роки або 75 тис. км пробігу. Але враховуючи 
особливості виконання оперативно – службових задач підрозділами кордону, не 
всі АКБ відпрацьовують встановлений ресурс.  

Тому одним із актуальних питань забезпечення високої технічної 
готовності АТЗ підрозділів кордону є обґрунтування шляхів раціоналізації 
використання АКБ. 

Одним із таких шляхів є використання гелевих АКБ, які виготовлені на 
базі технології GEL. Електроліт в них згущується до гелеобразного стану 
силікагелем. Гелеві акумулятори, технічні характеристики яких разюче кращі за 
аналоги, до того ж мають компактні габарити – за рахунок щільної компоновки. 
В умовах жорсткої експлуатації гелієві акумулятори надто витривалі. Вони 
володіють масою переваг: їх можна експлуатувати в будь-якому положенні 
(тільки не догори); вони нешкідливі, можуть встановлюватися в житловому 
приміщенні; пластиковий корпус забезпечує максимальну герметизацію; 
витримують до тисячі циклів заряду-розряду; можуть довго знаходитися 
розрядженими, при цьому забезпечуючи високий струм в ланцюзі; надійно 
працюють навіть при глибокому розряді (20%); мають низький струм 
саморозряду – при довгому простої АКБ заряд практично не падає; після 
заряджання повністю відновлюють номінальну ємкість; при руйнуванні батареї 
не витікає небезпечна кислота; вони витривалі до морозів до мінус 35 за 
Цельсієм; термін служби – до 10 років. Отже гелеві автомобільні акумуляторні 
батареї – це дуже перспективний напрям, в якому розвиваються нинішні 
джерела живлення. 

Всі ці якості роблять гелеві автомобільні акумуляторні батареї 
незамінними для автомобілів, які призначені для суворих умов експлуатації, де 
потрібна надійність і високі струми. До таких умов можна віднести умови 
використання АТЗ підрозділами кордону на сучасному стані охорони і оборони 
державного кордону України. 
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к.т.н. Ахмаметьєва Г.В. (ОНПУ) 
Коваленко В.В. (ОНПУ) 

 
АНАЛІЗ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ВБУДОВИ ДОДАТКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ В ПРОСТОРОВУ ОБЛАСТЬ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
В умовах законодавчого обмеження використання криптографічних 

засобів захисту інформації, а також поширення моніторингу відкритих каналів 
зв’язку, значного розвитку набули розробки в області стеганографії, яка 
забезпечує приховування самого факту передачі будь-якої конфіденційної 
інформації у непомітному на перший погляд контейнері, в якості якого можуть 
виступати цифрові зображення (ЦЗ), аудіо або відео.  

Серед стеганографічних методів для ЦЗ, що вбудовують додаткову 
інформацію (ДІ) у просторову область контейнерів, найбільш поширеним є 
метод модифікації найменших значущих бітів завдяки простоті його реалізації, 
можливості використання у тому числі в області перетворень цифрових 
контентів. Однак найчастіше метод LSB використовується з малою пропускною 
спроможністю прихованого каналу зв’язку (ППС), що з одного боку ускладнює 
процес стеганоаналізу, а з другого для передачі великого об’єму інформації в 
таких умовах необхідно підбирати контейнери великого розміру, але це не 
завжди зручно, наприклад, деякі електроні поштові служби встановлюють 
обмеження на максимальний розмір вкладення. 

Таким чином, актуальним є розвиток стеганографічних методів, що 
забезпечують високу ППС. Одним з таких методів є метод різниці значень 
пікселів (Pixel Value Differencing (PVD)), який забезпечує ППС від 1,5 до 
3 біт/піксель для ЦЗ в градаціях сірого. Існує багато різновидів технік вбудови 
ДІ (як у кожну пару пікселів, модифікуючи різницю між значеннями яскравості 
відповідно до біт прихованого повідомлення, так і в блоки розміром 2×2 або 
3×3 [1-3]). Однак значним недоліком всіх різновидів методу PVD є невисокі 
значення показника PSNR, що характеризує надійність сприйняття 
стеганоповідомлення, яке є результатом вбудови ДІ в контейнер. В існуючих 
роботах значення PSNR лежать в межах 33,79 дБ до 48 дБ, причому 
відбувається зростання PSNR зі зменшенням ППС, як правило, при ППС 
більшої за 1,5 біт/піксель значення PSNR не перевищують 43 дБ. 

Тому невирішеною залишається проблема забезпечення прийнятної ППС 
при високої надійності сприйняття стеганоповідомлення, що потребує 
удосконалення та підвищення ефективності існуючих стеганографічних підходів. 

  
Бадіміна Л.А. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 
 

ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ 

 

Складність задач технічної діагностики дискретних систем (ДС) зумовила 
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перехід до застосування різних видів інтелектуальних діагностичних засобів, 
що призначені для зменшення ролі людського фактору в розробці тестів та 
підвищення ефективності і продуктивності зазначеного процесу. З цією метою 
в технічній діагностиці широко застосовуються експертні системи, системи з 
нечіткою логікою, засоби на базі штучних нейронних мереж тощо. 

Одним із нових напрямків в технічній діагностиці ДС є застосування 
еволюційних моделей, в тому числі генетичних алгоритмів. 

В природі еволюція стала потужним механізмом розвитку i 
пристосування живих істот до навколишніх умов, який дивує різноманіттям i 
ефективністю рішень. В пошуках нових підходів, дослідники в галузі технічної 
діагностики звернулися до запозичених у природи моделей та алгоритмів 
вирішення різнопланових задач. 

Загалом, генетичний алгоритм – це алгоритм, що використовується для 
знаходження наближених розв'язків важкорозв'язуваних задач за допомогою 
застосування принципів еволюційної біології до інших наук. 

В технічній діагностиці основним застосуванням апарату генетичних 
алгоритмів є синтез і оптимізація тесових послідовностей. В той же час, 
можливості і цінність генетичних алгоритмів для задач технічної діагностики 
далеко не обмежується зазначеним напрямком. 

Призначенням елементарного діагностичного тесту є виявлення 
характерних ознак прояву певної несправності як реакції на збуджуючі тестові 
впливи, що подаються на об’єкт діагностування (ОД). Через складність ДС як 
ОД створення ідеальних елементарних тестів для окремих несправностей є 
майже неможливим, оскільки збуджуючі впливи ініціюють реакцію певної 
множини складових в структурі системи. Це зумовлює ряд супутніх 
проблемних аспектів в розробці тестів, що породжують перспективні задачі для 
застосування генетичних алгоритмів: 

– отримання даних про можливі прояви несправностей на наявних 
тестах; 

– підбір тестів для розрізнення ознак прояву несправностей; 
– виявлення нерозрізнюваних тестами несправностей; 
– виявлення структурних складових ОД, повне діагностування яких 

ускладнене або неможливе за наявних умов; 
– вибір контрольних точок для покращення результатів випробувань. 
Розв’язок зазначених та інших задач технічної діагностики дозволяє не 

лише збільшити ефективність перевірок ОД, але і сформувати вимоги щодо 
реорганізації структури ДС для підвищення тестопридатності.   

 
к.т.н. Банзак Г.В. (ОГАТРК) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА ВАРІАЦІЇ НА ВЕЛИЧИНУ 

ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Загальною проблемою при рішенні завдань оптимізації технічного 
обслуговування “по стану” (ТОС) є вибір оптимального вектора рівнів 
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технічного обслуговування (ТО). Суть цієї проблеми аналізується у даній 
роботі.  

Із простих фізичних міркувань зрозуміло, що вибір оптимального рівня 
ТО повинен залежати від статистичних властивостей визначального параметра 
i-го елемента. Очевидно, що головною характеристикою, від якої залежить 
вибір оптимального значення рівня ТО, є коефіцієнт варіації визначального 
параметра. Чим менше його величина, тим більшим повинне бути оптимальне 
значення рівня ТО.  

У розробленій імітаційній статистичній моделі як модель відмов 
елементів, що обслуговують, використається DN-розподіл. Особливістю DN-
розподілу є те, що коефіцієнт варіації розподілу дорівнює коефіцієнту варіації  
визначального параметра елемента, відмови якого породжують даний DN-
розподіл. Цей факт істотно спрощує дослідження властивостей оптимальних 
рівнів ТО. Досліджуємо, як залежить у середньому оптимальне значення від 
коефіцієнта варіації елементів, що обслуговують.  Дослідження зроблене в 
режимі моделювання ТОС із постійною періодичністю контролю.  

Для проведення дослідження розроблене спеціальне ПЗ, що дозволяє 
одержувати залежність показника від параметрів, що цікавлять нас. Результати 
розрахунків виходять у вигляді відповідних графіків. 

У цілому за результатами проведеного дослідження можна зробити такі 
виводи: 

1. Підтверджується загальне міркування про те, що чим менше величина 
коефіцієнта варіації випадкового наробітку до відмови елементів, що 
обслуговують, тим більшим повинне бути оптимальне значення рівня ТО. 

2. Тому що для елементів, що обслуговують, величина коефіцієнта 
варіації, як правило, значно менше 1, оптимальні рівні ТО для різних елементів 
повинні визначатися окремо. 

3. Якщо коефіцієнти варіації наробітку до відмови елементів, що 
обслуговують, близькі до 1, оптимальним рівнем ТО для них є значення 0,5.  

 
Бикбаєв О. (КНУ) 

Пусан В.В. (ВІКНУ) 
 

ВЕБ-ДОДАТОК МЕСЕДЖ 
 

Веб-додаток Меседж дозволяє створювати розсилки для відправлення 
повідомлень на електронну пошту, в соціальні мережі або меседжери. 
Насправді, для цих цілей можна було б обійтися звичайним додатком, де б в 
консолі користувач вводив повідомлення та адресатів. Перший сайт був 
створений у далекому 1990 році у швейцарському CERN-і - фізичній 
лабораторії, де бере свій початок сучасний інтернет, до якого всі ми звикли.  
Вже тоді піонери інтернету зрозуміли, що веб-сайти - зручний спосіб взаємодії 
з користувачем, надання йому потрібної інформації та доступу до потрібного 
функціоналу. Більшість користувачів сайтів не знають, як саме вони працюють, та 
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це й не важливо для них, - в кожної людини своя зона відповідальності, і ніхто не 
повинен бути експертом в усіх сферах. Якщо для користування додатком Меседж 
потрібно було б виконувати якісь не зовсім зрозумілі операції, щось налагоджувати, 
писати консольні команди, то це був би поганий продукт з користувацької точки 
зору. Тому варіант веб-додатку - найкращий у користуванні. Та й для сайту зовсім 
не важливо, який пристрій його відображає: комп’ютер, планшет, телефон або 
навіть розумний годинник. 

Сайт пропонує функціонал по створенню розсилок, повідомлень, адресатів, їх 
редагуванню або видаленню, додаванню акаунтів соціальних мереж; дає 
користувачу пояснення щодо того чи іншого аспекту роботи - тобто робить 
взаємодію між системою та користувачем максимально простою та 
ефективною.Веб-додаток поділений на розділи: по одному розділу на кожну 
основну одиницю в проекті. Є секція користувацького кабінету, де можна змінити 
пароль доступу до сайту, додати або редагувати необхідні логіни та паролі для 
доступу до акаунтів у соціальних мережах, та 3 секції для повідомлень, 
користувачів та масових розсилок. Підказки допомагають користувачеві, що 
вперше на сайті, швидше зорієнтуватися. Розсилка, повідомлення та користувач - 3 
різні секції, але вони є дуже схожими одна на одну. Це лист, де можна їх 
продивлятися, та сторінки для корегування, видалення, додавання нових. Спільний 
дизайн так само допомагає швидко зорієнтуватися та приступити до роботи: після 
створення нових повідомлень, сторінки адресатів та розсилок уже будуть звичними. 

Як фронтенд розробник я відповідальний саме за зовнішній вигляд сайту: за 
інтерфейс та користувацький досвід - те, що оцінює сайт з боку зручності та 
зрозумілості. 

Були пророблені сторінки, де б користувач зміг познайомитися з тим, що вже 
є у системі, та сторінки для внесення нових даних: створення повідомлення, 
створення адресату з такими варіантами, як електронна пошта або акаунт у 
соціальній мережі, та створення розсилки, де б можна було обирати повідомлення зі 
створених раніше та адресатів. Розсилки так само можна зберігати, якщо 
планується зробити їх регулярними, та редагувати, якщо потрібно внести нових 
адресатів або змінити повідомлення.Інтерфейс максимально простий, лише 
потрібний функціонал, ніяких опцій з сумнівною корисністю, адже важливо мати 
змогу оперативно створити необхідну розсилку та відіслати важливу інформацію, а 
не порпатися в налаштуваннях.На виході отримано сайт з досить інтуїтивним 
інтерфейсом, де запроваджено функціонал з розсилок повідомлень. 

 
Бойко  Р.В. (ХмНУ) 

 к.т.н., доц. Хмельницький Ю. В. (ХмНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ SDN АРХІТЕКТУРИ   
 

Постійне розширення функцій телекомунікаційних мереж та послуг, що 
надаються користувачам, ставлять особливі вимоги до гнучкості систем та 
оперативності управління, забезпечення необхідної якості, здатності 
адаптуватися до умов роботи та особливостей таких мереж, живучості як самої 
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мережі, так і систем управління. При створенні сучасних національних та 
регіональних інформаційних центрів управління перед організаціями постає 
відповідне завдання - забезпечення управління обладнанням, оптимізація 
існуючого устаткування телекомунікаційних мереж різних виробників-
постачальників, розробки систем управління, які б могли забезпечити контроль 
роботи та управління як існуючого, так і нового обладнання. Зазвичай 
надаються переваги системам управління, побудованих на базі та принципах 
систем пакетної комутації, а усі пошуки покращення управління мережами та 
вдосконалення систем управління спрямовані на зниження витрат та 
підвищення показників якості управління телекомунікаційними мережами. 
Тому основним недоліком існуючих методів управління є відсутність 
інформації про стан телекомунікаційної мережі у режимі реального часу. 

Дослідження та аналіз систем і методів моніторингу, збір статистики в 
існуючих системах моніторингу показує, що це відбувається за допомогою 
агентів, які встановлені на мережевих вузлах та які збирають статистичну 
інформацію, що передається із певним інтервалом у центр моніторингу. 
Зазвичай інтервал між кількома точками опитуваннями є досить великим, по 
скільки у сучасних маршрутизаторах частота опитування суттєво впливає на 
завантаження процесора і на пропускну здатність обслуговуючого пристрою. 
Збільшення частоти опитування призводить до зростання обсягу службової 
інформації, яка буде генеруватися системою моніторингу в процесі обміну 
повідомленнями між центром моніторингу та агентами. Існуючі системи 
моніторингу дають змогу збирати обмежену інформацію про інформаційний 
потік, яка зводиться максимум до завантаження портів чи окремих черг у 
буфері. Враховуючи проведений аналіз, можна дійти до висновку, що існуючі 
моделі управління інформаційним потоком у програмно - конфігуруємо 
мережах не враховують вимоги окремого клієнта, а диференціюють потоки 
лише за класами потоку інформації. Не використовують актуальні параметри 
управління та обслуговування як окремих каналів, так й індивідуальних потоків 
окремого клієнта, не можуть справитися із перевантаження елементів мережі, 
вузлів чи каналів і проводять маршрутизацію потоків, не диференціюючи їх за 
чутливістю до перемішування порядку пакетів та розриву з’єднання.   

Таким чином врахування особливостей методів управління для SDN 
архітектури  дозволяє операторам надавати відповідні сегменти послуг та в 
подальшому дозволить користувачам отримувати всі необхідні послуги із 
необхідною  надійністю, достовірністю та вартістю.  

 
д.т.н., проф. Бойченко О.В. (ТНУ) 

Гавриков И.В. (ТНУ) 
 

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ВИДОВ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 
 

Сегодня в условиях постоянно растущего количества сетевых устройств и 
соединений между ними особенно актуальными становятся вопросы 
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обеспечения безопасности информационных сетей, поскольку новые векторы 
атак обнаруживаются и применяются рекордными темпами. 

Согласно исследованию McAfee Labs, по состоянию на 2017 год 
«большая тройка» сетевых атак представлена браузерными атаками, брутфорс-
атаками и DoS-атаками.  

Использование злоумышленниками уязвимостей в веб-браузерах и т.н. 
«словарные атаки» на учётные записи пользователей остаются широко 
распространёнными и давно проверенными векторами.  

DoS-атаки, в свою очередь, становятся более опасными — в марте 2018 
года в пределах одной недели дважды был побит мировой рекорд масштабов 
DDoS-атак: GitHub подвергся атаке в 1,35 терабит в секунду, а через четыре дня 
неназванный провайдер интернет-услуг в США подвергся атаке в 1,7 терабит в 
секунду. Эти атаки выполнялись с применением доселе неизвестный вектор, 
основанный на использовании публичных серверов memcached, что позволило 
злоумышленникам значительно увеличить количество злокачественного 
трафика без использования для этой цели масштабной инфраструктуры. 

Другим принципиально новым вектором атак является т.н. интернет 
вещей (IoT) – глобальная сеть соединённых прикладных устройств, например, 
камер видеонаблюдения, устройств «умного дома» и других. Многие из 
используемых в этой сфере устройств пока обладают слабой защитой от 
вторжений, либо неправильно конфигурируются конечными пользователями, 
из-за чего они становятся особенно привлекательной целью для организаторов 
ботнетов – сетей компьютеров, используемых, в частности, в распределённых 
DoS-атаках. Так, атака с применением одного такого ботнета осенью 2016 года 
сделала почти невозможным на день посещение пользователями ряда крупных 
Интернет-ресурсов, включая Twitter, Amazon, PayPal и другие. Другой ботнет 
такого же класса использовался для атаки африканского государства Либерия – 
атака фактически делала невозможным доступ в Интернет из этой страны. 

В заключение можно сказать, что с ростом количества сетевых устройств 
непременно будут расти количество и масштаб сетевых атак. При этом многие 
атаки могут быть предотвращены при помощи использования актуальных 
конфигураций сетевых устройств и внедрения качественных политик 
безопасности. 

 
д.т.н., проф. Бойченко О. В. (ТНУ) 

Лукьянова М. А (ТНУ) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕКТИРОВКИ НОРМЫ ДИСКОНТА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 
Инвестиционный проект (ИП) представляет собой экономический или 

социальный проект, основой которого являются капитальные вложения.  
Риском ИП считается возможность возникновения таких ситуаций, 

которые могут негативно отразиться на всех или на отдельных участниках 
проекта.  
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Для оценки рисков ИП используют качественный анализ рисков, задачей 
которого является определение видов и причин возникновения рисков, и 
количественный - определение численных величин рисков.  

Рассмотрим один из методов количественного анализа риска ИП, 
наиболее часто применяемый на практике, – метод корректировки нормы 
дисконта. Суть этого метода состоит в проведении корректировки 
определенной базовой нормы дисконта, считающейся безрисковой (например, 
средняя стоимость капитала), с помощью прибавления величины премии за 
риск, вычисляемой экспертным путем. После чего рассчитываются критерии 
эффективности ИП по вновь полученной норме дисконта. Чем выше значение 
величины премии, тем больше будет риск. Например, если фирма, реализуя 
новый проект, установит премию за риск 9%, а предельная норма капитала 
будет равна 8%, то норма дисконта будет равна 17%.  

Достоинствами метода корректировки нормы дисконта с учетом риска 
считаются:  

1) простота расчетов; 
2) понятность и доступность;  
3) дешевизна (отсутствует потребность в специальных программных 

средствах).  
К недостаткам этого метода можно отнести:  
1) отсутствие информации о степени риска (полученный результат 

зависит лишь от установленной величины за риск);  
2) увеличение риска в инновационной деятельности во времени с 

постоянным коэффициентом (многим проектам свойственно наличие рисков на 
начальном этапе их реализации и постепенное снижение к концу, получается, 
есть вероятность того, что могут быть отклонены прибыльные проекты, не 
предполагающие увеличение риска со временем);  

3) отсутствие информации и возможности оценки вероятностных 
распределений будущих потоков платежей (возможно лишь их приведение к 
настоящему моменту времени);  

4) ограничение возможностей при построении различных вариантов 
моделей (анализ зависимости критериев платежеспособности осуществляется 
по отношению к изменениям единственного показателя – нормы дисконта). 

 
к.т.н., доц. Бойчук В.О.(ХмНУ) 

Демський О.О. (ХмНУ) 
 

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ANDROID ТА ЇЇ БЕЗПЕКА 
 

Android – мобільна операційна система (ОС) створена компанією Google, 
в основі якої лежить модифіковане ядро Linux з деякими архітектурними 
змінами. Операційна система використовується для мобільних телефонів, 
планшетів, цифрових програвачів, ігрових приставок, розумних годинників, 
телевізорів та автомобілів. 
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У наш час майже всі володіють смартфоном, і для більшості людей ця 
технологія стала важливою частиною їхнього життя. Використання смартфонів 
у повсякденому житті не обмежується дзвінками та SMS. Можливість 
завантажувати та запускати програми, а також мобільний доступ в Інтернет 
привели до появи великої кількості мобільних програм. Android-пристрої 
зайняли більшу частину ринку смартфонів за рахунок відкритої архітектури 
платформи Android і зручного API розробника. На даний момент Android є 
найбільш популярною мобільною ОС з долею ринку більш ніж 75%. Кількість 
додатків, завантажених з магазину Google Play, в 2016 році склало 65 мільярдів. 

Паралельно спостерігається і бурхливе зростання числа шкідливих 
додатків: у 2015 році їх було виявлено 2,3 мільйона. Крім того, близько 60% 
Android-пристроїв працюють на версіях ОС з відомими вразливостями, і вони 
потенційно можуть бути атаковані зловмисниками. Ці загрози, в свою чергу, 
призвели до розвитку засобів захисту. Офіційний магазин Google Play ввів 
фільтрацію додатків за допомогою Google Bouncer. Антивірусні компанії стали 
випускати свої продукти під Android. 

Платформа Android є вільним програмним забезпеченням, база її 
вихідних кодів повністю відкрита. Виробники пристроїв самостійно 
розвивають кодову базу, створюючи спеціалізовані прошивки з метою 
досягнення більшої функціональності і кращої продуктивності. Побічним 
результатом такої діяльності стають уразливості і слабкості в реалізації 
алгоритмів, відсутні в основній кодової базі, але існуючі на безлічі реальних 
пристроїв. 

Для пристрою з таким числом користувачів у всьому світі важливо, щоб 
він був належним чином захищений. Багато користувачів смартфонів 
зберігають особисті дані на своїх телефонах, тому проблеми з безпекою на 
такій великій платформі, як Android, матимуть суттєвий вплив на суспільство.  

Проблеми безпеки мобільної ОС Android існують на всіх рівнях 
платформи і вимагають більш комплексного підходу, ніж ті заходи захисту, які 
можна спостерігати зараз. 

 
Власюк Ю.К. (НУБіПУ), 

д.т.н. Шворов С.А. (НУБіПУ) 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ РУХУ МОБІЛЬНИХ 
РОБОТІВ ЗА ДАНИМИ ВІД БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 
В умовах впровадження безпілотної мобільних робототехнічних систем 

(БМРС) в мережу точного позиціювання на перший план виходять питання 
отримання оперативної інформації, необхідної для планування маршрутів руху 
техніки на основі застосування даних від безпілотних літальних апаратів 
(БПЛА). Це важливе питання потребує вирішення цілої низки завдань, серед 
яких важливе місце займають питання визначення місцезнаходження БМРС та 
перешкод на шляху її руху. Найбільш перспективним для планування та 
керування рухом безпілотної техніки, в залежності від довжини маршрутів, 
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стаціонарних та рухомих перешкод на кожній ділянці руху БМРС, є 
використання безпілотних літальних апаратів. Однак, у зв'язку з великими 
обсягами початкових даних і відсутністю ефективних технологій вирішення 
даної задачі, виникає необхідність у проведенні цілеспрямованих досліджень у 
цьому напряму. 

Метою досліджень є розробка технології планування маршрутів та 
керування рухом безпілотної мобільної робототехнічної системи в залежності 
від довжини маршрутів та наявності перешкод на ділянках її руху, визначених 
за допомогою БПЛА. 

Результати проведених експериментальних досліджень показують, що 
звичайні цифрові фотокамери БПЛА можна ефективно використовувати при 
визначенні різних перешкод на шляху руху БМРС на кожній ділянці маршруту. 
Відеоінформація, яка приймається системою технічного зору БПЛА, 
використовується для навігації мобільних роботів у реальному часі. При цьому 
застосовуються глобальні, тактичні і локальні методи навігації БМРС. 

Глобальний метод використовується перед початком руху мобільного 
робота на основі застосування карти місцевості.  

На тактичному рівні інформація про особливості різних ділянок 
місцевості та перешкоди на шляху руху робота постійно оновлюється за 
допомогою безпілотного літального апарату.  

Для уникнення зіткнень з різними видами перешкод, які можуть 
з'являтися і зникати або змінювати своє місце розташування на шляху 
мобільного робота, застосовується локальний метод навігації та керування 
рухом БМРС. При цьому за допомогою спеціального програмного забезпечення 
здійснюється класифікація кількісних даних по заданим критеріям, аналіз 
ділянок місцевості та перешкод з метою планування оптимальних маршрутів 
мобільних роботів на складній місцевості.  

Як показують результати експериментальних досліджень застосування 
розглянутих методів обробки навігаційної та зорової інформації значно 
підвищує ефективність планування маршрутів автономного руху мобільних 
роботів у реальному конфліктному середовищі. 

 
к.т.н., доц. Грубель М.Г. (НАСВ) 

к.т.н., с.н.с. Андрієнко А.М. (НАСВ) 
Макогонюк Ф.П. (НАСВ) 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПРОХІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

Практика експлуатації військової автомобільної техніки (ВАТ), зокрема, 
за досвідом збройних конфліктів сучасності та антитерористичної операції 
вказує на необхідність використання машин цього класу у важких дорожніх 
умовах та поза ними. Тому вони повинні володіти достатньою прохідністю. У 
свою чергу, оцінка прохідності автомобіля полягає в комплексному аналізі 



 121

конструктивних особливостей автомобілів та характеристик дорожнього 
покриття.  

За результатами аналізу проведених досліджень можна зробити висновок, 
що ґрунти поділяються на 3 групи: фрикційні (сухий пісок, сухий сипкий сніг 
при низькій температурі), пластичні (сира глина і подібні до неї ґрунти), 
мішані. Особливістю чисто фрикційних ґрунтів є те, що вони мало ущільнені, і 
сила тяги при русі ними за допустимих рівнів питомих тисків залежить тільки 
від вертикального навантаження на колесо та величини тертя між частинами, 
які вільно переміщуються одна відносно іншої. Поряд з тим, різні види ґрунтів 
за різних станів мають різномантну несну здатність, тому по-різному 
сприймають навантаження від коліс автомобіля. Піщані ґрунти (пісок) у 
більшості випадків у сухому стані дозволяє рух з невеликим заглибленням 
коліс тільки тих автомобілів, у яких питомий тиск на ґрунт не перевищує 
1 кгс/см2. Вітчизняні зразки ВАТ високої прохідності здатні долати піщані 
підйоми до 15-20º за рахунок зниженого тиску в шинах, а густий сирий пісок 
долають навіть неповноприводні автомобілі звичайної прохідності. 

Характерною особливістю пластичних ґрунтів є їх ущільнення. Сила тяги, 
що реалізується на ведучих колесах автомобіля при русі пластичними ґрунтами, 
не залежить від вертикального навантаження і визначається величиною сил, що 
зв’язують частинки ґрунту між собою та величиною площі контакту колеса з 
грунтом. Відповідно, чим більша площа контакту колеса з грунтом, тим більше 
зв’язків у ґрунті опирається зсуву і вища тягова реакція ґрунту. 

Глинисті ґрунти при зміні їх вологості можуть змінювати і несну 
здатність від 5-10 кгс/см2. При незначній вологості вони прохідні для звичайних 
автомобілів, а розмоклі на значну глибину – виключно для повноприводних 
автомобілів високої прохідності на пониженому тиску повітря у шинах, у 
текучому стані – тільки для гусеничних машин. 

У мішаних ґрунтах, що є найбільш розповсюдженими, наявні і пластичні, 
і фрикційні елементи, тому на таких ґрунтах сила тяги визначається величиною 
вертикального навантаження і величиною площі контакту коліс з грунтом.  

Таким чином, проведена оцінка показує, що для зразків ВАТ 
важкопрохідними вважаються пластичні ґрунти з великим вмістом вологи, 
намули, торф’яні маси тощо. 

 
к.т.н. Гурман І.В. (ХмНУ) 

 Кушнерик О.О. (ХмНУ) 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЗАГРОЗЛИВИХ 
ПРОГРАМ 

 
Більшість сучасних методів захисту від загрозливих програм зводиться до 

виявлення таких, або до спроби запобігання атаки з боку присутньої на 
комп'ютері загрозливої програми. Можна виділити два методи захисту від 
загрозливих програм: виявлення і видалення загрозливої програми; 
розмежування доступу (не дати потрапити загрозливій програмі).  
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Існуюче антивірусне програмне забезпечення можна розділити на 
наступні компоненти: файловий антивірус, дозволяє сканувати носії інформації 
на наявність заражених об'єктів; захисний екран, перевіряючий в реальному 
часі безпеку виконуваних файлів або файлів, над якими виконуються будь-які 
дії; поштовий антивірус, який відповідає за перевірку вкладень в листах 
електронної пошти; веб-фільтр, автоматично блокує доступ до небезпечних 
сайтів.  

В рамках проведеного дослідження ставиться задача моделювання 
системи антивірусного захисту з використанням математичного апарату теорії 
масового обслуговування, визначення і розрахунку основних характеристик з 
подальшою оцінкою реальної ефективності відомих методів захисту від 
загрозливих програм. Інший висновок, зроблений в результаті проведених 
досліджень, полягає в тому, що завдання захисту від загрозливих програм 
апріорі розглядається експертами з безпеки в якості актуальної. В рамках 
проведеного дослідження ставиться задача розробки математичної моделі, що 
дозволяє кількісно оцінювати актуальність загрози в інформаційній системі, що 
може служити обгрунтуванням рішення задачі захисту від тієї чи іншої загрози. 

Проведено дослідження основних типів загрозливих програм, на підставі 
якого запропоновано класифікацію загрозливих програм за способом їх 
виконання. На підставі існуючої статистики зроблено висновок, що найбільш 
актуальними для захисту є виконувані бінарні і скриптові файли. Проведено 
дослідження способів впровадження загрозливих програм, в результаті якого 
дійшли висновку - класи загрозливих програм, що розглядаються передбачають 
обов'язкове збереження файлу на жорсткому диску перед виконанням 
(читанням).  

Проведено дослідження існуючих підходів до оцінки ефективності 
методів і засобів захисту від загрозливих програм, в результаті якого зроблені 
висновки про неможливість з використанням відомих підходів ні кількісно 
оцінити актуальність окремої загрози для інформаційної системи в цілому (з 
урахуванням безлічі інших потенційних загроз), в тому числі загрози занесення 
і запуску загрозливих програм, ні кількісно оцінити основні стохастичні 
характеристики безпеки системи від загрозливих програм. В результаті чого 
сформульована задача розробки відповідних математичних моделей і 
наступного проведення на них досліджень, що дозволяють отримати необхідні 
кількісні оцінки. 

 
к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

Кизима К.А. (ХмНУ) 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ  
 

Процес розробки додатків для мобільних пристроїв являє собою 
ітеративну схему, її застосування доцільно в проектах розробки, загальною 
тривалістю до одного року. Особливість ітеративної схеми полягає в 
прискореному просуванні до готового продукту внаслідок кількох ітерацій 
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повного циклу розробки. В результаті визначення функціональних вимог 
починається цикл з декількох етапів розробки готових альфа-версій продукту. 
На кожному етапі відбувається повна збірка додатка, системне тестування 
нового функціоналу і етап регресійного тестування. Після кількох ітерацій 
приймається рішення, що подальше доопрацювання додатка недоцільно і 
відбувається вихід з циклу з додатком, готовим до випуску. 

Проведений аналіз процесу розробки додатків для мобільних пристроїв 
дозволяє виділити наступні особливості: процес розробки розглянутих додатків 
швидкоплинний, загальна тривалість проектів по впровадженню програми - не 
більше одного року; розробка відбувається по ітеративній схемі, тому вимагає 
оптимізації інтегрованих процесів функціонального тестування по часовому 
параметру; розробка високорівневого прототипу додатка з подальшою 
генерацією тестових сценаріїв, імовірно, дозволить оптимізувати процес 
впровадження додатків. 

В ітеративній схемі, в процесі розробки додатків для мобільних 
пристроїв,  додаток надходить на тестування на системній стадії, минаючи 
процеси модульного і інтеграційного тестування. Таким чином, процес 
функціонального тестування зводиться до перевірки функціональності 
програми на рівні призначеного для користувача інтерфейсу. 

Критерій ефективності моделі генерації тестів в рамках загального 
процесу розробки програмного забезпечення дозволяє оцінити можливість 
задавати очікувані параметри станів розширеного кінцевого автомата, що 
подаються на вхід алгоритму генерації. За заданим значенням алгоритм зможе 
згенерувати кроки, призначені для перевірки відповідності поточного стану 
програми очікуваному стану, відповідно заданим параметрам.  

Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки 
щодо методів тестування: ефективність методу тестування безпосередньо 
залежить від кількості ітерацій розробки, тому оптимізація методів тестування 
за часом зводиться до автоматизації процесів створення тестових сценаріїв і 
автоматизації їх виконання; найбільшу ефективність надає метод тестування на 
основі прототипів, при цьому тестові сценарії для тестування дгенеруються з 
побудованого прототипу; необхідно мати можливість генерувати тестові 
сценарії таким чином, щоб використовувати їх в програмному методі 
автоматизації тестування з найменшими доопрацюваннями.  

 
к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

Ковальчук Я.В. (ХмНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ 
ДАНИМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Інформація, яка містить відомості про фізичних осіб використовується в 

різних системах обробки інформації все частіше, що обумовлено постійним 
розширенням сфери застосування інформаційних технологій для 
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обслуговування населення. Тому особливу увагу при роботі з персональними 
даними (ПД) приділяється забезпеченню їх безпеки. 

Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних 
регулює Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 
2297-VI. Даний Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і 
обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і 
свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, 
у зв’язку з обробкою персональних даних. 

Для забезпечення умов щодо захисту персональних даних виокремлюють 
процес, який включає: розробку політики захисту персональних даних від 
незаконної обробки, виходячи з характеристик діяльності організації, цілей, 
процесів та процедур, суттєвих для управління ризиком небажаних подій щодо 
обробки персональних даних з урахуванням серйозності наслідків таких 
небажаних подій; політика захисту персональних даних від незаконної обробки, 
а також від незаконного доступу до них повинна бути узгоджена з загальною 
політикою інформаційної безпеки організації та з контекстом стратегічного 
управління ризиками організації; впровадження політики захисту персональних 
даних від незаконної обробки та забезпечення функціонування заходів, 
процесів та процедур захисту персональних даних; оцінювання і, за 
можливості, вимірювання продуктивності процесів захисту персональних 
даних згідно з прийнятою політикою, цілями і практичним досвідом, підготовка 
пропозицій щодо коригувальних заходів; вживання коригувальних та 
запобіжних дій щодо захисту персональних даних на підставі результатів 
внутрішніх перевірок, періодичний перегляд політики захисту персональних 
даних, постійне удосконалення заходів. 

Опираючись на законодавчу базу по роботі з персональними даними 
доцільно провести дослідження в наступних напрямках: аналіз основних 
визначень і підходів до організації обробки персональних даних, створення 
математичної моделі персональних даних; розробка досить універсальних і 
мало витратних методів і засобів перетворення ПД, що забезпечують зниження 
вимог до захисту, серед таких методів можна виділити метод багаторівневої 
узагальненої перестановки персональних даних; розробка методики 
застосування багаторівневої узагальненої перестановки при організації захисту 
персональних даних; розробка методів оцінки якості захисту ПД при 
багаторівневій узагальненій перестановці; розробка інформаційної системи для 
реєстрації операторів персональних даних та контролю за їх діяльністю. 

 
к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

Рейда О.В. (ХмНУ) 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ WEB - ДОДАТКІВ 
 

В процесі розробки програмного забезпечення постають проблеми якості, 
вартості та надійності роботи системи. Деяке програмне забезпечення містить 
мільйони рядків коду, які, як і очікується, будуть правильно виконуватись в 
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змінних умовах. Протягом декількох десятиліть вирішується задача пошуку 
повторюваного, передбаченого процесу або методології, яка б покращала 
продуктивність, якість і надійність розробки програмного забезпечення. Для 
коректної постановки задачі, перш за все, необхідно сформулювати опис 
предметної області, її характеристик і одиниць вимірювання. Архітектура 
програмного забезпечення або комп'ютерної системи являє собою сукупність 
структур, що складаються з програмних елементів, зовні видимих властивостей 
цих елементів та взаємозв’язків між ними. Архітектура – це незмінна глибинна 
структура веб-додатка; помилки, закладені в архітектуру при її проектуванні, 
будуть приводити до ще більших помилок в процесі її реалізації. 

Найперспективнішим на даний момент розробки веб-додатків є метод 
розробки, заснований на парадигмі «Модель-Представлення-Контролер». Це 
підтверджує кількість веб-додатків, побудованих на його основі. Однак цей 
метод не позбавлений недоліків, найістотнішим з яких є відсутність методів 
структурного синтезу програмного коду рівня моделей, рівня представлення і 
рівня контролерів. У зв'язку з цим поширеним явищем стало невірне 
трактування архітектури, що призвело до появи великої кількості не 
уніфікованого програмного коду, що не задовольняють вимогам якості. 

При проектуванні веб-додатка виникає питання про доцільність 
розмежування програмного коду за рівнями абстракції на початкових етапах 
розробки. Життєвий цикл веб-додатка складається з декількох ключових етапів: 
проектування, прототипування, розробка веб-додатка, тестування і 
налагодження, розгортання, експлуатація та зняття з експлуатації. 

На етапі проектування веб-додатка розробник повинен визначити 
початковий розподіл. Він характеризується тим, що при його виконанні може 
бути не повністю визначений набір сутностей предметної області, що 
відображаються на класах моделей. Ця невизначеність переноситься також на 
класи сервісів (здійснюють маніпуляції з моделями), контролерів (здійснюють 
виклики функцій сервісів), представлень і т.д. Перенесення визначеності 
характеризується властивостями взаємозалежностей різних частин веб-додатка. 

Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель архітектури 
веб – додатка і метод структурного синтезу архітектури веб-додатка, а також 
вихідного коду. Синтез здійснюється методом угрупування сутностей 
предметної області. У запропонованому методі модельний шар охоплює меншу 
множину функцій, що реалізовуються, ніж модельний шар в існуючій 
архітектурі «Модель-Представлення-Контролер» за рахунок введення 
сервісного шару. 

 
Довбня Д.В. (КНУ) 

 
ВАЖЛИВІСТЬ ВІДСТЕЖУВАННЯ ПОВЕДІНКИ РОБОТА 
ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ НА ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ 

 
Головним завданням робота пошукової системи, є перевірка 

працездатності інтернет-порталу, та перевірка на  відповідність інформація яка 
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була на сторінці раніше, тій інформаціїщо є на даний момент. Наступним 
завданням пошукового робота є індексація інформації.  

Разом з цим пошуковий робот переглядає та враховує ще сотні різних 
факторів, таких як унікальність текстів, перевірка наявних на сайті картинок на 
предмет їх якості та унікальності, тим самим додаючи їх до індексації в пошуку 
картинок, видимість об’єктів, перевірка мікро розмітки та інші.  

Чому ж важливо аналізувати поведінку пошукового робота?  
Першим важливим елементом є отримання інформації про наявність 

сторінок які відповідають на запит помилкою, найбільш популярною серед 
таких, є помилка “404 Not Found” (404 not found – це серверна помилка, яка 
говорить про те, що інформація яку ви запитуєте не знайдена), в житті, така 
помилка зустрічається досить часто, її генерація пов’язана з тим що видаливши 
наприклад одну з новин з сайту ми видаляємо сторінку, але ми не видаляємо 
посилання на неї з інших інтернет-ресурсів. Люди та пошукові системи можуть 
потрапляти на таку сторінку і покидати ваш інтернет-ресурс. Отже, побачивши 
таку помилку, ми можемо в найкоротший час виправити її, додавши видалену 
сторінку або налаштувавши перенаправлення користувачів на іншу сторінку з 
відповідною інформацією.  

Другим важливим елементом аналізу – є карта відвідувань ресурсу 
пошуковим ботом. Під картою розуміється візуалізований список сторінок які є 
на сайті та з якою частотою скануються пошуковим роботом. Маючи таку 
інформацію ми можемо перевірити чи ту інформацію яку ми б хотіли що бачив 
та індексував пошуковий робот він індексує. Досить часто, стається так, що 
пошуковийробот щодня по декілька раз сканує технічні сторінки, які не містять 
контенту і не мають корисної інформації для пошуку з огляду на відсутність 
ключових слів і смислових текстів. Також ми отримаємо список сторінок, які 
пошуковий робот не відвідує або відвідує з великими паузами в часі. Отже, 
отримавши таку карту, можна вчинити дії, які змінять ситуацію і тим самим 
збільшать вашу присутність на сторінках пошукових системи, збільшать вашу 
вагу в списку сайтів аналогів та піднімуть ваш проект в списку пошукової 
видачі.  

Третій важливий елемент – час завантаження сторінки. Як відомо, час 
завантаження є досить важливим фактором, як для користувачів, так і для 
пошукових роботів. І маючи список сторінок які мають проблеми з часом 
завантаження, можна вирішити цю проблему і зробити інтернет-ресурс 
кращим.  

Виправивши знайдені під час аналізу помилки та досягнувши якісного 
контенту, інтернет-ресурс буде знаходитись на перших сторінках пошукових 
систем, що автоматично призведе до збільшення кількості відвідувачів вашого 
ресурсу та відкриє вам нові горизонти для розвитку.  

Отже, збираючи інформації, про поведінку пошукового робота, можна 
зробити інтернет-ресурс, який в першу чергу буде зручним для користувача, 
буде працювати швидко, не міститиме помилок та буде мати в собі лише 
корисну інформацію для користувача.  
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к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 
 
АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТУ ТЕХНІКИ 
 
У процесі експлуатації будь-яких технічних об'єктах будуть виникати 

відмови. Передбачається, що при кожній відмові об'єкта відразу починається 
процес його відновлення. Спочатку робиться спроба відновити працездатність 
об'єкта силами обслуговуючого персоналу, потім до відновлення об'єкта 
підключається ремонтний орган (РO). При цьому, від розрахунку потрібно 
максимально достовірне визначення причини відмови і своєчасний доповідь 
наявною інформацією на вищий рівень угруповання. Залежно від виявленого 
стану об'єкта можливі різні варіанти дій по відновленню об'єкта: відновлення 
розрахунком; відновлення на місці із залученням фахівців РВ; відправка об'єкт 
(або відмовив елемент) для ремонту в РО. На рисунку представлений 
спрощений алгоритм процесу відновлення об'єкта техніки в разі використання 
РО. 

Відновлення 
розрахунком

Працездатний стан 
об'єкту 

Зразки техніки

Потрібен РО?

Є вільний РО?

Відновлення 
засобами РО

Очікується 
вивільнення РО

ТО розрахунком

Потрібен РО?

Є вільний РО?

ТО засобами РО Очікується 
вивільнення РО

відмова ТО

Процес відновлення Процес ТО

так нетні

так

так

такні ні

 
Для моделювання процесу технічного обслуговування і ремонту 

удосконалена імітаційна статистична модель (ІСМ) яка враховує параметри 
підсистем РО і ЗМП. Також прогнозуються показники, що характеризують 
ступінь завантаженості РО. Вихідними даними для ІСМ є: параметри 
об’єкта обP ; параметри системи ТО: тосP , а-тосP , торP ; параметри системи РО: роP ; 
параметри системи забезпечення ЗМП: зипP ; параметри угрупування: грP ; 
параметри моделювання: модP .В якості вихідної інформації моделі ІСМ 
вираховуються наступні оцінки статистичних показників: оT  - середній 
наробіток на відмову; вT  - середній час відновлення; пT  - середній час простоїв; 

гK  - коефіцієнт готовності; тиK  - коефіцієнт технічного використання; эc  - 
питомі витрати вартості на експлуатацію об'єкта; розанP  - показник сумарної 
зайнятості РО; вожt , тоожt  - середній час очікування звільнення РВ та вожn , тоожn  
- середнє число затримок через відсутність вільних РВ. Практична значимість 
моделі полягає в можливості і необхідності її використання при створенні 
нових або модернізації старих об'єктів складної радіоелектронної техніки. 
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к.ф.-м.н. Замрій І.В. (ДУТ) 
Негоденко О.В. (ДУТ) 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ПОЛЬОТНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
 

В сучасній авіації активно розвивається напрямок, розробки та 
впровадження безпілотних літальних апаратів (БПЛА).З точки зору 
математичної формалізації функціонування БПЛА входять до складу складних 
технічних систем – безпілотних авіаційних комплексів з наземними пунктами 
управління, обробки отриманої інформації, засобами зв’язку тощо. 

Актуальність розробки та удосконалення БПЛА обумовлені, з однієї 
сторони, ефективністю їх застосування в збройній боротьбі проти агресора, а з 
іншої сторони, стрімким прогресомінформаційних технологій, систем 
управління та навігації.Разом з цим, складними для вирішення залишаються 
питання оперативної обробки даних, отриманих з борта БПЛА.  

Для контролю точності польоту БПЛА по заданому маршруту, необхідно 
мати достовірні дані про фактичну траєкторію його руху. Інформація про ці 
дані, що фіксуються дискретно під час польоту, надходить від бортової 
контрольно-обчислювальної апаратури, яка встановлена на БПЛАта на Землі. 
Процес отримання й обробки результатів традиційно називають об’єктивним 
контролем точності польоту БПЛА.Отриману інформацію потрібно 
розшифрувати, обробити і представити у правильній формі для аналізу польоту 
та об’єктивної оцінки його якості.  

Процес обробки результатів контролю за польотом БПЛА на заданому 
маршруті поділяється на три етапи:на першому етапі отримують інформацію 
про параметри польоту, в результаті обробки яких знаходять похибки; на 
другому – визначають середні значення координат місцезнаходження БПЛА,  
висоту його польоту, швидкість, кути і їх зміну,намагаючись при цьому 
зменшити дані похибки;  третій етапполягає в узагальненні інформації про всі 
параметри польоту від наземних РЛС і бортових систем. Під час останнього 
етапу обробки всі данні мають зводиться до однієї системи координат і 
спільного часу, це дозволяє підвищити точність остаточних результатів. 

Однак, кожна навігаційна система створює своє інформаційне поле, яке 
має індивідуальні характеристики і відповідає за визначення конкретної 
інформації про місце знаходження БПЛА. Сукупність всіх систем утворюють 
великий інформаційний простір, який  збільшує точність і надійність отриманої 
інформації. Для обробки таких даних створюються складні алгоритми в 
масштабі реального часу івиникає ряд  задач, які є актуальними на даний 
момент, а саме: зведення всіх каналів навігації до єдиного часу; зменшення 
об’єму масивів по кожному каналу алгоритмами адитивної дискретизації із 
збереженням точності відновлення;визначення фактичної траєкторії польоту 
БПЛА в масштабі реального часу. Вирішуються жостанні, шляхом 
використаннястрогого математичного апарату, побудованого на основі 
тригонометричних та ермітових сплайнів. 
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к.т.н. Зоріло В.В. (ОНПУ) 
Кіосєва О.І. (ОНПУ) 
Зоріло І.В. (ОНПУ) 

 
МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ ВИЯВЛЕННЯ ШТУЧНОГО 

ПІДВИЩЕННЯ РІЗКОСТІ ЯК ПОСТОБРОБКИ ЦИФРОВОГО 
ЗОБРАЖЕННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 

 
Розвиток методів виявлення несанкціонованих втручань у цифрові 

зображення, зокрема, виявлення постобробки зображення після фотомонтажу, - 
важлива складова комплексної системи захисту інформації. Виявлення 
наявності пост обробки вказує на те, що дане зображення не може бути 
використане як достовірний документ. Виявлення штучного підвищення 
різкості на даний момент практично не висвітлено у відкритих джерелах. В 
роботі запропоновано метод виявлення різкості як постобробки 
фальсифікованого цифрового зображення та модифікацію метода. 

Метод засновано на аналізі близьких пар кольорів матриць яскравості 
зображення. Близькою парою кольорів будемо вважати такі два кольори (R1, 
G1, B1) і (R2, G2, B2), які належать послідовно розташованим вертикально або 
горизонтально пикселям і для яких виконується така умова: 

. 
Якщо до обробки пікселі (пари кольорів) могли бути близькими або 

рівними за значеннями яскравості, то після обробки таких пар буде набагато 
менше. За даними експерименту відношення близьких пар кольорів до 
загальної кількості пар кольорів зображення до та після обробки є таким, що 
можна виділити порогове значення для виявлення штучного підвищення 
різкості цифрового зображення. 

Проте даний метод має дещо завеликі значення помилок 1 та 2 роду. Для 
вдосконалення метода й зменшення кількості помилок проведемо дослідження 
в наступних напрямках: коригування формули для виявлення близьких пар 
кольорів у зображенні; дослідження впливу форматів та розмірів на 
ефективність метода; розбиття матриці зображення на блоки та пошук близьких 
пар кольорів всередині блоків. Результати проведених експериментів вказують 
на можливість зменшення помилок 1 та 2 роду та підвищення ефективності 
метода виявлення штучного підвищення різкості. 

 
Іванов Д.В. (НАДПСУ ім. Б. Хмельницького) 

Башинський А.Л. (НАДПСУ ім. Б. Хмельницького) 
 

СПОСІБ КОРЕГУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ 

БАГАТОМАРОЧНОСТІ ПАРКУ 
 

У ході теоретичного дослідження вирішувалась задача щодо підвищення 
ймовірності безвідмовної роботи транспортних засобів шляхом коригування 
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періодичності технічного обслуговування з урахуванням багатомарочності 
номенклатури техніки органу охорони державного кордону. Оптимізація 
періодичності технічного обслуговуванняу дослідженні досягалась за рахунок 
мінімізації різниці між заданою та реалізованою ймовірністю безвідмовної 
роботи транспортного засобу.Як результат встановлено, що процес формування 
ймовірності безвідмовної роботи колісного транспортного засобу у залежності 
від варіації періодичності технічного обслуговування відповідає 
експоненціальному закону розподілу випадкових величин. Перевірка за 
критерієм Фішера підтвердила надійність отриманого результату на рівні не 
нижче 0,90. 

Запропонований спосіб коригування нормативів періодичності технічного 
обслуговування автомобілів для окремих марок транспортних засобів 
підрозділів охорони кордону полягає у оцінці фактичної ймовірності 
безвідмовної роботи транспортного засобу та порівнянняотриманого значення 
із заданою ймовірністю безвідмовної роботи. 

Крім того, встановлено, що вплив варіації періодичності технічного 
обслуговування на ймовірність безвідмовної роботи автомобілів описується 
поліномом третього ступеня. Перевірка за критерієм Фішера показала його 
адекватність з ймовірністю 0,99. 

На основі отриманих результатів розроблено практичні рекомендації 
щодо корегування періодичності технічного обслуговування транспортних 
засобів підрозділів охорони кордону з урахуванням багатомарочності 
номенклатури техніки органу охорони державного кордону з використанням 
розроблених номограм. 

Очікуваний економічний ефект може бути досягнутий за рахунок 
зниження кількості відмов, а також втрат від простоїв автомобілів в поточному 
ремонті. Проведена техніко-економічна оцінка зазначеного способу 
корегування періодичності технічного обслуговування показала, що на фоні 
зростання сумарних витрат на технічне обслуговування, наприклад, для 
автомобіля УАЗ-3151 на 1244 грн/од. на рік досягається зниження загальної 
собівартості використання транспортного засобу на 2368 грн/од. на рік. У 
даному випадку економічний ефект склав 1124 грн/од. на рік при одночасному 
підвищенні коефіцієнту технічної готовності парку від 0,85 до 0,95. 

 
Ківенько В.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ GPS – ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 
 
Навігаційні системи спрощують виконання завдань покладених на 

збройні сили, але все одно є проблеми які необхідно вирішувати для точності 
отримання та передачі даних. 

В умовах України існують проблеми реалізації  GPS-технології. При 
купівлі GPS- системи повинні враховуватись наступні моменти: 
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- Практично всі роботи, які можуть виконуватись з використанням GPS, 
підлягають ліцензуванню (постанова Кабінету Міністрів України № 1075 від 
13.07.98); 

- При реалізації DGPS в режимі реального часу необхідно отримати 
дозвіл на використання відповідної частоти радіодіапазону для передавання 
диференційованих поправок. Ліцензування однієї частоти, як відомо, у нас 
коштує біля 5 тис. USD. Супутникові канали зв’язку – ще дорожчі. Можна, 
звичайно, використовувати любительські частотні канали, однак при цьому 
знижується якість передавання, що може вплинути на точність вимірювання; 

- Деякі західні фірми продають GPS- приймачі з вбудованою апаратурою 
передавання диференційованих поправок, частоти якої зафіксовані. Цілком 
можливо, що ці частоти у нас вже зайняті, тому такий приймач не зможе 
реалізувати DGPS-режим; 

- В Україні значна кількість радіоапаратури різного призначення віщає в 
діапазоні частот L1 i L2, тому виконання GPS- вимірювань в районах дії цієї 
апаратури буде ускладнено. 

 
Кінзерський Д. (КНУ) 

Доброгурська О.Б. (ВІКНУ) 
 

РОЗШИРЕННЯ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА БАЗОВОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДОДАТКА 

 
Розширення існуючих способів розповсюдження інформації та базової 

функціональності додатка передбачає: 
- аналіз можливостей впровадження мережі Facebook у додаток; 
- забезпечення централізованого сховища даних; 
- забезпечення централізованого доступу до додатка; 
- забезпечення безпечного доступу до серверу;  
- забезпечення коректності відображення даних щодо вибраної мови 

інтерфейсу  
Мережа Facebookявляє собою найпопулярнішою мережею в світі. Тільки 

через цю мережу відбувається 40% потоків інформації, тому забезпечення 
можливості розповсюдження даних через цю мережу є дуже актуальним 
завданням.  

Централізоване сховище даних забезпечує цілісність, коректність, 
актуальність даних.З його допомогою різні користувачі будуть мати доступ до 
одного актуального екземпляру даних.За допомогою централізованого доступу 
до додатку, можна уникнути процесу інсталяції додатку на кожний комп’ютер, 
з якого потрібен доступ. Обов’язково потрібно забезпечити безпечний доступ 
до додатку, щоб інформація об розповсюдженні залишалася конфіденційною.  

За період роботи над проектом було виконано всі завдання окрім 
впровадження системи Facebook у додаток. Причиною є особливість вимог 
соціальної мережі щодо отримання прав доступу на публікацію матеріалів в 
мережі. Під час роботи з’являлися нюанси в реалізації, такі як: особливість 
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платформи, невідповідність версій бібліотек та інших проблем. Потрібно 
оформити додаток у фейсбук і пройти в ньому етап перевірки для отримання 
прав на публікацію, що потребує часу. 

Під час роботи над проектом було проаналізовано різні соціальні мережі: 
можливість їх впровадження та які можливості вона надає; було зроблено 
централізоване сховище даних у Azure; було зроблено сервер додатків у системі 
Azure; було налаштовано сервер додатків на доступність його в глобальній 
мережі, а також забезпечення его безпеки; було забезпечено коректність 
відображення даних у додатку, щодо вибраного мовного режиму. 

 
Коваль М.О. (ВІКНУ) 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТА ПІДХІД ЩОДО ПОБУДОВИ 

ІНТЕЛЕКУТАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ 
 

Як показує практика, ефективне застосування автоматизованих систем 
управління на базі сучасних мереж персональних електронних обчислювальних 
машин (ПЕОМ) одночасно передбачає створення новітніх комп’ютерних 
інтелектуальних тренажерних систем (ІТС) інтенсивної підготовки операторів 
та бойових обслуг автоматизованих пунктів управління військового 
призначення. У загальному вигляді ІТС являє собою інтегровану експертно-
моделюючу систему, за допомогою якої забезпечується підготовка фахівців 
органів управління до необхідного рівня на основі: 

- цілеспрямованого використання знань експертів; 
- імітаційного багатоваріантного моделювання зовнішньої 

обстановки; 
- діагностики знань, умінь та навиків у операторів по виконанню 

завдань; 
- накопичення даних об’єктивного контролю і керування навчанням. 
Тільки систематичне проведення комп’ютерних тренувань забезпечує 

підготовку фахівців до такого необхідного рівня, при якому в процесі 
виконання поставлених завдань у різних умовах обстановки здійснюється 
максимальна реалізація бойових можливостей озброєння і військової техніки. 

Аналіз існуючого науково-методичного апарата побудови тренажерних 
систем показує, що він орієнтований на екстенсивний шлях навчання (через 
збільшення кількості занять та тренувань), який себе практично вичерпав. З 
іншого боку, сучасні інформаційні технології та методики навчання із 
застосуванням ІТС відкривають величезні можливості в сфері інтенсивної 
підготовки. Про це свідчить як закордонний, так і вітчизняний досвід. Тому 
залишається єдиний раціональний шлях – побудова ІТС (через підвищення 
якісних характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, 
ресурсних та часових витрат). 

Сучасні комп’ютерні технології дають суттєво підвищити ефективність 
бойової й оперативної підготовки військ. Досвід застосування тренажерів у 
навчальному процесі свідчить про те, що широке впровадження в підготовку 
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військових фахівців новітніх тренажерних засобів навчання в поєднанні з 
традиційними формами і методами, дозволяє в короткі терміни без значних 
витрат досягти необхідного рівня підготовки військових фахівців, 
злагодженості бойових розрахунків і підрозділів. 

 
Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

Кравченко І.О. (ФРЕКС КНУ) 
 

МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ РАДІОРОЗВІДКИ НА БАЗІ SDR ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК 
СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ВЕДЕННІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Сучасні радіостанції можуть передавати не лише голосові повідомлення, 
але і обмінюватися даними, у тому числі зображеннями і навіть відео. 
Насправді, радіостанція з програмованими параметрами (SDR – Software-defined 
Radio) відкриває нові горизонти можливостей в умовах бою. Принцип SDR 
технологій – поєднання можливостей комп'ютера і радіостанції. Пристрій з 
SDR використовуючи декілька рівнів програмного забезпечення для виконання 
різних завдань, так само як і настільний комп'ютер, може.Шифрування сигналів 
є перепрограмованим і гнучким. Таким чином, SDR передбачає велику 
функціональну гнучкість, засновану на єдиній апаратній платформі.  

Таким чином виникає необхідність розробити модель ведення 
радіорозвідки на базі SDR як одного з актуальних напрямів діяльності 
керівника (особи яка приймає рішення (ОПР)) – є ефективне управління 
складною системою в умовах впливу зовнішніх факторів при веденні 
інформаційно-психологічних операцій.Під ефективним управлінням 
розуміється варіант впливу на систему ведення радіорозвідки на базі SDR-
технології. Як варіант прогнозування поведінки системи ведення радіорозвідки 
на базі SDR в ході інформаційно-психологічних операцій є розроблення моделі 
складної системи, для отримання необхідних даних з певною точністю. 

Розроблення моделі ведення радіорозвідки на базі SDR складної системи 
пов’язана з певними труднощями. Цими труднощями є, як правило, недостатня 
обізнаність дослідника в тособливостях процесів, які протікають в системі 
Складна система, яка будується дослідником виходячи з його власного досвіду 
функціонує з певними обмеженнями, недостатньою точністю для прийняття 
ефективного рішення, щодо управління системою. Одним з можливих варіантів 
вирішення питання побудови адекватної моделі є використання індуктивних 
методів математичного моделювання, які в ході складання моделі ведення 
радіорозвідки на базі SDR технології керуються фактичними даними і 
позбавлені суб’єктивності дослідника.  

Особливістю математичних методів є те, що модель складної системи 
(під складною системою будемо мати на увазі об’єднання цілей, ресурсів і 
будови (структури), властивості якої визначаються ставленням об'єктів 
(елементів) що входять в розглянуту сукупність), будується регресійним або 
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кореляційним методами на основі таблиць даних, які містять знання про 
поведінку системи в минулому. Виходячи з даних, які містяться в базі даних 
(база використовуємих радіочастот) стосовно цільової функції та аргументів, 
які відібрані дослідником для проведення роботи з побудови моделі ведення 
радіорозвідки на базі SDR технології, проводиться визначення формульного 
виразу відповідності аргументів від цільової функції. 

 
Кравчук Р.В. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ У ТЕСТОВОМУ ДІАГНОСТУВАННІ  
СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ 

 
Сучасні цифрові пристрої (ЦП) сприймаються як дискретні електроні 

схеми високої точності і надійності. Далеко не останню роль у підтримці 
показників надійності ЦП відіграють використовувані на різних етапах їх 
життєвого циклу технічні засоби діагностування. В той же час, розробка 
якісних алгоритмів і засобів діагностування ЦП давно перевищує за складністю 
розробку самих ЦП. 

Серед множини причин, що зумовлюють складність організації 
діагностичного процесу при перевірці  ЦП, можна виділити ряд їх 
властивостей, які є найбільш суттєвими: 

- наявність в структурі ОД елементів високого ступеня інтеграції; 
- використання нестандартних елементів, реалізовуваних на 

програмованих структурах; 
- надмірна централізація множини виконуваних функцій в окремих 

елементах (вузлах); 
- функціональне розмаїття використовуваних елементів;  
- використання способу комутації з підключенням елементів (вузлів) до 

загальних шин; 
- наявність ліній з можливістю двонапрямленої організації передачі 

сигналів; 
- складна організація топології зв’язків між елементами; 
- наявність обернених зв’язків в топології; 
- відсутність можливості підключення до більшості сигнальних ліній 

зв’язків між елементами; 
- обмежена кількість точок контактування, доступних при реалізації 

діагностичних випробувань. 
На сьогоднішній день ефективна організація діагностичних випробувань 

стає можливою лише за умови узгодженості характерних особливостей ЦП як 
об’єктів діагностування з можливостями використовуваних засобів тестування. 
Це зумовлює все більшу зацікавленість розробників ЦП у забезпеченні їх 
адаптованості до реалізації діагностичних випробувань. 

Задачу збільшення адаптованості ЦП до реалізації діагностичних 
випробувань розглядають як сукупність заходів, спрямованих на підвищення 
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тестопридатності зазначеного класу об’єктів діагностування. Властивості 
тестопридатності мають закладатися на етапі проектування ЦП і 
підтримуватися в подальшому. Підвищення тестопридатності реалізується за 
рахунок структурної реорганізації схеми ЦП і виявлення в ній таких 
контрольних точок, щоб з допомогою використовуваних технічних засобів була 
досяжною задана глибина діагностування.  

 
к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ) 

Щерба В.І. (ХмНУ) 
Кушнірук С.Л. (ХмНУ) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

 
Застосовувані протоколи динамічної маршрутизації в IP мережах можуть 

самостійно обирати шлях для пакета на основі інформації про пропускну 
здатність ліній зв'язку або числа вузлів комутації в маршруті. Протоколи 
адаптивної маршрутизації, які вибирають шлях на основі інформації про 
завантаженість мережі та інтенсивності трафіку, використовувалися в мережі 
АКРА в 70-х роках і не отримали поширення через властивим їм недолікам: 
циклічна зміна маршруту, збільшення навантаження на мережу за рахунок 
пакетів протоколу маршрутизації, збільшення часу обробки маршрутної 
інформації. 

Аналіз проведеного експерименту по визначенню ефективності 
перемикання пакетів на новий маршрут у чотирьох вузловій мережі протоколом 
динамічної маршрутизації - OSPF, показав, що при розриві ліній зв'язку в 
маршруті, протокол не може миттєво відреагувати і перекинути пакети по 
іншому маршруту внаслідок затримок при розповсюдження службових пакетів 
по області маршрутизації. 

Розглянуто параметри та характеристики випадкових процесів з 
елементами самоподібності: коефіцієнт Херста, персистентність і анти 
персистентність, довгострокова залежність, розподілу з важкими хвостами. 
Використання випадкових процесів з елементами самоподібності в якості 
моделі інтенсивності потоку пакетів, в порівнянні з традиційним 
пуасоновським потоком, дозволяє більш точно описувати поведінку трафіку в 
мережах з комутацією пакетів. 

Огляд технологій, що дозволяють забезпечити задану продуктивність 
мережі для пакетів додатків, чутливих до часу, показав, що вони зводяться до 
обслуговування пакетів за пріоритетом, тобто кожному пакету в мережі 
провайдера необхідно присвоювати пріоритет.  

Для того щоб використовувані протоколи маршрутизації, такі як OSPF, 
можна було модернізувати і зробити його адаптивним, необхідно, щоб він 
швидко перераховував маршрути або знаходив їх заздалегідь і використовував 
відповідно до алгоритму розподілу потоків. Однак при роботі адаптивного 
алгоритму виникають різні ситуації, які погіршують роботу мережі. У зв'язку з 
цим пропонується високопріоритетні пакети (з інформацією чутливої до 
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часових затримок) передавати тільки по одному найкоротшому маршруту, а за 
додатковими маршрутами з адаптивним управлінням передавати 
низькопріоритетні пакети (з інформацією, не чутливою до часових затримок), 
що працюють з проколом TCP. Необхідно розробити алгоритм, в якому пакети 
з низьким пріоритетом відправлятимуться по додатковому маршруту, пріоритет 
обхідних пакетів повинен бути нижче, ніж пріоритет пакетів, для яких цей 
маршрут є основним, при цьому показники якості передачі не повинні ставати 
гіршими.  

 
к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ) 

Литвиненко Р.С. (ХмНУ) 
 

АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ СИГНАЛУ  
ТА ДАЛЬНІСТЬ ЙОГО ПЕРЕДАЧІ 

 
Основні засади на яких базується технологія цифрової абонентської лінії, 

це використання при передачі даних мідного кабелю, на початку він слугував 
для підключення абонентів до АТС - (POTS). При передачі даних із 
комунікацій POTS існує обмеження спектру інформаційного сигналу 
діапазоном від 3 до 4 кГц. Але реальні лінії зв’язку, з якими доводиться мати 
справу xDSL - пристроям, мають ряд недоліків що  певною мірою 
відрізняються від наявної спрощеної математичної моделі і мають ряд 
особливостей, без урахування яких неможлива побудова сучасної 
високопродуктивної системи передачі даних. 

Затухання, це ще один фактор що впливає на якість при передачі 
інформаційного сигналу, це викликано наявністю опору в лінії. Що довшим та 
тоншим буде провідник тим меншою буде сила сигналу що отримає кінцевий 
користувач.  

Теоретично, щоб збільшити значення співвідношення SNR можна підняти 
рівень переданого сигналу. Але в такому разі зросте рівень завад, які цей сигнал 
створить на сусідні канали. Щоб цьому запобігти в стандарти DSL чітко 
прописали максимальний рівень сигналу, що може передаватися в лінію, цей 
рівень відповідає значенню -13.5 dBm. Крім електричних завад від зовнішніх 
джерел електромагнітного випромінювання, найбільше впливають на сигнал  як 
раз таки ті перешкоди, що викликані високошвидкісною передачею даних по 
решті сусідніх пар багатожильного кабелю. В термінології хDSL такий тип 
перешкоди називають Near End Cross Talk.. 

Раніше було зазначено, що технології DSL використовують для передачі 
даних мережу кабелів, що призначені для підключення абонентів до АТС. З 
боку користувача, було б набагато зручніше, щоб потреба високошвидкісної 
передачі даних не суперечила можливості користуватися телефоном. Тому 
забезпечення можливості спільного з POTS використання лінії також є одним із 
завдань, яке повинно бути вирішено при розробці DSL-систем передачі даних. 

Вище були перераховані фактори та проблеми, що повинні бути вирішені 
для забезпечення ефективної і високошвидкісної передачі даних по мідних 
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проводах. Для того щоб технологія приваблювала  споживача, вона повинна 
забезпечити максимально можливу швидкість передачі даних. Але підвищення 
швидкості, з якою передаються дані по мідному дроту, призведе до  
неминучого погіршення якості сигналу і до зростання перешкод на лінії, які 
даний інформаційний сигнал створить на сусідні канали. Для вирішення всієї 
сукупності цих проблем застосовуються спеціальні методи лінійного кодування 
(алгоритми модуляції), застосування яких дозволить передавати дані на досить 
високих швидкостями.  

 
Кульпак Н.В. (ХмНУ)  

к.т.н., доц. Хмельницький Ю.В. (ХмНУ) 
 

АДАПТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ  
У БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ  

 
Під час передачі даних інформаційними каналами виникає багато 

труднощів, пов’язаних із впливом природних, промислових та інших перешкод. 
В умовах динамічних перешкод збільшується ймовірність появи помилки та 
стає неможливим забезпечення заданого рівня надійності за допомогою 
простого використання відомих методів кодування. Невизначеність щодо 
природи перешкод приводить до появи проблеми забезпечення надійної 
достовірності інформації, коли підтримується необхідний рівень протягом 
визначеного проміжку часу. Сучасні методи адаптивного управління, які 
застосовуються для забезпечення заданої надійності та правдоподібності 
інформації на основі завадостійких кодів, носять досить розрізнений характер. 
У процесі функціонування на сучасні телекомунікаційні мережі та їх елементи 
впливають різні фактори, що порушують її нормальну роботу. Вони призводять 
до порушення роботи каналів і ліній зв’язку, фізичного виходу із ладу 
елементів телекомунікаційних мереж, інших негативних наслідків, в результаті 
чого вони переходить до такого стану, що не забезпечує процес доставки 
інформації. Таким чином, мережа повинна мати здатність протистояти впливам 
та перешкодам, які порушують її роботу.  

В таких умовах мережа повинна мати здатність адаптації до всіх змін. 
Можливо зробити висновок, що тільки у разі забезпечення всіх властивостей, 
телекомунікаційна мережа може виконувати своє функціональне призначення - 
забезпечувати доставку інформації у необхідному обсязі, з заданою якістю та 
вірогідністю. Для цього мережа повинна мати відповідну пропускну здатність і 
від того, як пропускна здатність каналу передачі відповідає потребам системи 
управління, залежить виконання вимог до каналів зв’язку, а також і вимог до 
управління з безперервності та оперативності. Дослідження і аналіз існуючого 
стану та методів забезпечення якісної доставки інформації сучасних мереж 
передачі даних показав, що перспективним напрямком вирішення проблеми 
забезпечення вірогідності інформації в умовах невизначеності є застосування 
каскадного кодування та багаторівневої структурної та параметричної адаптації 
із врахуванням розкриття невизначеності. На сучасному етапі розвитку 
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інформаційних технологій виникає протиріччя між обмеженими можливостями 
традиційних підходів щодо контролю, класифікації та кодування інформації, 
методами та моделями забезпечення вірогідності інформації, що ґрунтуються 
на надлишкових критеріях, та потребами створення організованої послідовності 
процесів адаптації багаторівневих систем з урахуванням невизначеності.  

 
Лещенко О.І. (ОДАТРЯ) 
Гараєва А.Б. (ОДАТРЯ) 

Притуляк Е.М. (ОДАТРЯ) 
 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО 
 

Важко навіть уявити собі, що можна випити склянку води, наповнену 
мікроскопічними роботами. Їх розміри настільки малі, що розглянути їх не 
представляється можливим. Однак в організмі, вони почнуть працювати, а саме 
виконують команду, на яку вони запрограмовані. Діяльність їх не обмежується 
конкретно медичною сферою, скоріше навпаки, виходить в сферу високих 
технологій, проте розробки нанотехнологій дуже затратні, як у фінансовому, 
так і в інтелектуальному сенсі.  

Так вже ведуться нанотехнологічні дослідження щодо ефективної 
діагностики раку мозку. Нано-частинки незабаром зможуть не тільки виявити 
хворобу в організмі, але і детально обстежити її ще на ранній стадії розвитку. 
Нано-матеріали в медицині використовуються також для зміцнення протезів і 
імплантатів, підвищують їх біологічну сумісність з нервовими тканинами 
пацієнта. В недалекому майбутньому мікроскопічні нано-роботи, які можна 
буде розглянути тільки в потужний мікроскоп, зможуть добиратися до 
злоякісних клітин людського організму без хірургічного втручання і 
хіміотерапії. Робот повинен відрізнити злоякісну клітину від здорової і 
видалити її з організму. Нано-роботи абсолютно безпечні для організму. Вони 
скоро стануть гідною альтернативою хірургічним інструментам. Захворювання, 
які сучасна медицина вважає невиліковними, перестануть нести загрозу. 

Нанотехнологія дозволяє постійно відтворювати будь-яку конструкцію, 
маючи в наявності сировину і отримуючи енергію з сонячного світла. Такі 
властивості не тільки вирішують проблему енергоживлення наночастинок, а й 
енергетичну проблему людства вже в недалекому майбутньому. Майбутнє у 
нанотехнологій і нано-матеріалів просто безмежне.  

Практичність і корисність всіх досягнень науки в нанотехнології покаже 
час, але вже очевидно одне - майбутнє у нано є! Щоб казки і фантастичні 
розповіді могли стати реальністю, вченим залишилося зробити один ривок - 
створити нанороботів, які будуть змінювати структуру молекул, і 
нанокомп'ютер, які будуть цими роботами керувати. Над цим завданням зараз 
б'ються сотні геніальних вчених по всій планеті витрачаючі на розвиток 
нанотехнологій величезні кошті. Хороші напрацювання є і в Україні. 

Іcторія розвитку науки і техніки нерозривно пов'язана з розвитком 
систем, методів і засобів вимірювань. Нанотехнології поставили ряд нових 
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специфічних завдань, зумовлених малими розмірами елементів і структур, з 
якими доводиться мати справу в цій галузі. Тут, як ніде, актуальна теза: «Якщо 
не можна правильно виміряти, то неможливо створити». Україна, вступаючи в 
нанотехнологічний прорив, чудово уявляє необхідність випереджаючого 
розвитку метрології в цій області знань, яка бурхливо розвивається.  

 
д.т.н., проф. Мокрицкий В.А. (ОНПУ) 

д.т.н., доц. Маслов О.В. (ОНПУ) 
д.т.н., доц. Банзак О.В. (ОГАТРК) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТУРНЫХ СПЕКТРОВ CDZNTE-

ДЕТЕКТОРОВ 
 

Аппаратурный спектр имеет сложный характер из-за особенностей 
регистрации гамма-излучения пропорциональными детекторами. Кроме того, 
существуют как естественные, так и технологические ограничения того, 
насколько точно детектирующая система может зарегистрировать энергию 
гамма-излучения. Естественное ограничение возникает, в основном, из-за 
статистических флуктуаций, связанных с процессами образования заряда в 
детекторе. 

Поэтому в данной работе для анализа возможности применения 
изготовленного спектрометра в системе радиационно-технологического 
контроля состояния ядерного топлива, отработки и отладки алгоритмов и 
программ обработки измеренных спектров разработана методика 
моделирования аппаратурных спектров при измерении собственного гамма-
излучения отработавшего ядерного топлива при различных глубинах выгорания 
и степени негерметичности оболочки твэла. Это значительно сократило 
разработку аппаратной и программной составляющих системы радиационно-
технологического контроля, поскольку теоретическая модель спектра 
исследуемой ТВС позволяет определить чувствительность измерений и 
выбрать оптимальный алгоритм обработки спектров. 

Разработана методика моделирования аппаратурных спектров, 
получаемых при измерении собственного гамма-излучения отработавшего 
ядерного топлива с разной глубиной выгорания и степенью негерметичности 
оболочки твэла. Модель спектра исследуемой тепловыделяющей сборки (ТВС) 
позволила определить чувствительность измерений и выбрать оптимальный 
алгоритм обработки спектров. За счет этого сокращены затраты на разработку 
аппаратной и программной составляющих системы контроля состояния 
ядерного топлива. 

Отличие данной методики от известных состоит в том, что не 
использовалось моделирование распределения напряженности электрического 
поля в объеме кристалла датчика и не применялся метод Монте-Карло для 
моделирования электрического заряда, индуцированного при первичном 
взаимодействии гамма-излучения с кристаллом. 
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Экспериментальная проверка методики на примере моделирования 
спектра излучения источника 137Cs подтвердила эффективность применения 
созданного в данной работе спектрометра на основе CdZnTe-детектора: 
соответствие требованиям контроля состояния ядерного топлива в режиме 
реального времени; идентификации ТВС, содержащей твэл с негерметичной 
оболочкой; определения выгорания топлива на основе активности продуктов 
деления. 

 
к.т.н., доц. Муляр I.В. (ХмНУ) 

Глушко Р.М. (ХмНУ) 
 

МЕТОД РОЗРОБКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХИЩЕНИХ ПРОГРАМ 
НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 

 
Блокчейн – це структура даних, яка являє собою непереривний зв’язний 

список із блоків, який побудований за певними правилами, та містить 
інформацію. Зазвичай цей список зберігається на багатьох машинах, незалежно 
один від одного. Кожна така машина – називається вузлом. Всі вузли в мережі – 
рівноправні. Вузли комунікують всередині мережі, використовуючи 
криптографію для анонімності. Зв’язний список є журналом із фактами. Факти 
в журнал записують вузли. Коли вузол намагається записати новий факт у 
журнал, в мережі формується консенсус для того, щоб визначити, в якому місці 
журналу повинен додатись факт. Цей консенсус називають блоком. 

Так веде себе блокчейy в якості бази даних. Окрім даних, блокчейн може 
зберігати та виконувати код програми. Деякі блокчейни дозволяють зберігати 
кожному факту міні програму. Такі програми копіюються разом із фактом і 
кожен вузол виконує їх отримуючи факт. Такі програми називаються 
контрактами. 

Платоформа Ethereum дозволяє в кожен контракт помістити міні-базу 
даних і надати методи для зміни стану цих даних. Контракти реплікуються по 
всім вузлам так само як і їх бази даних. Кожен раз, коли користувач викликає 
інтерфейс із контракта, відповідно дані міняються, ця команда реплікується і 
повторюється всією мережею. Це дозволяє створити розподілений консенсус 
для виконання обіцянок. 

Ідею про зв’язок блокчейна з реальним світом за допомогою завчасно 
запрограмованих сценаріїв із їх наступною реплікацією на всіх вузлах мережі 
назвають смарт контрактами. Смарт контракти - це аналог юридичних 
контрактів. На відміну від них, смарт контракти самі спроможні виконати 
умови, які були записані в них. За рахунок чого відпадає потреба у арбітражні 
стороні. 

Програми, які базуються на смарт контрактах називають 
децентралізованими або DApp. 

В ході дослідження, буде розроблений підхід до розробки 
децентралізованих програм на основі блокчейн, смарт контрактів та сучасних 
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інтернет технологій ReactJS. Цей технологічний стек буде використано, щоб 
побудувати аукціону систему, яка буде судитись на основі смарт контрактів. 

 
к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

Карун М.Є. (ХмНУ) 
 

КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКIВ У 
"ХМАРНОМУ"СЕРЕДОВИЩІ 

Хмарні технології— це парадигма, що дозволяє віддалену обробку та 
зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до 
комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як 
онлайн-сервіса. Тобто якщо є підключення до Інтернету то можна виконувати 
складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності 
віддаленого сервера 

Прототип  хмарних обчислень були відомими  ще в 1960 році,  фахівець з 
теорії ЕОМ Джон Маккарті  висловив припущення, що в майбутньому 
комп'ютерні обчислення будуть надаватися подібно до  комунальних послуг. 
Доступність потужних мереж, низькі ціни на  комп'ютери і пристрої зберігання 
даних, а також розповсюдження сервіс-орієнтованої архітектури привели до 
величезного зростання хмарних обчислень. Середньостатистичний  користувач 
може  не турбуватися за роботу  обладнання технологічної інфраструктури «в 
хмарі», яка їх підтримує. Прикладом обчислювальних «хмар» зі побутового 
життя можуть служити електростанції.  

Для забезпечення узгодженої роботи вузлів обчислювальної мережі на 
стороні хмарного провайдера використовується спеціалізоване програмне 
забезпечення, що забезпечує моніторинг стану обладнання і програм, 
балансування навантаження. 

В зв’язку з зростанням популярності мережі інтернет і зі збільшененням 
користувачів в наш час набули популярності «хмарні технології» і Web сервіси, 
які належать до високонавантажених систем. Саме тому  можливості 
балансування навантаження при розробці "хмарних" систем мають велике 
значення. Балансування навантаження має вплив на ефективніть роботи 
«хмарної» системи, а також сприяє підвищенню її відмовостійкості. 

В наш час інформація про такі складові "хмарних" технологій як 
масштабування та балансування навантаження розрізнена та вимагає 
впорядкування. В цьому полягає актуальність даної роботи. Не менш важливою 
проблемою є вибір засобу балансування навантаження для конкретних умов. 
Для порівняння і налаштування систем балансування навантаження згідно 
поставлених вимог важливо мати достатньо максимальний набір певних 
критеріїв. 

Метою дослідження є проведення систематизації і порівняння основних 
методів балансування навантаження додатків в "хмарному" середовищі, 
проведення порівняння розповсюджених систем балансування навантаження 
додатків, дослідження налаштування системи балансування навантаження.   
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к.т.н., доц. Муляр І.В.(ХмНУ) 
Сівак А.С. (ХмНУ) 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СЕРВІСІВ  

РОЗПОДІЛЕНОЇ ХМАРНОЇ СИСТЕМИ 
 

На сучасному етапі розвитку та реформування галузей суспільного буття 
досить актуальною є проблема надання доступу до сервісів розподіленої 
хмарної системи. Так, починаючи з 80-х років минулого століття з’являються 
кластерні системи, а на початку  90-х - Grid-комп’ютинг. Саме в цей час в 
наукових колах  висловлюється думка щодо переваги використання 
розподілених архітектур для багатьох обчислювальних задач. Аналіз науково-
технічної літератури дозволяє зазначити, що наступним кроком у розвитку 
комп’ютерних систем є впровадження хмарних технологій, завдяки яким 
розширились можливості надання мережних, апаратних та програмних ресурсів 
на веб-серверах. 

Поява хмарних технологій сприяла відмові від застосування 
децентралізованої архітектури як єдиної, а тому викликала значну кількість 
проблем: «велика вартість розгортання, високе енергоспоживання, значні 
простої й неефективне використання обладнання, зменшення продуктивності 
ресурсів зі збільшенням кількості користувачів, негативний вплив на 
навколишнє середовище» . 

Варто зазначити, що для хмарних інфраструктур є  необхідним виконання  
достовірного оцінювання та забезпечення необхідного рівня доступності до  
сервісів з  одночасним підвищенням енергоефективності. Окрім того 
зменшується  споживча кількість енергії та знижуються світові тенденції до 
нанесення шкоди  навколишньому середовищу. 

Напрями, які існують в розвитку хмарних обчислень, а також архітектура 
хмарних систем, ґрунтуються на природніх мережевих обмеженнях: 
можливість реалізації з використанням відомих мережних технологій з метою 
впровадження у роботу існуючих мереж; можливість реалізації з 
використанням відомих мережних технологій майбутнього, таких, як підтримка 
динамічної конфігурації віртуальних мережних ресурсів, а також забезпечення 
шляхів переходу до використання цих технологій.  

Більш того, в силу конвергенції бізнесових процесів у масштабному 
інформаційному просторі, інформаційної взаємодії корпоративних клієнтів,  
розміщення корпорацій на території з ускладненим вільним доступом до 
глобальної інформаційної інфраструктури, Cloud-технології дозволяють 
кардинально підвищити  доступ клієнтів і  потрібних мережевих елементів для 
їх передачі та зберігання. 

Отже, аналіз літературних джерел та власні науково-технічні розвідки з 
проблеми дослідження дозволяють стверджувати про актуальність проблеми 
надання доступу до сервісів розподіленої хмарної системи. 
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д.т.н., проф. Мясіщев О.А. (ХмНУ) 
Мурава В.М.  (ХмНУ) 

 
СИМЕТРИЧНІ ПСЕВДО-ЙМОВІРНІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Для вирішення завдань забезпечення інформаційної безпеки сучасних 
інформаційно-телекомунікаційних систем досить широко застосовуються 
симетричні захисні перетворення інформації. Даний вид перетворень 
перетворять вихідні тексти в псевдовипадкові послідовності знаків в залежності 
від деякої інформації порівняно малого обсягу (від ключа) недоступною 
потенційному порушнику. Зазвичай при оцінюванні рівня безпеки, що 
забезпечується алгоритмами захисних перетворень, приймається модель 
порушника, в якій вважається, що ключ є невідомим порушнику. Однак 
порівняно недавно було дано обґрунтування актуальності розгляду так званих 
атак з примусом до розкриття ключа і запропоновано загальний підхід до 
захисту від таких атак, який складається в застосуванні захисних алгоритмів, 
які формують перетворений текст, який допускає неоднозначне відновлення 
осмисленого тексту. Практична важливість захисних перетворень такого типу в 
першу чергу пов'язана з можливістю реалізації на їх основі механізмів захисту 
інформації нового типу, які дозволяють, зокрема, направити порушника хибним 
шляхом і нав'язати йому неправдиву інформацію. 

Однак відомі симетричні алгоритми захисних перетворень такого типу не 
задовольняли критерієм обчислювальної нерозрізненості по перетвореному 
тексту від імовірнісного захисного перетворення, який був сформульований як 
базова вимога застосування таких алгоритмів в нових механізмах захисту 
інформації, орієнтованих на практичне використання. Розробка нових методів і 
алгоритмів захисних перетворень, які відповідають даним критерієм і 
володіють досить високою продуктивністю, становить значний інтерес для 
практики інформаційної безпеки, що визначає актуальність теми . 

Значимість даної теми  полягає в розробці методів побудови 
продуктивних алгоритмів захисних перетворень з альтернативним 
відновленням вихідного повідомлення, що задовольняють критерію 
обчислювальної нерозрізненості від імовірнісного перетворення і володіють 
досить високою продуктивністю.  

Значення даної теми  полягає в розробці методів побудови продуктивних 
алгоритмів захисних перетворень з альтернативним відновленням вихідного 
повідомлення, що задовольняють критерію обчислювальної нерозрізненості від 
імовірнісного перетворення і володіють досить високою продуктивністю. 

Мета є підвищення рівня інформаційної безпеки інформаційно-
телекомунікаційних технологій, за рахунок поліпшення продуктивності 
варіантів реалізації псевдо-ймовірнісних захисних перетворень придатних для 
апаратної і програмної реалізації в засобах захисту інформації. 

Перспективи розвитку дослідження полягають в розробці методів і 
алгоритмів псевдо-ймовірнісних захисних перетворень потокового типу, а 
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також розробці програмно-орієнтованих алгоритмів псевдо-ймовірнісного 
шифрування, заснованих на вибірці під ключів в залежності від перетворених 
даних. 

 
д.т.н., проф. Мясіщев О.А. (ХмНУ) 

 Судома І.В. (ХмНУ) 
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РАНЖУВАННЯ ТА ІНДЕКСАЦІЇ 
САЙТІВ 

 
З швидким розвитком інформаційних технологій та інтенсивним 

залученням автоматизованих систем, життя людини стає все більш пов’язаним 
з пошуком інформації. Користувач може знайти необхідний йому сайт 
(сторінку) за долі секунди, або ж витратити на це великий проміжок часу. 
Звичайно це все залежить від коректності та конкретності запиту, алгоритму 
пошуку. Одні користувачі можуть ввести лише одне слово з потрібної їм 
тематики, інші ж зробити запит якнайбільш зрозумілим для пошукової системи 
(мову на якій має бути виданий результат, тип шуканого документу та інше).  

В даний час існує 3 основних міжнародних пошукових системи - Google, 
Yahoo і MSN, що мають власні бази даних і пошукові технології. Однак 
найбільша кількість пошукових запитів обробляє Google. Алгоритмом для 
пошуку та індексації сайтів якого є PageRank який може знаходити інформацію 
на 117 мовах. PageRank індексує знайдені результати на основі оцінки 
популярності ресурсу – по кількості посилань, що ведуть до нього з інших 
сторінок. Наприклад маємо сторінку (сайт) А та сторінку (сайт) B. Якщо 
сторінка B вказує, тобто містить посилання на сторінку А, то вона вважає її 
популярнішою, або іншими словами – такою яка має більшу оцінку PageRank. 
В такому випадку на першому місці по видачі результатів запиту буде стояти 
саме сторінка А, сторінка B відображатиметься нижче.  

Але, за для того щоб отримати гарну оцінку сайту та забезпечити його 
просування якомога вище в відображенні результатів, власники приходять до 
різноманітних так званих «накруток» рейтингу свого сайту. Це може бути 
розміщення посилань на свою сторінку, під виглядом будь-якого тексту, 
реклами, чи зображення. Також такі посилання-паразити можуть бути 
розміщенні у вигляді невидимого тексту із висотою шрифту – 0, що забезпечує 
збільшення рейтингу сайту на який вони посилаються. 

Для забезпечення більш точної та видачі веб-сайтів з потрібною нам 
інформацією, їхньою реальної вагою (популярністю) можна модифікувати 
алгоритм пошуку на основі алгоритму PageRank. Модифікація полягає в 
використанні алгоритму не тільки кількості посилань на задану сторінку, але й 
її популярність у соціальних мережах та форумах. Реальна оцінка популярності 
сайту буде формуватися не тільки з оцінки за об’ємом посилань, але й буде 
порівнюватись з відгуками та посиланнями на це джерело з соціальних мереж і 
форумів. Наприклад, якщо взяти три сторінки A,B,C з відомою оцінкою A = B, 
B > C, A > C. Після чого провести порівняння цих сторінок на форумах та 



 145

соціальних мережах. Виявиться що про сторінку B немає взагалі ніяких відгуків 
та посилань; сторінка А має незначну кількість; а сторінка С – показала хороші 
показники по кількості посилань та відгуків, то в такому випадку вона буде як 
мінімум прирівнюватись до рейтингу інших двох.  

 
к.т.н., доц. Огнева А.М. (ХмНУ) 

 Коваль Б.А. (ХмНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В 
КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 
Сучасна корпоративна інформаційна система (КІС) завжди є 

розподіленою системою та повинна відповідати таким вимогам: відкритість, 
безпека, масштабованість, стійкість, підтримку логічної цілісності даних, 
ефективність. 

КІС має багаторівневу структуру, кожен рівень якої виконує конкретні 
функції і вирішує безліч завдань. Наприклад, перший рівень - засоби і методи 
автоматизації офісної діяльності; другий - управління потоками робіт, що 
засновано на технологіях WorkFlow і GroupWare; третій - управління 
інформаційним середовищем підприємства. 

Головною особливістю КІС є неоднорідність інформаційних ресурсів, яка 
проявляється в: 

- різноманітті видів представлення ресурсів (текст, графіка тощо); 
- різного ступеня структурованості даних (неструктуровані, 

слабоструктуровані, структуровані); 
- способах формалізованого представлення даних (реляційна модель, 

об'єктна модель ін.); 
- використовуваних програмних системах тощо. 
Одним з найважливіших завдань управління інформаційними ресурсами 

КІС є їх інтеграція, яка охоплює великий комплекс завдань: розробка 
інтегрованих моделей даних; створення архітектури системи інтеграції; 
розробка мов опису онтології; інтеграція схем об'єднуються баз даних; 
створення методів злиття онтології тощо. 

Складними проблемами в КІС є пошук несправностей, моніторинг 
компонентів системи і забезпечення захисту даних. Система моніторингу 
включає як апаратні, так і програмні засоби і надає інформацію необхідну для 
вирішення основних завдань управління ресурсами. Вона є необхідним 
компонентом в управлінні інформаційними ресурсами КІС, забезпечує 
контроль їх поточного стану, здійснює оперативну діагностику причин 
виникнення збоїв. Таким чином, для ефективного управління інформаційними 
ресурсами КІС повинна володіти таким інструментарієм: 

- інтегрованими інтуїтивно зрозумілими програмними продуктами; 
- засобами автоматизованої підготовки складних аналітичних звітів і 

візуалізації даних; 



 146

- надійною інформацією про характер використання інформаційних 
ресурсів; 

- вичерпної поточною інформацією про стан всіх компонентів. 
 

к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 
 Глушанець О.М. (ХмНУ) 

 
РОЗПОДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ 

 
В умовах високих темпів інформатизації суспільства і зростання ринку 

інформаційно-комунікаційних послуг особливе місце серед завдань оптимізації 
роботи мережевих інформаційних систем займають ті, що спрямовані на 
підвищення ефективності роботи мережевих інформаційних систем. Вони 
передбачають розробку і застосування програмного забезпечення, що реалізує 
засоби і способи збору, передачі, зберігання, обробки і представлення 
інформації, так і нових протоколів прикладної спрямованості, що дозволяє 
підвищити якість роботи мережевих інформаційних систем. Принципи 
організації функціонування мережевих інформаційних систем на основі 
розподілу інформаційних потоків є важливим інструментом, за допомогою 
якого досягається бажаний результат для мережевих інформаційних систем у 
зазначеному сенсі. 

Інформаційна ефективність мережевих інформаційних систем оцінюється 
ймовірнісно-часовими характеристиками, в тому числі: продуктивністю 
мережевих інформаційних систем, середньою або у вигляді обмеження 
тимчасовою затримкою переданих пакетів (фіксований набір даних у вигляді 
переданого об'єкта в мережевих інформаційних системах), інформаційними 
втратами.  Також використовується узагальнений параметр «Кібернетична 
потужність інформаційної мережі», який дозволяє одночасно враховувати 
передавальні і накопичувальні можливості мережевих інформаційних систем 
при наявності обмеження на час доставки пакета даних. В результаті 
застосування методу ідеальної мережевої інформаційної системи, також 
введений показник інформаційної ефективності – «коефіцієнт корисної дії 
інформаційної мережі в сенсі передачі інформації».  

Під процедурами розподілу інформаційних потоків в мережевих 
інформаційних системах розуміється взаємопов'язана послідовність дій, яка 
реалізує рішення задач визначення метричних особливостей простору станів 
елементів мережевих інформаційних систем, розподілу інформаційних потоків 
та оцінки інформаційної ефективності.  

Задача визначення метричного простору станів залежить від режиму 
функціонування мережевої інформаційної системи і від ступеня завантаження її 
елементів, які представлені у вигляді одноканальних систем з пам'яттю або 
зонами навантаження. Розподіл інформаційних потоків ґрунтується на 
алгоритмах маршрутизації з різними метричними особливостями і способами їх 
реалізації. 
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У зв'язку з особливістю використання цих величин, в умовах підвищеного 
навантаження мережевих інформаційних систем, в силу одночасного обліку 
зберігаючої і передаючій кількості інформації, їх використання при розподілі 
інформаційних потоків є актуальним завданням. 

 
к.т.н., с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Шевченко В.В. (ВІКНУ) 
Сидоров О.В. (ВІКНУ) 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

ТЕХНІКИ 
 

Прикладами складних об'єктів радіоелектронної техніки (РЕТ) є 
радіолокаційні станції, станції радіоелектронної боротьби, елементи зенітно 
ракетних комплексів, автоматизовані системи управління і т.п., об'єкти цього 
типу є найважливішою складовою технічної бази Збройних Сил України (ЗСУ). 
Від технічного стану та рівня надійності об'єктів РЕТ істотно залежить 
боєздатність частин і підрозділів ЗСУ. Характерна особливість об'єктів РЕТ є 
наявність в їх складі великої кількості (десятки, сотні тисяч) різнотипних 
комплектуючих елементів, більшість з яких є вироби радіоелектронної техніки 
(мікросхеми, напівпровідникові і електровакуумні прилади, конденсатори, 
резистори, електричні роз'єми і т.д.). Як правило ці елементи виробляються 
різними виробниками і характеризуються різними показниками надійності, що 
створює проблеми для забезпечення необхідної рівня надійності об'єкта. 
Забезпечення надійності об'єкта РЕТ вирішуються в основному на етапах його 
розробки та виготовлення. Також для складних технічних об'єктів, якими і є 
об'єкти РЕТ, важливе значення для забезпечення їх надійності є якісне технічне 
обслуговування (ТО), яке повинно здійснюватися на етапі експлуатації. 

В процесі підвищення якості процесу технічного обслуговування і 
ремонту (ТОіР) об’єктів радіоелектронної техніки,слід приділити увагу 
наступним важливим питанням: 

- можливість розробкинадійнісної моделі об'єктаРЕТ,яка призначена для 
представлення всіх найважливіших його характеристик, якіпризначеніта 
впливають на користувача інтерфейсупрограмного забезпечення; 

-розробціімітаційної, статистичної моделі процесу ТОіР, для 
прогнозування показників надійності і вартості експлуатації складного об'єкта 
РЕТ на етапі його проектування та розробки; 

- розробці нових алгоритмів спільного моделювання різних етапів ТО 
дляавтоматизованої системи технічного обслуговування (АСТО). 

Таким чином все вище зазначене в процесі підвищення якості процесу 
ТОіР складних об’єктів РЕТ,дасть можливість запропонувати вдосконалені 
моделі і методикиякі реалізовані програмно, тастворити комплекс 
взаємопов'язаних програм, призначених для комп'ютерної підтримки процесу 
проектування АСТО на етапі створення об'єкта РЕТ. 
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к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 
Жогіна Л.М. (ВІКНУ)  

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 
 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СЕЙСМОАКУСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
РОЗРАХУНКУ КООРДИНАТ ОБЄКТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ  

 
Сучасні технології військової розвідки дозволяють досить точно та 

оперативне виявляти області розташування джерел обстрілів різного типу. Для 
виявлення таких ворожих систем, що випускають снаряди або міни різного 
типу ураження в світі існує кілька різних незалежних підходів, які мають певні 
переваги та недоліки.  

Більш оптимальними методами розвідки для визначення положення та 
стану стріляючих об'єктів можуть бути пасивні форми локації військових 
об'єктів, які не виробляють особливо потужні зовнішні випромінювані.  

Основними особливостями такого автоматизованого акустичного, 
сейсмічного або сейсмоакустичного способу є те, що використання 
високочутливих акустичних, сейсмічних, або сейсмоакустичних пристроїв для 
отримання необхідної корисної інформації для автоматизованого розрахунку 
координат об’єктів різного походження, досягається на основі використання 24-
бітного АЦП сучасної розробки, груп модифікованих сейсмоакустичних 
пристроїв, та відповідного комплексу програмного забезпечення, що дозволяє 
достатньо ефективно отримати необхідні оперативні результати, у вигляді 
умовних координат розташування небезпечних об’єктів, що генерує загальні 
потоки сейсмоакустичних сигналів.Комплекс автоматизованого акустичного, 
сейсмічного або сейсмоакустичного, автоматизованого розрахунку координат 
небезпечних об’єктів різного походження може бути розташована в різних 
зонах, що генерують небезпечні події різного рівня.Задача вирішуєтьсяза 
допомогою використання автоматизованого програмного комплексу, який 
створено на основі спеціальних суттєво модифікованих акустичних та 
сейсмоакустичних пристроїв, що розміщуються на оптимальних відстанях між 
точками їх розташування,здійснюється швидкий та високоефективний 
розрахунок координат небезпечних об’єктів різного походження. 

Основні відмінності та переваги запропонованого автоматизованого 
акустичного, сейсмічного або сейсмоакустичного комплексу для 
автоматизованого розрахунку координат небезпечних об’єктів різного 
походження є: 

- 24-бітна розрядна АЦП, що дозволяє використовувати сейсмоакустичні 
пристрої високої чутливості у значному динамічному діапазоні, та суттєво 
поширює можливості проведення вимірювань; 

- використання акустичних, сейсмічних або сейсмоакустичних 
комплексів замість тільки одного, дозволяє розширяти області використання 
груп цих пристроїв, що суттєво зменшує вплив природних та інших 
властивостей на якість результатів вимірювання; 
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- застосування новітнього методу пошуку координат в 
сейсмоакустичному комплексі суттєво скорочує тривалість роботи такої 
системи, та спрощує її використання у складних ситуаціях.  

 
к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

Пусан В.В. (ВІКНУ)  
к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ 

ВИЯВЛЕННЯ ОБЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЙСМОАКУСТИЧНИХ 
ДАТЧИКІВ 

 
В даний час в системі наземної розвідки все більша увага стала 

приділятися розробці розвідувально-сігналізаційніх приладів. Розвідувально-
сігналізаційні прилади включають в себе: інтелектуальний датчик (ІД), 
інформаційний канал, засіб збору і зберігання даних. Залежно від покладеного 
завдання ІД може здійснювати функції: виявлення об'єкта, розпізнавання 
образу об'єкта, його супровід, формування сигналу спрацьовування при 
знаходженні об'єкта на певній ділянці рухута ін. 

Сучасні технології військової розвідки дозволяють досить точно та 
оперативне виявляти області розташування джерел обстрілів різного типу. Для 
виявлення таких ворожих систем, що випускають снаряди або міни різного 
типу ураження в світі існує кілька різних незалежних підходів, які мають певні 
переваги та недоліки. Більш оптимальними методами розвідки для визначення 
положення та стану стріляючих об'єктів можуть бути пасивні форми локації 
військових об'єктів, які не виробляють особливо потужні зовнішні 
випромінювані.  

Акустичний спосіб виявлення стріляючих об'єктів є одним з відомих, в 
основу його покладено дослідження звукових хвиль. Основним недоліком 
такого підходу є наявність суттєвої залежності однорідної структури 
поширення звукових хвиль від погодних умов, зокрема, від швидкості вітру і 
температури повітря. 

Крім акустичного методу виявлення стріляючих об'єктів існує інший 
метод, а саме виявлення та аналізу сейсмічних хвиль. Сейсмічний пристрій 
може фіксувати та обробляти тільки сейсмічні коливання поверхні землі. Окрім 
того, відсутність автоматизованої програмної системи у багатоканальному 
пристрої для виявлення та класифікації типу об’єктів, що рухаються або 
стріляють, не дозволяє накопичувати необхідну інформацію для проведення 
оперативного аналізу типів об’єктів, що важливо для виявлення та класифікації 
військових об’єктів. 

Зазначені недоліки були враховані при розробці автоматизованої системи 
детекції координат військових об’єктів. Ця система належить до області 
використання комплексних систем, щодо проведення спостережень та 
виявлення координат військових об’єктів, визначення їх класифікації та типів. 
Рішення цієї задачі було досягнуто за допомогою розробки та експлуатації 
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комплексної системи спеціальних суттєво модифікованих акустичних та 
сейсмометричних пристроїв, використання оптимальних відстаней між точками 
розташування цих пристроїв, автоматизованого програмного комплексу для 
швидкого та високоефективного розрахунку координат небезпечного об’єкту, 
використання аналогове-цифрового перетворювача з достатньо широким 
динамічним діапазоном. 

 
Подлісовський В.В. (КНУ) 

 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ  

НА ПОЛІ БОЮ 
 

Однією з основних парадигм в наші дні є сприйняття людського життя як 
найвищої цінності. Подібні гуманістичні ідеї вступають в гострий конфлікт з 
необхідністю вести бойові дії і відправляти військовослужбовців захищати 
державні інтереси.  

Сучасні західні армії роблять все можливе, щоб зменшити кількість втрат. 
Бійцям надається найсучасніше екіпірування, засоби зв'язку, бронежилети. 
США і їх союзники проводять наземні операції тільки в крайніх випадках, 
намагаючись обмежуватися ракетними або бомбовими ударами з повітря. 
Однак найчастіше виграти війну без наземної операції неможливо. 

Найбільш перспективним вирішенням цього питання є повна заміна солдат 
на полі бою роботами. Активні розробки в цьому напрямі ведуться в багатьох 
країнах, лідерами поки є американці. Летальну зброю їм поки довіряють не 
надто охоче, але роботи вже досить успішно знешкоджують міни і фугаси, 
проводять розвідку і спостереження. 

Сучасних наземних військових роботів можна розділити на наступні 
групи: розвідувальні; інженерні; бойові; тилові. Хоча, слід зазначити, що для 
багатьох автоматизованих апаратів подібний розподіл дещо умовний. Вони 
являють собою уніфіковані платформи, на які в залежності від потреб 
встановлюються різні модулі. Так що робота-сапера можна легко перетворити 
на бойового робота. 

Варто зазначити, що сучасні роботи-андроїди дуже дорогі, але сьогодні 
на полі бою існують завдання, які вони б виконували краще професійного 
солдата. Створення справжнього солдата-робота, який би володів інтелектом в 
тій чи іншій мірі, пов'язано з вирішенням цілого спектра завдань в галузі 
кібернетики, теорії систем управління, розробкою нових матеріалів і джерел 
енергії. 

Найбільший інтерес у громадськості викликають бойові роботи.  
Сучасний бій дуже складний, швидкоплинний, рішення потрібно 

приймати миттєво, швидко міняти свою позицію. Більшість бойових роботів 
сьогодні мають колісне або гусеничне шасі, вони управляються через кабель 
або радіосигнал. 

Одним з найбільш відомих бойових автономних систем є ізраїльський 
безпілотний автомобіль Guardium, які використовується для несення патрульної 
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служби, охорони і супроводу колон, а також для ведення розвідки. Автомобіль 
створений на шасі баггі, має хорошу швидкість і прохідність, на нього можна 
встановлювати зброю. У 2009 році Guardium був прийнятий на озброєння Армії 
оборони Ізраїлю. 

Наймасовішим і вельми відомим бойовим роботом є робот SWORDS, 
здатний нести снайперську гвинтівку, гранатомет і кулемет. Вартість однієї 
одиниці становить $ 230 тис., але виробник і обіцяє знизити ціну майже вдвічі 
(до $ 150 тис.) після початку масового серійного виробництва. 

Ще одним роботом, який може вести вогонь по противнику, є Warrior, 
створений американською компанією iRobot. На нього можна встановити 
кулемет калібру 7,62 мм, автоматичний дробовик, ПТРК і іншу зброю. Warrior 
можна використовувати і в якості сапера, також він може виносити поранених з 
поля бою. 

У 2010 році компанія NorthropGrumman представила ще одну свою 
розробку - бойового робота CAMEL. Це платформа на колісному ходу, яка, 
крім озброєння, може нести ще і 550 кг вантажу. На колеса можна одягати 
гумові гусениці, що значно підвищує прохідність CAMEL по пересіченій 
місцевості. Робот може супроводжувати бойові підрозділи і рухатися 
автономно, орієнтуючись на сигнали GPS. 

Як ми бачимо, грань між різними групами військових роботів найчастіше 
досить тонка: автоматизована система може і проводити розвідку, і виявляти 
міни, і безпосередньо брати участь в бойових діях. Однак в цілому, можна 
сказати, що застосування автоматизованих систем на полі бою – це один з 
найбільш перспективних напрямків розвитку військової справи.  

 
Присяжнюк В.В. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 
 

АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  
З ПРОГРАМОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ 

 
Обчислювальні системи (ОС) з програмованою структурою - це 

розподілені засоби обробки інформації. 
Тип архітектури ОС - MIMD; в системах закладена можливість 

програмного переналаштування  архітектури MIMD в архітектури MISD або 
SIMD. Основна функціонально - структурна одиниця обчислювальних ресурсів 
в системах розглянутого класу - це елементарна машина, яка є композицією з 
обчислювального модуля і системного пристрою. 

Допускається конфігурація ОС з довільним числом ЕОМ. Отже, ОС з 
програмованою структурою відносяться до масштабуємихся  засобів обробки 
інформації і допускають формування конфігурацій з масовим паралелізмом 
(Scalable Massively Parallel Architecture Computing Systems). 

Взаємодія між ЕОМ здійснюється за допомогою  програмного  
налаштування   мережі зв'язку.  Структура ОС описується графом G  =  (Q,  Z),  
множина вершин Q якого -  кількість елементарних машини (або системних 
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пристроїв, або локальних комутаторів), а множина ребер Z - лінії 
міжмашинного зв'язку. 

До структур сучасних ОС пред'являється ряд вимог: 
1) Структура ОС повинна бути адекватна для досить широкого класу 

вирішуваних завдань; налаштування  проблемно-орієнтованих віртуальних змін 
не повинна бути пов'язано зі значними накладними затратами. 

2) Обчислювальна система повинна надавати можливість користувачам 
створювати паралельні програми з віртуальними адресами ЕОМ . 

3) В умовах обмеженого числа зв'язків через проміжні машині системи, 
структура  кожної ЕОМ повинна забезпечувати мінімум затримок при 
"транзитних" передачах інформації. 

4) Для формування конфігурацій ОС із заданою ефективністю потрібно, 
щоб структура була здатна до нарощування і скорочення числа вершин (машин). 

5) Структура ОС повинна мати здатність здійснювати вказану кількість 
одночасно непересічних взаємодій між елементарними машинами. 

6) Здатність структури ОС забезпечити зв'язок необхідного числа 
працездатних  ЕОМ в системі при ненадійних лініях міжмашинного зв'язку. 

7) Системи повинні бути сприйнятливі до масових технологій, їх 
"обчислювальне ядро" має формуватися з  мікропроцесорних ВІС, що дозволить 
досягти прийнятних значень техніко-економічних показників ОС. 

 
Проценко Я.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Мірошніченко О.В. (ВІКНУ) 
 

НАДІЙНІСНА МОДЕЛЬ ОБ'ЄКТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 
 
Надійнісна модель об’єкта (НМО) призначена для представлення в 

пам'яті ПК параметрів складу, конструктивної і надійнісної структури об'єкта. 
Конструктивна структура об'єкта представляється графом G. Вершина 

графа представляє окремий конструктивний елемент. Кожен елемент може 
являти собою паралельне або послідовне (в сенсі надійності) з'єднання 
елементів нижчого конструктивного рівня, або представляти групу паралельно 
з'єднаних елементів. Таким чином, в моделі представляється послідовно-
паралельна надійнісна структура об'єкта.  

В якості моделі відмов для конструктивних елементів використовується 
дифузійний немонотонний розподіл (DN-розподіл), який вважається найбільш 
адекватною моделлю для відмов старіючих елементів, в тому числі і елементів 
об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). На слайді 5 показаний приблизний 
вигляд функції щільності ймовірності для DN-розподілу. DN-розподіл є 
ймовірнісно-фізичною моделлю відмов. Чудовою особливістю  DN-розподілу є 
простота виразів, що зв'язують параметри розподілу з відповідними фізичними 
параметрами елементів, що визначають їх технічний стан. Так, параметр 
масштабу (це середнє напрацювання до відмови) дорівнює зворотній величині 
середньої швидкості деградації (погіршення) а визначального параметра 
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елемента, а коефіцієнт варіації ν збігається з відповідним значенням 
коефіцієнта варіації ВП  . 

Вихідною інформацією для НМО є показники (параметри) 
безвідмовності, відновлюваності і вартості  всіх простих елементів (елементів 
нижнього рівня). Показники безвідмовності всіх складових елементів 
(елементів старших рівнів) обчислюються за відомими показниками 
безвідмовності що входять до їх складу елементів нижніх рівнів, як це було 
зазначено вище. Показники відновлюваності і вартості задаються для всіх 
конструктивних елементів і зберігаються у відповідних структурах даних НМО. 

В рамках розробленої моделі введені поняття відмовляючих і відновлюва-
них елементів. У множині відмовляючих елементів включаються елементи, 
відмови яких імітуються в імітаційній статистичній моделі. У множині 
відновлюваних елементів включаються елементи, які замінюються при 
відмовах відповідних відмовляючих елементів.  

Від правильності (оптимальності) вибору множин і залежить адекватність 
(відповідність реальності) моделювання процесу «відмов-відновлень» об'єкта 
РЕТ і, отже, точність прогнозування показників надійності і вартості 
експлуатації об'єкта.  

НМО відіграє роль сполучної ланки між користувачем, що задає всю 
вихідну інформацію про об'єкт РЕТ, та імітаційною статистичною моделлю, за 
допомогою якої виходять прогнозні оцінки показників надійності і вартості 
експлуатації об'єкта. 

 
к.т.н., доц. Романішина О.В. (ХмНУ)  

Кліщар І.І. (ХмНУ) 
 

НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем – 

економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти, 
діяльності всіх ланок соціального управління, кожної ланки господарювання. 
Інформатизація торкнулася всіх сфер людського життя.  

В Україні процес інформатизації здійснюється згідно з Національною 
програмою інформатизації, яка визначає такі основні напрями інформатизації: 

– розроблення політики та організаційно-правового забезпечення 
інформатизації; 

– формування національної інфраструктури інформатизації; 
– інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та 

оборони; 
– інформатизація процесів соціально-економічного розвитку; 
– інформатизація пріоритетних галузей економіки; 
– інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-

економічного контролю; 
– інформатизація соціальної сфери; 
– інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів; 
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– інформатизація науки, освіти і культури; 
– міжнародне співробітництво. 
Серед проблемних питань розвитку інформатизації в Україні можна 

відокремити такі: розроблення та прийняття Верховною Радою України 
комплексного законодавчого акту стосовно інформаційної безпеки, який міг би 
стати підґрунтям вітчизняного інформаційного права; створення баз даних і 
знань, засобів їх обробки, орієнтованих на ефективну інформатизацію органів 
державної статистики і точне прогнозування процесів соціально-економічного 
розвитку; оптимізація структури виробництва і транспортних засобів; 
створення єдиної автоматизованої системи державного контролю за 
виконанням державного бюджету України, загальнодержавних програм, 
збереженням і використанням об'єктів прав державної власності, 
використанням кредитних ресурсів, діяльністю установ банківської системи; 
створення для управлінських і регіональних структур програмних систем та 
засобів обліку всіх рівнів, аналізу і моделювання зайнятості населення, 
запобігання масовому безробіттю та для широкого залучення  населення до 
нових галузей матеріального виробництва та інших сфер; створення комплексу 
програмно-апаратних засобів для вирішення питань прогнозування 
забруднення навколишнього середовища, аналізу та оцінки ризику еколого-
економічних конфліктів; створення сучасного інформаційного забезпечення 
діяльності наукових закладів та університетів України. 

 
к.т.н., доц. Романішина О.В. (ХмНУ)  

Паськов В.В. (ХмНУ) 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ  НАВЧАННІ ПРАЦІВНИКІВ З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 
Зниження виробничого травматизму на підприємствах є вдосконалення 

технології навчання працівників питанням безпеки і охорони праці. Традиційна 
форма навчання, включаючи інструктажі, найчастіше навіває нудьгу. З 
використанням комп'ютера з'являється можливість індивідуалізації навчання, 
кожна людина може працювати у своєму темпі відповідно до своїх 
темпераменту та здібностей. Кожна із програм серії, що отримала назву 
«Наочна безпека продукції та охорона праці», є комплексом навчальних 
посібників,а саме: електронний посібник (блок вивчення матеріалу) і система 
самоконтролю знань (блок, до складу якого у собі контрольні питання, оцінку 
правильності відповідей та пояснення, що до помилок, підбиття підсумків 
опитування).  

Комп'ютерний самоконтроль знань також організований гранично просто, 
аби зафіксувати увагу працівника зосереджено лише на змістову частину 
запитань і не відволікався для осмислення того, як йому запровадити свою 
відповідь в комп'ютер. Працівники, відповідаючи стосовно питань програми, не 
бояться незадовільних оцінок, оскільки мета опитування – самоконтроль і 
можливість самостійно переконатися, наскільки правильно засвоєно той чи 
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інший матеріал. Програми видають оперативні повідомлення, правильність 
кожної відповіді і пояснюють, у чому помилка. Отже, незалежно від рівня 
початкових знань, кожна людина зможе успішно “дійти” кінця програми 
розвитку й отримати правильні відповіді на всі питання.  

У програмах розглядаються питання безпеки праці щодо різноманітних 
професій і деяких видів робіт, поширених на транспортних під-приємствах. 
Тематика програм достатньо широка.  

За розробку програм автори нагороджені дипломами низки виставок з 
охорони праці. Чимало підприємств вже придбали та використовують ці 
програми для навчання своїх працівників питанням охорони праці. Кількість 
реалізованих дисків перевищив десять тисяч. Отримали поширення дві форми 
використання програми: проведення заняття викладачем (інженером з охорони 
праці, безпосереднім керівником, іншою особою, відповідальною за  навчання) 
чи самостійна робота учнів з програмою 

Досвід застосування комп'ютерних програм із серії «Наочна безпека 
продукції та охорона праці» на багатьох підприємствах свідчить, що 
мультимедійні комп'ютерні технології навчання  з питань охорони праці та 
промислової безпеки зацікавили працівників, а цілому цей напрям є досить 
перспективним. А найголовніший результат впровадження цих розробок, як 
сподіваються автори – це зниження виробничого травматизму.   

 
к.т.н. Савран В.О. (ВІКНУ) 

Бурий С.В. (ВІКНУ) 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО 
ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ  

 
Аналіз існуючих систем контролю технічного стану складних цифрових 

пристроїв дозволив виявити причини, через які вони не можуть забезпечити 
необхідну якість функціонування при мінімальних економічних затратах, а 
саме: велика кількість діагностичних параметрів при діагностуванні цифрових 
пристроїв; низька пропускна здатність систем контролю технічного стану; мала 
швидкість виконання операцій; невелика швидкість переробки виміряної 
інформації; велика надмірність контрольно-вимірювальної апаратури; 
недостатньо високий ступінь автоматизації використовуваної контрольно-
вимірювальної апаратури; відсутність чітко організованої системи збору 
достовірних даних про несправності складних цифрових пристроїв; висока 
вартість отриманої діагностичної інформації про цифрові пристрої; 
неможливість удосконалення систем контролю технічного стану.  

Відсутність універсального методу для визначення технічного стану 
різних типів схем і пристроїв обумовлено тим, що однією з основних вимог до 
системи контролю технічного стану цифрових пристроїв є забезпечення 
можливості контролю максимально можливої кількості типів складових частин 
цифрових пристроїв. Процес діагностування сучасних цифрових пристроїв або 
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типових елементів заміни існуючими методами пов'язаний із великими 
часовими і апаратними затратами. Застосування сучасних інформаційних 
технологій проводиться з низькою ефективністю. При цьому не забезпечується 
необхідна точність, швидкодія і вартість діагностування. Це викликає 
необхідність розробки нових методів діагностування з застосуванням 
інформаційних технологій, які дозволили б забезпечити необхідну 
достовірність діагностування при зменшенні числа діагностичних параметрів і 
контрольних точок, автоматизації виміру цих параметрів, використання 
універсальних вимірювальних приладів.  

Існуючі системи контролю технічного стану цифрових пристроїв не 
відповідають сучасним вимогам через те, що вони створені на основі застарілих 
методів діагностування. Зараз складові частини цифрових пристроїв 
виготовлені різними фірмами на основі відповідних технологій. 
Обслуговування цього обладнання проводиться сервісними центрами цих 
підприємств.  

Таким чином, проведений аналіз показав, що системи технічного 
діагностування цифрових пристроїв, що побудовані на основі існуючих методів 
і методик, є малоефективними і не відповідають сучасним вимогам. Тому при 
експлуатації існуючих і створені нових перспективних складних цифрових 
пристроїв виникає актуальна потреба розробки нових методів і засобів 
контролю технічного стану цифрових пристроїв і на їх основі інформаційних 
технологій.  

Самусь М.М. (КНУ) 
Жогіна Л.В. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУВАННЯ ЯК МЕТОДУ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, набуває 
актуальності проблема розповсюдження використання методів дезінформації 
для досягнення пропагандистських, військових, комерційних або інших цілей. 

Інформація є важливим ресурсом соціально-економічного, 
технологічного і культурного розвитку. Найбільш важливими властивостями 
інформації є достовірність, повнота та актуальність. На початку XXI століття 
розповсюдження інформації перейшло на новий рівень з поширенням 
глобальної мережі Інтернет та легкості отримання доступу до цієї мережі. 
Водночас, значно збільшилась кількість джерел інформації, що ускладнило 
можливість суспільства диференціювати достовірну та спотворену інформацію. 

Окрім традиційних веб-сайтів новин, масового поширення набуло 
використання соціальних мереж для обміну інформацією. Серед них можна 
виділити наступні: Twitter, Facebook, Vkontakte та інші. Особливістю 
розповсюдження інформації у соціальних мережах є відсутність 
централізованого джерела цієї інформації – тобто, кожен учасник соціальної 
мережі є децентралізованим джерелом інформації, яка може 
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розповсюджуватись на велику (до мільйонів осіб) кількість учасників 
соціальної мережі.  

Таким чином, соціальні мережі вразливі до методів дезінформації, 
спотворення інформації, використання соціальної мережі, як пропагандистської 
платформи. Саме тому, була поставлена задача по створенню уніфікованого 
веб-застосування для превентивної діяльності проти дезінформації, 
безпосереднього ведення дезінформаційної діяльності та швидкого 
розповсюдження  актуальних даних через достовірні джерела. 

Задане веб-застосування дозволяє створювати масові розсилки для 
відправлення на звичайну електронну пошту та соціальні мережі: Twitter, 
Facebook, Vkontakte. Важливою особливістю заданого веб-застосування є 
використання технології забезпечення анонімності Tor для розповсюдження 
інформації, що призначена для захисту приватності користувача та можливості 
проведення конфіденційних операцій. 

Крім того, завдяки використанню заданого веб-застосування досягається 
можливість збереження оптимального рівня настрою суспільства, запобігається 
розповсюдження хибної та негативної інформації, що може вплинути на 
психологічну складову суспільства. 

 
Слободянюк К.М. (ХмНУ), 

к.т.н., доц. Хмельницький Ю.В. (ХмНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ   СЕНСОРНИХ 
МЕРЕЖ 

 
Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання кількості мобільних 

пристроїв у населення - потенційних користувачів, охочих мати швидкий 
безпровідний доступ в Інтернет у будь-якій точці та без розриву сеансів зв'язку. 
Проте рівень доступності послуг далеко не той, щоб задовольнити потреби всіх 
охочих та стан послуг, якість їх виконання не завжди відповідають сучасним 
вимогам. Одним з альтернативних підходів до задоволення наростаючих потреб 
є клас сенсорних мереж. Основні особливості сенсорних мереж у порівнянні з 
іншими телекомунікаційними системами організованої передачі даних очевидні 
– малий радіус зв'язку окремого вузла, обмежені та не відновлювальні джерела 
живлення, низькі обчислювальні можливості, малий об'єм доступної пам'яті, 
високі вимоги до масштабування застосованих алгоритмів, адаптивність 
хаотичних змін топології. Усі наведені особливості накладають певні 
обмеження на використані у сенсорних мережах стеки протоколів у цілому та 
на алгоритми часової синхронізації. 

Сенсорна мережа - це розподілена мережа, що самоорганізується та 
складається з безлічі датчиків чи сенсорів і виконуючих пристроїв, об'єднаних 
між собою за допомогою радіосигналу. Область покриття подібної мережі може 
становити від декількох метрів до декількох кілометрів за рахунок здатності 
ретрансляції повідомлень від одного компонента до іншого. Із самого початку 
розвитку індустрії сенсорних мереж для об'єднання різнопланових пристроїв 
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була необхідна технологія для об'єднання усіх пристроїв у єдину мережу на базі 
протоколу бездротового зв'язку, котра мала бути простою та дешевою у 
використанні, проте, у той же час, достатньо надійною для передачі даних на 
відстані, відповідні до розміру окремої будівлі. Сенсорні мережі є одним із 
сучасних та перспективних напрямків розвитку розподілених систем 
моніторингу і управління ресурсами та процесами.  Вузлами таких мереж є 
малогабаритні пристрої, що виконують одночасно вимірювальні, 
обчислювальні та комунікаційні функції. Характерна їхня особливість полягає в 
обмеженості обчислювальних і комунікаційних ресурсів та вимог до тривалої 
роботи від автономного джерела живлення пристрою. Безпровідні вузли не 
обмінюються повідомленнями між собою, а тільки передають дані своїх 
сенсорів і ретранслюють дані сенсорів інших вузлів на базову станцію. 
Водночас використання сенсорних мереж у системах критичного застосування 
ставить підвищені вимоги до надійності та продуктивності функціонування на 
всіх рівнях взаємодії еталонної моделі відкритих систем. Однак наявні  у цій 
сфері обробки даних у системі залишкових класів не враховують ряд обмежень, 
які доцільно взяти до уваги при створенні сенсорних мереж.  

Таким чином, ця науково-технічна проблема є актуальною для 
підвищення продуктивності та надійності функціонування сенсорних мереж. 

 
Стецюк О.І. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ 
МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ  

 
На сьогоднішній день мікропроцесорні системи (МПС) стали 

невід’ємною частиною нашого життя. Не останню роль при цьому зіграли 
досягнення технічного прогресу в підвищенні інтегральної ємності та 
функціональних можливостей елементної бази, а також розвиток технологій 
виготовлення систем високої складності єдиним модулем. 

Вдосконалення технологій створення МПС має величезні негативні 
наслідки для технічної діагностики. Бурхливий розвиток технологій 
виробництва засобів цифрової обчислювальної техніки призводить до 
виникнення все нових і нових особливостей МПС як об'єктів діагностування 
(ОД). Нові особливості ОД необхідно постійно враховувати для ефективної 
реалізації діагностичних випробувань. Це зумовлює періодичну зміну вимог до 
функціональних можливостей методів і технічних засобів діагностування, що 
постійно робить актуальною задачу розвитку і вдосконалення теорії технічної 
діагностики та впровадження її досягнень на практиці. 

Характерною рисою сучасних МПС є розширення їх функціональних 
можливостей і збільшення продуктивності. Це досягається за рахунок 
збільшення ступеня інтеграції елементної бази і постійного підвищення 
робочих частот дискретних компонентів. Збільшення ступеня інтеграції 
елементної бази в сукупності з ускладненням внутрішньої структури цифрових 
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ОД обумовлює зростання кількості можливих дефектів кожного компонента і 
МПС в цілому. Прагнення до мініатюризації засобів цифрової техніки 
призводить до обмеження числа доступних контактів інтегральних схем та 
виробів на їх основі. Це значно ускладнює процес пошуку і локалізації 
можливих несправностей сучасних МПС та зумовлює потребу в використанні 
тестових послідовностей надзвичайно великих розмірів. В сучасних умовах 
розробка досконалих тестів для повного контролю ДС спряжена не лише з 
фінансовими проблемами, але і з потребою великих затрат часу експертів з 
синтезу тестів, а також, подекуди, з практичною неможливістю розробки 
повного тесту або неможливістю виконання цього завдання у встановлені 
терміни.  

За таких умов актуальності набуває розробка тестів мінімально-
достатньої складності з найменшими витратами фінансів і часу. Такими 
рішеннями є функціональні тести, спрямовані не на пошук всіх несправностей, 
а на перевірку здатності МПС виконувати свої функції. 

Через структурну, функціональну і алгоритмічну складність МПС задача 
синтезу функціональних тестів для їх перевірки також перейшла в категорію 
задач великої складності, що потребують розробки і застосування спеціальних 
методів, моделей та алгоритмів.  

 
Ткачук О.О. (Військова академія м.Одеса) 

к.ф.-м.н., доц. Дроздов М.О. (Військова академія м.Одеса) 
 

ЗАСОБИ БЕЗПЕЧНОГО САМОХІДНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ВАЖКОЇ  
БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ З ҐРУНТУ НА ВАНТАЖНУ ПЛАТФОРМУ 

ТРЕЙЛЕРА 
 

В практиці оперативного застосування бронетанкових сил все частіше 
використовується швидке переміщення важкої техніки її перевезенням на 
вантажних автомобільних платформах - трейлерах. Також відомо, що навіть для 
досвідчених водіїв-механіків достатньо ризикованим моментом є самохідний 
підйом БТРа чи танка по апарелі на платформу трейлера. 

Як правило, механік-водій, який не має достатнього обзору зі свого 
робочого місця, корегує свої дії в керуванні рухом бойової машини (БМ) за 
візуальними сигналами зовнішнього помічника – керівника завантаження. 

Найбільш небезпечними є рух БМ по достатньо крутим (від 20° до 37°) 
апарелям та момент перевалки БМ з апарелів на платформу, що 
супроводжується потужним ударом. Це пов’язано з підвищеним ризиком 
порушення зчеплення гусениць з опорними поверхнями та коливальними 
процесами в підвісках БМ та трейлера, що різко погіршує керованість БМ. Від 
механіка-водія вимагається щоб виїзд БМ в момент перевалки на платформу 
відбувся з якомога меншими швидкістю та пробігом по ній, для чого 
застосовується вчасне зменшення потужності на рушіях  і надійне гальмування. 
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Як бачимо, самохідний підйом БМ на вантажну платформу трейлера 
вимагає від механіка-водія достатньо великої майстерності і тренованості, які в 
певних бойових обставинах можуть підвести навіть досвідчених фахівців.  

За результатами докладного аналізу кінематики, динаміки та статики 
процесу самохідного завантаження БМ на вантажну платформу трейлера, 
пропонуються засоби для  суттєвого підвищення його безпеки та скорочення 
часу завантаження. Йдеться про створення двох спеціальних систем. Перша з 
них умовно названа «системою відеомоніторингу».  Вона дозволяє механіку-
водію безпосередньо бачити процес завантаження в зонах контакту лівого та 
правого передніх траків з платформою і обходитись без допомоги зовнішнього 
помічника. Система відеомоніторингу діє з використанням  відеокамери та 
електронного планшету. Якщо відеокамера чутлива в інфрачервоному 
діапазоні, завантаження може виконуватися вночі в умовах світломаскування. 
Друга система умовно називається «системою безударного завантаження». 
Вона здійснює, з використанням гідравлічного приводу, повільний перехід БМ 
з нахиленого на апарелях положення, близького до перевалки, в горизонтальне 
положення на одному рівні з вантажною платформою трейлера. 

 
Федоров А.К. (ВІКНУ) 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ДОЗОВОГО РОЗПОДІЛУ У ВОДНОМУ ФАНТОМІ 

ПРИ ЙОГО ОПРОМІНЕННІ ШВИДКИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ 
 

Сучасна променева терапія використовує для опромінення пацієнтів 
пучки швидких електронів або фотонів, отримані за допомогою лінійних 
прискорювачів. Розрахунок дози, яку доставляють пацієнту, виконують за 
допомогою спеціальних програмних пакетів, які називають плануючими 
системами. Сучасні плануючі системи є дуже складними і дорогими 
програмними продуктами, що дозволяють точно розрахувати  розподіл дози 
всередині пацієнта ґрунтуючись на фізичних моделях. Окрім того, вартість та 
умови ліцензування таких пакетів не дають можливості використовувати їх в 
навчальній та експериментальній роботі. 

Робота плануючих систем обмежена колом задач променевої терапії. 
Проте при розробці нових методик променевої терапії виникають задачі, які не 
можна розв’язати за допомогою плануючих систем.   

Тому метою цієї роботи був розрахунок доставленої пацієнту дози в 
нестандартних конфігураціях, ґрунтуючись на добре верифікованих фізичних 
моделях. В роботі було розраховано значення дози у точці із заданими 
координатами при опроміненні швидкими електронами. Для розрахунків 
застосовано  теорію тонкого променяХогстрома. Обчислення враховували 
розсіяння пучка електронів та його послаблення внаслідок взаємодії електронів 
із повітрям та речовиною. До уваги бралось багаторазове кулонівське розсіяння 
електронів у повітрі на шляху до поверхні фантому та багаторазове кулонівське 
розсіяння під поверхнею. Розрахунки виконані в пакеті WolframMathematica 
9.0. Програмно реалізована модель дозволяє корегувати початкові умови 
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розрахунків,  наприклад, енергію пучка електронів, розміри поля тощо. Тестові 
розрахунки виконані для пучка електронів енергією 18 МеВ та отвору 
коліматору 14 см х14 см. 

В результаті побудовано дозові профілі на різних глибинах та графік 
відсотково-глибинної дози, які були порівняні з експериментальними даними.  

Порівняння розрахункових результатів з експериментальними даними 
показало хороше узгодження в межах 1% похибки.  

 
Чекменьов В.А. (НУБіПУ) 

д.т.н. Шворов С.А. (НУБіПУ) 
 

МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАНЬ  
В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ТИРІ 

 
На даний час особлива увага приділяється ефективному використанню 

мультимедійних електронних тирів (МЕТ). При використанні таких засобів 
забезпечується досягнення необхідного рівня підготовки фахівців (курсантів) 
до виконання навчальних завдань (НЗ) при мінімальних витратах матеріальних 
засобів і коштів. Незважаючи на досить велику кількість публікацій, 
присвячених питанням використання МЕТ у процесі навчання, у даний час не в 
повній мірі розроблені методичні засади планування та організації навчання з 
використанням перспективних мультимедійних електронних тирів. 

Виходячи з того, що початковий рівень підготовки курсантів з виконання 
типових НЗ різний, доводиться розв'язувати задачу мінімального розподілу 
часу й фінансових витрат на відпрацювання кожного типу операцій НЗ для 
досягнення необхідного рівня підготовки у виконанні всього НЗ. 

Методика планування та організації навчання з використанням МЕТ 
включає наступні основні етапи: 

 1. Формулюються цілі навчання та завдання, щодо відпрацювання. 
 2. Визначаються необхідні прогнозовані рівні підготовки курсантів з 

виконання основних типів операцій НЗ. 
 3. Здійснюється формування оптимального плану інтенсивної підготовки. 
 4. Забезпечується відпрацювання основних типів операцій НЗ за 

оптимальним планом інтенсивної підготовки. 
5. У процесі навчання, якщо рівень підготовки не відповідає 

прогнозованому, забезпечується корегування плану інтенсивної підготовки. 
При цьому в процесі навчання здійснюється адаптивна зміна кількості 
запланованих НЗ, тобто забезпечується корегування часових витрат, 
необхідних для досягнення прогнозованого рівня підготовки, в залежності від 
фактичного рівня навченості  курсантів з виконання типових операцій. Із цією 
метою через певні часові інтервали забезпечується реєстрація фактичного рівня 
підготовки з виконання кожного типу операцій і всього НЗ. 

Знаходження залежності між часовими витратами та рівнем підготовки 
фахівців по виконанню типових операцій здійснюється за допомогою 
теоретико-експериментального методу.  
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Таким чином,  як показують результати експериментальних досліджень, 
визначення оптимальних прогнозованих рівнів підготовки по виконанню 
типових операцій для кожного етапу тренування та необхідних для цього 
мінімальних часових витрат доцільно здійснювати за допомогою сумісного 
застосування методів найскорішого спуску та динамічного програмування, що 
дозволяє зменшити у 1,5 - 2 рази часові (вартісні) витрати на підготовку 
фахівців до необхідного рівня навченості в умовах, максимально наближених 
до реальних.  

 
к.т.н., доц. Шваб В.К. (ВІКНУ) 

Сидоров О.В. (ВІКНУ) 
 

НАПРЯМКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ 

 
Перспективним напрямком розробки методології захисту 

автоматизованих інформаційних систем (ІС) є дослідження підходів щодо 
оцінки впливу деякої події безпеки (множини подій) в інформаційно-технічній 
інфраструктурі організації на її діяльність. 

Незважаючи на активний розвиток в останні роки відповідних наукових 
галузей, ще не знайдено ефективного апарату для широкого застосування в 
практичних задачах. При цьому актуальність і важливість досліджень 
підкреслюється численними випадками інцидентів інформаційної безпеки з 
матеріальної шкодою, зростання яких спостерігається в останні роки у всьому світі. 
Як основні теоретичні засади при вивченні даної тематики можна виділити 
наступні: 

По-перше, діяльність організації може розглядатись як сукупність процесів 
діяльності, виконання яких грунтується на інформаційних впливах між її 
елементами. Уже зараз існує більш-менш розвинена методологія опису елементів та 
їх властивостей, зв'язків між елементами й т. ін., але недостатній розвиток питань 
взаємозв'язків між процесами значно змінює оцінку при абстрагуванні від 
реального світу. 

По-друге, унаслідок необхідності урахування складних взаємозв'язків, участь 
особи, яка приймає рішення (ОПР) при визначенні остаточної оцінки, обов'язкова, 
принаймні, про це говорять стандарти із захисту ІС (узагальнений світовий досвід). 
При цьому залишаються проблемні питання проектування систем підтримання 
прийняття оперативних рішень із захисту ІС для практичної роботи ОПР, 
наприклад: 

- інформаційне забезпечення прийняття рішень здійснюється з використанням 
різноманітних засобів (виявлення атак, мережних екранів, маршрутизації і т. ін.), 
інтеграція яких у межах єдиної інформаційної моделі ускладнена внаслідок 
відмінностей: у предметі спостереження та його властивостях, характері ознак та їх 
прагматичному змісті; 

- прийняття рішень щодо оперативного управління системою захисту 
розподіленої ІС, яка забезпечує інформаційні впливи великої кількості 
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взаємопов’язаних процесів діяльності, вимагає дослідження та розвитку питань 
акцентування уваги ОПР на найбільш важливих подіях. 

У доповіді наведені основні відомості про проведений авторами аналіз 
напрямків автоматизації прийняття рішень в інформаційно-технічній сфері. Більш 
детально висвітлюються питання: класифікація ознак за прагматичним змістом, що 
надаються засобами інформаційного забезпечення різних типів; змістовна 
характеристика предметної області прийняття рішень щодо захисту ІС. 
 

Шворов А.С. (НТУУ «КПІ») 
 

ПОБУДОВА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПРІОРИТЕТНОСТІ 
ОБРОБКИ ПОВІДОМЛЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ  
 

Одним з найбільш важливих завдань пріоритетної диспетчеризації 
повідомлень в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) є побудова 
експертної системи оцінки пріоритетності обробки повідомлень. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій показує, що часто для створення експертних 
систем застосовують нейронні мережі. Однак вони мають ряд недоліків: 
тривалий час навчання; складність аналізу структури “навченої” мережі, 
відповідно неможливість її оптимізації; неможливість введення апріорної 
(експертної) інформації для прискорення навчання мережі. Очевидно, що 
усунення даних недоліків сприяло б підвищенню продуктивності роботи 
експертних систем оцінки пріоритетності обробки повідомлень.  

Метою досліджень є обґрунтування методичних засад побудови 
експертної системи оцінки пріоритетності обробки повідомлень в 
інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Побудова експертної системи здійснюється на основі застосування 
нечітких нейронних мереж, де висновки робляться за допомогою апарату 
нечіткої логіки, а відповідні функції належності підстроюються з 
використанням алгоритму навчання нейронних мереж. Такі системи можуть не 
лише використовувати апріорну інформацію, а й отримувати в процесі 
функціонування нові знання. Тобто, нечітка нейронна мережа – це нейронна 
мережа з певними сигналами, вагами і активаційною функцією, де 
використовуються t-норми, t-конорми або інші неперервні операції. 

Для створення нечіткої нейронної мережі використовуються вхідні 
параметри, що характеризують організаційні заходи: з контролю за вхідними 
повідомленнями та визначення пріоритетності їх обробки; з резервування 
критично важливої інформації; з відновлення працездатності системи у випадку 
виникнення нештатних ситуацій; з управління процесом експертного 
визначення пріоритетності обробки вхідних повідомлень. Ці вхідні параметри 
змінюються в діапазоні [0; 1] умовних одиниць і визначаються експертно при 
оцінці стану ІТС. Вихідні дані експертної системи – ступінь важливості вхідних 
повідомлень в установленому діапазоні умовних одиниць.  
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Для синтезу нечіткої нейронної мережі використовується графічний 
інтерфейс гібридних нейронних мереж, реалізований в пакеті прикладних 
програм ANFIS Editor (Fuzzy Logic Toolbox) системи MatLAB. 

Таким чином, синтезовану експертну систему досить нескладно 
інтегрувати у працюючі програмні засоби диспетчеризації повідомлень, що 
значно підвищить ефективність функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем з точки зору скорочення часових витрат на обробку 
першочергових (найбільш пріоритетних) повідомлень. 
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Секція 3 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК (СИЛ)  В 

КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ 
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 к.ю.н. Бериславська О.М. (КНУ) 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ 

 
Основними ознаками процесу управління розвитком персоналу є його 

системний характер, наявність управлінських дій суб’єкта управління (тобто 
служби персоналу) щодо об’єкта управління (тобто безпосередньо працівників), 
застосування правових засобів та методів впливу на персонал, заснованих на 
принципах трудового права та спрямування цього процесу на розвиток 
компетентностей персоналу. 

Поряд із загальними принципами трудового права, зокрема такими як: 
принцип поділу праці, принцип відповідальності суб’єктів трудового права, 
принцип компетентності, принцип трудової дисципліни, принцип 
стимулювання трудової діяльності, ієрархічність та інші існують окремі 
принципи, які безпосередньо відносяться до управління розвитком персоналу 
організації. Серед них можемо виділити наступні принципи розвитку персоналу 
організації, які застосовуються для навчання та професійної перепідготовки 
працівників: принцип економічності, принцип адаптивності, принцип 
комплексності, принцип інноваційності та інші. 

Зважаючи на комплексний, системний характер управління розвитком 
персоналу організації, вважаємо, що мета (як план досягнення задекларованих 
цілей у визначених напрямках) та завдання (як певні кроки-дії, що містять 
терміни (строки) і ресурси для досягнення визначеної мети) є визначальними 
категоріями саме для служби персоналу, яка покликана реалізовувати політику 
розвитку персоналу у межах конкретно їорганізації. 

Досягнення мети управління розвитком персоналу організації 
відбувається у відповідності до ключових напрямків, які за природою являють 
собою вказівки загального спрямування, засновані на ключових принципах 
управління розвитком персоналу, такими є: забезпечення програми розвитку, 
профорієнтація і адаптація працівників, планування індивідуального 
просування, формування команди, професійна підготовка і підвищення 
кваліфікації. 

У межах кожного ключового напрямку на службу персоналу 
покладаються більш конкретно визначені завдання, які реалізуються шляхом 
виконання запланованих заходів, як за допомогою звичних правових методів і 
форм управління, так і нових підходів до управління персоналом, що 
узгоджуються із головною стратегічною метою розвитку організації. 

Однією із ключових інституціональних підсистем управління розвитком 
персоналу організації є розвиток компетентностей, а саме – удосконалення 
наявних компетентностей працівників та здобуття ними нових. При цьому 
виникає необхідність розробити програми розвитку персоналу, залучити 
необхідні людські і фінансові ресурси, а також визначитися зі способами 
розвитку. З огляду на це, до способів розвитку компетентностей відносимо: 
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підготовку працівників у навчальних центрах, післядипломну освіту та 
підвищення кваліфікації, саморозвиток та застосування комбінованих підходів. 

 
 

Власенко Д.В. (ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права") 
 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Вдосконалення законодавства щодо формування та розвитку 

Національної поліції України повинно мати системний характер і в цьому 
контексті потребує реформування не лише сама Національна поліція або окремі 
її підрозділи, а і загалом вся правоохоронна система як складова сектору 
безпеки і оборони, про що додатково наголошується у Концепції розвитку 
сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України 
від 14.03.2016 року №92/2016.При цьому вважаємо, що Національна поліція не 
може бути реформована як окремий задекларований проект – взірець 
законності та правопорядку, оскільки її діяльність полягає в постійній взаємодії 
з органами виконавчої влади; органами, які підпорядковані МВС, зокрема: 
Національної гвардії, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної 
міграційної служби та Прикордонної служби, а також із ЗСУ, прокуратурою та 
судами. Все це зумовлює необхідність перегляду організаційної структури та 
функцій вказаних органів для досягнення збалансованості, скоординованості та 
результативності їх дій та як наслідок – досягнення ключової мети 
реформування Національної поліції, яка полягає у побудові деполітизованого, 
демілітаризованого, децентралізованого й повністю позбавленого репресивних 
функцій відомства. 

Як для формування так і для розвитку, тобто якісної зміни необхідно мати 
необхідний для цього арсенал засобів, який звичайно повинен включати 
політичну волю, організаційні механізми та ресурсний потенціал, зокрема як 
матеріально-технічний, так і кадровий. Залежність Національної поліції від 
Міністерства внутрішніх справ проявляється в тому, що вона не має права 
самостійно вносити проекти законів чи актів через КМУ до Верховної Ради, а 
тому – певні політичні сили можуть впливати на законодавчі ініціативи та 
управлінські рішення поліції, чим зменшують її авторитет та дієвість 
запрограмованих реформ. Необхідно зменшити вплив Міністра внутрішніх 
справ щодо кадрових призначень та фінансових питань роботи Національної 
поліції, що сприятиме дійсній незалежності керівника Національної поліції від 
політичної волі правлячої еліти в особі Міністра внутрішніх справ та КМУ. 

З цією метою пропонуємо пункт 6 «приймає рішення про розподіл 
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх 
справ України» та пункт 7 «виконує інші обов’язки відповідно до цього та 
інших законів України»частини 1 статті 16 «Основні повноваження Міністра 
внутрішніх справ України у відносинах з поліцією» Закону України «Про 
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Національну поліцію» виключити як такі, що обмежують управлінську 
функцію Нацполіції як самостійного органу виконавчої влади; 

У пункті 3 статті 16 «Основні повноваження Міністра внутрішніх справ 
України у відносинах з поліцією» Закону України «Про Національну поліцію» 
виключити слова «затверджує плани її роботи» та доповнити ними відповідно 
пункт 1 частини 1 статті 22 «Основні повноваження керівника поліції» Закону 
України «Про Національну поліцію», виклавши її такій редакції: «1) очолює 
поліцію та затверджує плани її роботи, здійснює керівництво її діяльністю, 
забезпечує виконання покладених на неї завдань»; 

Крім цього необхідно підвищувати кваліфікацію поліцейських щодо 
якісного і точного оформлення протоколів про адміністративні 
правопорушення, так як допущені ними процесуальні помилки призводять до 
пропуску строків накладення адміністративних стягнень, що свідчить про 
непрофесійне виконання ними своїх посадових обов’язків та має наслідком 
притягнення їх до відповідальності. З огляду на це, існує потреба 
впроваджувати методики на основі компетентнісного підходу, який передбачає, 
що фахові компетентності спеціальності або професійні компетентності 
правоохоронців повинні бути чітко прописані, орієнтовані на здобуття 
відповідних умінь і навичок та підкріплені конкретними методиками вирішення 
поставлених завдань та чіткими алгоритмами дій у різноманітних штатних та 
позаштатних ситуаціях. 

 
Горпинич Л.І. (УДФСУ) 

 
ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Останнім часом процес реформування Збройних Сил, відповідно до 
завдань, поставлених Президентом України – Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України, вийшов на якісно новий рівень. 
На сучасному етапі вирішення питання щодо удосконалення військової 
організації держави проводять за рахунок основного компоненту Збройних 
Сил.  

Основними напрямками діяльності визначено:  
• оптимізація кількісних показників Збройних Сил;  
• утилізація застарілих та надлишкових боєприпасів і військової техніки;  
• вирішення проблем соціального захисту;  
• приведення структури Збройних Сил до європейського зразку;  
• перехід до комплектування на професійній основі. 
Збройних Сил України військовослужбовцями необхідно спиратися на 

комплексний аналіз, який включає оцінку політичних, економічних і суто 
військових факторів. Армія, яка комплектується на добровільній основі має 
більше можливостей для підвищення професійного рівня військовослужбовців і 
відповідно до цього бойової і мобілізаційної готовності.  
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В умовах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національної 
безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО І ЄС як 
гарантами безпеки і стабільності в Європі. 

Воєнну безпеку держави, її мирне існування гарантує передусім 
міжнародне співробітництво. Виходячи з того, що воєнна безпека досягається 
насамперед цілеспрямованою діяльністю у галузі міжнародного 
співробітництва, нова воєнна доктрина держави містить, по-перше, визначення 
місця держави у системі міжнародних відносин, системах регіональної 
(колективної) безпеки; по-друге, визначення напрямів діяльності та 
пріоритетних завдань щодо підтримання миру; по-третє, визначення вірогідних 
викликів щодо можливого порушення воєнної безпеки та здійснення 
міжнародного співробітництва, спільних запобіжних дій з метою підтримання 
міжнародної стабільності та воєнної безпеки. 

Перехід до комплектування Збройних Сил України 
військовослужбовцями військової служби за контрактом складний і 
багатоплановий процес. Для його реалізації необхідна воля політичного 
керівництва держави, в тому числі і в плані прийняття необхідних, але не 
завжди популярних заходів. Удосконаленню нормативно-правової бази 
переходу до комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями 
військової служби за контрактом будуть сприяти узгоджені дії законодавчої та 
виконавчої гілок влади, створення відповідних матеріальних ресурсів та 
врахування позитивного досвіду інших країн. 

 
к.ю.н. Гущин О.О. (ВІКНУ) 

 
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

На Варшавському Саміті НАТО у 2016 році главами держав та урядів 
прийнято Політику НАТО щодо захисту цивільного населення, чиєю основною 
метою є впровадження узгодженого, послідовного та комплексного підходу до 
питань захисту цивільного населення як під час повсякденної діяльності НАТО, 
так і в ході військових операцій, операцій з підтримання миру і безпеки та 
інших дій Альянсу. 

Ця Політика є формалізованим наслідком дотримання за останнє 
десятиріччя власних зобов’язань Альянсу та країн-партнерів у питаннях 
передбачення захисту цивільного населення під час планування та проведення 
військових та безпекових операцій. 

Зазначена діяльність, в свою чергу, є наслідком заходів, спрямованих на 
зменшення втрат серед цивільного населення в рамках операцій сил ISAFв 
Афганістані. 

Цю Політику було розроблено спільно з партнерами НАТО та погоджено 
з ООН та відповідними міжнародними організаціями. Вона органічно доповнює 
зусилля НАТО за програмами «Діти і збройні конфлікти», «Жінки, мир і 
безпека» та «Сексуальне та гендерно зумовлене насильство, пов’язане з 
конфліктами». 
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Питання захисту цивільного населення є багатогранним та 
передбачається до здійснення в різних контекстах, таких як захист кордонів, 
врегулювання кризових ситуацій, виконання програм особливого партнерства. 

Зазначена Політика до цивільного населення відносить цивільних осіб, 
об’єкти та життєвоважливу інфраструктуру. Захист цивільного населення 
включає в себе всі заходи, пов’язані у уникненням, зведенням до мінімуму і 
зменшенням негативних наслідків, які можуть виникнути під час діяльності 
Альянсу та проведення ним військових операцій, для цивільного населення та, 
якщо це можливо, включають також захист цивільних від фізичного насильства 
від інших учасників конфлікту. 

Політика визначає, що встановлення довготривалого і стійкого миру, 
стабільності і безпеки краще досягнути у співпраці з місцевою владою, 
населенням та громадським суспільством, до якого відносяться також і 
правозахисні організації. 

Захист цивільного населення містить в собі цілий ряд різноманітних 
заходів аж до застосування сили з метою запобігання, стримання, 
попередження та реагування на ситуації, в яких цивільне населення зазнає 
страждань або знаходиться під загрозою фізичного насильства.  

Впровадження системи захисту цивільного населення є системною 
діяльністю складових Альянсу та включає в себе такі інструменти: 

- пом’якшення наслідків від шкоди, яка була заподіяна цивільному 
населенню власними діями, беручи за основу власний досвід та кращі 
практики; 

- захист цивільних від дії інших учасників конфлікту, причому 
персоналу НАТО, відповідальному за планування, може ставитись завдання 
передбачати варіанти військового реагування; 

- підтримка дій гуманітарних операцій. З гуманітарних міркувань 
НАТО може реагувати на запити про допомогу від гуманітарних організацій; 

- дослідження та впровадження набутого досвіду з питань захисту 
цивільного населення, включаючи застосування гендерного підходу; 

- публічність, що передбачає оприлюднення інформації щодо заходів, 
які здійснюються у цій сфері.  

Варто зазначити, що окрім Північноатлантичного Альянсу, на даний час 
доктринальні документи стосовно політики держави у питаннях захисту 
цивільного населення під час збройних конфліктів прийнято у Великій 
Британії, Швейцарській Конфедерації, Сполучених Штатах Америки та 
Австралії, що свідчить про актуальність досліджуваного питання. 

На цьому тлі, враховуючи наявну воєнно-політичну ситуацію навколо 
України, вбачається цілком очевидним розроблення та прийняття в нашій 
державі аналогічного за формою та змістомдокументу. Приєднання України до 
клубу держав, основною метою діяльності яких під час збройних конфліктів є 
захист цивільного населення, стане вагомим позитивним сигналом у для наших 
ключових партнерів у довгому та непростому процесі євроатлантичної 
інтеграції. 
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Зибін І.Д. (ННІІБ НА СБУ) 
 

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ТА СИЛИ  
У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 
Демократизація міжнародних відносин неминуче призводить до 

зростання ризику нехтування загрозами щодо  застосування сили як засобу 
політичної та геополітичної боротьби, що актуалізує необхідність вирішення 
проблеми співвідношення права та сили у міжнародних відносинах 

В кінці 20 та на початку 21 століття складні трансформаційні  конфлікти у 
світі - як на внутрішньодержавному, так і міждержавному рівні, в яких 
застосовується воєнна сила, продовжують залишатися важливою складовою 
міжнародної системи.  

Аналіз нормативно правової бази дозволив визначити основні  
нормативно - правові акти, що регулюють співвідношення права та сили у 
міжнародних відносинах: 

-  ст.  51  Статуту ООН встановлює:  «Цей Статут ні в якій мірі не зачіпає 
невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо 
відбудеться збройний напад на члена Організації».   

- Резолюція ГА ООН «Визначення агресії» (1974 р.) була прийнята для 
конкретизації принципу «утримання від застосування сили» . 

Останнім часом відбулися зміни як у методах застосування сили. 
Більшість розвинених країн світу  для поліпшення ситуації в оборонній сфері 
об’єдналися в межах Організації Північноатлантичного договору.  

Співпраця України з НАТО дає змогу Україні, проти якої РФ проводить 
гібридну війну, наблизити свій потенціал до стандартів країн Заходу, 
встановити демократичний контроль над військовими структурами.  

 
Коц Д.В. (ІСЗЗІ НТУУ КПІ) 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ У 

СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

1. Пропонується до уваги розгляд актуальності нормативно-правового 
забезпечення кіберзахисту у системі національної безпеки. Актуальність питань 
нормативного забезпечення Системи оперативно-технічного управління 
телекомунікаційними мережами та Національного центру управління, як 
інструментів, зокрема, кіберзахисту, а також їх вплив на стан національної 
безпеки порушувалися керівництвом Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України у науковій статті 15 березня 2018 року. 

2. Важливим каталізатором для процесу нормативного забезпечення 
кібербезпеки стала Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковано із заявою Законом 
України № 1678-VII від 16.09.2014. У вказаному акті вперше згадується 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
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поняття «кіберзлочинність», яке є суміжним із такими поняттями як 
кібербезпека, кіберзахист, кіберпростір тощо. 

Подвійним імпульсом нормативно-правовому забезпеченню кіберзахисту, 
стало затвердження Указами Президента України від 26 травня 2015 року № 
287 і від 15 березня 2016 року № 96 Стратегії національної безпеки України та 
Стратегії кібербезпеки України відповідно. Наведені акти Президента України 
створили передумови для безпечного функціонування кіберпростору, дали 
поштовх для розробки низки законодавчих і підзаконних нормативно-правових 
актів, які врегулюють питання кіберзахисту. 

Так, базовим законом для кібеззахисту став Закон України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України» 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII. 

Частина друга статті 8 вказаного законодавчого акту визначає 
Держспецзв’язку одним із основних суб’єктів національної системи 
кібербезпеки і відносить до компетенції нашої Служби, зокрема, забезпечення 
кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, координування 
діяльності інших суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту; 
забезпечення функціонування урядової команди реагування на комп’ютерні 
надзвичайні події України CERT-UA. 

3. З виданням згаданих вище актів нормативно-правове забезпечення 
кіберзахисту не вичерпано. Так, на часі розгляд Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про національну безпеку України» від 28.02.2018 
№ 8068, прийняття Урядом і суб’єктами національної системи кібербезпеки 
низки підзаконних актів у розвиток базового закону. 

 
Кушнір М.В. (ГШ ЗСУ) 

 
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 

Військове управління за своєю правовою природою є сферою державного 
управління, у якому виокремлюють два види управління: адміністративно-
господарське та оперативне управління (управління бойовими діями військ 
(сил)). Адміністративно-господарське управління за своїм змістом та формами 
правового регулювання наближене до інших сфер державного управління 
(зокрема до змісту терміна «адміністрування») та включає: організацію 
підготовки військ (сил) та військовослужбовців, їх матеріально-технічне 
забезпечення, підбір, призначення та просування військових кадрів, 
регулювання взаємовідносин між військовослужбовцями тощо.  

Особливості військового управління відображаються у принципах 
діяльності органів військового управління. Організаційно-правовими 
принципами військового управління є централізація керівництва (пряме, 
безпосереднє, оперативне та спеціальне підпорядкування), єдиноначальність на 
правовій основі, військова дисципліна. Принцип законності передбачає, що 
функціонування та розвиток військового управління мають міцну правову 
основу, яка визначаються Конституцією України, законами України та 
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складається із їх практичної реалізації; обумовлює актуальність своєчасного та 
виваженого правового регулювання змін у змісті, організаційні структурі, 
елементах діяльності суб’єктів військового управління; вимагає чіткого 
порядку їх нормативної діяльності, особливо прийняття та виконання 
адміністративних актів; слугує основою для формування та підтримання 
свідомої дисципліни та відповідальності суб’єктів військового управління. 
Порушення законності, прийняття незаконного акту або здійснення 
неправомірних діянь, несумлінне виконання обов’язків військової служби 
можуть спричинити шкоду законним інтересам військової служби.  

Таким чином, систему принципів адміністрування проходженням 
військової служби у ЗС України складають: правова законність, справедливість, 
науковість, прозорість, доброчесність, гендерна рівнодоступність до військової 
служби, військова професійність, єдиноначальність на правовій основі, 
оперативність, індивідуалізація особистості, взаємодовіра, взаємоповага, 
гідність, військова дисциплінованість, співмірність «наказу та покори», 
«управління через завдання», партиципація (співучасть в управлінні) тощо. 

 
к.ю.н. Лисак Я.А. (ВІКНУ)  

 
ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ВИД ПОДОЛАННЯ 

ПРОГАЛИН У ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Норми права, спрямовуючи свою дію на регулювання певних суспільних 
відносин, деколи абстрактно та поверхнево охоплюють їх, що породжує 
прогалини, колізії та інші негативні правові явища. Реальні суспільні відносини 
мають конкретний характер та ряд специфічних, індивідуальних особливостей. 
Тому не завжди впровадження того чи іншого нормативно-правового акту в 
реальні суспільні відносини забезпечує їх повне правове регулювання. 
Складність усвідомлення та аналізу усіх процесів, що відбуваються у 
суспільстві, а також їх постійна мінливість природно зумовлює виникнення 
такого негативного правового явища, як прогалини в праві та законі. 

Прогалини в праві - це повна або часткова відсутність в діючих 
Нормативно-правових актах необхідних юридичних норм, а прогалини в законі 
це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у мниму законі. 

Враховуючи те, що це явище є цілком розумне та закономірне, в силу 
динаміки розвитку суспільства, проблема подолання прогалин завжди 
перебуває під пильним спостереженням науковців, законодавців та юристів 
практиків. 

Проблемою подолання прогалин в праві та законодавстві у своїх працях 
досліджували фахівці, які працюють в галузі теорії держави та права, зокрема, 
М. Онищук, В. Денисенко, Д. Михайлович, А. Заєць, Ю. Тодика, Ю. Власов,  
М. Селівон. 

З усього масиву теоретичних досліджень, висунутих теорій та концепцій, 
можна виділити два основні шляхи подолання прогалин: правотворчість та 
правозастосування. 
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Перший шлях ефективний тільки тоді, коли заповнення прогалини не 
потребує швидкого реагування з боку держави, а також, коли існує значна, 
кість прогалин в охоплюваному правовому полі. Проте, прогалини у праві часто 
потребують негайного заповнення, а відносини, які не врегульовані - 
врегулювання. В цьому випадку використовується правозастосування як 
швидший та менш трудомісткий шлях подолання прогалин. 

Правозастосування — владна діяльність компетентних органів та 
посадових осіб з підготовки і прийняття індивідуального юридичного рішення в 
юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм. 

При застосуванні норм права правозастосовний орган іноді стикається з 
прогалинами в законодавстві, тобто з повною чи частковою відсутністю норм, 
які регулюють певні суспільні відносини. З метою подолання прогалин, в 
процесі правозастосування було виокремлено та закріплено законодавчо такі 
способи:             

а) аналогія права; б) аналогія закону. 
У зв’язку з наявністю прогалин в юриспруденції розроблені способи 

заповнення прогалин в процесі застосування закону, які отримали назву 
аналогії, їх розрізняють: 

аналогію закону - рішення справи або окремого юридичного питання на 
основі правової норми, розрахованої на схожі випадки; 

аналогію права - рішення справи чи конкретного юридичного питання 
основі принципів права, загальних начал і змісту законодавства. 
Аналогія повинна застосовуватися .чітко у відповідності з вимогами законності. 
Тому і використовувати аналогію можуть, лише органи правосуддя - суди, з 
дотриманням усіх процесуальних норм і процесуальних гарантій. Винесене за 
допомогою аналогії рішення у справі не повинно суперечити чинному 
законодавству. 

Фактично, щоб застосування аналогії було правомірним, винесене 
рішення повинно відповідати принципам закону, в якому виникла прогалина, 
не суперечити загальним засадам галузі права, яка охоплює ці суспільні 
відносини, відповідати загальним принципам правопорядку в Україні. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, що прогалини 
в праві та законодавстві є доволі актуальним явищем в процесі функціонування 
правової системи. Постійна динаміка суспільних відносин щоразу породжує, як 
самі прогалини, так і необхідність їх подолання. Хоча прогалини в праві та 
законодавстві повинні заповнюватися у процесі правотворчості, шляхом 
внесення змін і доповнень у закони, видання нових, більш досконалих 
юридичних актів. В той же час, рішення суду у випадках, коли застосовується 
аналогія, містять положення, які суттєво збагачують юридичну практику і 
можуть бути основою для розвитку законодавства. 
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Мельник О.Г. (ВІКНУ)  
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ,  
ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ОХОРОНИ МАЙНА  

 
Особливість правового режиму військового майна проявляється в 

закріпленні майна за військовими частинами Збройних Сил України на праві 
оперативного управління. У військових структурах облік наявного майна 
ведеться  у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках і 
враховується по відповідних службах – продовольчій, речовій, квартирно-
експлуатаційній, паливно-мастильних матеріалів тощо [ст. 3, ч. 1 ст.4 Закону 
України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”].   

Як відомо на чолі кожної служби військової частини стоїть її начальник. 
Дуже багато залежить саме від того як він здійснює управління майном служби, 
за якою воно враховується (наприклад, кількість майна, в той чи іншій службі 
залежить від поданих вчасно та, за необхідності, повторно, до органів 
управління вищого рівня, заявок).  

Перебуваючи на військовій службі у військових частинах, доводилося 
чути від різних начальників служб що майна немає або його недостатньо. А в 
реальності у такій самій службі іншої військової частини, майна пре достатньо. 
Про що це може говорити?: 1) про неоднаковий розподіл майна органами 
управління вищого рівня; або 2) про неякісне виконання своїх обов’язків 
одними посадовими особами, та якісне - іншими. 

Проблеми управління, як важливої складової охорони військового майна  
також виникають, на нашу думку, через так званий “професійну складову” 
посадових осіб, які очолюють службу, а отже здійснюють безпосереднє 
управління майном.  

Аналізування законодавчих актів та літературних джерел показало 
недосконалість визначення поняття “управитель” та його основних ознак. 
Серед відомих якостей керівника (управителя), таких як: комунікабельність; 
вміння розставляти пріоритети; впевненість; енергійність, активність; вміння 
створити команду та інші, важливою ознакою, яка характеризує особу-
управителя та весь процес здійснення управління, на думку Шевціва М.Б. є 
інтуїція. Інтуїція – це абстрактна, інтелектуальна діяльність у підсвідомій зоні 
головного мозку людини в природно-правовому просторі при встановленні 
швидкого, і, ймовірно, правильного рішення в конкретній життєвій ситуації 
[Шевців М.Б. Поняття інтуїції як природно правової категорії/ М.Б. 
ШЕВЦІВ//Митна справа. –2011.– №1 (73). С. 127–131]. 

Можемо припустити, що розвинута інтуїція, разом з іншими важливими 
характеристиками посадової особи-управителя, надає йому можливість 
прийняти швидке рішення в конкретній життєвій ситуації, що може 
забезпечити не тільки ефективне управління військовим майном, а й, в більш 
глобальному сенсі, зберегти майно та людські життя. Тому пропонується 
ретельно працювати над відбором кандидатів на посади, розробити та 
законодавчо закріпити критерії відбору претендентів на такі посади. 
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к.ю.н. Опанасенко О.О. (ВІКНУ) 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ «ТИПОВИХ» СПРАВ ЯК НОВИЙ 
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНИ 

 
Однією з найбільш очікуваних змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (далі – КАСУ) є впровадження процесуального механізму 
запобігання утворенню у судовій практиці різних позицій з одного і того ж 
правового питання. Так, відповідно до нового КАСУ, у випадку необхідності 
відступити від раніше сформованої позиції, колегія суддів передаватиме справу 
на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати ВСУ; палата − на 
розгляд об'єднаної палати або Великої Палати; об'єднана палата − на розгляд 
Великої Палати. 

За своєю суттю ця новела, що буде частиною лише адміністративного 
процесу, передбачає процесуальний механізм розгляду справ, у яких відносини 
сторін та правові норми, якими вони регулюються, є схожими (типові справи), 
за прикладом рішення Верховного Суду в одній з таких справ (зразковій 
справі). 

При цьому типовими вважаються справи, у яких відповідачем є один і 
той самий суб'єкт владних повноважень (його відокремлені структурні 
підрозділи), а спір виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються 
одними нормами права, у відносинах, в яких позивачами заявлено аналогічні 
вимоги. 

На час розгляду зразкової справи провадження в усіх типових справах 
може зупинятися. Після ухвалення Верховним Судом рішення у зразковій 
справі провадження у типових справах поновлюватимуться і рішення у них 
мають ухвалюватися із урахуванням такого рішення Верховного Суду. Цей 
механізм забезпечить єдність практики та пришвидшить остаточне вирішення 
типових спорів, оскільки за загальним правилом касаційне оскарження не 
допускатиметься. У рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду 
зразкової справи, Верховний Суд повинен серед іншого вказати ознаки типових 
справ, обставини зразкової справи, які обумовлюють типове застосування норм 
матеріального права та порядок застосування таких норм.  

Специфікою даної категорії справ, є підстави їх оскарження. Підставами 
оскарження типових справ є виключно те, що суд першої та (або) апеляційної 
інстанції не врахував в своєму рішенні висновки Верховного суду України 
щодо зразкової справи, а також якщо справа в якій судом винесено рішення не 
відповідає ознакам типової справи. 

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій за результатами розгляду 
типової справи може бути оскаржено в касаційному порядку лише у двох 
виключних випадках, а саме: коли при її розгляді суди помилково визнали 
справу типовою, або навпаки помилково не визнали її типовою та не врахували 
висновки Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи. 
Впровадження вказаної процедури в адміністративному процесі дасть змогу 
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зменшити навантаження на суддів, забезпечити єдність правозастосовчої 
практики та сприятиме швидкому розгляду великої кількості однотипних справ. 

 
к.ю.н., с.н.с. Пасіка С.П. (ВІКНУ) 

Скиба О.С. (ВІКНУ) 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України право застосовувати 

дисциплінарні стягнення надано командирам всіх рівнів, у відповідності до їх 
дисциплінарної влади. 

Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого 
дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування, яке 
призначається письмовим наказом командира. 

У військових частинах правом видавати письмові накази наділений тільки 
командир військової частини. 

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ. Порядку проведення службового 
розслідування у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства 
оборони України від 21.11.2017 № 608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 грудня 2017 р. за № 1503/31371 (далі – Порядок): 

«ІІІ. Порядок проведення службового розслідування 
1. Рішення про призначення службового розслідування приймається 

командиром (начальником), який має право видавати письмові накази та 
накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення. 

Інші посадові (службові) особи у разі необхідності звертаються за 
підпорядкованістю з клопотанням про призначення службового розслідування.» 

Одночасно, Порядок проведення службового розслідування у Збройних 
Силах України, передбачає, що розслідування проводиться якщо на 
військовослужбовця буде накладено дисциплінарне стягнення, застосування 
якого призведе до позбавлення військовослужбовця премії повністю або 
частково. 

Командир військової частини позбавляє військовослужбовців премії 
частково у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення 
“догана”,“сувора догана”. 

Це свідчить про те, що обов’язковою умовою для притягнення 
військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності у формі накладення 
дисциплінарного стягнення “догана”, “сувора догана” є проведення 
службового розслідування. 

У зв’язку із тим що, службові розслідування призначаються тільки   
письмовими наказами, командири нижчого рівня (по відношенню до командира 
військової частини) автоматично позбавляються дисциплінарної влади, якою 
вони наділені згідно із Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. 

Тобто Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах 
України суперечить Дисциплінарному статуту Збройних Сил України. 
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Наявність зазначених вимог Порядку проведення службового 
розслідування, може призвести до того, що накладені дисциплінарні стягнення 
через які військовослужбовця позбавили премії повністю або частково, з 
високою вірогідністю можуть бути скасовані в судовому порядку.  

Такий стан справ може негативно позначиться на стані військової 
дисципліни в підрозділах Збройних Сил України. 

 
Роллер В.М. (ВІКНУ) 

 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

 
У сучасному світі інформаційні відносини посідають значне місце у 

системі суспільних відносин. Основними нормативно-правовими актами, що 
регулюють суспільні відносини в сфері використання інформаційних ресурсів 
є: Конституція України, Закон України «Про інформацію», Закон України «Про 
доступ до публічної інформації», Закон України «Про науково-технічну 
інформацію». 

Визначення терміну інформаційний ресурс можна частково віднайти у 
Законі України «Про науково - технічну діяльність», а саме: «інформаційні 
ресурси науково-технічної інформації - це систематизоване зібрання науково-
технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, 
патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові 
каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація 
з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, 
переклади науково-технічної літератури документації), зафіксовані на 
паперових чи інших носіях».  

Тобто, інформаційний ресурс - це зовнішньо закріплене відображення 
інформації. Це інформація, що об’єктивно існує у просторі та закріплена на 
матеріальних носіях, та, можливо, зібрана у певні системи чи збірники. До 
інформаційних ресурсів застосовується той правовий режим, який 
застосовується до інформації, яка міститься у цьому ресурсі. 

У відповідності до Закону України «Про інформацію»: інформація - будь-
які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді. 

Виходячи зі змісту Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», інформацію можна поділити на публічну інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу інформація з обмеженим 
доступом розподіляється на такі види: конфіденційна інформація; таємна 
інформація; службова інформація. І вже у цих випадках виникає різниця у 
правових режимах інформаційних ресурсів. Публічна інформація - це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ 
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до публічної інформації». За загальним правилом публічна інформація є 
відкритою, крім випадків коли доступ до інформації обмежується законом. 
 Тобто Закон України «Про доступ до публічної інформації» має чітко 
відмежувати правові режими різних правових ресурсів, у залежності від виду 
інформації, що у ньому міститься, але на практиці це викликає труднощі, 
оскільки багато понять, термінів та дефініцій є оціночними, а зміст інформації 
швидко змінюється, та з плином часу може набувати актуальності або втрачати 
її. 
 

Савинець О.Ю. (ВІКНУ) 
 

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОБІЛІЗАЦІЇ 

 
Слово «суб'єкт» латинського походження (від subjektum – запропоноване, 

покладене в основу). Воно застосовується багатьма галузями фундаментальних 
знань. 

Особливістю суб’єктів адміністративно-правового забезпечення є те, що 
ними є винятково органи, наділені владними повноваженнями. Дані особи 
здійснюють державне управління, яке в широкому розумінні становить 
сукупність усіх видів діяльності держави, що реалізується у функціонуванні 
органів усіх гілок влади і спрямована на регулювання суспільних відносин. 

Під суб’єктами адміністративно-правового забезпечення слід розуміти 
органи влади, які своєю правомірною поведінкою створюють умови, за яких: а) 
суб’єкти адміністративного права матимуть змогу належним чином реалізувати 
свої права, свободи, інтереси; б) діє система гарантій для набуття, реалізації, 
охорони та захисту прав, свобод, інтересів. 

Поняття «суб’єкт адміністративно-правового забезпечення мобілізації в 
Україні» є вужчим за такі поняття, як «суб’єкт адміністративно-правового 
забезпечення» та «суб’єкт забезпечення», є похідним від цих понять. 

Оскільки сфера мобілізаційної підготовки та мобілізації опосередкована 
правом, то залучені до неї особи є суб’єктами права та суб’єктами 
правовідносин.  

У науковій літературі існує різноманіття поглядів щодо розуміння понять 
«суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин». З огляду на це відзначимо, що 
основними їх рисами, у тому числі у сфері мобілізації в Україні, слід вважати: 
існування у формі відповідної фізичної та юридичної особи; наділення 
правосуб’єктністю в цій сфері; наявність у правовому статусі цих осіб прав, 
обов’язків або повноважень, які пов’язані зі здійсненням діяльності щодо її 
охорони та забезпечення, підтримання на належному рівні. 

Виходячи з вищевказаного, та враховуючи сутність поняття 
адміністративно-правового забезпечення мобілізації в Україні, вважаємо за 
потрібне сформулювати розуміння поняття «суб’єкт адміністративно-правового 
забезпечення мобілізації в Україні», як сукупність органів держави та її 
посадових осіб, які створюють необхідні умови для належного здійснення 
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мобілізаційної підготовки та мобілізації, та за яких належним чином діє 
система гарантій належного проведення мобілізації в Україні. 

Під цим поняттям варто розуміти суб’єкти владних повноважень, що 
здійснюють діяльність, спрямовану на створення необхідних умов для 
належного здійснення мобілізації та на виконання гарантій належного 
проведення мобілізації в Україні. 

 
д.ю.н., проф. Солдатенко О.В. (ВІКНУ) 

 
ПРО ОКРЕМІ ПОНЯТТЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ПОДІЙ НА 

СХОДІ УКРАЇНИ 
 

Починаючи з 2014 р., в численних публікаціях щодо подій на Сході 
України можна зустріти такі поняття як війна, гібридна війна, збройний 
конфлікт, військовий конфлікт, антитерористична операція тощо. У такому 
розмаїтті важко зорієнтуватися навіть професійним юристам. Наведу у 
хронологічній послідовності офіційні визначення понять, якими 
характеризується ситуація на Сході України. 

Як видно з назви Указу Президента України від 14.04.2014 р. № 405/2014 
р. “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 
2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності України”, у відповідному рішенні (зі 
статусом таємного), яке ґрунтується на Законі України (далі – ЗУ) від 
20.03.2003 р. № 638-IV “Про боротьбу з тероризмом”, ідеться про поняття 
“терористична загроза”. Відповідно до цього Указу розпочалася 
антитерористична операція (АТО) із залученням Збройних Сил України (ЗСУ). 

22.05.2014 р. набрав чинності ЗУ від 06.05.2014 р. № 1233-VII “Про 
внесення зміни до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту””, яким ч. І ст. 6 “Особи, які належать до учасників 
бойових дій” доповнено новим п. 19, де додатково визначено категорії осіб, які 
належать до учасників бойових дій: військовослужбовці (резервісти, 
військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 
України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 
начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства 
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також 
працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у 
порядку, встановленому законодавством. 
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Виходячи з тексту цитованої норми, у ній ідеться про учасників 
антитерористичної операції як учасників бойових дій, проте у жодному 
правовому акті не згадується про, наприклад, гібридну війну чи збройний 
конфлікт, які передбачають збройне зіткнення між державами. 

Натомість, в ухваленому ЗУ від 18.01.2018 р. № 2268-VIII “Про 
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях”, іде мова про збройну агресію (визначення якої міститься у ст. 1 ЗУ 
“Про оборону України”) Російської Федерації та передбачається можливість 
завершення АТО уведенням воєнного або надзвичайного стану, і переданням 
управління від Служби безпеки України, якою формально здійснювалося 
керівництво АТО, до Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ. Отже, починається 
новий відлік правового розуміння ситуації на Сході України та формування 
єдиної правової позиції держави Україна в питанні юридичної кваліфікації дій 
Російської Федерації. 

 
Стецюк С.П. (ВІКНУ) 

 
ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛЮЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
АДВОКАТАМИ 

 
Внаслідок проведеної в Україні судової реформи значною мірою було 

змінено порядок здійснення правосуддя судами адміністративної, цивільної та 
господарської юрисдикцій. 

Згідно абзацу 2 підпункту 11 пункту 161 «Перехідних положень» 
Конституції України з 01.01.2020 року представництво органів державної влади 
та місцевого самоврядування в судах здійснюватиметься виключно 
прокурорами або адвокатами. 

На нашу думку можливе існування двох моделей впровадження 
«монополії» адвокатури у сфері представництва інтересів органів державної 
влади та місцевого самоврядування у судах. При цьому єдиною, але досить 
суттєвою відмінністю між обома моделями є те, що в одній із них адвокат 
вводиться до штатного розпису державної установи чи органу місцевого 
самоврядування та укладає трудовий договір (контракт), а в іншому – ні. 

У першій моделі суперечність викликає порушення принципу 
несумісності діяльності адвоката з роботою на посадах осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також військовою 
або альтернативною (невійськова) служба.  

Для вирішення цієї проблеми, 15.01.2018 року на сайті інформаційно-
правової платформи "ЛІГА:ЗАКОН" опубліковано проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"та 
інші пов'язані законодавчі акти України» (неофіційний текст). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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У статті 30 зазначеного проекту закону визначено особливості статусу 
адвоката на державній службі та на службі в органах місцевого 
самоврядування. Зокрема передбачається наступне: 

1. Адвокат може працювати в органі державної влади або в органі 
місцевого самоврядування. 

2. Адвокат, який працює в органі державної влади або в органі місцевого 
самоврядування, не має права здійснювати адвокатську діяльність та 
зобов'язаний зупинити її у порядку, встановленому статтею сьомою цього 
Закону. 

3. Адвокат, який працює в органі державної влади або в органі місцевого 
самоврядування, зберігає статус адвоката та має право здійснювати 
представництво цього органу в суді. 

4. Адвокат, який працює в органі державної влади або в органі місцевого 
самоврядування, не сплачує щорічний внесок адвокатів на фінансування 
діяльності органів адвокатського самоврядування. 

5. Адвокат, який працює в органі державної вдали або в органі місцевого 
самоврядування, не може бути головою, заступником голови або членом органу 
адвокатського самоврядування та не має права брати участь в роботі органів 
адвокатського самоврядування. 

6. Відомості про адвоката, який працює в органі державної влади або в 
органі місцевого самоврядування, вносяться до Єдиного реєстру адвокатів 
України із зазначенням інформації про зупинення права такого адвоката на 
здійснення адвокатської діяльності. 

Все ж таки, якщо вищезгаданий проект Закону України у поєднання із 
змінами до Закону України «Про запобігання корупції» певним чином і вирішує 
подолання принципу уникнення конфлікту інтересів адвокатури, то аж ніяк не 
узгоджується з іншими основоположними засадами та фундаментальними 
принципами інституту адвокатури, як то незалежність, недержавність та 
самоврядність. 

Серйозним аргументом на підтвердження сказаному є міжнародний 
документ «Основні положення про роль адвокатів»,прийнятий VІІІ Конгресом 
ООН по запобіганню злочинам від 01.08.1990 року, який передбачає вимоги 
про незалежність юридичної професії, право адвокатів формувати самоврядні 
асоціації і здійснювати свої функції без зовнішнього втручання. 

Альтернативною є існування іншої моделі запровадження «монополії» 
адвокатури, яка не передбачає введення адвоката до штатного розпису 
державної установи чи органу місцевого самоврядування. Їх представництво у 
такому випадку здійснюватиметься на підставі договору про надання правової 
допомоги у відповідності до вимог Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність».  

При цьому, оскільки договір про надання правової допомоги є цивільно-
правовою угодою, то внаслідок узгодження сторонами змін та доповнень до 
нього можна буде вирішувати багато проблемних моментів. Наприклад однією 
із умов договору може стати обов’язок клієнта забезпечити адвоката робочим 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_835
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приміщенням або ж обов’язок адвоката оформити документи для отримання 
допуску до державної таємниці. 

Загалом, друга модель запровадження «монополії» адвокатури вбачається 
автором як більш вдала у порівнянні із попередньою. Разом з тим, і вона 
потребує додаткового правового вивчення та узгодження з низкою нормативно-
правових актів, одним із яких є Закон України «Про публічні закупівлі», яким 
врегульовуються правові та економічні засади здійснення публічних закупівель 
послуг (у тому числі з надання правової допомоги). 

Підсумовуючи вищевикладене можна стверджувати, що розглянута у 
статті конституційна реформа, яка запровадила виключне право адвокатів на 
представництво органів державної влади та місцевого самоврядування в судах, 
є правильним та позитивним кроком Адже як показує практика, професійний 
адвокат значно якісніше використовує увесь арсенал правових механізмів, які 
дозволяють вирішувати справи на користь їхніх клієнтів. Також, автор вважає, 
що запровадження «монополії» адвокатури на представництво в судах стане 
додатковим поштовхом до розвитку в Україні такої форми врегулювання 
спорів, як медіація (англ.mediation – посередництво). 

 
к.ю.н. Хом’яков Д.О. (ВІКНУ) 

 
МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПЕКТРІ ПРІОРИТЕТНИХ 

ФУНКЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Наше покоління стало свідком і учасником всеосяжної перебудови 
міжнародних відносин. На Європейському континенті склалася унікальна 
можливість вилучити з арсеналу політики держав агресивні спроби розв'язання 
міжнародних суперечностей за допомогою зброї. Позитивні зміни у воєнно-
політичній обстановці, що відбулися наприкінці XX сторіччя, втілення у сферу 
міжнародних відносин механізмів діалогу, партнерства та довіри сприяють 
поступовому створенню нової системи міжнародної безпеки, яка ґрунтується на 
пріоритетності політичних, економічних і дипломатичних засобів над 
військовими. 

Водночас нова воєнно-політична ситуація характеризується зростанням 
непримиренності політичних, економічних, національних, релігійних та інших 
інтересів. Події останніх років свідчать, що світові й регіональні міжнародні 
організації (ООН, ОБСЄ, ЄС, СНД та ін.) виявилися недостатньо підготов-
леними до врегулювання локальних воєн і збройних конфліктів, а також до 
протидії міжнародному тероризму.  

Акти збройного й терористичного насильства, що виникають на ґрунті 
міждержавних, внутрішньодержавних та інших суперечностей, не лише 
підривають економічні, соціально-політичні та інші умови безперешкодного 
існування й розвитку держав - безпосередніх учасниць конфліктів, але й 
завдають серйозної шкоди регіональній і навіть глобальній безпеці. 

Проблема запобігання воєнним конфліктам та припинення 'їх 
міжнародними зусиллями завжди була актуальною, але зростання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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взаємозалежності держав у сучасному світі та глобалізація стосунків між ними 
надають їй все більшої гостроти. 

Незважаючи на певні успіхи ООН, ОБСЄ та інших організацій у сфері 
миротворчої діяльності, устаткована після Другої світової війни система 
міжнародної безпеки зазнала певної дестабілізації та дезорієнтації. Найбільш 
авторитетна міжнародна організація - ООН - виявилась мало пристосованою до 
змін, які відбувалися у світі Її механізми, що базувалися на раніше 
відпрацьованих формах врівноваження міжнародних інтересів, 
продемонстрували недостатню здатність до оперативного реагування на нові 
виклики.  

 
Філіппова В.В. (ОДЕУ) 

 
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ 
 
Сучасний етап розвитку військової авіації характеризується збільшенням 

інтенсивності повітряного руху і такі тенденції носять кумулятивний характер. 
Виходячи з цього, постійно підвищуються вимоги до забезпечення безпеки 
польотів. Підтримка рівня безпеки польотів залежить від дуже багатьох 
чинників, серед яких одним з головних є фактор метеорологічних умов під час 
виконання польоту військової авіації. Саме метеорологічні умови, в основному, 
створюють поняття «польоти в особливих умовах», до яких відносяться 
польоти в зонах обледеніння, грозової діяльності і сильних зливових опадів, 
сильної бовтанки, підвищеної електричної активності атмосфери, зсуву вітру, 
пилову бурю. Крім вищесказаного, метеорологічні умови можуть призводити 
до «особливих випадків» в польоті, до яких відносять виникнення наступних 
метеорологічних явищ: на аеродромі вильоту і посадки: гроза, град, сильна 
бовтанка, сильний зсув вітру, ожеледь, сильне обмерзання, смерч, ураган, 
сильна пилова буря, сильні зливові опади; по маршруту польоту: гроза, град, 
сильне обмерзання, сильна бовтанка. Усе це говорить про те, що до 
метеоінформації, одержуваної екіпажем військової авіації або диспетчером 
метеорологічної служби військового підрозділу, висуваються високі вимоги 
щодо точності оцінки ситуації, що склалася. До найважливіших вимог щодо 
метеорологічного забезпечення польотів військової авіації, відносяться 
своєчасність (оперативність) і повнота забезпечення. Конкретний зміст 
метеорологічного забезпечення та конкретні вимоги до нього залежать від 
особливостей об’єктів метеорологічного забезпечення, ступеня впливу 
метеорологічних умов для їх застосування і використання. За ступенем впливу 
метеорологічні умови прийнято ділити на прості, складні і небезпечні. 

Особливе значення в метеорологічному забезпеченні має інформація про 
складні умови і небезпечні явища. Їх своєчасний діагноз і прогноз становить 
найважливіше завдання систем метеорологічного забезпечення військової 
авіації. Автоматизація, розвиток метеорологічних інформаційних систем і 
технологій дозволяє переходити до інноваційної технології метеорологічного 
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забезпечення на основі створення комплексної автоматизованої системи 
метеорологічного забезпечення КАСМЕЗ, де автоматизація зачіпає всі 
процедури отримання, обробки, передачі та доведення інформації до льотного 
складу. Одним з варіантів побудови КАСМЕЗ є побудова «Комплексної 
автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи метеорологічного 
забезпечення військової авіації і прогнозу небезпечних гідрометеорологічних 
явищ». До складу такої системи повинен увійти ряд автоматизованих робочих 
місць, званих ПАЗами (програмно-апаратними засобами), призначеними для 
прийому, обробки, документування, візуалізації і архівації метеорологічної 
гідрометеорологічної і радіометеорологічних інформації, що надходить і 
передається по каналах зв’язку, узагальнення всієї метеорологічної інформації 
та її доведення до кола кінцевих споживачів [1], таких як служби військових 
аеропортів та аеродромів. КАСМЕЗ повинен включати в себе ряд типових 
програмно-апаратних засобів, орієнтованих на вирішення спеціалізованих 
гідрометеорологічних прикладних задач, які можна розділити на три 
функціональні категорії: прийом первинної гідрометеорологічної інформації; 
обробка інформації; доведення інформації. 

Упровадження пропонованої автоматизованої обробки метеорологічної 
інформації на військових аеропортах і аеродромах створить можливість 
швидкого прийняття рішень в процесі метеорологічного забезпечення 
військової авіації та забезпечення безпеки польотів. 

 
Філіппова В.Д. (ХНТУ) 

 
КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 
Корупція це складне, системне соціальне явище, що характеризується 

стійкістю і відтворюваністю в безлічі форм і виявляється практично в усіх 
сферах життя суспільства. Корупція з’явилася одночасно зі становленням 
перших державних утворень і в міру вкорінення і розвитку стала невід’ємним 
явищем як для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються, де її 
наслідки виявляються найбільш помітно. Треба сказати, що корупція підриває 
систему державного управління і основи правового регулювання життя 
суспільства, посилює розрив між суспільством і владою, підміняє легальні 
відносини неформальними практиками, стаючи специфічної і стійкою формою 
соціальної взаємодії. Тому корупція визнається нами одним з найбільш 
небезпечних факторів, що деструктивно впливають на національну безпеку 
нашої держави. При цьому національна безпека представляється нам як 
діяльність, що спрямована на протистояння внутрішнім і зовнішнім 
деструктивним впливам і забезпечує нормальне функціонування суспільства і 
держави, а також їх подальший розвиток. 

Треба зауважити, що поширення корупційних практик детерміновано 
безліччю чинників, в числі яких економічний розвиток, соціальні процеси, як 
головний чинник соціального середовища. При цьому, всі причини корупції 
можна, на наш погляд, можна об’єднати такі групи: 
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- організаційно-правові: слабкість закону, відсутність «прозорою» 
законодавчої бази, постійна зміна, при цьому не в кращу сторону, економічного 
законодавства, порушення міжнародних правових норм, неадекватність заходів 
покарання за корупційні злочини, існування норм, які дають можливість 
суб’єктивного трактування нормативних актів ; неефективність судової 
системи, низький рівень контролю над розподілом державних (особливо 
природних) ресурсів, певні труднощі в управлінні великою територією, що 
розрісся бюрократичний апарат, відносно низький рівень оплати праці 
держслужбовців, наявність офшорних зон, куди «витікають» значні кошти; 

- соціально-економічні: недосконалість економічної політики і 
економічних інститутів, відсутність конкуренції, втручання держави в 
економіку, монополізація певних секторів економіки, державний контроль над 
ресурсами, досить низький рівень розвитку громадянського суспільства; 

- інформаційні: закритість державного механізму, наявність 
обмежень реальної свободи друку; 

- культурно-історичні: усталена система норм бюрократичного 
поведінки, своєрідне історично склалося поблажливе ставлення до корупції; 
наявність клановості і традицій непотизму, використання блату («дружніх 
зв’язків»), існування традицій «дарування»: подарунків-хабарів і т.д. 

Виходячи з вищесказаного, необхідно розуміти, що протидія корупції в 
нашій державі має здійснюватися на інституційному рівні: не боротьба з 
окремими діями агентів, а вплив на всю структуру інституційної взаємодії в 
рамках корупційного середовища. Дослідження Е. Гідденса [1] підтверджують, 
що структури досить стабільні, але можуть змінюватися внаслідок ненавмисних 
дій, коли люди починають ігнорувати їх або відтворювати інакше 
(«трансформативна здатність» індивіда по Е. Гідденсу [2]). Подібні зміни 
можливі, насамперед, за рахунок подолання інституціонального розриву між 
формальними правилами і неформальними практиками, усунення чинників, що 
детермінують виникнення і поширення корупції, а також формування 
антикорупційних нормативних установок ціннісно-регулятивного характеру на 
противагу існуючим корупційним установкам. 

 
Черних О.Б. (НУОУ) 

к.т.н., доц. Черних Ю.О. (ВІКНУ) 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ  
У ЗАКОНІ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ" 

  
Після більше ніж трьох років активної роботи та гарячих суспільних 

дискусій Верховна Рада України 5 вересня 2017 року своїм рішенням ухвалила 
в цілому нову редакцію Закону України «Про освіту».  Цей документ, який є 
рамковим для інших, більш вузько спрямованих законів та інших нормативно-
правових актів, що регулюватимуть процес навчання і викладання в 
українських закладах освіти. Саме тому всі визначення та формулювання у 
зазначеному Законі повинні бути чіткими та однознаковими.  
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Законом передбачено багато новацій, зокрема статтею 21 вводиться поняття 
спеціалізованої освіти. Пункт четвертий цієї статті визначає основні питання щодо 
військової освіти. Разом з цим, на нашу думку, пункт має деякі неточності.  

У доповіді проведений аналіз основних положень зазначеного пункту 
статті та запропоновано внесення низки відповідних змін та доповнень. 
Зокрема, пропонується в абзаці третьому цього пункту, що визначає структуру 
військової підготовки громадян, замість словосполучення «допризовна 
підготовка» вживати термін «початкова військова підготовка». Це більш 
доцільно з урахуванням переходу Збройних Сил України на комплектування 
особовим складом за контрактним принципом. Саме так ця складова військової 
підготовки визначена в Указі Президента України № 842/2014 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року «Про 
комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави», яким ставиться 
завдання  Кабінету Міністрів України  «… ужити заходів щодо відновлення 
початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах».  

З урахуванням основних завдань, що визначені у новому Статуті  
громадського об’єднання «Товариство сприяння обороні України», та 
меморандуму про співпрацю між ним і Генеральним штабом Збройних Сил 
України треба уточнити формулювання другої складової військової освіти. При 
цьому, треба мати на увазі, що ця складова разом з початкової військової 
освітою й є саме допризовною підготовкою (підготовкою особи до призова у ЗС.) 

Потребує приведення у відповідність до інших статей Закону вимоги до 
рівня освіти, на основі якого здійснюється підготовка (військово-професійна 
підготовка) осіб: 

рядового, сержантського (старшинського) складу строкової військової 
служби та військової служби за контрактом;  

сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом з 
одночасним здобуттям вищої освіти.  

Крім того, структурою військової освіти не передбачена складова, що 
належить до підготовки (навчання) державних службовців  та інших цивільних 
посадових осіб, які опікуються питаннями національної безпеки та оборони, так 
саме як й післядипломна освіта різних категорій  військовослужбовців. 

Виходячи з вище зазначеного, пункт четвертий статті 21 Закону України 
«Про освіту» потребує внесення відповідних змін та доповнень. 

 
 

к.т.н., доц. Черних Ю.О. (ВІКНУ) 
Черних О.Б. (НУОУ) 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ ОСІБ ДО ВИЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Закон України «Про вищу освіту» (стаття 14) визначає, що прийом на 

навчання до закладів вищої освіти, зокрема до вищих військових навчальних 
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закладів (далі – ВВНЗ), здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Відповідно до 
цього положення Міністерством освіти і науки України (далі – МОНУ) 
розроблені Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 
2018 році (далі – Умови прийому), які затверджені наказом МОНУ № 1378 від 
13.10.2017 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань 
прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265. 

Разом з цим, зазначеними Умовами прийому визначено, що «…ці Умови 
є обов’язковими для закладів вищої освіти (наукових установ) незалежно від 
форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних 
закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Порядок 
прийому для підготовки військових фахівців з вищою освітою визначається 
правилами прийому до цих закладів вищої освіти (підрозділів), які 
розробляються згідно із законодавством». Тобто на цей час в Україні відсутній 
підзаконний нормативно-правовий акт, який встановлює Умови прийому до 
ВВНЗ, а МОНУ, на нашу думку, не виконало завдання, визначене Законом. Це 
призвело до того, що Правила прийому до вищого навчального закладу, які 
розроблені у ВВНЗ, по різному визначають організацію прийому вступників на 
навчання у 2018 році, зокрема для здобуття вищої освіти ступеня «магістр». 
Так, у порушення чинного законодавства у Харківському національному 
університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба не передбачено проведення 
вступних випробувань. Зарахування на навчання для здобуття освітнього 
ступеню “магістр” здійснюється за рейтингом, що складається «…за 
результатами державного екзамену з іноземної мови, комплексного екзамену за 
фахом, які курсанти складали під час отримання ступеня бакалавра». В інших 
ВВНЗ, де Правилами прийому передбачено проведення відповідних вступних 
випробувань, з урахуванням того, що чисельність випускників освітнього 
ступеню «бакалавр» дорівнює чисельності вступників для здобуття освітнього 
ступеня «магістр» за певною спеціальністю (спеціалізацією), ця складова 
вступної компанії також перетворюється у просту формальність. В доповіді 
наведено приклади інших недоліків, що виявлені під час аналізу Правил 
прийому до ВВНЗ, які оприлюднені на їх офіційних веб-сайтах. 

Виходячи з вище наведеного, потрібно внести відповідні доповнення до 
Умов прийому, які затверджені наказом МОНУ № 1378 від 13.10.2017. 

 
Чумачов О.М. (ВІКНУ) 

 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В 

ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 
Створення оптимальних цивільно-військових відносин та дієвого 

цивільного демократичного контролю над Збройними Силами України сприяє 
перетворенню збройних сил та інших військових формувань у відкриті і 
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зрозумілі для суспільства, керовані державою інституції, які діють у 
відповідності до їх призначення за Конституцією та Законами України. 

На міжнародному конгресі по науковій організації праці, яка відбулася в 
Парижу в 1957 р., була відзначена наступна закономірність: чим краще 
суспільство інформоване про організації, завдання, компетенцію та можливості 
органів державного адміністративного управління, тим легше цим органам 
працювати і тим правильніше будуються відносини обох сторін. Якщо влада не 
розуміє сподівання населення, або навпаки, населення не може «достукатися» 
до влади, то ситуація в країні поступово стає усе більш критичною. 

Але для чого потрібна звітність у принципі? Звітність органів влади 
необхідна, насамперед, для здійснення контролю над їхньою діяльністю.  

Хто вивчає представлену звітність, хто оцінює ефективність роботи 
органів влади і їх посадових осіб? Це або вищі в ієрархічній системі керування 
посадові особи, або спеціально призначені органі, що здійснюють відповідний 
нагляд. І хоча державою останнім часом ухвалюються певні заходи щодо 
підвищення прозорості діяльності органів влади, але по багатьом параметрам 
звичайним громадянам контроль і оцінка якості роботи «слуг народу» як і 
раніше утруднені.  

Тим часом, Україна є демократичною державою. Демократичні режими 
повинні бути прозорими для народу, а влада повинна бути прихильною до 
принципів гласності і відкритості. Ефективним захистом принципів гласності і 
відкритості є об’єднання громадян у спеціально створені для цієї мети 
громадські організації.  

Але найменше суспільний контроль розвинений у військовій організації. 
Тим часом, армія — це певна проекція суспільства, і в ній діють ті ж загальні 
правила і принципи державної діяльності, що і у системі інших видів державної 
служби; вона піддана тим же недолікам. Тому і суспільний контроль у сфері 
військово-службових відносин також необхідний (звичайно, що  з урахуванням 
особливостей побудови військової організації та специфіки виконуваних нею 
завдань). 

Практично всі військові посадові особи мають широке коло повноважень 
в адміністративно-господарській діяльності (по веденню військового 
господарства, по діловодству і т.д.) і в області вирішення питань соціального 
забезпечення підлеглих.  Володіючи величезними повноваженнями, військові 
начальники можуть і зловживати ними. 

На погляд автора, у військовій організації існують дві важливі 
особливості функціонування бюрократичного апарата: 

По-перше, якщо у звичайних умовах апарат чиновників все-таки 
обмежений рамками державних і муніципальних установ, то в армії статус 
чиновника можна поширити на більшість осіб начальницького складу. 
Військове законодавство виходить із того, що командирові-єдиноначальникові 
повинен бути наданий такий обсяг прав, який забезпечував би безумовний його 
контроль над усіма сторонами життя і діяльності підлеглих та його 
самостійність в одноособовому вирішенні багатьох питань за своїм розсудом. 
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Тому навіть дії і рішення сержанта можуть впливати на реалізацію прав його 
підлеглих. 

По-друге, на відміну від звичайної бюрократичної системи, де чиновник 
має право впливати лише на невелику частину питань життєдіяльності 
громадянина, то військово-службові відносини припускають тверду 
регламентацію більш широкого спектра відносин між конкретним 
військовослужбовцем і його командуванням. Цей фактор є одним з основних 
відмінностей між традиційною бюрократією і військовим управлінням, тому що 
наділення певним статусом військовослужбовця тягне переклад багатьох 
питань реалізації прав із площини цивільних правовідносин в адміністративні, 
які можуть бути вирішені тільки шляхом звернення до командування. Як 
приклад тут можна привести правовідносини по реалізації 
військовослужбовцем права на житло, на свободу пересування, на вибір місця 
проживання та проходження служби т.д. 

Отже, необхідно визнати, що воєнна організація хворіє тими ж хворобами 
бюрократизму, якою уражена як сучасне українське суспільство так і держава в 
цілому, тільки сильніше. Сильніше тому, що армія — це анклав, усе, що 
відбувається в ній приховано від суспільного контролю, від гласності. 

Крім того, для військової організації наявність відносин твердої влади є 
обов’язковим. Проблема не в тому, що в армійському середовищі у керівника 
військового колективу набагато більше прав стосовно підлеглих, ніж у такого ж 
«невоєнного» керівника. Проблема бачиться в тому, що у військового 
командира величезний ступінь можливостей при прийнятті відповідних рішень.  

Наприклад — нецензурна лайка командира на адресу підлеглого. Навіть 
за огріхи підлеглого такий метод впливу не можна вважати дозволеним. 

Автор не раз був свідком, коли командир підрозділу або навіть військової 
частини матом або в грубій формі розмовляв з підлеглим, ставив його в 
принизливе положення при інших військовослужбовцях. При цьому роками 
виховане у офіцера поняття субординації та відносини єдиноначальності не 
дозволяють підлеглому адекватно відповісти такому начальникові, інакше 
цілком імовірно, що після цього буде суворе покарання або навіть звільнення, 
причому, можливо навіть за дріб’язки, які в службових документах будуть 
роздуті та сильно прикрашені. 

Можна також усі відпустки неугодному військовослужбовцеві планувати 
тільки на новорічні свята, ставити його в добовий наряд  максимально у вихідні 
дні або зовсім його не заохочувати навіть за наявні заслуги. Усі ці дії 
формально також будуть відповідати закону. Доцільність, ефективність і 
обґрунтованість дій командування не можуть бути предметом судового спору. 

Тому у військово-бюрократичній системі є всі передумови для 
виникнення міні-культу посади начальника.  

В «Філософії права» М. Гегель конкретно вказує, що зловживання 
державних чиновників неможливо запобігти тільки побудовою ієрархії 
відповідальності: необхідний «контроль знизу» через наділення відповідними 
правами громади і корпорації. 



 191

Сьогодні військовослужбовець доволі часто зустрічається з абсолютним 
свавіллям командирів (начальників) і перебуває в стані «кріпака». А положення 
кріпака дуже часто залежить від настрою, виховання, способу життя «пана» — 
командира або начальника. 

У цьому плані скарга або звернення суспільної організації на захист прав 
військовослужбовця будуть сприйматися командуванням трохи інакше, з 
меншими негативними наслідками для підлеглого, в інтересах якого подана 
скарга. По-перше, тому, що предмет скарги вже став надбанням суспільної 
організації, і ця організація розцінила, що позиція військовослужбовця має 
право на існування, що військовослужбовець може бути прав. А, по-друге, 
тому, що ініціатива, енергія руху скарги належить уже не самому 
військовослужбовцеві, а іншій особі – організації. 

Тому існування громадських організацій, що мають метою соціальний 
захист особового складу, вигідно підлеглим і виправдане в рамках соціального 
партнерства. 

 
к.ю.н. Шульгін В.В. (ВІКНУ) 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ ОБОРОННИХ ЗАВДАНЬУ КОНТЕКСТІ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 

рік, затверджена Указом Президента України 28.03.2018 № 89/2018 (далі – 
Програма), є системним, стратегічним, реформаторським актом у сфері безпеки 
і оборони України відповідно до стандартів Альянсу. Пріоритетом 
залишатиметься реформування Сектору безпеки і оборони України (далі – 
СБОУ) відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України, схваленого 
Указом Президента України від 06.06.2016 № 240. Програмою визначено 
середньострокові цілі, які планується реалізувати до 2020 року, та пріоритетні 
завдання на 2018 рік. Для цього заплановано реалізувати конкретні заходи. 

У зв'язку із збройною агресією РФ проти України у суспільстві досягнуто 
консенсус щодо необхідності набуття Україною членства в НАТО як 
міжнародному механізмі колективної безпеки. У процесі реалізації реформ 
пріоритетом є посилення обороноздатності держави шляхом реформування 
СБОУ, досягнення відповідності критеріям, необхідним для набуття членства в 
НАТО, забезпечення взаємосумісності Збройних Сил України (далі – ЗСУ) зі 
збройними силами держав-членів НАТО. 

Програмою одними із пріоритетних оборонних завдань визначено: 
1) у середньостроковій перспективі: 
забезпечення гендерної рівності на стратегічному, оперативному та 

тактичному рівні військового управління; урахування гендерного аспекту та 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час добору та 
просування по службі персоналу у складових СБОУ, покращення умов роботи 
та проходження служби для жінок у складових СБОУ; 
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професіоналізація та створення необхідного військового резерву; 
збереження та посилення кадрового потенціалу військовослужбовців; 

досягнення раціонального співвідношення категорій особового складу 
сил оборони; подолання некомплекту посад молодшого офіцерського складу; 

укомплектування сил оборони за змішаним та екстериторіальним 
принципами з нарощуванням показників укомплектованості посад рядового, 
сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом; 

створення ефективної системи управління кар'єрою військовослужбовців, 
впровадження прозорої та доброчесної системи добору, розстановки та 
призначення особового складу на посади; 

приведення змісту освіти та підготовки військових фахівців у 
відповідність із потребами сил оборони (запровадження обов'язкового 
проходження військової служби для офіцерів запасу, які пройшли навчання на 
кафедрах військової підготовки); 

удосконалення системи військової освіти шляхом упровадження в 
навчальний процес передових методик підготовки ЗС держав-членів НАТО, 
технологій дистанційного навчання; розроблення ОППП військових фахівців за 
всіма рівнями та ступенями освіти відповідно до стандартів НАТО; підготовка 
військових фахівців у ВНЗ держав-членів НАТО; 

2) на поточний рік: 
делегувати повноваження на нижчі рівні, які спроможні приймати 

рішення для надання можливостей вищим керівним ланкам зосередитися на 
виконанні найважливіших завдань; 

удосконалити законодавство щодо визначення прав і обов'язків 
військовослужбовців, взаємовідносин між ними, упорядкування службової 
діяльності та запровадження порядку ведення обліку часу виконання службових 
обов'язків військовослужбовцями; 

оптимізувати систему військових звань до прийнятої практики держав-
членів НАТО; удосконалити критерії відбору громадян для проходження 
військової служби за контрактом; активізувати залучення жінок до 
миротворчих процесів як в Україні, так і за її межами; впровадити інститут 
радників з гендерних питань; 

підготувати аргументовані пропозиції щодо можливості зміни системи 
грошового забезпечення в/с з існуючої моделі «посада – військове звання – 
вислуга років» на модель «військове звання – вислуга років», яка 
застосовується в державах-членах НАТО;  

ліквідувати диспропорцію рівня грошового забезпечення офіцерського, 
сержантського і старшинського складу у частині часткового накладення 
тарифних розрядів сержантського і офіцерського складу; 

реформувати Військову службу правопорядку у ЗСУ у Військову поліцію. 
забезпечити реалізацію Концепції військової кадрової політики у ЗС на 

період до 2020 року; удосконалити систему підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів ВВНЗ. 

Висновок: Головним пріоритетом у процесі поглиблення співпраці 
України з НАТО є гармонізація законодавства України, зокрема військового, із 
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законодавством держав-членів НАТО у сфері безпеки та оборони. Вважається, 
що запровадження обов'язкового проходження військової служби для офіцерів 
запасу, які пройшли навчання на кафедрах військової підготовки, призведе до 
різкого скорочення останніх, а отже і до оптимізації мережі ВНП ВНЗ. 
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Андрієнко О.О. (ВІКНУ) 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ 
КОРУПЦІЇ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ 

 
Керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил України 

послідовно здійснюються заходи щодо зменшення корупції в оборонному 
секторі.У міністерстві організовано виконання Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії).Антикорупційна програма спирається на завдання і 
заходи, які передбачаються Державною антикорупційною програмою, а також 
активно враховує досвід підготовки таких документів у Міністерстві оборони 
Великої Британії, Міністерстві оборони Королівства Норвегія, міжнародної 
неурядової організації ТrаnsраrеnсуІntеrnаtiоnаl.Завдання і заходи 
Антикорупційної програми сконцентровані на реалізації завдань щодо 
створення ефективної системи профілактичної роботи, удосконалення 
кадрового менеджменту, послаблення впливу корупції в зоні АТО, зменшення 
незаконних фінансових витрат у сфері закупівель та реалізації бюджетних 
програм, забезпечення незворотності покарання, переконання особового складу 
в необхідності та можливості боротьби з корупцією.З метою підвищення 
ефективності роботи посадових осібстворено Систему роботи з питань 
запобігання корупції в Міністерстві оборони та Збройних Силах України та 
впроваджено єдину систему планування заходів щодо запобігання корупції.  

Розширено сферу повноважень Управління з питань запобігання та 
виявлення корупції на Генеральний штаб та Збройні Сили України, інші органи 
військового управління, посилено взаємодію з правоохоронними органами.  

Міністерством оборони ініційовано та видано спільний з Генеральною 
прокуратурою України Наказ “Про взаємодію органів прокуратури і Військової 
служби правопорядку щодо обміну інформацією про стан злочинності та 
запобігання і протидії корупції” (№ 42/138 від 30 березня 2015 року).  

Одним з важливих напрямів роботи щодо зменшення корупції в 
оборонному секторі є профілактика корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушеньу військових комісаріатах. Найбільша кількість скарг з питань 
призову та проходження служби стосувалася військкоматів Дніпропетровської, 
Харківської, Миколаївської, Одеської та Львівської областей. 

За ініціативою Міністерства оборони здійснюється оперативне 
коригування антикорупційного законодавства та внутрішніх нормативно-
правових актів, зокрема стосовно скорочення тривалості державних закупівель 
і контролю за ними. 

При штабі Антитерористичної операції дієспільна моніторингова групадо 
складу якої увійшли представники Департаменту фінансів та Служби 
внутрішнього аудиту з метою попередження незаконних виплат. 

Продовжено роботу з побудови системи внутрішнього контролю 
європейського зразка та системи управління ризиками.  
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З метою реалізації проведення системних реформ Комітет реформ 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Основними 
напрямами реформування є: 
· структура апарату Міністерства оборони, система оборонного планування 
та управління ресурсами; 
· система фінансового забезпечення і державних закупівель;  
· комунікація та цивільний контроль; 
· реформування державних підприємств; 
· впровадження електронного документообігу; 
· створення Військової поліції; 
· реформування Збройних сил України, їх структури, системи підготовки, 
управління, системи логістичного та матеріального забезпечення, військово-
цивільного співробітництва, удосконалення системи комплектування та 
кадрового менеджменту тощо. 

Діяльність Міністерства оборони України з питань запобігання корупції 
здійснюється на принципах відкритості та прозорості. 

Пріоритетними завданнями з питань запобігання корупції в оборонному 
секторі на сьогоднішній день залишаються: 
· надання жорсткої оцінки результатів роботи посадових осіб на всіх 
управлінських рівнях щодо запобігання корупції, усунення корупційних 
ризиків з метою недопущення втрат оборонного бюджету, забезпечення 
відкритості в діяльності Міноборони; 
· реалізація пакету реформ у всіх сферах діяльності військ. Усунення 
корупційних ризиків пов’язаних з соціальним захистом військовослужбовців та 
членів їх сімей, в першу чергу: грошовим, продовольчим, речовим та житловим 
забезпеченням учасників АТО; 
· посилення внутрішнього контролю за системою і процедурами 
електронних закупівель, постачання і надання послуг, обліком військового 
майна відповідно до потреб Збройних Сил; 
· розширення співпраці з оборонними відомствами Великої Британії, 
Норвегії, НАТО та організацією “Трансперенсі Інтернешнл” з питань 
розвитку системи боротьби з корупцією, проведення консультацій, 
підтримання тісної співпраці з громадськістю, ЗМІ, волонтерським рухом, 
забезпечення взаємодії з Громадською радою при МОУ у сфері запобігання 
корупції. 
· проведення публічних заходів (брифінгів, прес-конференцій, засідань 
“круглого столу”, обговорення проектів нормативно-правових актів) з 
антикорупційної тематики.  

Таким чином, протягом останніх трьох років Міністерством оборони 
України вжито ряд ефективних заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, запобігання 
порушень фінансово-бюджетної дисципліни та антикорупційного 
законодавства, що дозволило стабілізувати ситуацію в сфері фінансового 
контролю та протидії корупції, забезпечити пріоритет запобіжних заходів, 
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запровадити дієві заходи контролю для мінімізації ризиків прийняття 
неефективних управлінських рішень та втрат коштів і майна, закласти основи 
для досягнення відчутного ефекту в цій сфері діяльності в найближчій 
перспективі. 

 
Банюк Я.О. (ВІКНУ) 

Шрамко О.В. (ВІКНУ) 
 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: 
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Внутрішній контроль – це діяльність, що здійснюється у військовій 

частині відповідно до Стандартів внутрішнього контролю в Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України, для забезпечення: 

 досягнення визначених цілей у найбільш ефективний, результативний 
та економний спосіб; 

 додержання вимог законодавства під час виконання покладених 
завдань; 

 упередження потенційних подій, які негативно впливають на 
досягнення цілей; 

 гарантій керівникам структурних підрозділів військової частини щодо 
якісної організації діяльності підпорядкованих підрозділів, ефективного та 
повного розподілу повноважень і відповідальності між посадовими особами на 
відповідних рівнях під час виконання функцій, процесів, операцій; 

 достовірності, повноти, об’єктивності та своєчасності надання 
командиру військової частини, уповноваженим посадовим особам Міністерства 
оборони України інформації для прийняття відповідних управлінських рішень; 

 ведення фінансово-господарської діяльності відповідно до вимог 
законодавства; 

 дієвого управління інформаційними потоками (отриманням, 
передаванням, зберіганням інформації) та забезпеченням інформаційної 
безпеки. 

Сфера застосування внутрішнього контролю охоплює основні завдання 
військової частини, а саме: бойові, мобілізаційні, матеріально-технічні, тилові, 
фінансові, медичної діяльності, а також питання управління нематеріальними 
активами, персоналом, адміністративно-господарськими процесами. 

Структура внутрішнього контролю у військовій частині відповідно до 
затверджених Стандартів складається з таких елементів: 

 внутрішнє середовище (середовище контролю) та визначення цілей; 
 управління ризиками; 
 заходи контролю; 
 інформація та комунікація; 
 моніторинг. 
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Положення про внутрішній контроль у військовій частині встановлює 
обов’язкові мінімальні вимоги щодо організації внутрішнього контролю у 
військовій частині.  

Командування та керівники структурних підрозділів у військовій частині 
можуть встановлювати інші додаткові вимоги до внутрішнього контролю, 
адекватні особливостям їх діяльності, характеру та обсягам операції, що 
здійснюються під час виконання основних функції та завдань, покладених на 
них. 

Таким чином, внутрішній контроль у військових частинах забезпечує 
дотримання чинного законодавства, встановлених правил та стандартів, дає 
змогу досягнути цілей у ефективний результативний і економічний спосіб, 
отримати об’єктивну, найбільш повну інформацію для прийняття 
командирських рішень. 

 
Барановська В.В. (ВІКНУ) 
Остапенко О.П. (ВІКНУ) 

 
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ КРАЇН 

СВІТУ ТА УКРАЇНИ 
 

За кордоном військовим системам постачання з боку держави 
приділяється величезна увага. У Збройних Силах Америки, Канади, Німеччини, 
Франції, Японії на нинішньому етапі їх розвитку досить широко 
використовуються принципи і правила логістики. Логістика в даному випадку є 
заготівкою і розподіл ресурсів держави, які виділені на військові цілі і для 
забезпечення збройних сил. Для прикладу звернемося до організаційної 
структури логістики в НАТО. Тут логістика містить в собі: матеріально-
технічне постачання і збереження матеріально-технічнихзасобів в справному 
стані, транспорт і “транспортна справа”, транспортування хворих і поранених і 
розміщення їх в лазареті, будівництво споруд військового призначення, 
логістичні зв'язки та адміністративна діяльність. 

Військові системи постачання відносяться до числа найбільш масштабних 
і акумулюють в собі всі типові проблеми: масштаби, величезна кількість 
номенклатури позицій, високу ціну запасних частин та інше. 

Цікавою видається логістика в Бундесвері. Тут термін “логістика” 
використовується здебільшого у великих військових з'єднаннях,а в частинах, 
починаючи з корпусу і нижче, мова йде лише про постачання. Постачання в 
даному випадку містить у собі три напрямки: 

- матеріально-технічне забезпечення (далі – МТЗ) (підвезення, евакуація 
і збереження в справності матеріально-технічних засобів), 

- медико-санітарну службу (лікарський відхід, евакуація і розміщення в 
госпіталях хворих і поранених), 

- грошове постачання, польову пошту і т.д. 
З метою оперативнрого забезпечення підрозділів військовою амуніцією 

проектуються спеціальні ланцюги постачання, які охоплюють шлях 

http://ekon.in.ua/ekonomichne-zrostannya-spoluchenih-shtativ-ameriki.html
http://ekon.in.ua/pidvishennya-efektivnosti-organizaciyi-remontnih-robit-v-umova.html
http://ekon.in.ua/pidvishennya-efektivnosti-organizaciyi-remontnih-robit-v-umova.html
http://ekon.in.ua/ekonomika-pidpriyemstv-v7.html
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безпосередньо від бази постачання до поля бою. Ці ланцюги створюються за 
рахунок мобільних підрозділів і частин постачання, а також стаціонарних 
пунктів постачання. 

На сьогоднішній час Збройні Сили України поступово переходять на 
стандарти НАТО. Відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил 
України на період до 2020 року сплановано створення єдиної системи  
логістичного забезпечення (логістики) Збройних Сил України, що зазначено в 
Стратегічній цілі №4 (створення єдиної системи логістики, удосконалення 
системи медичного забезпечення). Так, у 2017 році створено Головне 
управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України, яке набуло 
спроможностей для виконання завдань за призначенням. Головне управління 
логістики є плануючим органом логістичного планування Збройних Сил. На 
наступному етапі буде створено командування сил логістики, яке об`єднає в 
собі Тил та Озброєння Збройних Сил України, а також планується провести 
експеримент на оперативному рівні з логістичного забезпечення одного з 
оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України.  

Таким чином, до 2020 року буде створена система логістичного 
забезпечення Збройних Сил України, що дасть можливість перейти на новий 
рівень забезпечення Збройних Сил. 

 
Башлай Ю.С. (ВІКНУ) 

 
ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Вже декілька років Україна знаходиться встані ведення гібридної війни, 
що робить процес мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході 
України доволі  довгостроковим, як з політичної, так і із соціальної та 
економічної точки зору. 

Для здійснення ефективної діяльності Збройними  Силами України 
необхідно запровадити механізм взаємодії військового керівництва всіх рівнів з 
державною владою та цивільним сектором, що в свою чергу дозволить 
створити сприятливі умови для виконання поставлених завдань, позитивно 
впливатиме на формування громадської думки щодо діяльності Збройних Сил 
України та інших військових формувань. 

Основні зусилля груп цивільно-військового співробітництва зосереджено 
на таких напрямках:  

1. Надання допомоги цивільному населенню. 
2. Сприяння підрозділам Збройних Сил України. 
3. Організація взаємодії з іншими військовими формуваннями та 

правоохоронними органами, місцевими органами влади, ЗМІ та приватним 
сектором. 

Основними завданнями цивільно-військового співробітництва є: 
 проведення заходів з формування позитивної громадської думки щодо 

діяльності Збройних Сил України;  
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 оцінка розвитку політичної, соціально-економічної, екологічної, 
санітарно-епідеміологічної ситуації, міжконфесійних та міжетнічних відносин;   

 співпраця з цивільним населенням, місцевими органами влади та 
іншими організаціями в зоні діяльності військових частин та підрозділів 
Збройних Сил України з метою створення сприятливих умов виконання 
завдань;  

 взаємодія з місцевими органами влади щодо надання в установленому 
порядку військовим частинам та підрозділам Збройних Сил України підтримки 
у формі робіт, послуг і матеріальних засобів; 

 надання допомоги місцевим органам влади в зоні діяльності військових 
частин та підрозділів Збройних Сил України з питань відновлення 
інфраструктури, забезпечення стабільності і безпеки, нормалізації життя 
цивільного населення; 

 сприяння створенню робочих місць для місцевого населення у сфері 
відновлення цивільної інфраструктури, підготовці відповідних кваліфікованих 
кадрів у взаємодії з місцевими органами влади, міжнародними та іншими 
організаціями; 

 координація надання гуманітарної допомоги цивільному населенню в 
зоні діяльності військових частин та підрозділів Збройних Сил України. 

Впровадження цивільно-військового співробітництва сприяє  значному 
підвищенню довіри цивільного населення до Збройних Сил України як 
інституту держави, дозволяє мінімізувати вплив наслідків бойових дій на 
цивільне населення у районі проведення бойових дій, сприяє  формуванню 
позитивної громадської думки щодо діяльності військових формувань та 
розширює можливості щодо протидії негативному інформаційному впливу 
противника на населення держави. 

 
Бех О.В. (ВІКНУ) 

к.е.н., доц. Кириленко І.В. (ВІКНУ) 
 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 

 
Згідно з рейтингом, складеним американським виданням US News і бізнес 

школою Wharton i BAV Group, Україна посіла 72 місце з 80 країн за показником 
"Найкращі країни для комфортноїпенсії". За рівнем пенсійного забезпечення 
Україна опинились між Анголою та Алжиром. Тим часом уряд продовжує 
вдавати, що внесенням змін до наявної солідарної системи можна виправити 
ситуацію. 

Стосовно проблем пенсійного забезпечення слід відмітити наступне:  
пенсійна система в Україні хаотично організована та перебуває в стані 
хронічного глибокого дефіциту. Пенсії в Україні виплачуються за більш ніж 20 
законами, зі своїми різними правилами. Певні категорії пенсіонерів 
користуються привілеями, зокрема правом виходу на пенсію значно раніше 
встановленого для звичайних громадян пенсійного віку, що створює великий 
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фінансовий тиск на Пенсійний фонд. Розрахунок отримуваної пенсії є 
непрозорим для громадянина. 

Загалом, пенсійне забезпечення військовослужбовців здійснюється 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб».Призначення і виплата 
пенсій здійснюються органами Пенсійного фонду України.  

Стосовно пенсійної реформи 2018 року, пункт 1-ий постанови КМУ 
№103 звучить так: перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України 
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб” до 1 березня 2018 р. (крім пенсій, призначених згідно із Законом 
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та 
поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим 
(спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною 
або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби. 
Виплату перерахованих відповідно до пункту першого постанови КМУ №103 
підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, 
підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством 
(крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводити з 1 січня 
2018 р. у таких розмірах: 

· з 1 січня 2018 р. — 50 відсотків; 
· з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 відсотків; 
· з 1 січня 2020 р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, 

визначеного станом на 1 березня 2018 року. 
Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті 

Пенсійного фонду передбачено 7,8 млрд.грн. для підвищення військових 
пенсій.Є декілька недоліків у даному процесі, а саме: суспільних комунікацій 
як не було, так і немає. Розробка всіх цих нововведень і надалі здійснюється без 
широкої дискусії та будь-якої участі представників громадянського суспільства.  

 
проф., д.т.н. Бойченко О. В.(ТНУ им. В.И. Вернадского) 

Феськова Ю. Д. (ТНУ им. В.И. Вернадского) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ  
В ОЦЕНКЕ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Инвестиции – это все виды ресурсов, которые инвестируют в проекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода 
и получения положительного эффекта (социального, экономического и др.). 

Метод количественной оценки риска состоит в том, чтобы провести 
численное изменение влияния рисков проекта на основные его параметры, 
включая показатели эффективности. 

Метод анализа сценариев, является развитием метода чувствительности 
критических соотношений и дает более точную оценку риска. Под сценарием 
понимается экономическая ситуация, которая находится в предположительной 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
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стадии развития при определенных внешних условиях. Метод разрабатывается  
тремя предложениями о возможных сценариях: 

1. Консервативный  – это сценарий, вероятность возникновения  которого 
считается максимальной.  

2. Пессимистический – это сценарий, предусматривающий реализацию 
самых негативных событий, вплоть до банкротства. 

3. Оптимистический – это сценарий, реализация которого предоставляет 
предпринимателю возможность получить сверхприбыль. 

Для каждого из рассматриваемых сценариев проекта определяется 
вероятность его возникновения. При различных условиях реализации проекта, в 
основу которых входят возможные колебания показателей эффективности 
проекта, определяется среднеквадратическое отклонение и коэффициент 
вариации, выражающий степень проектного риска. Чем выше значение этих 
показателей, тем соответственно выше считается уровень проектного риска. 

Отличительным преимуществом метода анализа сценариев проекта 
является получение более комплексной оценкой уровня риска, которая 
выражена конкретным – коэффициентом вариации и среднеквадратическим 
отклонением выбранным для оценки показателя эффективности. 

Недостаток метода анализа сценариев, связан со степенью наличия 
данных и способностью ЛПР, разрабатывать реалистичные данные, которые 
приводят к исследованию возможных результатов. Реализация каждого из 
сценариев является субъективной, так как данные могут быть гипотетическими 
и не реалистичность результатов может быть не выявлена.  

 
Бондік Л.О. (ВІКНУ) 

Чистик О.М. (ВІКНУ) 
Муштук А.В. (ДФ МОУ) 

 
НОВАЦІЇ У КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ВИДАТКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
У 2018 РОЦІ 

 
Важливу роль при здійсненні видатків військових частин відіграє 

розрахунково-касове обслуговування у органах Державної казначейської 
служби України (далі – ДКСУ), у яких розпорядники бюджетних коштів 
відкривають реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки для обліку 
операцій з використання коштів відповідно загального та спеціального фондів 
кошторису. 

При здійсненні видатків військової частини із застосуванням 
програмного забезпечення «Мережа М» складаються реєстри бюджетних та 
бюджетних фінансових зобов’язань, відповідно до яких оформлюються 
платіжні доручення із зазначенням усіх необхідних реквізитів. Усі документи 
відпрацьовуються як в електронному так і у паперовому вигляді та разом з 
підтвердними передаються до відповідного органу ДКСУ, що опрацьовує їх та 



 203

шляхом попереднього та поточного контролю встановлює законність та 
правильність здійснення витрат. 

З 1 січня 2018 року органами ДКСУ, відповідно до Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20.09.2017 N 649-р, проводиться ряд заходів щодо 
автоматизації процесів обслуговування клієнтів, а саме запровадження 
використання таких електронних сервісів як: 

1) система дистанційного обслуговування (далі – СДО) клієнтів через 
програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство»; 

2) система подання електронної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами 
"Є-Звітність". 

Незважаючи на те, що встановлення та використання системи «Клієнт 
Казначейства – Казначейство» є безкоштовним, процес запровадження 
автоматизованого казначейського обслуговування ускладняється внаслідок 
різноманітних факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру. До того ж, 
виникає необхідність здійснення видатків на придбання захищених носіїв 
ключової інформації (токени, смарт-картки, електронні ключі тощо), на яких 
розміщуються електронні цифрові підписи. 

Отже, у 2018 році характерною особливістю розрахунково-касового 
обслуговування військових частин Збройних Сил України є його автоматизація 
з використанням СДО, яка дозволяє передавати документи, що оформлюються 
при здійсненні видатків військової частини, через мережу Інтернет, що значно 
прискорює обробку інформації скорочує час на казначейське обслуговування 
бюджетів, до того ж військові частини мають можливість в режимі реального 
часу відстежувати стан рахунків. 

 
к.е.н., доц. Городянська Л.В. (ВІКНУ) 

 
ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

В умовах фінансової кризи, значного подорожчання матеріальних 
ресурсів та їх дефіциту головними проблемами у сфері соціального 
забезпечення військовослужбовців є якість відповідних соціальних гарантій та 
їх доступність для військовослужбовців. Крім того для забезпечення 
соціального захисту осіб, звільнених з військової служби, які стали інвалідами 
під час військової служби, потребують вирішення проблеми їх адаптації до 
цивільної та трудової діяльності. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року 
№ 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року», Указу 
Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників антитерористичної операції» розроблено 
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Програму  «Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального 
забезпечення населення області на 2013-2020 роки». 

Програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації 
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, інших пільгових категорій населення. В рамках окреслених 
питань особливого значення набувають нові форми і методи управління 
економічними ресурсами, розвиток яких пов’язаний із застосуванням інновацій 
і впровадженням новітніх технологій. 

Розв’язання питань соціальної адаптації та інтеграції таких осіб у 
суспільне життя потребують особливої уваги та пошуку нових можливостей 
для їх працевлаштування. Суттєвого значення у межах цієї проблеми набувають 
перспективи побудови інформаційної моделі процесу відтворення необоротних 
та інтелектуальних ресурсів. Така інформаційна модель має відображати 
методологічні підходи та особливості відтворення зазначених ресурсів з 
позицій пристосування їх до завдань соціальної адаптації осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Пріоритетом має бути підвищення професійної 
компетентності персоналу, що адаптується, шляхом поглиблення знань, вмінь, 
удосконалення навичок, засвоєння нових професій тощо. 

Для достовірного оцінювання результатів інформаційна модель має 
містити основні критерії якості й рівня соціальної адаптації зазначеної категорії 
осіб, що повністю відповідає вимогам чинних нормативних актів з цих питань. 

Загалом, розробка підходів до соціальної адаптації учасників бойових дій 
з обмеженими можливостями та їх реалізація є складовою проблеми 
психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення в Збройних 
Силах України. 

 
к.е.н., доц. Горячева К.С. (ВІКНУ) 

 
ДИНАМІКА ОБСЯГУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 
ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ, ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ 
 
В електронному, інтернет та соціально пов'язаному просторі сьогодні 

паперовий лист втрачає своєї актуалності. Він використовується для збору 
даних, щоб мати підписи, керувати бізнес-процесом і забезпечити аудиторську 
перевірку результатів. Кожна з цих функцій може бути легко здійснена у всіх 
електронних форматах. 

Найкращий спосіб видалення паперу з бізнес-процесів - це відвернути 
його перед тим, як він попаде до отримувача. Цифровий Поштовий майданчик - 
внутрішній або зовнішній підряд, який перетворює вхідну пошту в електронний 
формат і автоматично маршрутизує його необхідний процес. У той же час 
програмне забезпечення для розпізнавання може записувати дані з  паперової 
форми та зв'язує їх з системою обробки організації. Повідомлення від клієнтів, 
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громадян, постачальників та партнерів можуть надходити на адресу через інші 
канали - електронна пошта, факс, веб або соціальні мережі. Це необхідно 
підтримувати через контроль системи листування, а потім спрямовувати до 
відповідного процесу одночасно з відсканованими паперовими документами. 
Отримання вмісту перш ніж він потрапляє до офісу, робить його негайно 
доступним, швидко запускає процес, мінімізує ручне введення даних, і 
забезпечує повну гнучкість для тих, хто здійснює обробку. Якщо можна 
безпосередньо зафіксувати дані через Інтернет форми, або з мобільних 
пристроїв, ми можемо остаточно знищити паперову форму. 

Розглядаються успішність проектів з ліквідації паперу, де і чому 
паперовий документ все ще пересувається в бізнес, особливості та успіх 
сканування та залучення інвестицій, прямі плани для документообігу 
аутсорсинг та потенційний вплив мобільних пристроїв. 

Малі і середні організації роблять невеликий прогрес, тоді як мережа 15% 
найбільших організацій досить успішно опановує електронний документообіг. 
Прогрес буде заснований на більш широкому використанні сканування та 
захоплення більші організації, збільшення мобільності та гарячого 
обслуговування, а також більш суворому дотриманні зеленої політики ІТ.  

Документообіг навколо офісу використовує менше паперу, особливо у 
найбільших організаціях. В Україні споживання паперу та кількість фотокопій 
зменшується у 35% організаціях.  Чиста частка респондентів, які розміщують 
зниження, становить 15%. 

Електронна подача тільки вдвічі зменшить кількість вільних місць для 
зберігання паперу через 5 років. Середня пропорція офісний простір, зайнятий 
на папері, зараз становить 15,3%, і це зменшиться до 7,4% за допомогою 
електронної податкової політики (економія майже 8% у загальних витратах на 
офіс). 
 

Кириченко Є. М. (ВІКНУ) 
к.е.н., доц. Медведєв Ю.Б. (ВІКНУ) 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ РОЗПОДІЛУ ОБОРОННИХ ВИДАТКІВ 

 
Актуальність пошуку оптимальних для України механізмів ефективного 

використання оборонних видатків продиктована важливістю забезпечення 
національної безпеки та боєздатності української армії в сучасних 
геополітичних реаліях. Відповідно до Стратегії національної безпеки України: 
«Пріоритетним завданням є досягнення повної сумісності сектору безпеки й 
оборони з відповідними структурами держав-членів НАТО, що має забезпечити 
можливість набуття у майбутньому членства України в Північноатлантичному 
альянсі з метою отримання дієвих гарантій державного суверенітету та 
територіальної цілісності України». Задля реалізації цього завдання, в стратегії 
зазначається про необхідність вдосконалення оборонної бюджетної політики, із 
застосуванням програмно-цільового підходу до визначення обсягів фінансових 
і матеріально-технічних ресурсів, «необхідних для ефективного 
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функціонування органів сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового 
комплексу».  

Доцільно розглянути зарубіжний досвід фінансового забезпечення армій 
провідних країн світу, в нашому випадку — країн-членів НАТО. Класичний 
оборонний бюджет країни НАТО складається з трьох частин — витрати на 
утримання особового складу (близько 30 %, але не більше 50 %), операційні 
витрати (у т. ч. на підготовку військ (сил) (25 %), фінансування оборонних 
НДДКР (до 10 %) і придбання нових зразків озброєння та техніки (близько 30 
%, але не менше 20 %)). 

В Україні, станом на 2018 рік, витрати на утримання особового складу 
становлять 50,4 млрд. грн., або 58,6%; витрати на НДДКР і придбання нових 
зразків – лише 12,4% (10,7 млрд. грн.), операційні витрати складають близько 
26%. Витрати на підготовку військових кадрів та підвищення їх кваліфікації 
складають 2 млрд. 707 млн. грн., або 3% від оборонних видатків.  

Таким чином, дана структура розподілу асигнувань не відповідає ані 
вимогам реформування армії на сучасному етапі, ані світовим стандартам. 
Необхідно здійснити перегляд розподілу оборонних асигнувань на: 
переоснащення збройних сил якісно новими зразками ОВТ; перебудову 
науково-технологічної та оборонно-промислової бази; підготовку 
висококваліфікованих кадрів. 

 
Коцупал О.В. (ВІКНУ) 

Котій Д.М. (ВІКНУ) 
 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Комерціалізація інтелектуальної власності – це суспільні відносини, що 

виникають з приводу впровадження результатів інтелектуальної діяльності у 
господарський оборот з метою отримання прибутку або іншого позитивного 
ефекту та набувають інституційного оформлення в угодах щодо прав на об’єкти 
інтелектуальної власності як специфічного товару. 

В цьому процесі центральне місце займає питання вибору оптимальної 
форми здійснення. Для вибору форми комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності основними є наступні параметри: оцінка 
можливостей підприємства щодо використання результатів інтелектуальної 
діяльності та дослідження їх специфіки, зіставлення можливих доходів та 
витрат від кожного способу комерціалізації, визначення мети інноваційної 
діяльності. 

Найпоширенішою формою комерціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності в сучасному світі є часткова передача прав на них, яка реалізується 
за допомогою ліцензування. Воно здійснюється шляхом видачі власником прав 
дозволу на використання об’єкта інтелектуальної власності та оформлюється у 
вигляді ліцензійного договору. Сукупність соціально-економічних відносин з 
приводу купівлі-продажу таких договорів формує ринок інтелектуальної 
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власності, параметри функціонування якого визначають ефективність 
здійснення комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності вцілому. 

Стан ринку інтелектуальної власності в Україні є невтішним та 
характеризується наступними тенденціями: недостатня інституційна та 
інфраструктурна забезпеченість; частка представлених на ринку об'єктів 
інтелектуальної власності (ОІВ) є дуже низькою у їх загальній кількості; 
відсутність державної політики у сфері стимулювання комерціалізації; 
найбільше на ринку представлено угод щодо купівлі/продажу об'єктів 
інтелектуальної власності, а ліцензування займає незначну частку; більшість 
представлених на ринку об'єктів інтелектуальної власності є результатом 
НДДКР приватного сектору, хоч частка витрат держави у цій сфері є значною. 

Основними напрямами розвитку комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності в Україні є: диверсифікація джерел та розширення 
обсягів фінансування комерціалізації ОІВ; створення державою надійного 
інституційного та інфраструктурного забезпечення ринку інтелектуальної 
власності. 

 Реалізація перелічених напрямів відбувається шляхом збільшення 
підприємствами обсягів власного фінансування витрат на НДДКР та 
комерціалізацію розробок; залучення коштів шляхом державного отримання 
державної фінансової підтримки або державного інноваційного кредиту; 
забезпечення ринку інтелектуальної власності належною інфраструктурою; 
застосування державою інструментарію податкового, видаткового та грошово-
кредитного стимулювання та інше. 

 
Крамська Л.І. (ВІ КНУ), 

Череватий Т.В. (ГКЕУ ЗСУ) 
 

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІЖ ЗАХОДАМИ З 
РОЗКВАРТИРУВАННЯ ВІЙСЬК В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

На сьогоднішній день значна увага приділяється постійному 
підтриманню бойової готовності Збройних Сил України. Постійний брак 
коштів на потреби Збройних Сил не дозволяло планувати та виділяти потрібні 
кошти на закупівлю сучасного озброєння та техніки, модернізацію наявного 
ОВТ, підвищення ефективності та якості вишкілу особового складу – що є 
фундаментом високого рівня бойової готовності та рівня технічної готовності 
озброєння та техніки. 

Основна частина бюджету Міністерства оборони України витрачалась на 
утримання особового складу, тобто на «проїдання». При цьому заходи для 
підтримання бойової готовності фінансувались залишковим принципом.На 
даний момент відсутня чітка позиція для визначення необхідного фінансового 
ресурсу для розквартирування частин в польових умовах та розподілу цих 
ресурсів. Основними заходами розквартирування частин в польових умовах є 
розгортання та обладнання: наметового містечка; пунктів господарського 



 208

забезпечення; учбових місць; медичного пункту; санітарних пунктів; місць 
стоянки техніки; місць обслуговування та ремонту техніки. 

Враховуючи важливість, пріоритетними та такими що потребують більше 
затрат вважаються заходи зі створення та розгортання: наметового містечка або 
містечка з використанням збірно-розбірних житлових конструкцій; пунктів 
господарського, зокрема, продовольчого забезпечення; учбових місць. Для 
закупівлі та забезпечення особового складу усім необхідним майном на 
території розквартирування певної частини слід звернути увагу на: вартість 
намету або збірно-розбірної конструкції; вартість польової кухні; вартість 
учбового місця; площу одного намету або збірно-розбірної житлової 
конструкції; об’єм одної польової кухні; можливості, щодо кількості осіб для 
навчання на одному учбовому місці. 

У зв’язку з ситуацією на Сході України, із державного бюджету не 
можуть надаватись необхідні кошти для закупівлі такого майна, яке б 
задовільнило усі критерії оцінювання. При проведенні тендерних закупівель все 
залежить від ціни: чим менша ціна – тим більша вірогідність того, що саме цей 
товар буде закуплено. Що у своє чергу підводить до висновку, що чим менша 
вартість товару – тим нижчі якісні показники та строки корисного 
користування. 

Головною метою всіх видатків на Збройні Сили України має бути 
досягнення ними відповідного рівня боєздатності. Перспективи подальшого 
розвитку можна розглядати лише за умови збільшення обсягів видатків на 
діяльність Збройних Сил, зокрема, на розквартирування військових частин в 
польових умовах. 

 
Кузьменко В.М. (ВІКНУ) 

 
ГРОШІ – ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

 
Гроші – це той атрибут, з яким людина зустрічається кожного дня і, 

користуючись ним, інколи задумується, що це таке й що воно значить. У даній 
статі наведено визначення й роздуми відомих вчених – економістів про 
категорію грошей та власне мої думки щодо визначення грошей. Яка ж 
категорія охарактеризує«гроші» найвлучніше? 

Карл Маркс визначає гроші як товар,  який стихійно виділився із товарної 
маси в процесі еволюції обміну і став відігравати роль загального еквівалента – 
виразника вартості усіх інших товарів. 

Фішер, Дорнбуш та Шмалензі, співавтори «Економікс», вважають, що 
гроші - загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін на товари і 
послуги, а також під час сплати боргів 

Ніколас Манків, автор «Принципи Економікс», характеризує гроші як 
сукупність активів, які регулярно використовуються для обміну товарі та 
послуг між людьми. 

Сучасні окремі західні економісти визначають сутність грошей, виходячи 
з їхніх функцій. Вони стверджують, що грошима може бути все визначене 
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людьми за гроші, що виконує їхні функції. Так, K.P. Макконнелл і С.Л. Брю 
вважають, що "гроші – це те, що вважають грошима" або "все, що виконує 
функції грошей, і є грошима". Дж.Хікс розуміє гроші як "те, що 
використовується як гроші. 

У моєму розумінні гроші – конвертована праця, яку люди приймають чи 
віддають при купівлі – продажі товарів, виплату боргів тощо; опосередкований 
механізм, за допомогою якого здійснюється обмін працею. 

З найдавніших часів людина працює для забезпечення своїх потреб та 
бажань. В епоху бартерного обміну: люди, не маючи можливостей чи ресурсів 
виготовити будь – який товар, виробляли надлишок свого продукту та завдяки 
цьому здійснювали обмін: хліб розмінювався на олію, сіль на борошно і т. д. в 
певній справедливій пропорції, що залежала від важкості виконання робіт для 
отримання продукту. З цього виходить, що перші повноцінні гроші, а саме 
товарні гроші, показували результат виконаної роботи одразу і напряму та 
очевидно ставали інтерпретацією праці.  

Пізніше, з появою металевих, а потім – неповноцінних грошей, вони 
почали відігравати більш опосередковану роль в обміні працею. Людина, 
виконуючи якусь роботу, отримувала за це гроші – уособлення праці й згодом 
обмінювала їх на необхідний їй товар (працю). Купівля – продаж благ став 
більш зручнішим, адже не потрібно було шукати виробника  одного товару, 
який захоче обмінятися з виробником іншого. Людина просто приходить на 
ринок й обмінює свою працю (у вигляді грошей) на бажаний продукт. 

Але, із зародженням капіталізму, оплата (вартість) товару перестала бути 
тотожною з працею, необхідною для його виготовлення. Вирішальну роль 
почали відігравати інтереси виробника на отримання прибутку: якщо раніше, в 
епоху бартерного обміну,  хоч і через опосередкований механізм, але 
відбувалось повне самозабезпечення, то в капіталістичному суспільстві 
виробникам потрібний був прибуток для поновлення виробництва, погашення 
витрат, амортизацію та ще й на забезпечення себе необхідними благами. 

Вартість товару починає залежати від цінності й унікальності роботи, 
необхідної на його виготовлення та бажанням придбати товар споживачем; 
вартість коливається між кількістю праці (грошей), яку споживач готовий за 
нього віддати, та кількістю, яку хоче за нього отримати виробник (закон 
взаємозв’язку попиту і пропозиції). 

Отже, праця конвертується в товар (надання послуги), а другий, у свою 
чергу, – в гроші  – опосередкований механізм, який відіграє вирішальну ролі в 
обміні товарів (працею: фізичною чи інтелектуальною). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 210

Кузьмич О.І. (ВІКНУ) 
Дяченко І.М. (ВІКНУ) 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ 

В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
 

Соціально-економічні відносини являються ключовим елементом будь-
якої економічної системи. Від їх характеру та досконалості залежить якість 
трудового життя, соціальна злагода у суспільстві, продуктивність праці і, 
безумовно, соціально-траловий прогрес. За рівнем розвитку соціально-трудових 
відносин можна судити про міру соціалізації відносин між працею і капіталом, 
про рівень демократизації суспільства і соціальної орієнтованості економічної 
системи, досконалість суспільного буття загалом.  

Основу соціально-трудових відносин у суспільстві складають питання 
організації заробітної плати та формування її рівня, оскільки включають 
нагальні інтереси учасників всього трудового процесу. Під організацією 
заробітної плати розуміється її побудова, тобто приведення її елементів в певну 
систему, яка забезпечує взаємозв’язок кількості і якості праці з розмірами 
заробітної плати. Тому в економічній системі, що ґрунтується на різноманітних 
формах власності й господарювання, механізм організації заробітної плати 
складається з наступних елементів: ринкового регулювання, державного 
регулювання, колективно-договірного регулювання через укладання 
генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні 
підприємств; трудових договорів з найманими працівниками; механізму 
визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві з 
використанням таких елементів, як тарифна система, нормування праці, форми 
і системи оплати праці, преміювання. 

За структурою, складовими заробітної плати є: основна заробітна плата, 
додаткова та інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Таким чином, 
структура заробітної плати – це співвідношення складових заробітної плати в 
загальному її обсязі. В Україні в сучасних умовах основна заробітна плата в 
структурі заробітної плати в середньому складає 45 – 50%. Це пов’язано з 
рядом таких причин, як нестабільність доходів підприємств, інфляція, 
непостійна та складна система оподаткування, занедбаність нормування праці. 
Слід зауважити, що сьогодні, якщо заробітна плата і зростає, то вона зростає у 
результаті запровадження додаткових видів виплат, що призводить до 
розбалансування її структури. Надтарифна частина заробітної плати окремих 
категорій працівників значно перевищує тарифну її частину, а посадові оклади 
не виконують основну функцію – оцінки результатів праці. Крім того, рівень 
заробітної плати та міжпосадові співвідношення в оплаті праці не забезпечують 
належної мотивації.  

Визначення порядку, умов та розмірів оплати праці працівників Збройних Сил 
України, як і інших галузей бюджетної сфери, є предметом державного регулювання 
оплати праці. На превеликий жаль, але організація оплати праці працівників 
Збройних Сил України має істотні недоліки, оскільки їй притаманні вкрай низький 
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рівень оплати праці у низці галузей бюджетної сфери; наявність необґрунтованих 
розбіжностей у розмірах оплати праці тих самих професійно-кваліфікаційних груп 
працюючих у різних галузях бюджетної сфери; недосконалість критеріїв оцінки 
рівнів кваліфікації працівників. 

Таким чином, результати проведеного дослідження оплати праці працівників 
окремих галузей бюджетної сфери свідчать про наявність таких проблем: 

- необґрунтованість диференціації тарифних ставок і посадових окладів 
працівників, які виконують однакову за рівнем складності та функціональними 
ознаками роботу; 

- недосконалість державних гарантій з оплати праці, що встановлені 
законодавчими та нормативними актами про діяльність у галузях науки, охорони 
здоров’я, культури і спорту; 

- відсутність єдиного підходу до визначення додаткових видів оплати 
праці; 

- недостатня обґрунтованість тарифних коефіцієнтів між розрядами 
Єдиної тарифної сітки; 

- недосконалість професійних стандартів або кваліфікац3ійних 
характеристик професій (посад) працівників бюджетної сфери за окремими 
напрямами діяльності, що призводить до необ’єктивного оцінювання посад для 
подальшого їх віднесення до розрядів Єдиної тарифної сітки, нераціонального 
розподілу обов’язків працівників і необґрунтованості кваліфікаційних вимог до 
добору кадрів. 

Усе викладене свідчить про нагальну необхідність кардинального 
реформування організації та оплати праці, про необхідність корегування державної 
політики у сфері оплати праці з метою забезпечення реалізації права найманих 
працівників бюджетної сфери на гідний рівень заробітної плати, сприяння 
кваліфікаційному добору кадрів та престижності праці у бюджетній сфері. 

 
Левченко А.В. (ВІКНУ), 

к.е.н., доц. Чімишенко С.М. (ВІКНУ) 
 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ 
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЗСУ 

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ НАТО 
 

Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця 
повинна відповідати стандартам НАТО: не менше 70-80% – посадовий оклад і 
оклад за військове звання. У нас зараз цей показник становить 60%. 

У більшості країн НАТО основним видом грошового забезпечення є 
базовий (єдиний) оклад. Так в армії США цей оклад становить 80 % від 
грошового забезпечення, крім того там існує своя система доплат. Наприклад, 
якщо військовий відмовляється від харчування на території військової частини, 
йому виплачується грошова компенсація в розмірі $223 (5900 грн. 58 коп.) для 
рядового і $324(8573 грн. 4 коп.) для офіцера, та становить  коли в нашій країні 
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офіцери не забезпечуються харчуванням за рахунок держави, а 
військовослужбовці служби за контрактом отримують 7,93 за обід, за місяць 
дана компенсація складає близько 174,60грн., або 158,60грн, в залежності від 
норми робочого часу за місяць, що складає 2% від грошового забезпечення 
українського військовослужбовця. Крім того, якщоамериканський військовий 
знімає житло, то йому виплачується компенсація в розмірі від $800 (21168 грн.), 
В Україні сьогодні, компенсація за піднайом житла складає на 1-2 особи – 3400 
грн., більше 3-х осіб - 5100, про що зазначено, в наказі «Про бюджетну 
політику на 2018 рік» №65.  

За свою професійну діяльність і незручності, пов'язані з нею, 
американські військові також отримують фінансову компенсацію. Наприклад, 
за участь у бойових діях військовослужбовцям армії США 
можутьдоплачуватимайже$600 (15876 грн.)на місяць, що становить 18% від 
грошового забезпечення. У цю вартість входить, власне, сама виплата$225 
(5953 грн. 50 коп.), доплата за перебування на передовій$100 (2646 грн.) і 
ще$250 (6615 грн.), як компенсація за розлуку з родичами. В Україні виплата 
винагороди за АТО складає на першій лінії (в сірій зоні) 10000 грн., в інших 
зонах проведення антитерористичної операції 4500 грн. Причому дана виплата 
розраховується пропорційно дням перебування в зоні бойових дій.  

Зарплати американських військових також залежать від строку служби. 
Мінімальний оклад рядового, який прослужив рік, без урахування всіляких 
надбавок становить близько $1836 (48580 грн. 56 коп). на місяць. Місячний 
базовий оклад в американських військових змінюється в залежності від вислуги 
років. Та з кожним періодом проходження збільшується близько на 2-3%. Таких 
періодів існує 22. В Україні є надбавка за вислугу років та її мінімальний 
відсоток становить 25 від посадового окладу та окладу за військове звання. 

Таким чином, порівнюючи структуру грошового забезпечення армії 
України та США, можемо сказати, що система грошового забезпечення 
України вдосконалюється та наближається до стандартів НАТО. 

 
к.е.н., доц. Легомінова С.В. (ДУТ) 

 
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК 

КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА 
 
Динамічний розвиток економіки, який примушує до перманентного 

пошуку джерел підвищення цінності підприємства, продуктивності, 
формування лідерських конкурентних переваг, спрямовує до інноваційного 
драйверу розвитку, а саме цифрової трансформатизації.  

Аналітика, мобільність, соціальні мережі, розумні пристрої, 
вдосконалення традиційних технологій – ERP, оптимізація внутрішніх бізнес-
процесів та конкурентного статусу можливими стають лише за рахунок 
трансформаційного оцифрування. 

Ключовим моментом є усвідомлення необхідності вищого керівництва 
підприємства щодо «цифрової готовності».  
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Основними імперативами впровадження ІТ-інструментів, створення 
платформ є клиєнтоорієнтованість й процесорієнтованість, побудова 
ефективних бізнес-моделей. Значущість та ефективність цифровізації 
підтверджується досвідом великих та середніх підприємств, які вчасно почали 
запроваджувати інформаційно-комунікаційні технології, створюючи стійки 
зростаючи потоки доходів від реалізації продукції та послуг, дозволяють 
збільшити долю ринку, створюють умови щодо поширення вертикальної та 
горизонтальної інтеграції. 

Розширюючи коло точок дотику з клієнтами, завдяки використанню 
цифрових технологій, превентивно усвідомлюючи вимоги клієнтів, зростає 
якість обслуговування, посилюється конкурентна позиція. 

Автоматизовані операційні процеси (рутини) стають менш витратними за 
часом, скорочують цикл розробки продукції, обробку замовлень, що дозволяє 
співробітникам сконцентруватись на творчих процесах, дослідженнях, 
розробках.  

Цифрові технології в поєднанні з інтегрованою інформацією дозволяють 
підприємствам отримати синергетичний ефект, одночасно реагуючи на сильні 
та слабкі сигнали зовнішнього середовища та формувати оптимальні 
організаційні відповіді.  

В цілому, невблаганний перехід від простого оцифрування (третя 
промислова революція) до інновацій, заснований на комбінаціях технологій 
(четверта промислова революція), змушує компанії переглядати те, як вони 
ведуть бізнес. Керівники бізнесу і керівники вищої ланки повинні розуміти 
мінливе середовище, кидати виклик своїм операційним командам і невпинно, 
постійно впроваджувати інновації. 

Спектр можливостей цифрової трансформатизації підприємства досить 
широкий й вчасне застосування його інструментарію дозволить отримати 
конкурентні переваги, досягнути головної мети – підвищення цінності 
підприємства та ефективності його діяльності. 

 
Лічний Р.В. (ВІКНУ) 

 
DOING BUSINESS INDEX AS ONE OF THE KEY LEVERS TOWARDS 

CREDIT RISK IMPROVEMENT AND FDI ALLOCATION FOR A 
COUNTRY (BASED ON MOODY'S RATINGS) 

 
The development of the Ukrainian economy is primary dependent on the 

foreign investments and its growth in the nearest future. It’ s a well-known fact that 
the decision making is generally based on a risk an investor possesses and the level 
he/she might accept or not (in accordance to the earnings obtained). As a result, the 
analysis of risk ratings is crucial in understanding why Ukraine is still unfavorable 
place to invest in. For my research I have taken Moody’s rating and the number of 
factors which could explain Moody’s estimation. Among range of them, my main 
motivation was to see how do the institutional ratings included in ‘Doing Business 



 214

‘factor influence the Moody’s rating. To see the effect of the Doing Business index on 
the long-term credit rating of country I used ordered probit model for the period of 7 
years from 2010 to 2016.  

Dependent variable, according to theoretical model, is yi= 1 (lowest credit 
risk), yi =  2  (very  low  credit  risk),  yi =  3  (low  credit  risk),  yi = 4 (moderate credit 
risk), yi = 5 (significant credit risk), yi= 6 (high credit risk), yi =  7  (very  high  credit  
risk). Independent variables are the following x1 – Doing Business overall score and 
x2 – x11 – 10 “freedom scores” from the Index of Economic Freedom.  

Overall fit of the model looks good – McFadden's pseudo-R squared = 0,2706. 
The predictive probabilities power is 49%. The probability that yi =7 will increase, 
while the probability that yi = 1 will decrease. The effect on the intermediate 
categories, however, is ambiguous; the probability that yi = 2, 3, 4, 5, 6 may increase 
or decrease. I would interpret results for yi = 1. Seven variables were defined as 
significant: 

Doing Business overall score –  if  this  score  increases  by  1  unit,  then  
probability increases (coefficient is negative -0.055332); 

Property Rights score – if  this  score  increases  by  1  unit,  then  probability  
increases (coefficient is negative -0.013295); 

Freedom from Corruption score – if  this  score  increases  by  1  unit,  then  
probability increases (coefficient is negative -0.039021); 

Government Spending score – if this score increases by 1 unit, then probability 
increases (coefficient is negative -0.005068); 

Monetary Freedom score – if this score increases by 1 unit, then probability 
increases (coefficient is negative -0.011414); 

Trade Freedom score – if  this  score  increases  by  1  unit,  then  probability  
decreases (coefficient is positive 0.011614); 

Investment Freedom score – if  this  score  increases  by  1  unit,  then  probability  
decreases (coefficient is positive 0.009614). 

Therefore, estimation results proved hypothesis – Doing business factor 
inversely influences country’s debt risk – the higher doing business index is, the 
lower risk a country obtains.  

The hypothesis I set in research was verified and I got positive results such as: 
Doing business index influences Moody’s rating- the higher the index is, the better 
the country’s rating will be. This conclusion is quite logical as favorable business 
climate that includes appropriate regulatory conditions, lack of corruption, private 
property protection etc. improve the safety of future investors and as a result the risk 
is becoming lower. In addition, there is a real-life example when a country (India) 
managed to upgrade its rating after a huge jump in Doing Business index position.  

As a result, I can say that Doing Business factor is crucial for future regard and 
improvement from the government side because there is evident relation between this 
index and credit risk of a country in general. If country manage to get higher results 
as for Doing Business index, then there are high chances that county’s rating will 
increase as well. In accordance to it Ukraine will be able to attract more FDI in the 
future for the country development and growth.  



 215

 
Лойшин А.А. (НУОУ) 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 
Стандарти внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України розроблені для регламентації основних питань 
побудови системи управління ризиками.  

Разом з тим, на думку автора вони не мають достатньої автономності при 
практичній організації зазначеного процесу. Стандарти потребують залучення 
додаткових джерел інформації стосовно вибору методів оцінки та ідентифікації 
ризиків, практичної демонстрації схем побудови та організації процесу. 

З огляду на викладене, та з метою вдосконалення системи управління 
ризиками виникає необхідність у розробці практичного підходу до організації 
управління ризиками. Передбачити об’єднання основних положень існуючого 
Стандарту, вимог передбачених наказом Міністра оборони України від 
29.08.2016 № 340 “Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього 
контролю у Збройних Силах України” та Практичного порадника з організації 
внутрішнього контролю.  

При подальшому вдосконаленні організації процесу управління ризиками 
пропонується розглянути можливість: 

обрання за еталонну модель побудови процесу управління ризиками – 
Стандарти управління ризиками (Risk management standard (RM, AIRMIC і 
ALARM (FERMA RMS) доповнені роз’ясненням функціональних обов’язків 
(ролей) за принципами Інтегрованої моделі управління ризиками (COSO ERM – 
Integrated Framework Enterprise Risk Management – Integrated Framework); 

вдосконалення існуючого понятійного апарату за допомогою 
міжнародного стандарту – Ризик-менеджмент – словник – керівництво по 
використанню в стандартах (Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use 
in standards, ISO Guide 73:2009);  

застосування методології ідентифікації та оцінки ризиками відповідно 
прийнятим підходам у міжнародних стандартах Ризик-менеджмент – методи 
оцінки ризиків (Risk Management – Risk assessment techniques, IEC 31010:2009) 
та Ризик-менеджмент – принципи та рекомендації (Risk management – Principles 
and guidelines, ISO 31000:2009.  

Необхідно зазначити про необхідність наочного ілюстрування основних 
процесів для повного та чіткого розуміння суб’єктами процесу організації 
систем и управління ризиками.  

Рушійною силою у реалізації становлення управління ризиками може 
бути розроблення загальнодержавних підходів до процесу управління ризиками 
з обов’язковим урахуванням національних особливостей вітчизняних 
організацій. Нажаль, зазначене питання залишається відкритим. 
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             Мазуренко С.Ю. (ВІКНУ) 
к.е.н. Сизов А.І. (ВІКНУ) 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК НА РІВНІ ВІЙСЬКОВОЇ 

ЧАСТИНИ 
 

Відповідно до Закону Україні «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999 професійна спілка – це добровільна 
неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних 
спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності. 

Між Міністерством оборони України та Центральним комітетом 
профспілки працівників Збройних Сил України укладає галузеву (міжгалузева)  
угоду відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди» та 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і є обов’язковою до 
виконання Сторонами з метою підвищення ефективності діяльності державних 
установ та зміцнення обороноздатності держави.  

На найвищому рівні держава в особі Кабінету Міністрів України укладає 
генеральну угоду з всеукраїнським об’єднанням  організацій роботодавців та  
всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок. 

А на найнижчому рівні - колективні договори, що укладаються з метою 
регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 
узгодження інтересів між власником або уповноваженим ним органом, з однієї 
сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до 
своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на 
загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з 
другої сторони. 

У своїй роботі профспілка працівників повинна приділяти увагу питанням 
правового забезпечення, регулювання виробничих, трудових, соціально — 
економічних відносин, забезпеченню соціально-трудових прав і гарантій 
працівників. Але по суті у військових частинах головною задачею професійних 
спілокявляється дотриманням положень та укладання колективного договору з 
командиром військової частини,в якому визначаютьсяформи і системи оплати 
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, що встановлюються з 
додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, 
галузевою угодами, що, насправді, дублює їх і нормотворчої діяльності не несе 
в собі.  

Інші повноваження такі, як рішення трудових спорів, відстоювання права 
члена професійної спілки залишитись працювати у військовій частинів разі 
скорочення штату є непрацюючими, адже всі командири військових частин на 
власний розсуд вирішують такі питання, не дивлячись чи дана особа член 
профспілки, чи ні – головне значення має висока майстерність і 
дисциплінованість працівника. 
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Кожен місяць члени професійної спілки згідно із власними заявами 
відраховує із заробітної плати 1% членського внеску, натомість станом на 2018 
рік отримує  (дані зазначаються у внутрішніх положеннях профспілки): 

- у разі захворювання, виникнення негативних соціально-побутових 
питань або народження дитини в сім’ї отримати до 500 гривень за рішенням 
зборів трудового колективу; 

- у разі дня народження члена профспілки отримати до 200 гривень; 
- на деякі свята отримати поздоровлення всіх членів профспілки, а також 

фуршет; 
- видача премії в кінці року членам  професійної спілки з ініціювання 

голови профспілки. 
Тому з кожним роком спостерігається зменшення членів професійної 

спілки, їх діяльність тільки формалізується, адже первісне значення - 
відстоювання інтересів працівників воно втратило, а все у зв’язку з тим, що 
якщо командир військової частини визнає голову професійної спілки 
непідходящим працівником, то може звільнити, спираючись на кваліфікаційну 
непридатність працівника.  

Отже, на мою думку, необхідно переглянути повноваження професійних 
спілок відповідно до Кодексу законів про працю№ 322-VIII від 10.12.1971 та 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15.09.1999 № 1045-XIV, що були прийняті ще у ХХ столітті,вимагати 
виконання вимог законодавства від керівників та збільшити обізнаність в 
нормативно-правових актах стосовно своєї діяльності голови та членів 
професійної спілки. 

 
Овдієнко П.М. (ВІКНУ)  

к.е.н. Луцик Ю.О. (ВІКНУ) 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 

Матеріальна відповідальність є самостійним видом юридичної 
відповідальності, що виражена у добровільному або примусовому виконанні 
винною особою у встановленому законом розмірі і порядку обов’язку з 
відшкодування шкоди, заподіяної майну власника. Питання матеріальної 
відповідальність військовослужбовців за шкоду заподіяну державі є актуальним 
на сьогоднішній час із-за подій які відбуваються на сході нашої держави.  

В ході бойових дій втрачається зброя, військова техніка та майно. 
Розглянувши статистику яка подана в Білій книзі Збройних Сил України за 
2016 рік,  кількість осіб, притягнутих до матеріальної відповідальності 
становить: за 2014 рік - 1 365чол., 2015 рік - 1 397чол., 2016 рік - 1 825чол. 
Висновком нажаль є те, що з кожним роком матеріальна відповідальність 
зростає. Цей факт свідчить лише про те, що питання матеріальної 
відповідальності на сьогоднішній день є актуальним. 

Існує певний законодавчо встановлений механізм притягнення до 
матеріальної відповідальності. Так, при виявлені нестач або вчиненого 
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правопорушення, проводиться службове розслідування з метою визначення 
винних посадових осіб і з’ясування кінцевого результату.  

У випадку, якщо винна посадова особа не встановлена, і є законодавчо 
визначені вагомі підстави до списання збитку, використовується інспекторське 
посвідчення. Якщо на підставі проведеного розслідування встановлено винну 
особу і видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності, 
здійснюється записи у регістри обліку. Відповідно, є різні шляхи погашення 
матеріальної відповідальності: утримання з грошового забезпечення, 
добровільне внесення суми заборгованості в касу або перерахування на 
спеціальний реєстраційний рахунок. Грошові кошти які внесені для погашення 
суми заборгованості, обов’язково перераховуються до забезпечувального 
фінансового органу.  

Фактично військова частина втратила майно, за яке було притягнуто до 
відповідальності і крім того кошти, що були внесені для відшкодування суми 
збитку перераховані до забезпечувального фінансового органу. Виникає 
питання: як відновити втрачений актив. Крім того, виникає ще одне важливе 
питання – вартість втраченого активу, чи буде вона актуальною на момент 
відшкодування? 

Механізм матеріальної відповідальності передбачає порядок притягнення 
до матеріальної відповідальності, порядок відшкодування завданого збитку, 
відкритими залишаються питання своєчасності відшкодування завданих збитків  
і актуальність ціни активу на момент відшкодування. Шляхом вирішення даних 
питань – є  вдосконалення нормативно-правової бази щодо відшкодування 
збитків за шкоду заподіяній державі, яка має відповідати сучасним вимогам. 

 
Осьмак Ю.А. (ВІКНУ) 

Котій Д.М. (ВІКНУ) 
 

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Франчайзинг являє собою економічні відносини, які виникають з приводу 
передачі франчайзером майнових прав на користування власними об’єктами 
інтелектуальної власності (торгова марка, ноу-хау, технології і т.д.) на користь 
франчайзі впродовж установленого договором терміну на обмеженій території 
на визначених умовах. У більшості випадків в якості франчайзера виступає 
велика компанія, яка займає сильні позиції на конкретному ринку та має ідеї 
щодо збільшення масштабів власної діяльності. Своєю чергою, франчайзі – це 
здебільшого суб’єкт малого або середнього бізнесу, який бажає працювати під 
відомою на ринку торговельною маркою та при сприянні досвідченої компанії. 

Батьківщиною франчайзингу вважаються США. Власником першої 
франчайзингової мережі був відомий американський винахідник, директор 
компанії з виробництва швейних машин Айзек Зінгер, який в середині XIXст. 
почав укладати угоди франшизи з дистриб’юторами щодо передачі їм 
виключних прав на продаж і ремонт власної продукції. 
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Основними особливостями франчайзингових відносин є їх платний 
характер, строковість та залежність початкових капіталовкладень франчайзі від 
висунутих франчайзером стандартів і критеріїв. Платний характер відносин 
франчайзингу визначається франчайзинговою винагородою, яку сплачує 
франчайзі на користь франчайзера за право користуватися його об’єктами 
інтелектуальної власності у формі одноразових початкових паушальних 
платежів та періодичних відрахувань – роялті. Строковість франчайзингових 
відносин означає, що франчайзинговий договір має чітко визначений термін дії. 
Залежність початкових інвестицій від висунутих франчайзером стандартів та 
критеріїв виступає в якості основного інструмента захисту інтелектуальної 
власності франчайзера та хеджування його ризиків. 

В сучасних умовах розвитку світової економіки франчайзингові 
відносини розвиваються досить швидкими темпами, адже за своєю сутністю 
франчайзинг є одним із найефективніших способів ведення бізнесу та 
проникнення на зовнішні ринки. Світовим лідером у сфері франчайзингу є 
США, де станом на 2016 рік функціонувало близько 2,5 тис. франчайзерів та 
близько 801 тис. франчайзі, а обсяг ВВП франчайзингового сектора складав 
близько 540 млрд. дол. США. 

На даний момент франчайзинг є одним із найбільш перспективних видів 
бізнесу, що динамічно розвивається на території України. Не дивлячись на те, 
що розвиток франчайзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, 
основними з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність у 
вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках франчайзингу, несумлінне 
ставлення до виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної 
власності, низький рівень розвитку банківського кредитування і так далі, 
щорічно, ринок франчайзингу продовжує рости стрімкими темпами. Станом на 
2015 рік в Україні функціонувало 565 франчайзерів та близько 21 тис. 
франчайзі. 

 
Пархоменко К.В. (ВІКНУ) 

 
РЕФОРМА ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Досвід історії війн і воєнних конфліктів показує, що у кожній успішно 

проведеній воєнній компанії, операції, бою, як і у кожній поразці, необхідно, 
поряд з іншими причинами, шукати позитивні та негативні сторони у роботі 
тилу – його організації, можливостях і способах тилового забезпечення. 

Розвиток тилу завжди здійснювався паралельно з розвитком збройних сил 
і способів ведення війни, операції і бою. Нові види озброєння, бойової техніки, 
способи ведення бойових дій висували свої вимоги до тилового забезпечення, 
змушували виробляти більш сучасні форми організації тилу і способи тилового 
забезпечення. У свою чергу удосконалення тилу сприяло більш ефективному 
застосуванню нових способів дій, максимальному використанню наявних сил 
та засобів, досягнення перемоги в бою, операції і війні у цілому у більш короткі 
терміни. 
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В результаті аналізу організації функціонування та розвитку систем 
матеріально-технічного (тилового) забезпечення у арміях провідних країн світу, 
визначено ряд стійких тенденцій: централізація планування та організації МТЗ 
на рівні головного органу управління ЗС;впровадження територіальної системи 
забезпечення військових частин незалежно від належності їх до того чи іншого 
виду ЗС;зменшення проміжних ланок забезпечення, зосередження основних 
зусиль в центральних, територіальних органах і безпосередньо там, де 
здійснюються витрати матеріально-технічних засобів – у підрозділах;  
автоматизація процесів управління матеріальними потоками;  впровадження 
аутсорсингу – передача цивільним підрядникам значного ряду функцій 
тилового забезпечення;постійне зростання обсягу завдань з матеріального 
забезпечення військ. 

Система планування та організації тилового (матеріально-технічного, 
логістичного) забезпечення повинна мати структури для виконання завдань 
щодо тилового (у нашому розумінні), технічного, медичного, транспортного 
забезпечення, забезпечувати розміщення (розквартирування) військ. Можливо 
також виконувати окремі завдання щодо інженерного забезпечення, РХБЗ та 
зв’язку. 

Таким чином, аналіз показує, що у мирний час основою системи тилового 
забезпечення ЗС України доцільно мати стаціонарну складову сил та засобів: 

 - у Центрі та на оперативному рівні – об’єднані центри забезпечення, 
склади, бази; 

 - на тактичному рівні – стаціонарну базу військових частин, що 
виконують завдання тилового забезпечення військ за територіальним 
принципом (незалежно від підпорядкування). 

 
Прашель О.І. (ВІКНУ) 

Котій Д.М. (ВІКНУ) 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВІЙСЬКОВО-
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Україна успадкувала близько третини підприємств Радянського Союзу які 

виробляли продукцію військового призначення. Вітчизняний військово-
промисловий комплекс(ВПК) на момент розпаду СРСР становив205 
промислових об’єднань і підприємств, 139 науково-дослідних і проектних 
організацій. В цілому, дані потужності відповідали сімнадцяти відсоткам 
загальної військово-виробничої інфраструктури Радянського Союзу. 
Провідними галузями в ВПК того часу були: ракетно-космічна техніка, 
суднобудування, транспортна авіація, бронетанкова та інженерна техніка, 
виробництво спеціальних радіотехнічних систем.  

У зв’язку з здобуттям Україною незалежності, проблема підвищення 
ефективності фінансування військово-промислового комплексу стала однією з 
головних у розрізі розвитку економіки країни на ринкових засадах. Значущість і 
актуальність цієї проблеми зумовлена нагальними потребами, пов’язаними з 
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подоланням руйнівних процесів, які відбуваються в оборонній промисловості; 
потребами забезпечення оборони країни, збереженням і розвитком науково-
технічного та технологічного потенціалів; підвищенням соціально-економічної 
ефективності оборонного виробництва на основі нової державної промислової 
політики. 

Світовий досвід пропонує раціональні підходи до підготовки й 
затвердження оборонного бюджету. Зазвичай вони базуються на циклічному 
(один цикл - 2-3 роки) програмно-цільовому методі «планування-
прогнозування-бюджетування». В основу цього процесу покладені 
довгострокові плани розвитку, які щорічно коригуються. 

З міжнародної практикидосвіду реформування ВПК відомо про чинники 
та тенденції, які мають значний вплив на ефективність державної оборонно-
промислової політики. До них, у першу чергу, належать тенденції, що діють у 
сфері оборонної промисловості в глобальному вимірі. Одними з основних є: 
зростання ролі якісних параметрів збройних сил, перевищення внутрішніх 
закупівель озброєнь над їх експортом,зростання ролі модернізації озброєнь при 
технічному переоснащенні збройних сил, концентрація і консолідація 
оборонної промисловості, виробництво продукції V та VI технологічних 
укладів, формування нової структури оборонних підприємств. 

 
Рябенко М.О. (ВІКНУ) 
Шрамко О.В. (ВІКНУ) 

 
СКЛАДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТА 

ОБМІНУ ПАЛЬНОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 
Підготовка особового складу і його здатність виконувати бойові завдання 

напряму залежить від матеріального забезпечення, зокрема від забезпечення 
Збройних Сил України (далі – ЗСУ) пальним. 

Дане питання наразі є актуальним, тому що ЗСУ на даному етапі 
розвитку, нажаль, стикається з проблемами, пов'язаними із забезпеченням 
пальним, а саме:  відсутністю контролю за державними закупівлями, 
маніпуляція цінами (їх штучне завищення), корупція і складність законодавчого 
регулювання розподілу та обміну пальним під час проведення операції 
Об’єднаних сил. 

Для поліпшення контролю за витрачанням пального була створена 
законодавча, спільна для всіх учасників операції Об'єднаних сил, база щодо 
розрахунків отриманого пального, а саме:спільний наказ Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17 грудня 2016 року 
№ 696/670/791 “Про затвердження Порядку розрахунків за отримані пально-
мастильні матеріали та харчові продукти між суб’єктами, які безпосередньо 
здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної 
операції”, який вважається чинним. 
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Проте антитерористичну операцію замінено операцією Об’єднаних сил. 
Об'єднаний оперативний штаб має один відповідальний орган, завдання 

якого – координувати усе забезпечення пальним ЗСУ та інших правоохоронних 
органів. Тож законодавчу базу необхідно терміново змінювати, щоб не 
провокувати недоцільного витрачання грошових і матеріальних засобів. Адже 
такої контролюючої ланки, як об'єднаний оперативний штаб, у наказі не має. 

Та все ж таки Україна стає на шлях реформування. Посилюється контроль 
за закупівлею, так, наприклад, впроваджено систему електронних закупівель 
“ProZorro”. Яка надає змогу не лише контролювати доцільність витрачання 
коштів на пальне, а й посилює конкуренцію на неприродньому для неї ринку. 

 
к.в.н. Скуріневська Л.В. (НУОУ) 

 
РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОГО ТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
У відповідності до прийнятих ряду ключових документів оборонного 

планування починається проведення оборонної реформи на засадах і 
принципах, якими керуються держави - члени НАТО, що в свою чергу вимагає 
перегляду діючої системи та запровадження нових підходів та механізмів 
оборонного та бюджетного планування.  

На сьогоднішній день в Україні під час планування та фінансування 
процесу розвитку ЗС України застосовуються паралельно дві системи. З одного 
боку,оборонне планування, в рамках якого відбувається планування 
концептуальних та програмних планів розвиткуЗС України, а з другого – 
бюджетування, або фінансове забезпечення ЗС України. Нині робляться спроби 
інтегрувати ці дві системи, але мають місце недоліки щодо узгодженості 
показників цих двох систем. Тому аналіз упорядкування та оптимізації 
бюджетних програмє актуальним та нагальним питанням. 

Очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами 
та стандартами прийнятими в державах - членах НАТО, ефективних, 
мобільних, оснащених сучасним озброєнням, військовою і спеціальною 
технікою сил оборони зразка 2020 року, здатних гарантовано забезпечити 
оборону держави та адекватно і гнучко реагувати на воєнні загрози 
національній безпеці України, раціонально використовуючи при цьому наявний 
потенціал (спроможності) та ресурси держави. 

В Стратегічному оборонному бюлетені України зазначено, що 
проведена в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони оцінка 
стану воєнної безпеки держави виявлено низку проблем функціонування сил 
оборони в умовах існуючих та потенційних загроз, зокрема, недосконалість 
процедур оборонного планування, їх недостатня узгодженість з бюджетним 
процесом, недосконалість механізмів програмного управління оборонними 
ресурсами. 

Стосовно вирішення питань впровадження процесу бюджетного та 
оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних 
принципів і підходів та узгодження бюджетного планування у сфері оборони з 
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плануванням соціально-економічного розвитку держави та національного 
процесу оборонного планування необхідно на законодавчому рівні 
удосконалити систему оборонного планування яка буде підтримувати перехід 
на програмну систему оборонного та бюджетного планування, щорічного 
формування оборонного бюджету та забезпечення надійного бюджетного 
прогнозування на наступні два-три роки, яке буде орієнтоване на очікувані 
результати виконання оборонних програм. 

 
Тіщенко О.І., Кіструга В.О. (ВІКНУ) 

к.е.н.,доц. Медведєв Ю.Б. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

 
Успішне виконання тактичних і стратегічних завдань військовими 

підрозділами Збройних Сил України (ЗСУ) виявляється можливим лише за 
наявності ефективної системи внутрішнього контролю. Функціонування такої 
системи відбувається в рамках процесу організації внутрішнього аудиту. Такі 
основні функції організації внутрішнього аудиту як протидія корупції, аналіз 
фінансово-господарської звітності, моніторинг кадрової політики сприяють 
належній організації економічної діяльності як складової частини тилового 
забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України. 

Метою дослідження є вдосконалення системи внутрішнього контролю на 
основі аналізу механізмів організації внутрішнього аудиту військових 
підрозділів Збройних Сил України. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 
- аналіз законодавчих актів і нормативних документів внутрішнього аудиту 

військових підрозділів Збройних Сил України; 
- структуризація етапів процесу здійснення внутрішнього аудиту 

військових підрозділів; 
- дослідження підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту військових 

підрозділів ЗбройнихСил України. 
Під внутрішнім аудитом військових підрозділів варто вважати систему 

організації контрольних заходів незалежним органом для ефективного 
функціонування військових підрозділів шляхом оцінки фінансового стану 
військового підрозділу, дослідження ефективності прийнятих управлінських 
рішень, визначення ефективності тилового забезпечення, оцінки показників 
господарської діяльності. 

Визначивши місце внутрішнього аудиту в контрольній діяльності 
військового підрозділу, вважаємо, що до завдань служби внутрішнього аудиту 
слід відносити: 

- аудит фінансової звітності військового підрозділу; 
- аналіз показників господарської діяльності військового підрозділу; 
- оцінка фінансового стану військового підрозділу; 
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- вивчення ступеня реалізації матеріалів внутрішнього аудиту при 
прийнятті управлінських рішень; 

- надання інформації власникам щодо ефективності тилового забезпечення 
військового підрозділу.  
Планування діяльності з внутрішнього аудиту у військових формуваннях 

ЗСУ має відбуватися на основі певних законодавчих актів і нормативних 
документів. 

Але на сьогодні в цьому аспекті правового поля України є певні 
проблеми. Основні нормативні документи, які регламентують організацію 
внутрішнього аудиту військових підрозділів Збройних Сил України, 
виступають Концепція першочергових заходів реформування системи 
Збройних Сил України та Державна програма розвитку Збройних Сил України 
до 2020 року. 

Також у якості керівного документа стосовно внутрішнього аудиту 
військових підрозділів Збройних Сил України можуть виступати Стандарти 
внутрішнього контролю Міністерства оборони України. 

Таким чином, програма внутрішнього аудиту військових підрозділів 
реалізується шляхом збору аудиторських доказів із застосуванням методів, 
методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість висновків 
за його результатами. Результатами аудиторської перевірки є два основних 
документи: план аудиторської перевірки і програма перевірки. Формат та обсяг 
документування визначають такі аспекти, як розмір та складність підприємства, 
що перевіряється, суттєвість, обсяг іншого документування та обставини 
конкретного завдання з аудиту. 

Комплекс дій, спрямованих на формування планів проведення 
внутрішнього аудиту військових формувань ЗСУ, сприяє запобіганню корупції 
та підвищенню загального рівня організації функціонування військових 
підрозділів. 

 
к.е.н.Ульянов К.Є. (НАОУ) 

 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ПОДАТКОВІ 

РИЗИКИ 
 

Термін «податковий аудит» є нетиповим для вітчизняного аудиту взагалі, 
а особливо для внутрішнього аудиту в державних установах. Але, зовнішні 
аудитори часто надають суб’єктам господарювання послуги, що відносяться до 
сфери застосування податкового законодавства. На відміну їм внутрішні 
аудитори, на наш погляд, недостатню увагу приділяють податковим питанням 
діяльності відомчих установ. Цьому є декілька причин. По-перше: 
Законодавство України не завжди чітко сформульоване і його застосування 
вимагає додаткової інтерпретації офіційних органів. Випадки розходження в 
позиціях між суб’єктами господарювання та фіскальним органами не є чимось 
не звичним. Непослідовність судових рішень з цих питань, відсутність чіткого 
послідовного трактування тих чи інших положень, наявна податкова практика 
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створює ситуацію невизначеності. В такій ситуації результати податкових 
аудитів часто не збігаються з результатами перевірок фіскальних органів. 
Тобто, фіскальні органи можуть виявити розбіжності, на які не привернули 
увагу аудиторів та пропустити ті, які аудитори відобразили в свої звітах.По-
друге: Стандарти внутрішнього аудиту напряму не вимагають звернення уваги 
на питання дотримання податкового законодавства, тому вони оцінюються 
аудиторами в загальному порядку виходячи з власного судження та оціненого 
рівня суттєвості. 

На нашу думку, приділяти більшу увагу питанням дотримання 
податкового законодавства внутрішнім аудиторам потрібно на основі оцінених 
ризиків, в тому числі і ризика податкової перевірки, не чекаючи створення 
прецедентів фіскальними органами. Адже бюджетні організації, крім 
споживання державного бюджету є ще потужним джерелом його наповнення за 
деякими видами податків та зборів. Серед них: податок з доходів фізичних осіб, 
військовий збір, Також до даної класифікації можна віднести єдиний 
соціальний внесок, хоча він і не відноситься до податків, але з точки зору 
внутрішнього аудиту його варто розглядати разом з податками, пов’язаними з 
трудовими відносинами.  

При плануванні аудиторських перевірок в системі оцінки ризиків 
діяльності установи варто оцінювати податкові ризики. Орієнтуватися варто на 
методику оцінки груп ризику підприємств при планування податкових 
перевірок фіскальними органами, адаптовану внутрішніми методиками 
підрозділу внутрішнього аудиту для застосування до підконтрольних установ. 

При підготовці до аудиту та проведенні оціни ризику суттєвого 
викривлення варто звернути увагу на кореляцію його на податковий ризик. При 
проведенні розрахунків рівнів суттєвості, варто розрахувати окремо рівень 
суттєвості до податкових операції та визначати ступінь його впливу на 
загальний рівень суттєвості. 

 
Цюкало Л.В. (ВІКНУ) 

 
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
Вагомим чинником досягнення стабільного підтримання Збройних Сил 

України (далі – ЗСУ) у високому боєздатному стані є ефективна система 
соціального забезпечення військовослужбовців. Ефективність системи 
соціального захисту військовослужбовців відіграє потужну мотиваційну 
функцію. Дуже важливо, щоб захисники держави в умовах проведення бойових 
дій мали підвищений рівень захисту своїх соціальних прав. Не менш важливим 
є усунення соціальних подразників, що відволікають військовослужбовців від 
повноцінного виконання своїх обов’язків. 

Реформи, що відбуваються протягом2014-2018років щодо соціального 
забезпечення військовослужбовців ЗСУ є найбільш масштабними за весь період 
незалежності України. Серед основних змін, що торкнулися системи 
соціального забезпечення військовослужбовців можна назвати такі: 
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- підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців 
(у 2016 р. – за рахунок збільшення розмірів премії, а з 2018 р. – за рахунок 
зміни структури грошового забезпечення); 

- підвищення норм речового забезпечення, поступового підвищення 
якості харчування та умов проживання у навчальних центрах, пунктах 
постійної дислокації та на полігонах; 

- підвищення якості медичного забезпечення; 
- розширення програм житлового забезпечення військовослужбовців 

ЗСУ; 
- поступове покращення та законодавче впорядкування системи 

пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, особливо тих, 
хто брав участь в антитерористичній операції, що передбачає підвищення 
базового рівня пенсійних виплат та спрощення процедур їх перерахунку. 

Проте попри всі зусилля держави, перелік напрямів соціального 
забезпечення військовослужбовців ЗСУ залишається незмінним з 2014 р. 
Унаслідок цього кількісні покращення не вдалося втілити у реформи якості 
соціального захисту. Зокрема, реалізація задекларованих заходів соціального 
забезпечення гальмується через складність процедурі кількість обов’язкових 
інстанцій, обмежені фінансові можливості, неготовність значного кола 
виконавців до здійснення необхідних змін, відсутність дієвої системи контролю 
за їхньою результативністю тощо. 

Тому, на нашу думку, однією з умов реформування Збройних Сил 
України має стати надання військовослужбовцям та членам їх сімей таких 
соціальних гарантій і послуг, які будуть адекватним рівню ризику, який вони на 
себе добровільно беруть; забезпечать безперешкодне та повноцінне виконання 
ними своїх обов’язків; стануть мотивом для добровільного проходження 
військової служби, особливо в умовах збройного конфлікту. 

 
Чернишова І.І. (ВІКНУ) 

к.е.н. Сизов А.І. (ВІКНУ) 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
ПРАЦІВНИКІВ 

 
З метою компенсації громадянам втрат у зв’язку з постійним 

підвищенням споживчих цін їх заробітна плата індексується. 
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на 

території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці 
найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, 
яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками 
(окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та 
компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші 
компенсаційні виплати, що мають постійний характер. 
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Працівник набуває права на виплату індексації заробітної плати з місяця, 
наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) перевищує 
103%. Індексується сума заробітної плати, що не перевищує суму 
прожиткового мінімуму, а решта заробітної плати індексації не підлягає.  

Основною проблемою індексації заробітної плати є розмір суми виплати, 
що, фактично, аж ніяк не може компенсувати реальний ріст споживчих цін та 
потреби громадян. 

Наприклад, проведемо розрахунок для працівника, отримує заробітну 
плату в розмірі 5400 грн, а базовим місяцем рахується січень 2017 року та 
нарахуємо індексацію за лютий місяць.  

Величина приросту ІСЦ длянарахування суми індексації улютому 2018 
року, якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було усічні 2017 року, 
становить10,2 %. Сума індексації визначається якрезультат множення 
грошового доходу, щопідлягає індексації, навеличину приросту ІСЦ, 
поділеного на100. Прожитковий мінімум станом на січень 2018 року становить 
1762 грн. для працездатних осіб. Сума індексації доходу дорівнюватиме 179,72 
грн. (1 762 × 10,2 : 100), а заробітна плата разом із сумою індексації 
становитиме 5 579,72грн. (5 400 + 179,72). 

Отже, з даного розрахунку ми можемо побачити, що основна мета, з якою 
проводиться індексація, не виконується, так як дана сума не може 
компенсувати реальне зростання цін у 2018 році. 

На нашу думку, одним з шляхів вирішення цього питання є збільшення 
максимального розміру суми доходу, що індексується, а саме встановлення 
залежності даної суми не від розміру прожиткового мінімуму, а від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний рік. За рахунок цього 
сума індексації збільшиться приблизно на 50%. Дляцього доцільно внести 
зміни до чинного законодавства з даного питання. 

 
Чистик О.М. (ВІКНУ) 
Колісник О.Л. (ВІКНУ) 

ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ НА СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  

На виконання Державної програми  розвитку Збройних Сил України на 
період до 2020 року від 22.03.2017 №73/2017 та Методичних рекомендацій 
щодо отримання та використання субвенцій на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів у Збройних Силах України, 
затверджених Міністром оборони України від 18.08.2017, досліджено фінансові 
розрахунки, необхідні для проведення косметичних ремонтів та обладнання 
будівель військових комісаріатів відповідно до нових вимог, які покладаються 
на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). 

Ураховуючи те, що 80 % комісаріатів перебувають на балансі органів 
місцевого самоврядування, розподіл коштів для проведення ремонту складає: 
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за рахунок Міністерства оборони України за напрямком квартирно-
експлуатаційної служби (КЕС) – 32,5 млн. грн. (10 % від загальної суми);  

за рахунок субвенції на виконання відповідних програм розвитку регіонів 
– 313,2 млн. грн. (90 % від загальної суми). 

Слід зауважити, що зазначена сума субвенцій залежить від прийняття та 
виконання місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування відповідних програм. 

Видатки з місцевого бюджету здійснюються за КПКВ 250344 Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів. Головний розпорядник коштів 
місцевого бюджету згідно з прийнятим рішенням про місцевий бюджет і в 
межах відповідних асигнувань перераховує кошти ТЦК і СП на спеціальний 
реєстраційний рахунок за КПКВ 410324 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів або 3220 Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів. 

За результатами розрахунків у 547 військових комісаріатах (25 – 
обласних, Київському міському та 522 - районних (міських) комісаріатах) 
необхідні кошти у сумі 345,7 млн. грн., що в середньому складає: 1 300 тис. грн. 
для обладнання, проведення косметичного ремонту одного обласного та 
близько 600 тис. грн. – районного (міського) районного комісаріатів. 

Так, з урахуванням досвіду проведення експерименту щодо створення 
ТЦК і СП на базі Чернігівського обласного та Козелецького районного 
військових комісаріатів, на зазначені цілі необхідні кошти у сумі понад 1,9 млн. 
грн. 

Зважаючи на викладене вище, виконання повного комплексу робіт щодо 
приведення матеріально-технічної бази військових комісаріатів до сучасних 
стандартів можливе за умови відповідного фінансування. 

 
к.е.н., доц. Чімишенко С.М. (ВІКНУ) 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ 

ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В 
ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
З 1 березня 2018 року, згідно останніх змін нормативно-правової бази, 

нарешті набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 
30.08.2017 р. № 704.  

Відповідно до цієї постанови структура грошового забезпечення 
військовослужбовців докорінно змінюється: основні види грошового 
забезпечення, до яких віднесені оклади за військовим званням і посадою та 
надбавка за вислугу років, зараз займають близько 60% місячного грошового 
забезпечення на відміну від попередньої структури, де вони займали ледве 20%. 
Це безперечно позитивний факт, адже він робить систему грошового 
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забезпечення військовослужбовців прозорішою і зрозумілішою. Суттєво 
зменшена кількість додаткових видів грошового забезпечення, що також сприяє 
спрощенню нарахування грошового забезпечення. При цьому система 
стимулювання проходження служби в особливих умовах зберіглася. 

В той же час варто зазначити, що впровадження оновленої системи 
грошового забезпечення, як й будь чого нового, супроводжується певними 
труднощами як технічного так і правового характеру. Так, першим і найважчим 
питанням стала тарифікація посад військовослужбовців. Ця робота тривала 
кілька місяців і врешті решт затверджений найбільш компромісний варіант 
тарифікації посад офіцерського складу. Але на сьогодні ще залишається 
незакінченим питання тарифікації посад осіб рядового, сержантського і 
старшинського складу.  

Наразі найбільш актуальним є питання розробки і затвердження Порядку 
нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та 
деяким іншим особам. Департаментом фінансів Міністерства оборони України 
був розроблений тимчасовий Порядок і доведений до військ телеграмою 
Міністра оборони України. Цей тимчасовий Порядок встановлює основні 
правила для оперативного нарахування грошового забезпечення 
військовослужбовцям. Зокрема він визначає порядок визначення розміру премії 
військовослужбовців, який занадто ускладнює нарахування грошового 
забезпечення. Для військовослужбовців, що проходять службу на посадах, 
розмір премії визначається в межах 5% збільшення суми місячного грошового 
забезпечення. Для військовослужбовців, які прийняті на військову службу з 
запасу або були призначені на інші посади, визначений фіксований розмір 
премії залежно від тарифного розряду.При цьому такий механізм визначення 
розміру премії створює нерівні умови для різних військовослужбовців. Сума 
місячного грошового забезпечення військовослужбовців, які прийняті на 
військову службу з запасу або були призначені на інші посади, з урахуванням 
фіксованого розміру премії більша, ніж сума місячного грошового забезпечення 
військовослужбовців, якіпроходять службу на посадах.  

Крім цих існують й інші актуальні питання впровадження оновленої 
системи грошового забезпечення військовослужбовців, які, маємо надію, 
будуть вирішені з прийняттям Порядку нарахування та виплати грошового 
забезпечення військовослужбовцям та деяким іншим особам. 

 
Шепель О.С. (ВІКНУ) 

Котій Д.М. (ВІКНУ) 
 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Імпорт ПІІ демонструє, що зменшення інвестування в Україну припадає 
на найбільш несприятливі роки в політичному та економічному житті країни, 
які мали негативний вплив не тільки всередині країни, а й відштовхнули 
інвесторів. Військовий конфлікт, що охопив Україну в 2014 році і досі 
виснажує нашу країну, сильно вдарив по інвестиційній привабливості держави.  
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В 2013-2014 роках у зв’язку з політичною ситуацією в державі та через 
окупацію певної частини території іноземними загарбниками як притік, так і 
відтік ПІІ впав спочатку на половину, а потім майже на 90% від показників 
попередніх років. Падіння прямих іноземних інвестицій після початку 
конфлікту в основному зумовлене різким зменшенням вливань українських та 
російських підприємців, що проводили свої капітали через офшори. Основною 
причиною цього стала гостра економічна криза та політична невизначеність.  

В 2014 році обсяг прямих іноземних інвестицій склав всього 2,4 млрд. 
дол. США, впавши більш ніж на 55% порівняно з попереднім роком. Станом на 
кінець 2015 року ще більше інвесторів вивели свій акціонерний капітал з наших 
підприємств, зменшивши загальний обсяг всього інвестованого за роки 
незалежності капіталу до 41,1 млрд. дол. США, проте обсяг ПІІ поступово 
почав зростати і склав 3,8 млрд. дол. США. В 2016 році чистий приплив ПІІ 
становив 1,6 млрд. дол. США, а в 2017 році – 1,8 млрд. дол. США. 

В 2017 році відбулося зниження індексу інвестиційної привабливості 
нашої країни, що вплинуло на інвесторів-нерезидентів. За всі роки незалежності 
Україні вдалося залучити трохи більше 55  млрд. дол. США. 

На країни ЄС припадає основна частина ПІІ в українську економіку - 
77,4% всіх інвестицій, а на інші країни – 22,6%. ЄС, в основному, інвестує свої 
кошти у високорентабельні галузі економіки, які дають швидкі прибутки. 
Переважна більшість країн інвестують в галузі, пов’язані з інноваціями, 
науково-дослідницькою роботою та добувною промисловістю. За цей період 
найбільше постраждала банківська сфера, оскільки великі банки Німеччини, 
Франції та Швеції, країн зі стабільною політичною ситуацію, продали свої 
українські філії. В 2014 році відбулося значне скорочення капіталовкладень, 
майже на 7%, у фінансовій та страховій сферах. 

Отже, в Україні спостерігається тенденція до нестачі прямого іноземного 
інвестування з-за кордону, при цьому, на фоні економічної та політичної 
ситуації в країні спостерігається зменшення та уповільнення інвестування. 
Найбільший обсяг інвестицій надходить з країн Європейського Союзу, які 
спрямовуються в інноваційні галузі економіки та в ті галузі, де можна отримати 
швидкі прибутки. Економічний клімат України не є сприятливим для іноземних 
інвесторів, оскільки в Україні спостерігаються негативні внутрішньодержавні 
явища, які необхідно подолати, щоб досягти позитивного ефекту для економіки 
в цілому, тому країна працює над удосконалення законодавства та над 
контролем за виконанням поставлених задач та цілей задля покращення 
загальної ситуації в країні та для росту економіки. 
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Шишка С.С. (ВІКНУ) 
Бусель В.І. (СВ ЗСУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ  
 

Облік військового майна в умовах сьогодення потребує неупереджених, 
рішучих, достовірних та точних дій. На сході країни відбуваються 
широкомасштабні бойові дії. Військові частини перебувають у повній бойовій 
готовності, з чим пов’язано збільшення використання одиниць військового 
майна, яке надходить за різними джерелами і відповідно потребує ретельного 
обліку, використання та контролю. 

З метою ефективного обліку військового майна здійснюється належне 
документування операцій з обліку, використання і руху військового 
майнаіззастосуванням сучасних технологій.Під застосуванням сучасних 
технологій розуміємо поєднання бухгалтерського обліку і уніфікованого 
програмного продукту, що забезпечить обмін інформацією між 
розпорядниками бюджетних коштів та військовою частиною для забезпечення 
швидкої передачі даних і прийняття відповідних рішень, що лежить в основі 
реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018-
2025 роки. 

Важливо зазначити, що в ЗСУ немає єдиного програмного продукту, який 
включає комплексні рішення для завдань пов’язаних не тільки з фінансовим 
забезпеченням військових частин, але й питань матеріально-технічного 
спрямування. Інформаційні системи, які є в наявності не носять комплексний 
характер та дозволяють спрощувати роботу лише нижчої ланки управління 
(військових частин), що стосується документообігу та обробки інформації на 
вищих рівнях, то  слід зазначити, що відсутня система комунікацій, яка 
допомагала б створити ефективну систему управління та контролю над 
розпорядниками коштів нижчого рівня.   

Отже, питання автоматизації роботи фінансового органу військових частин 
та створення єдиної  автоматизованої системи стоїть відкритим. За рахунок 
інформаційних систем фінансові органи військових  частин забезпечують лише 
внутрішню автоматизацію, яка дозволяє значно спростити роботу але не носить 
суцільного і комплексного характеру, є лише внутрішнім засобом 
автоматизації. Необхідність створення єдиної системи на базі наявних 
інформаційних систем є реальною необхідністю для контролю фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів. Адже передова практика застосування 
аналогічних систем показує нам, що ЗСУ потребують даних рішень для 
приведення ЗСУ до стандартів передових армій світу та вирішення низки 
проблем, які мають місце в ЗСУ. 
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Шишкіна В.М. (ВІКНУ) 
Бабій В.В. (ДШВ ЗСУ) 

 
ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

 
Згідно із законодавством України, кожна військова частина Збройних Сил 

України забезпечується майном, необхідним для виконання покладених 
конституційних обов’язків. Військове майно, яке є складовою забезпечення 
військової частини, підлягає обліку та документальному оформленню. 
Використовуючи показники обліку та звітності, результати проведених 
контрольних заходів, командири отримують повну, правдиву і неупереджену 
інформацію про наявність, обсяги та джерела його надходження і напрямки 
використання. На підставі цієї інформації в межах своїх повноважень вони 
приймають управлінські рішення щодо подальшого використання майна. 

Потужна законодавча база суворо регламентує порядок оформлення та 
обліку кожного з видів майна, згідно із затвердженими формами та видами 
документації. Але існує проблема неможливості здійснення такого оформлення 
під час проведення бойових дій або виконання спеціальних операцій. Адже в 
зазначених обставинах неможливо виключити такі об’єктивні чинники, як часті 
переміщення пунктів тимчасової дислокації підрозділів, велика вірогідність 
виникнення пожежі та інші ситуації, непередбачені у законодавстві. Тому існує 
велика вірогідність псування та втрати даних документів. 

Одним із варіантів вирішення даної проблеми є створення єдиної 
електронної програми, на зразок тих, що використовуються при здійснені 
бухгалтерського обліку, що буде виконувати функцію носія інформації щодо 
майна, яке закріплене за військовою частиною.  

Такий варіант може мати декілька переваг: по-перше, електронний носій 
є більш практичним зберігачем інформації, особливо нові зразки, які відносно 
довгий час можуть працювати без підключення до електромережі. По-друге, 
такий підхід може значно спростити проведення інвентаризації у військовій 
частині. По-третє, може бути зручним також створення єдиного закритого 
реєстру на базі мережі Інтернет, що буде у режимі реального часу зберігати 
інформацію про усе майно, яке закріплене за військовими частинами ЗС 
України, що у разі створення програмного захисту та застосування новітньої 
технології електронного підпису, унеможливить підробку документів, а також 
випадки корупції та крадіжки військового майна.  
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Щербина І.М. (ПвК «Схід») 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОДІВ ВИДАТКІВ І 

БЮДЖЕТНИХ ПІДПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ НА 2018 РІК 

 
Під час практичного застосування наказів Міністерства оборони України 

від 24.11.2016 року №625 та від 27.12.2016 року №725 протягом 2017 року як 
фінансовими органами військових частин, так івідповідними підрозділами 
розпорядників ІІ рівня,простежуєтьсянеоднозначне трактування їх змісту.  

Так, за результатами розгляду договорів на закупівлю товарів 
(матеріалів), робіт (послуг) за бюджетною підпрограмою «Підготовка військ, 
проведення операцій та міжнародних навчань» (КПКВ 2101020/6) органами 
внутрішнього контролю та аудиту Міністерства оборони України неодноразово 
надавались зауваження щодо невідповідності зазначених у договорах кодів 
видатків (визначені наказом № 625) напрямкам використання коштів, що 
призводило до необхідності зміни кодів видатків, переопрацювання договорів 
та, в кінцевому результаті, до затягування термінів взяття бюджетних 
зобов’язань та використання коштів. 

Стосовно невідповідності коду видатків предмету закупівлі – приклад. 
Військовій частині призначено кошти за бюджетною підпрограмою 
«Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань» (КПКВ 
2101020/6) КЕКВ 2210 код 030 «придбання матеріалів, малоцінних предметів, 
обладнання, меблів, інвентарю, інструментів тощо ….». Фінансовим органом 
укладено договір, яким передбачено закупівлю будівельних матеріалів (щебінь, 
фарба, гіпсокартон), закупівля яких відповідно до наказу № 625 повинна 
здійснюватися за кодом видатків 060 «придбання будівельних матеріалів, 
інвентарю та інструментів…». 

Власне у процесі фінансового планування на 2018 рік виявлено численні 
незручності щодозастосування нових кодів видатків.  

Так, одній із військових частин призначено кошти за бюджетною 
підпрограмою «Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних 
навчань» (КПКВ 2101020/6) КЕКВ 2240 «оплата послуг (крім комунальних)» 
код 120 «інші видатки, які не виділені окремо». Не отримавши будь-яких 
рекомендацій як від забезпечуючого фінансового органу, так і вищестоящих 
інстанцій, під які потреби спланувати кошти, військовою частиною було 
заплановано за даним кодом будівництво стрілецького тиру. 

В той же час, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 
21.06.2012 року№ 754, зазначені роботи повинні виконуватись за КЕКВ 2260 
«видатки та заходи спеціального призначення», п. 7 «видатки на капітальне 
будівництво, капітальний та поточний ремонт і реконструкція будов …..» та 
відповідно до наказу № 625 за кодом видатків 220 «видатки на капітальне 
будівництво, капітальний та поточний ремонти …». 



 234

З метою правильного застосування положень наказу №625, було 
прийнято рішення спиратися, перш за все, на норми наказу №754. Наприклад, 
під час проведення розрахунків для закупівлі віконних профілів порівняли 
пункти, які деталізують КЕКВ 2210, із кодами видатків (наказ №625); 
встановили відповідність пункту 7 «Придбання та виготовлення 
меблів…віконних та дверних блоків тощо» та коду 030 «Придбання матеріалів, 
малоцінних предметів, обладнання, меблів, інвентарю, інструментів тощо…». 
Однак, були здивовані, що правильний вибір – код 060 
«Придбаннябудматеріалів, інвентарю та інструментів для поточного ремонту 
будівель» 

Використовуючи перелік бюджетних підпрограм, які зазначені у додатку 
до наказу №725, в процесі складання річного плану закупівель на 2018 рік, 
однозначно застосувати бюджетну підпрограму до деяких предметів закупівлі 
дуже важко. Так, під час розрахунку потреби узакупівлі ПЕОМ у клас бойової 
підготовки (а не для інформаційно-телекомунікаційного вузла!) було виявлено 
два альтернативних варіанти: проводити операції за КПКВ 2101020/4 (майно 
зв’язку) або КПКВ 2101020/6 (бойова підготовка військ). Досвідчені військові 
фінансисти у такому випадку радять застосовувати КПКВ 201020/4. Однак, 
виглядає це не дуже логічним. 

Окремі підпрограми, визначені попереднім наказом від 08.08.2012 року 
№525, в Додаток 1 до нового 725-го наказу взагалі не включені. Однак, 
розпорядники ІІ рівня продовжують доводити граничні обсяги видатків на 
наступний бюджетний рік, посилаючись на скасований наказ №525. 

Так, телеграмою від 20.10.2017 року доведено граничний обсяг видатків 
споживання за КПКВ 2101020/1/9 «Інші видатки (загальногосподарські 
витрати, відрядження, підйомна допомога, трансферти населенню, тощо)». 

Також слід зазначити, що застосовуючи наказ №725, розпорядники ІІ 
рівня припускають у своїй практичній діяльності довільне трактування назви 
підпрограм, вкладаючи у них різний зміст (для КПКВ 2101020/1/9 запланувати 
кошти для «трансфертів населенню» не є доцільним; відповідний для цього 
КЕКВ 2730 «інші виплати населенню» застосовується для виплати компенсації 
за піднайом житла у розрізі КПКВ 2101020/2 «…квартирно-експлуатаційне 
забезпечення..»). 

З метою якісного планування розподілу фінансового ресурсу у 2018 році, 
ефективного та цільового використання коштів за бюджетними підпрограми і 
кодами видатків надаємо наступні пропозиції: 

1) проаналізувати досвід застосування фінансовими органами вій-
ськових частин застосування кодів видатків і бюджетних підпрограм у 2017 
році; 

2) розробити для всіх родів військ Методичні рекомендації щодо 
застосування кодів видатків і бюджетних підпрограм, що застосовуються у 
Міністерстві оборони України за єдиною методологією; 

3) конкретизувати напрямки видатків за кодами із абстрактними 
назвами, за якими вимагається складання розрахунків потреби в коштах; 
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4) розширити перелік підпрограм у Додатку 1 до наказу №725 такими, 
які застосовувалися у наказі №525; 

5) вкладати єдиний зміст у назву підпрограм в наказі №725, вимагати 
його дотримання для всіх розпорядників бюджетних коштів; 

6) привести у відповідність зміст кодів видатків (наказ №625) із 
змістом пунктів, які деталізують КЕКВи у наказі №754. 
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Секція 5 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БОРОТЬБА У 

ВОЄННІЙ СФЕРІ 
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 к.пед.н., доц. Автушенко О.С. (НТУУ»КПІ») 
Самусенко К.М. (НТУУ «КПІ») 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Досвід останніх збройних конфліктів показує, що одними з 
найважливіших механізмів війни стають не тільки зміни у військовій справі, 
але й інформаційна революція, яка зараз переживає стадію формування. На 
сьогодні є безліч визначень інформаційної війни. А також існує сім різновидів 
інформаційної війни: командно-управлінська, хакерська, економічна, 
психологічна, розвідувальна, електронна та кібервійна. Найбільш важливими, 
на наш погляд, є електронна та психологічна війни. 

Так електронна війна здіснюється за допомогою електронних засобів 
комунікацій: радіозв’язку, телевізійних і комп’ютерних мереж.  

Психологічна війна – здійснюється шляхом пропаганди, «промивання 
мозку» та іншими методами інформаційної обробки населення.  

Об’єктом інформаційно-психологічних впливів є перш за все людська 
свідомість. Тому засоби впливу будуються на основі психології та соціальної 
інженерії. Розвиток цих наук підсилюється застосуванням інформаційних 
технологій у сфері комунікацій, які надають можливість охоплювати чисельну 
аудиторію. Однак найголовніше полягає в тому, що нові інформаційні 
технології, якщо їх розглядати як зброю, здатні обернутися для людства 
тотальною катастрофою, оскільки, як інструмент політики, інформаційна війна 
означає існування одного суспільства ціною виключення іншого, за рахунок 
знищення культурних цінностей та свідомості членів цього суспільства. 

За допомогою інформаційно-психологічних впливів через засоби масової 
інформації здійснюється селективний відбір аудиторії, яка найбільш вразлива 
до здійснюваних дій зі сторони агресора. Таким чином формується категорія 
людей, з якими в подальшому проводяться більш активні дії щодо створення 
потрібного психологічного стану. Теперішній етап розвитку інформаційної 
війни вже характеризується як друге покоління. В його основу вкладенні такі 
інформаційно-психологічні впливи, як: 

маніпулювання суспільною свідомістю соціальних груп населення країни 
з метою створення політичної напруженості;  

дестабілізація політичних відносин між партіями, об'єднаннями й рухами 
з метою провокації конфліктів, розпалення недовіри, підозрілості, загострення 
політичної боротьби, провокування репресій проти опозиції і навіть 
громадянської війни;  

зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади й управління, 
інспірація помилкових управлінських рішень;  

дезінформація населення про роботу державних органів, підрив їхнього 
авторитету, дискредитація органів управління; 

підрив міжнародного авторитету держави, її співробітництва з іншими 
країнами;  
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нанесення збитку життєво-важливим інтересам держави в політичній, 
економічній, оборонній та інших сферах. 

к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 
к.т.н. Кубявка Л.Б. (КНУ) 

 
МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ 

СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Найбільш ефективним засобом забезпечення національної безпеки, 

відстоювання національних інтересів є створення та підтримка функціонування 
системи забезпечення національної безпеки України за рахунок передбачення 
та, відповідно,  уникнення, будь-якими засобами, реальних або потенційних 
подій і явищ, які можуть бути кваліфікованими, як загрози національним 
інтересам. Головною метою функціонування системи забезпечення 
національної безпеки України є забезпечення певного рівня безпеки держави, 
який гарантував би її державний суверенітет. Так я к основним формуванням на 
яке покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканності є Збройні сили України, то в 
подальшому, запропоновано розглядати національну безпеку з точки зору 
забезпечення воєнної безпеки держави.  

Мета функціонування воєнної безпеки досягається реалізацією головної 
функції – завчасного виявлення небезпек і загроз національним інтересам та їх 
нейтралізацію. Провівши декомпозицію головної функції системи забезпечення 
безпеки, виокремлено аналітичний компонент, а також компонент моніторингу 
і контролю, які включають дії, пов’язані з пошуком, накопиченням та аналізом 
нових знань у сфері національної безпеки, наприклад інформації про реальні та 
потенційні загрози, національні інтереси, цінності, цілі та інші структурні 
компоненти національної безпеки основані на певних показниках, таких, як 
демографічні, політичні, економічні, техногенні, релігійні, соціальні тощо. 

Сучасний інформаційний простір являє собою унікальну можливість 
отримання будь-якої інформації з любого питання, але при наявності 
відповідного інструментарію, застосування якого дозволяє аналізувати 
взаємозв’язок можливих подій або подій, які вже відбуваються, з 
інформаційною активністю визначеного кола джерел інформації. 

Таким чином, розробка автоматизованої системи моніторингу 
інформаційного простору, щодо своєчасного виявлення загроз насамперед 
соціально-економічного характеру для забезпечення національної (воєнної) 
безпеки є актуальною науковою задачею. А візуалізація накопиченої інформації 
за допомогою наявних на озброєнні комплексів відображення геопросторових 
даних, з прив’язкою до населених пунктів та районів і областей, повинна 
забезпечити підвищення ефективності виявлення короткострокових чи 
довгострокових загроз, надання адекватної оцінки цим загрозам, а також 
покращення діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів щодо 
прогнозування кризових ситуацій. 
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Панкратова О.О. (НАДПСУ ім. Б. Хмельницького) 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БОРОТЬБА У ВОЄННІЙ СФЕРІ 
 

Інформаційні впливи на масову свідомість існували завжди. Як 
технологію його використовували ще шамани і жерці, коли вони намагалися 
«конструювати майбутнє» у тому чи іншому напрямку. Пропаганда, як 
інтенсивна комунікативна технологія, постійно потребуватиме використання 
нових методів і нових дослідницьких теорій, оскільки вона має прикладні цілі, 
що потребують постійного оновлення всіх механізмів. Змінюється людство, і 
разом з ним змінюються методи впливу, переходячи від простих до значно 
складніших. Інформаційний вплив– це організоване цілеспрямоване 
застосування спеціальних інформаційних засобів і технологій для внесення 
деструктивних змін у свідомість особистості, соціальних груп чи населення 
(корекція поведінки), в інформаційно-технічну інфраструктуру об'єкта впливу 
та (чи) фізичний стан людини. Інформаційний вплив варто поділити на 
інформаційно-технічний та інформаційно-психологічний впливи.Інформаційно-
психологічний вплив– це вплив на свідомість та підсвідомість особистості й 
населення з метою внесення змін у їхню поведінку та світогляд. Базовими 
методами є переконання й навіювання. 

Сучасні війни ведуться перш за все в інформаційній сфері, яка 
випереджає і безперервно супроводжує так званий «прямий контакт» 
протиборчих сторін. Великомасштабні інформаційні технології, які дістали 
назву інформаційних воєн, мають тисячолітню історію.  

Мета інформаційної війни – послабити моральні і матеріальні сили 
супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи 
пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній 
галузях. Очевидно, що інформаційна війна – складова частина ідеологічної 
боротьби. Вони не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань, при 
їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою. І це 
породжує небезпечну недбалість у ставленні до них. Тим часом, руйнування, 
яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за 
масштабами і за значенням цілком співмірні, а часом і перевищують наслідки 
збройних воєн. 

Головне завдання інформаційних воєн полягає у маніпулюванні масами. 
Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у:внесенні у суспільну та 
індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів;дезорієнтації та 
дезінформації мас;послабленні певних переконань, устоїв;залякуванні свого 
народу образом ворога;залякуванні супротивника своєю могутністю. Нарешті, 
останнє, але не менш важливе завдання: забезпечення ринку збуту для своєї 
економіки.  

Інформаційно-комп’ютерна революція відкриває широкі можливості для 
впливу на народи та владу, маніпулювання свідомістю та поведінкою людей 
навіть на віддалених просторах. Беручи до уваги процес глобалізації 
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телекомунікаційних мереж, що відбувається у світі, можемо припустити, що 
саме інформаційним видам агресії буде відданий пріоритет у майбутньому. 

 
Сіренко І.П. (КНУТШ) 

Ківва Т.С. (КНУТШ) 
 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО 
СНАРЯДА 

 
Будемо вважати, що снаряд розглядається як матеріальна точка, яка 

рухається під дією сили тяжіння і сили опору повітря; Земля вважається кулею 
радіуса 6.371·106 м; сила тяжіння змінюється з висотою; обертання Землі 
враховується силою Коріоліса; рівняння руху отримані для нормальних 
артилерійських умов; дія вітру враховується за рахунок розкладання його на 
поздовжню і перпендикулярну складові до площини польоту снаряда. Тоді 
система рівнянь, що описує рух центру мас активно-реактивного снаряду, має 
вигляд: 

sinY V q¢ = , cos cosX V q y¢ = , cos sinZ V q y¢ = ,  
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де X  – координата снаряду на осі, що відповідає напрямку стрільби; Y  – 
вертикальна координата (площина OXY  є площиною кидання); Z  – координата 
на осі, що відповідає напрямку, перпендикулярному площині OXY ; ( )Yp  – 
атмосферний тиск; V  – швидкість снаряду; Vt  – приведена швидкість; q  –  кут 
між вектором швидкості і його проекцією на площину OXZ ; y  –  кут між 
проекцією вектора швидкості на площину OXZ  і віссю OX ;  
g  – кут між вектором швидкості та вектором швидкості відносно повітря; g  – 
прискорення вільного падіння; E  – прискорення сили опору повітря; ( )a t  – 
реактивне прискорення центру мас; R  – універсальна газова стала; зR  – радіус 
землі; xW  і zW  – швидкості вітру вздовж осі OX  і OZ , відповідно; l  – 
географічна широта точки вильоту снаряду; стрa  – азимут напрямку стрільби; W  
– кутова швидкість обертання Землі.  

Реактивне прискорення визначимо за формулою 

( ) ( )
( )

( )
( )

P t P t g
a t

m t q t
= =  

де ( )P t  – сила тяги, ( )q t  – вага снаряду, ( )m t  – маса снаряду, t  – час польоту 
снаряду. 

Для замикання системи рівнянь необхідно додати ще 7 початкових умов. 
При чисельному розв’язуванні отриманої системи рівнянь використовувався 
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явний метод Рунге-Кутти Dormand&Prince 8 порядку точності з контролем 
вибору кроку інтегрування. 

Результати чисельних розрахунків за даною моделлю показали хороше 
узгодження з табличними даними по більшості параметрів. 

 
Токарчук І.М. (ННІІБ НА СБ УКРАЇНИ) 

 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЧИННИКА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ 

ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)  
 

Інформаційні війни становлять загрозу національній безпеці та інтересам 
України, адже інформація є рушійною силою розвитку суспільства. І наскільки 
людей поінформуєш, настільки вони озброяться. Сучасна ситуація в 
національній інформаційній сфері є не чинними кіберзагрозами, а наслідком 
спланованих довготривалих заходів інформаційної війни Росії проти України. 
Такі процеси серйозно почали відчуватися починаючи з 1991 року, потім 
особливо були відчутні під час Помаранчевої революції, які були спрямовані на 
розв’язання суспільно-політичних, націоналістичних, територіальних 
конфліктів. Прикладом може слугувати серіал «Ліквідація» (2007 рік), в якому 
раптом в останній серії з неіснуючих одеських лісів виходять злі бандерівці? 
Відверто хамським можна назвати фільм «Ми з майбутнього-2» (2010 рік), де 
прекрасним головним героям — сучасним російським хлопцям, які 
потрапляють в минуле, протиставляються як безжальні бандерівці, так і сучасні 
українські хлопці (звичайно ж, вкрай неприємні — націоналіст і мажор).З 
російського фільму «Тарас Бульба» прибрали навіть згадку про Україну. Якщо 
українці й з’являлись на російських екранах, то це були або відверто негативні 
персонажі, або дурнувато-комічні. Варто сказати, що й в Україні до цього часу 
не зняли жодного пропагандистського фільму. 

Найбільше ж важить контроль за інформаційними потоками, перемога в 
інформаційній війні. Головним стратегічним національним ресурсом стає 
інформаційний простір, тобто інформація, мережева інфраструктура та 
інформаційні технології. Генерал Філіп Брідлав, головнокомандувач сил НАТО, 
на саміті НАТО в Уельсі навіть назвав сьогоднішні дії РФ у цьому напрямку 
найбільш вражаючим бліцкригом, який будь-який бачила історія 
інформаційних воєн.2014 рік став піком, коли ми остаточно переконалися, що 
інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації тривають і ефективно 
діють. Очевидною є тактика поєднання збройних дій з дезінформаційними 
процесами, застосування яких успішно впливають на психологічний стан 
людей. Спотворення інформації у вигідному для себе ракурсі, перекручування 
та вигадування недостовірних даних на заангажованих телеканалах, блокування 
і часткова подача інформації, проникнення в інформаційні мережі, зараження 
комп’ютерними вірусами було використано для створення паніки та 
дезорганізації суспільства в нашій країні задля збільшення впливу, контролю та 
управління ресурсами на території України. І варто визнати, що проведення 
таких інформаційних операцій принесли успіх. Тому, одночасно з воєнними 
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діями на східних територіях, на плечі України лягла ще й боротьба в 
інформаційному просторі. 

 
Туранський М.О. (НАСВ) 

  
РОСІЙСЬКІ ЗМІ У ПІДГОТОВЦІ ДО АНЕКСІЇ КРИМУ:  

МАНІПУЛЮВАННЯ СТЕРЕОТИПАМИ 
 

Загальновідомо, що головною метою інформаційно-психологічних 
операцій є дестабілізація суспільного життя, підготовка ґрунту для політичних, 
економічних і військових дій, спрямованих на супротивника. Від початку 
української незалежності кримчани знаходилось під інформаційним прицілом 
РФ і були активними споживачами російського інформаційного продукту. Це 
дозволило тривалій час здійснювати маніпулятивний вплив на населення 
півострова, створюючи потрібні стереотипи, що мали зорієнтувати людину на 
певну мету, інтерпретувати події у потрібному для маніпуляторів сенсі.  

Стереотипи ґрунтуються на особистому досвіді та за допомогою 
різноманітних джерел інформації. Впливаючи на буденну свідомість людей, 
повсякчасно повторюючи вигідні для кремлівської влади твердження, російські 
ЗМІ нав’язували кримчанам певні стереотипи, серед яких можна виділити 
основні позитивні й негативні: 

 
Позитивні Негативні  

Росіяни і українці – братні народи, у 
них є тільки спільне майбутнє 

Без Росії Україну очікує політичний та 
економічний хаос 

РФ виступає за загальнослов’янську 
єдність 

Приєднання Криму до України було 
історичною помилкою 

Крим завжди був російським; 
Севастополь - місто слави російських 
моряків 

НАТО – агресивний блок, ворожий 
слов’янському світу 

СРСР став переможцем фашистської 
навали у ІІ-й Світовій війні 

Владу в Україні захоплюють 
неонацисти і націоналісти 

Російська культура дала світові 
найвидатніших письменників, 
музикантів, художників  

Націоналісти у владі впроваджують 
насильницьку українізацію, 
забороняють російську мову 

 
Такі стереотипи були цілком валідними для певних категорій населення, 

стимулюючи громадську думку у вигідному для Кремля напрямку. Крім цього, 
російські ЗМІ використовували стереотипи «Росія відроджує свою міць» і «З 
російським лідером рахується весь світ» для створення позитивного іміджу 
російської владної верхівки і, зокрема, президента В. Путіна. 

 Відтак, ЗМІ трансформували настрої окремих верств населення Криму на 
підтримку ідей «русского мира», які сприймалися крізь призму маніпуляційних 
стереотипів.  
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Бояринов В.Ю. (ВІКНУ) 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АГРЕСІЇ РФ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Від самого початку свого заснування самопроголошені республіки 

вдаються до різного роду інформаційно-пропагандистських заходів. 
Самопроголошена «Луганська народна республіка» заявляє про рішення 
обмежити мовлення на своїй території 23 українських і 1 російського 
телеканалів. В Донецькій області «Міністерство інформації та зв’язку»  
самопроголошеної «ДНР» зобов’язало місцевих провайдерів обмежити доступ 
абонентів до ряду українських новинних ресурсів. Компанія «Донецьке 
кабельне телебачення» заблокувала доступ до 39 інтернет-ЗМК. Сепаратисти 
викрили їх у нібито «поширенні завідомо неправдивих матеріалів і наклепу». 
Натомість на окупованій території починають діяти такі канали як «Оплот-ТВ», 
«Новоросія-ТВ», «Перший республіканський» і макіївський «Юніон-ТВ». 
Першочергове блокування телевізійних каналів терористами пояснюється 
тим, що саме телебачення було одним з провідних каналів новин про ситуацію 
в країні для місцевого населення. Завдяки потужному інформаційному впливу з 
боку агресора, пересічні громадяни Слов’янська, Краматорська, Маріуполя, 
Донецька та інших міст сходу довіряли пропагандистським матеріалам 
бойовиків та протидіяли українським військовим. 

Використання маніпулятивних  технік  сепаратистами  підтверджується,  
зокрема, такими лінгвістичними ознаками інформаційно-психологічного 
(«смислового») впливу: 

• знищення ознак військових: «зелені чоловічки», «ввічливі чоловічки»; 
• знищення ознак незаконності: «народний мер», «народний губернатор», 

«народна самооборона»; 
• посилення негативної характеристики супротивника: «бойовики», 

«карателі», «каральна операція», «хунта», «самопроголошена київська влада», 
«самопроголошений прем’єр»; 

• опис дій з метою їх легітимації: захоплення адмінбудівель пояснюється 
словами: «це ж наше, народне, а ми народ». 

Безпосередня російська участь в інформаційно-пропагандистській 
діяльності сепаратистів підтверджується зокрема і тим, що сайт бойовиків 
«Донецьке агентство новин», що висвітлює діяльність «влади» 
самопроголошеної «ДНР», курують люди з центрального державного 
інформаційного агентства Росії «ТАСС».  
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Веремчук Т.О. (ВІКНУ) 
 

ВИКОРИСТАННЯ РФ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ 
МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

НА ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що від часу здобуття своєї 
незалежності Україна є об’єктом інформаційних та інформаційно-
психологічних операцій з боку РФ, в рамках яких рефлексивне управління є 
однією головних технік маніпулятивного впливу. Росія використовує метод 
рефлексивного управління при здійсненні інформаційних операцій в рамках 
гібридної війни проти України ще з початку 2014 року. Суть рефлексивного 
управління полягаю в тому, щоб створити такі умови сприйняття ситуації, за 
якої противник буде приймати швидкі, вигідні для Росії рішення. РФ майстерно 
використовує цей метод для того щоб переконати США та її європейських 
союзників займати пасивну позицію щодо України, в той час як Росія 
військовими та невійськовими методами дестабілізує ситуацію в Україні. 

Ціллю рефлексивного управління є управління противником. В його 
основі лежить застосування слабких сторін організацій, державних структур та 
особистостей які їх очолюють, вплив на які може викликати передбачувані 
реакції, які потрібні державі, яка здійснює рефлексивне управління.  

Т. Томас визначає рефлексивне управління як «метод подачі спеціально 
підготовленої інформації, метою якої є досягти такого стану, за якого партнер 
чи опонент добровільно приймає передбачені суб’єктом рішення». 

  Як зазначає С. Тетем у своїй праці «Біхевіоральний конфлікт. Крим: 
Російське рефлексивне управління?», рефлексивне управління було 
використано при незаконній Анексії Криму. Були використані три цільові 
аудиторії, які Росія добре знає: російськомовна більшість Криму, українська 
влада, міжнародної спільнота, особливо ЄС і НАТО. 

Російські фахівці розглядають дезорганізацію ворога як ціль, що в свою 
чергу веде до інформаційної переваги. Рефлексивний контроль противника 
полягає в тому, щоб противник прийняв правильне з точки зору комунікатора 
рішення, тобто рішення, яке потрібне не противнику, а комунікатору.  

Британський військовий аналітик Ч. Бленді підкреслює, що, вивчивши 
особистість М. Саакашвілі, російські військові зрозуміли: його імпульсивність 
може бути використана. В контексті російсько-грузинської війни 2008 року, С. 
Тетем додає: «Росіяни знали, як збільшити політичний тиск на М.Саакашвілі, а 
також те, що він зробить, коли цей тиск стане нестерпним». 

Перелік можливих дій при використанні рефлексивного управління за Ч. 
Бленді: 1) тиск силою (у США це отримало назву примусової дипломатії або 
дипломатії примусу, відповідно до якої вважається, що силу треба 
демонструвати, щоб в неї повірили, наприклад, перемістити війська, що їхня 
присутність була постійно помітна біля кордонів України);  2) допомога 
опонентові в формулюванні розуміння вихідної ситуації; 3) формування цілей 
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противника; 4) формування алгоритму прийняття рішень; 5) вибору часу для 
прийняття рішень. 

Щодо останнього пункту зрозумілим є той факт, що кращого часу для 
проведення акцій, ніж період безвладдя в Україні, коли головні керівні посади в 
країні були зайняті тимчасово виконуючими обов’язки бути не могло. 

Проблемою рефлексивного управління  також займається російський 
вчений В. Лєпскій. Він підкреслює, що технології керованого хаосу - це 
інструмент в боротьбі за панування на міжнародній арені. Він каже про цілі цих 
технології наступне: чи варте «завдання ослаблення або руйнування 
національних держав, з перехопленням управління цими державами з боку 
транснаціональних корпорацій, транснаціональних злочинних синдикатів, 
наднаціональних органів і організацій, підконтрольних ініціаторам запуску 
технологій керованого хаосу. При вирішенні цього завдання було використано 
поєднання "м'яких форм" технологій керованого хаосу з варварськими 
військовими агресіями (наприклад, Югославія, Ірак). Як наслідок, ці процеси 
повинні вести до концентрації контролю над фінансовими, військовими та 
інформаційними ресурсами світової спільноти з боку організаторів керованого 
хаосу». 

Рефлексивне управління при веденні інформаційної війни Росією не є 
результатом теоретичних інновацій. Всі методи, що лежать в основі 
рефлексивного управління, були розроблені ще в Радянському Союзі багато 
років  тому. Стратегічні інформаційні операції і донині проводяться на основі 
таких операцій СРСР. Безумовно, інформаційні операції РФ не знаменують 
собою нову еру інформаційних війн, проте становлять значну загрозу для країн 
Заходу. 

 
Вінаєв І.М. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 

 
Основним засобом масового впливу з давніх часів вважалася релігія, яка 

має вагомий вплив і у наші часи. Протягом останніх років ми є свідками 
посилення ролі релігії на пострадянському просторі, зокрема, зростання її 
впливу на українське суспільство. Відповідно таке підвищення ролі церкви в 
державі та активне проникнення релігії в масову свідомість створило 
додатковий інструмент манiпуляцiй для зацікавлених у цьому осіб, що також 
впливає на внутрішньополітичне життя України. Останні політичні події 
констатують, що політика і релігія, як особливі соціальні феномени все 
органічніше вплітаються в суспільне життя. 

Сучасні релігійні організації усе частіше використовують можливості 
соціальних мереж для проникнення не тільки у свідомість дорослішої аудиторії, 
але і для залучення “нового покоління” у релігійне життя. Соціальні мережі все 
частіше використовуються задля популяризації нових релігійних формувань. 
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Складна, розгалужена структура та ієрархія сучасних релігійних 
організацій дозволяє утворювати ефективну систему впливу. Межі цього 
впливу сягають значних масштабів, і з його допомогою “лідерам” вдається 
використовувати прихильників, як рушійну силу в певних сторонніх проектах.  

Соціальні мережі мають велику кількість комунікативних можливостей, 
які і використовуються задля досягнення певних результатів відповідними 
“лідерами”. 

Отже використання комунікативних можливостей соціальних мереж 
релігійними організаціями для формування відповідної суспільної думки є дуже 
важливим процесом для розуміння спроможностей використання значних мас 
людей для досягнення власних цілей.  

 
Легомінов В.О. (ВІКНУ)   

АКЦЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ         

 
Виокремлення інформаційно-аналітичних структур ЗСУ, до 

компетентнісної сфери дослідження яких безпосередньо входить АТО, є 
найважливішим вектором ретельного спостереження сучасного сьогодення, 
розуміння та окреслення особливостей їх діяльності з метою отримання 
релевантної інформації й прийняття відповідних рішень. 

Важливим є проведення моніторингу щодо трансформування діяльності 
відповідних інформаційно-аналітичних структур в умовах АТО та визначення 
позитивних моментів, виявлення та коригування помилок. 

До основних проблемних питань інформаційно-аналітичної діяльності 
органів управління ЗС України на сучасному етапі належать: 

- недостатній рівень розробленості нормативно-правової бази у ЗС 
щодо створення інформаційних ресурсів і продуктів, надання інформаційних 
послуг та функціонування системи ІАЗ органів управління ЗС у цілому; 

- відсутність функціонально, технологічно та технічно пов’язаних 
інформаційно-аналітичних органів ЗС України; 

- відсутність єдиної системи класифікації і кодування інформації у 
ЗС України; 

- недостатній рівень розвитку загальних інформаційних ресурсів у ЗС 
та відсутність інтегрованого банку даних як елемента загальнодержавної 
інформаційної структури; 

- необхідність використання системного сертифікованого програмно-
математичного забезпечення; 

- відсутність сертифікованих засобів закриття інформації; відсутність 
чітко визначеного комплексу спеціального програмно-математичного 
забезпечення інформаційної діяльності; необхідність підготовки фахівців для 
роботи в сучасних інформаційно-аналітичних системах; недостатність 
фінансування; 
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- відсутність комплексного підходу в організації досліджень щодо 
вирішення проблем створення системи інформаційного забезпечення ЗС 
України. 

Цілеспрямована професійна підготовка фахівців для різних структур та 
інстанцій державного і військового управління, які володіють методами 
обґрунтування і формування рішень військового та військово-технічного 
змісту, а також здатні формулювати та реалізовувати відповідні управлінські 
рішення (щодо військової сфери в цілому та інформаційних  систем зокрема) 
можуть вирішити низку проблем. Створення інформаційної інфраструктури, 
яке здійснюватиметься на основі системи центрів обробки даних для 
забезпечення усіх потреб єдиним масштабованим, високонадійним та 
катастрофостійким обчислювальним ресурсом з централізованими сервісами 
доступу, збереження, обробки і обміну даними та засобами транспорту 
інформації між окремими системами і віддаленими користувачами на основі 
віртуалізації, “хмарних” та геоінформаційних технологій, є удосконаленням 
існуючих та створенням нової високотехнологічної платформи на базі єдиного, 
потужного програмно-технічного комплексу для використання наявних та 
створення і впровадження принципово нових автоматизованих, інформаційних 
та інформаційно-аналітичних систем, систем підтримки прийняття рішень, 
програмних комплексів, інформаційних сервісів, баз даних тощо. 

 
Нікітішин М.Д. (ВІКНУ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 

НАСЕЛЕННЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ 
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 
Інформаційний вплив Російської Федерації на всі сфери життя був 

постійним явищем для України починаючи з початку 90-х років ХХ-го століття. 
Але особливо чітких рис і спрямованості він набув після подій Помаранчевої 
революції 2004 року, коли стало зрозуміло, що Україна виходить з-під 
контролю РФ. Події, які відбулись в той період в Україні, примусили 
керівництво Росії переглянути деякі заходи, спрямовані на посилення власних 
позицій та перейти до так званої концепції "м’якої сили", що передбачала 
неагресивне інформаційне втручання з метою збільшення кількості людей, які б 
симпатизували Росії. Низьку ефективність цієї концепції виявили події 
Євромайдану. Але відсутність жорсткої реакції української влади та світової 
спільноти на анексію Автономної Республіки Крим дозволила Кремлю перейти 
до більш агресивних дій і в інформаційному просторі.  

Розв’язання конфлікту на Сході України надало можливість Російській 
Федерації втілити такий прийом інформаційної боротьби, як переключення 
уваги. На всіх рівнях (міжнародному, регіональному та локальному) основна 
увага приділялась розвитку подій в Донецькій та Луганській областях, на фоні 
чого питання Криму відійшло на другий план. Така ситуація залишалась майже 
незмінною аж до початку військової операції повітряно-космічних сил (ПКС) 
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РФ в Сирії у вересні 2015 року. Результатом цього стало те, що насамперед, в 
європейському суспільстві на даний час поширюється думка, ніби головним 
питанням європейської безпеки є вирішення конфлікту на Сході України, тоді 
як розгляд кримського питання в короткостроковій перспективі не 
розглядається. 

 Політичний та економічний тиск країн Заходу на Російську Федерацію 
щодо українського питання примусив Кремль шукати інший об’єкт для 
переключення уваги. Таким об’єктом була визначена сирійська кампанія 
російських ПКС, що викликало міграційну кризу в Європі та змусила країни 
міжнародної коаліції співпрацювати з Росією у військових та політичних 
питаннях. В цих умовах частка повідомлень російських ЗМІ про Україну 
зменшилась з 90% (рік тому) до майже 5%.  

Поряд з цим, для того, щоб не втратити вплив на населення тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луганської областей, Кремль продовжує 
проведення інформаційних операцій та поширення пропаганди вже через 
інформаційні ресурси окупованих територій. Влади невизнаних квазі-держав 
створили потужні інформаційні системи і намагаються організовувати певні 
заходи власними силами, авжеж за матеріальної та консультативної підтримки 
Москви. 

 
Шуліка В.І. (ВІКНУ) 

 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА ЗСУ З УРАХУВАННЯМ 
ДОСВІДУ АТО 

 
Актуальність дослідження обумовлена використанням інформаційної 

зброї як невід’ємної складової сучасних збройних конфліктів. Застосування 
засобів сфери інформаційно-психологічного впливу сприяє підвищенню 
ефективності ведення воєнних дій шляхом створення сприятливого середовища 
для подальшої діяльності військ. 

При розгортанні «гібридної війни» було враховано популярність у 
населення телебачення як засобу отримання інформації, відтак телевізійне 
мовлення було визначено основним каналом дезінформації, пропаганди та 
інших деструктивних інформаційних впливів. Високоефективним елементом 
стратегій суспільно-політичних дестабілізацій, які особливо активно 
реалізовувалися в Україні навесні-влітку 2014 року, виступав саме телевізійний 
контент, поширюваний на території об’єкта агресії, в тому числі за допомогою 
захоплених у нього ж засобів. У більшості регіонів держави спроби такої медіа-
експансії провалилися, проте досить успішними вони виявилися в тимчасово 
окупованій зоні «ЛНР-ДНР». Нині там домінують російські та сепаратистські 
телевізійні медіа при мінімальній кількості українського контенту. Така 
ситуація, зокрема, значно сприяє поширенню антиукраїнських настроїв, 
загальній деморалізації й радикалізації населення. Отже, стратегічні цілі 
звільнення та реінтеграції окупованої частини Донбасу диктують необхідність 
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повернення під контроль України телерадіопростору власних окупованих 
територій. 

Інформаційна діяльність терористичних організацій на Сході України має 
очевидні ознаки ретельно підготовленої інформаційно-психологічної операції 
(ІПсО), що ведеться всіма можливими каналами комунікації. Особливістю 
пропагандистських акцій стала віртуалізація інформаційного середовища 
сепаратистської діяльності – створювались уявні об’єкти, яких фактично чи 
юридично не існували. В процесі вироблення інформаційних матеріалів 
бойовики систематично застосовують сфабриковані аргументи та доводи, що 
мають переконати об’єкт ІПсО (населення окупованих територій, українські 
військові) у правоті діяльності сепаратистів та сформувати негативне ставлення 
жителів до української влади та ЗСУ. 

Отже, ситуація, що склалася внаслідок системних інформаційних впливів 
як частини гібридної війни, потребує комплексного розв’язання і, відповідно, 
консолідації зусиль державного і недержавного сектору, дій як у внутрішньому, 
так і зовнішньому просторі, предметної взаємодії з різними цільовими 
аудиторіями.  

До пріоритетних напрямків слід віднести наступні: 
Виробити комунікативну політику держави, вжити заходів з її належного 

інституційного та ресурсного забезпечення; 
Визначити стратегічні комунікації частиною цілісною комунікативної 

політики держави; 
Забезпечити координацію комунікативних дій різних суб’єктів владних 

повноважень та неурядових організацій (у т.ч. міжнародних); 
Ухвалити стратегію інформаційної присутності України на окупованих 

територіях; 
Створення Керівництва з використання соціальних мереж для 

військовослужбовців та членів їх сімей на кшталт американського «U.S. Army 
Social Media Handbook». Цей документ з-поміж іншого забороняє: критику 
керівництва збройних сил та начальників усіх рівнів; розміщення інформації 
щодо дислокації та заходів, що плануються; розміщення фотографій військових 
об’єктів та техніки; розміщення приватної інформації про товаришів по службі 
та своїх близьких; додавання у друзі своїх начальників з метою додержання 
субординації. 

 
Косенко С.С. (ВІКНУ) 

 
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ВПЛИВУ НА ПРИКЛАДІ ЮГОСЛАВСЬКОГО КОНФЛІКТУ 
 

В лютому 1998 року після проведення силами спеціального 
антитерористичного полку Сербії операції по знищенню бандформувань, так 
званих «Визвольної Армії Косово» (ВАК), західні ЗМІ майже одноголосно 
зайняли антисербську позицію і почали масовану пропагандистську кампанію 
по дискредитації президента СРЮ Слободана Мілошевича. Світовій спільноті  
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цілеспрямовано нав`язувався образ «Мілошевич-Гітлер», який здійснює 
геноцид албанців, що змушує їх тікати з країни. Жорстка протидія 
бандформуванням зі сторони Уряду Югославії висвітлювався як «етнічні 
чистки» проти етнічних албанців. При цьому важливо зазначити, що із лексики 
західних ЗМІ зникли вирази «бандити», «сепаратисти», які раніше 
використовувалися по відношенню до бійців ВАК. Хоча, аж до 1998 року ВАК 
фігурувала в списках держдепартаменту США як терористична організація. 

Широко використовувалася дезінформація та підміна фактів у 
висвітленні причин втечі албанців з Косово. Західні ЗМІ пов`язували масові 
втечі з жорсткою діяльністю уряду Югославії, хоча істинною причиною була 
провокаційна діяльність ВАК, що включала в себе вбивства цивільних осіб та 
співробітників органів правопорядку  та відповідні дії Уряду Югославії. 
Особливе значення мали інформаційні операції на оперативному і тактичному 
рівнях, де об`єктами впливу ставало населення, військовослужбовці ЗС 
Югославії та протидіючий підрозділ відповідно.  

Для забезпечення ІПВ на цих рівнях об`єднані сили НАТО 
використовували різноманітні засоби, а саме: звукомовні станції, мобільні та 
стаціонарні ретранслятори, рухомі типографії по виготовленню 
пропагандистських матеріалів. З метою позбавити керівництво Югославії 
проводити контрпропагандистську діяльність і «розширити» ефір для власних 
передач, командування НАТО включило у список пріоритетних цілей для 
повітряних ударів на території Югославії державні і приватні теле- та 
радіотранслюючі центри і ретранслятори. 

Однією з важливих особливостей інформаційно-психологічного 
протиборства всіх учасників конфлікту в Югославії стало те, що вперше за всю 
історію локальних воєн і збройних конфліктів Сполучені Штати і НАТО 
зазнали протидію в кібернетичному просторі. Всередині Югославії і за її 
межами, доступ до інформаційного натовського сервера був заблокований 
протягом 3-х днів. Навіть поверхове вивчення цього нового явища показує, що 
в подальшому «кібер-війна» може істотно вплинути на подальше 
удосконалення форм і способів інформаційно-психологічного забезпечення 
діяльності збройних сил інших держав. З'явилася нова форма інформаційної 
протидії - «кібер-атака». Інформаційно-психологічне протиборство поширилося 
на кібернетичний простір. 

 
Струнін Д.С. (ВІКНУ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ. 

ЗАГРОЗА ТРЕТЬОЇ ІНТИФАДИ 
 

В сучасних реаліях інформаційна складова стала невід’ємною частиною 
збройних конфліктів, більшості повстань та революцій. Використання 
інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність ведення 
воєнних дій або проведення антидержавних акцій, шляхом створення 
сприятливого інформаційного середовища. У доповіді розглядається здатність 
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впливу інформаційної складової на перебіг/запобігання конфлікту через 
використання методів інформаційно-психологічного протиборства.  

Із послабленням дії британського та французького мандатів над країнами 
Близького Сходу в середині 20 ст. розпочалися масові національні рухи, які з 
закінченням Другої світової війни у багатьох країнах трансформувалися у 
боротьбу за незалежність. На території колишньої держави Палестина виникла 
держава Ізраїль. Поява єврейської держави обурила арабські країни та призвела 
до численних війн та повстань (на арабській мові – інтифада). Із розвитком 
сучасних інформаційних технологій фізичну війну доповнила війна 
інформаційна. У такий шлях палестинські фундаменталісти через регіональні та 
світові медіа переконують світову спільноту у тому, що вони являються 
народом, який бореться проти утисків власних прав та свобод. Їх пропаганда 
чітко спрямована на здійснення їхніх цілей. Вони дали зрозуміти, що 
використовують будь-які засоби для досягнення перемоги, у тому числі й 
масові повстання та локальні збройні конфлікти. Релігійні лідери ісламу і 
політичні керівники Ірану, Палестини та Лівії говорять про те, що вони 
знаходяться у стані війни з Ізраїлем та США. 

Актуальність даної теми підтверджується тим, що останні масові 
заворушення та конфлікти в регіоні, які виникли на тлі рішення Д. Трампа щодо 
перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалиму можуть (за певних 
обставин) призвести до нової – третьої інтифади, тим самим порушити безпеку 
та баланс сил в регіоні, а використання інформації та спеціальних методів 
інформаційно-психологічного протиборства можуть лише підсилити анти-
ізраїльські акції. 

До загальних можливих заходів певних державних та громадських 
структур Ізраїлю, аби запобігти третьої інтифади, можна віднести: 

1. Блокування антисемітських медіа на території Ізраїлю. 
2. Викриття та демонстрація світовій спільноті фактів дезінформації з 

боку арабських інформаційних джерел. 
3. Заповнення світових інформаційних ресурсів проізраїльським 

контентом, особливо в соціальних мережах через мобілізацію певних 
громадських структур. 

4. Створення власної інформаційної кампанії, направлену на арабські 
та інші країни світу, аби забезпечити розуміння історичного підгрунття зміни 
столиці. 

 
Ревуцький Б.В. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПРИЙОМІВ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ В ЗМІ 
 

Що таке нейролінгвістичне програмування (НЛП)? За цим громіздким 
словосполученням ховаються три прості ідеї:  

· “нейро-” відображає той факт, що всі психологічні процеси 
пов’язані з нашою нервовою системою; 
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· Лінгвістична частина назви демонструє важливість мови в 
упорядкуванні та структуруванні нашого досвіду; 

· слово “програмування” вказує на взаємозв’язок та взаємовплив 
психологічної та лінгвістичної складових нашого досвіду, а також всіх 
життєвих процесів. 

НЛП, як і кожна ефективна модель "корегування" мислення, емоцій, 
поведінки однієї людини або групи людей, має свій інструментарій, тобто набір 
специфічних засобів впливу. Всі прийоми НЛП можна поділити на дві 
основних групи: нелінгвістичні технології та лінгвістичні технології. Вони 
включають в себе велику кількість прийомів і майже всі вони,так чи інакше, 
використовуються ЗМІ для впливу на реципієнта. Прикладами нелінгвістичних 
технологій є: прийом маркування тексту - виділення окремих слів;  прийом 
вікової регресії -використання образів які можуть викликати ностальгію тощо. 
До другої групи можна віднести прийом псевдовибору,  прийом зміни фокуса 
уваги об’єкта впливу та інші. Багато з цих прийомів є доволі простими і люди, 
самі цього не замічаючи, часто використовують їх у повсякденному 
комунікуванні. Однак є і такі прийоми, використання яких доволі складно 
виявити. 

Методики НЛП почали використовувати в ЗМІ порівняно недавно. 
Особливо активно вони застосовуються в пострадянських країнах, оскільки 
вони переживають важкий і тривалий період становлення і ЗМІ в цих країнах 
мають великий вплив на формування суспільної думки. Особливо активно 
прийоми НЛП починають використовувати в період президентських та 
парламентських виборів. 

ЗМІ завжди були найкращим і зручним інструментом для маніпуляції над 
свідомістю людини і останнім часом керівництво деяких країн почало активно 
цим користуватись, активно сприяючи ЗМІ  у використанні НЛП. І тому є дуже 
актуальним, особливо зараз в період військового агресії Російської Федерації 
(РФ) проти України, знати прийоми НЛП, які активно використовують ЗМІ, а 
також способи їх виявлення. 

 
Думлер В.К. (ВІКНУ) 

 
МОВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ОБСТАНОВКИ В УКРАЇНІ 
 

Мовне питання – проблема в українському суспільстві, яка полягає у 
історично сформованому розподілі суспільства за критерієм використання двох 
домінуючих, і фактично конкуруючих, мов. Наразі не існує релевантної та 
достовірної інформації про пропорції їх використання в країні, але відомо, що 
розподіл відбувається за регіональним принципом із Заходу на Схід. Саме тому 
ця проблема зазвичай розглядається в контексті культурного розриву між двома 
умовними частинами України.  
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Мовне питання – є наріжним каменем в питанні консолідації 
українського суспільства. Воно неодноразово підіймалося в різних регіонах на 
різних рівнях і слугувало інструментом для маніпуляцій, як у 
внутрішньополітичному середовищі, так і ззовні. Проблема має глибоке 
історичне коріння, а сучасне становище має очевидні витоки. Неспроможність 
політичної влади на етапі становлення України сформулювати мовну політику і 
підтримати національну мову вилилося у проблеми від яких страждає сучасне 
суспільство.  

Найвизначнішим викликом для нашої країни на даному етапі є війна на 
Сході. Однією з першопричин цієї проблеми була культурно-інформаційна 
незахищеність суспільства тих регіонів, невід’ємною складовою якої є мовне 
питання. Сучасна влада прийняла до уваги цей гіркий досвід і намагається 
створити позитивну тенденцію, впроваджуючи різні зміни щодо виправлення 
мовної ситуації в країні.  

Основними цілями при формуванні мовної політики є консолідація 
суспільства та стабілізація суспільно-політичної обстановки в Україні. 
Логічним було б розподілити ці цілі за пріоритетністю. Першочерговим 
завданням для країни є стабілізація, адже лише в умовах стабільності можна 
сформувати адекватний процес розвитку. Підпунктами цього етапу є 
нейтралізація впливу зі сторони РФ, встановлення конструктивного діалогу між 
представниками різних мовних груп, створення умов для зменшення впливу 
російської мови і збільшення української. Коли рівень суспільної думки буде 
достатній, з’явиться необхідність перейти до другого етапу і встановити 
українську мову як безкомпромісну основну та таку, що об’єднує під собою усі 
верстви населення і регіони України. 

 
Лю Бін (ВІКНУ)  

Мінаєв А.В. ( ВІКНУ)  
 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КИТАЮ ТА ЙОГО ЗБРОЙНИХ СИЛ 

 
У період становлення Руху неприєднання Китай, Індія і Бірма 

проголосили п'ять зовнішньополітичних принципів:  
1) взаємної поваги суверенітету і територіальної цілісності,  
2) взаємного ненападу,  
3) невтручання у внутрішні справи один одного,  
4) рівності і взаємної вигоди,  
5) мирного співіснування.  
Ці принципи біли закріплені в преамбулі Конституції Китайської 

Народної Республіки. 
Основні зусилля зовнішньої політики Китаю спрямовані на розвиток 

всебічного взаємовигідного співробітництва, рівноправних відносин взаємного 
виграшу з усіма країнами, збереження миру в усьому світі і сприяння розвитку 
та прогресу людства. Незмінний шлях мирного розвитку - успадкування та 
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розвиток кращої культурної традиції китайського народу, який мав болісну 
долю, незліченні жертви воєн та військових конфліктів. 

КНР проводить незалежну та самостійну мирну зовнішню політику. 
Китай дав світові урочисту обіцянку ніколи не претендувати на гегемонію і не 
займатися військовою експансією. Світове процвітання і стабільність надають 
Китаю можливості для власного розвитку, а розвиток Китаю є і шансом для 
світу. Зростання міжнародного авторитету та глобального впливу КНР веде до 
більш активної участі в міжнародних справах, ініціювання міжнародних 
проектів глобального значення. 

Китай цінує та поважає ООН, неухильно її підтримує як відповідальний 
постійний член Ради Безпеки ООН, максимально сприяє мирному вирішенню 
міжнародних конфліктів, внутрішніх конфліктів в окремих країнах, підтримує 
реалізацію відповідних зусиль світового співтовариства, а також Цілей 
розвитку ХХІ тисячоліття.  

КНР тісно координує свою роботу в ООН з іншими країнами і вважає, що 
всі конфлікти в світі, всі проблеми міжнародної безпеки необхідно вирішувати 
розумно та відповідно до міжнародних норм. Необхідно шукати політичні 
рішення, утримуватися від простого силового тиску та військового втручання 
ззовні. 

На початку 2017 року у двох виступах на міжнародних форумах (у 
Женеві та у Давосі) Голова КНР Сі Цзіньпін закликав всі країни світу створити 
Спільноту людської долі. Китайська зовнішня політика виходить з того, що 
світовий порядок і міжнародна система, що були створені після Другої світової 
війни, як і раніше грають незамінну і вирішальну роль у забезпеченні миру та 
міжнародної безпеки. Тільки на основі дотримання цілей і принципів Статуту 
ООН країни світу можуть вирішувати свої суперечки мирними засобами, 
уникати конфронтації та боротися з глобальними викликами безпеці. 

Китай в сфері міжнародної миротворчої діяльності суворо дотримується 
основних принципів миротворчості ООН, наполягає на неухильному 
дотриманні резолюцій Ради безпеки ООН, неприпустимості їх вільного 
тлумачення заради власної вигоди. КНР виступає за вдосконалення системи 
миротворчих операцій, їх тісний зв'язок з превентивними дипломатичними 
заходами, політичним врегулюванням, будівництвом миру, встановленням 
законного порядку, національним примиренням, поліпшенням життя людей та 
врахуванням їх думок. Китай підтримує реалізацію нового механізму 
готовності миротворчих сил ООН та тісної співпраці ООН щодо підтримання 
миру з регіональними організаціями, всіма контриб’юторами міжнародних 
операцій з підтримання миру. 
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Яценко О.І. (ВІКНУ) 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Актуальність дослідження обумовлена використанням інформаційної 

зброї як невід’ємної складової сучасних збройних конфліктів . Дедалі частіше 
військове протистояння переміщується в інформаційний простір. Метою 
дослідження є аналіз проявів інтервенції Російської Федерації в інформаційний 
простір України та розробка рекомендацій щодо подальшого її 
унеможливлення. 

Аналіз подій в Автономній Республіці Крим (АРК) та на південному 
сході України показав, що проти нашої країни та її Збройних Сил з боку 
Російської Федерації проводяться інформаційно-психологічні операції (ІПсО), 
які складають єдину систему операцій зі взаємопов’язаними цілями, 
спрямованими на: 

підтримку політичних і воєнних рішень керівництва РФ на міжнародному 
рівні, з боку населення РФ та підконтрольних російській владі територій;  

нівелювання та викривлення рішень воєнно-політичного керівництва 
України, порушення діяльності органів військового управління; 

зниження морально-психологічного стану особового складу Збройних 
Сил та інших силових структур України; 

деморалізацію населення України. 
Інформаційна діяльність Росії зіграла значну роль у військових операціях, 

що проводяться на території Східної України з 2014 року. ІПсО 
використовувалися на усіх рівнях, починаючи з політичного рівня (проти 
держави України, державних структур, політиків) для виправдання військових 
дій, ініційованих проросійськими силами до тактичного рівня. Інформаційна 
конфронтація і різні психологічні операції продовжують грати істотну роль в 
нинішній кризі в Україні. Росія використовує різні медіа-канали для проведення 
своєї діяльності проти України, у тому числі державних і приватних 
телеканалів (наприклад, "Перший канал", "Росія 1", "НТВ", "Росія сьогодні", 
"LifeNews"), радіо (наприклад, "Радіо Маяк"), соціальні сервіси Інтернету (у 
тому числі онлайнові публікації, наприклад, Regnum, TV "Зірка", 
"Комсомольська правда", ІТАР-ТАРС, РІА Новини) і мережі соціальних мереж 
(наприклад, YouTube, Facebook. 

До рекомендацій щодо протидії інформаційній агресії можна віднести: 
викриття російської пропаганди та її демонстрація західній спільноті в 

адаптованому варіанті; 
висвітлення подій на Сході України англійською мовою; 
збільшення контролю за російським контентом у мережі Інтернет; 
вироблення власного контенту,який буде здатний замінити російській з 

його притаманними поглядами на світ та авторитарним устроєм суспільства. 
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Храбан Т.Є. (ВІТІ  імені Героїв Крут) 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
На сучасному етапі відбувся перехід від енергетичної епохи до 

інформаційної, що стало основою війн п’ятого покоління (Fifth warfare 
generation – 5GW), сутність яких полягає в тому, що інформація почала 
змінювати свій статус від сили, що допомагала в бою, до сили основної, яка й 
вирішує результат війни. У нових когнітивних конфліктах інформаційної епохи 
потенційні противники будуть шукати способи придушення своїх опонентів і 
позбавлення їх здатності чинити опір зовнішнім атакам методами, що лежать за 
межами традиційних форм ведення бойових дій. Інформаційні війни є 
технологіями, що впливають на інформаційні системи, маючи на меті введення 
в оману масової чи індивідуальної свідомості, виведення з ладу або 
десинхронізацію процесів управління суспільством та його складовими, 
передовсім військовими. Інформаційна війна є електронним конфліктом, де 
інформація є стратегічним здобутком, який варто захопити чи знищити. І 
комп’ютери, й інформаційні системи стають привабливим напрямком першого 
удару. Крім того, створення атмосфери бездуховності і аморальності, 
негативного ставлення до культурної спадщини; маніпулювання суспільною 
свідомістю соціальних груп населення для формування політичної 
напруженості і хаосу; дестабілізація відносин між політичними рухами з метою 
провокації конфліктів, загострення політичної боротьби; зниження рівня 
інформаційного забезпечення органів державного і військового управління, 
утруднення прийняття ними стратегічних рішень; дезінформація населення про 
роботу державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів 
державного управління; провокування соціальних, політичних, національних і 
релігійних зіткнень; ініціювання страйків, масових заворушень та інших акцій 
соціально-економічного протесту; підрив міжнародного авторитету держави-
опонента, його співпраці з іншими країнами; нанесення шкоди життєво 
важливим інтересам держави-опонента в різних сферах. Інформаційні війни 
можуть призвести до повної відмови від традиційного застосування військової 
сили, оскільки скоординовані інформаційні операції можуть дозволити 
обійтися без цього крайнього заходу. Засоби і методи ведення війни постійно 
потребують використання нових методів, переходячи від простих до значно 
складніших. Одним з них стає кібертероризм. Ефективна боротьба с 
кібертероризмом стає ключовим елементом забезпечення інформаційної 
безпеки як однієї з важливих складових національної безпеки держави. У 
сучасній літературі поняття кібертероризм визначається як політичний 
протест, мета якого є безпосередній психологічний вплив на можливих свідків 
терористичних актів ніж на постраждалих; онлайн-шпигунство, матеріальна 
вигода, сприяння проведенню політичної програми, що спрямована на 
соціальні зміни, отримання політичних поступок або завдавання збитків 
опоненту; привласнення, знищення даних або вимога за них викупу, обман 
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клієнтів банку, викрадання особистих даних, створення зловмисних вірусів; 
смерть або тілесні ушкодження, вибухи, аварії на літаку, забруднення води або 
серйозні економічні втрати; і наслідками якого стають психологічний вплив на 
аудиторію інтернету більше, ніж на тих, котрі безпосередньо постраждали. 
Безперечно, що комп’ютерні технології є одним із стратегічних факторів, що 
сприяють все більш широкому використанню інтернету терористичними 
організаціями для вирішення широкого кола завдань, включаючи забезпечення 
матеріальної підтримки, підготовку виконавців, підбурювання до вчинення 
актів тероризму, вербування, фінансування, пропаганду, збір і поширення 
інформації в терористичних цілях, але відмітними рисами кібертероризму є не 
технологічні інструменти, а контекст і мета. Ґрунтуючись на визначенні мети 
кібертерористичного акту як бажання привернути увагу спільноти і отримати 
великий суспільний резонанс, кібертероризм можна розглядати як 
інформаційний терористичний акт. 

Слід зауважити, що генезис тероризму свідчить про його значну 
трансформацію в інтернет-просторі: змінюються форми здійснення 
терористичних актів, мета впливу терористів, методи їх дій та інше. 

 
Дзіман Г.М. (ВІТІ  імені Героїв Крут) 

 
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 
ПИСЕМНОГО МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БІОТЕХНОЛОГІВ 

МОВЛЕННЯ НА ПРОСУНУТОМУ ЕТАПІ 
 

В основі навчання будь-якій дисципліні, у тому числі й іноземній мові, 
лежать принципи навчання. Принципи навчання – це вихідні положення, що 
визначають різні аспекти навчання: зміст, методи, засоби та форми. Виділяють 
загальнодидактичні принципи, лінгводидактичні принципи та власне методичні 
принципи, що випливають із специфіки навчального предмета.  

Отже, сформулюємо принципи, які забезпечуватимуть ефективність 
змішаного навчання англійського професійно орієнтованого писемного 
мовлення майбутніх інженерів-біотехнологів на просунутомі етапі навчання у 
немовному вищому навчальному закладі.  

Так, принцип професійної спрямованості зумовлюється необхідністю 
добору дидактичного матеріалу, орієнтованого на майбутню професійну 
діяльність, а також важливістю імітаційного моделювання комунікативних 
ситуацій, пов’язаних із професійною або навчальною діяльністю. 

Принцип систематичності й послідовності. Цей принцип розглядає 
послідовність пред’явлення і засвоєння навчального матеріалу, поетапне 
формування навичок і вмінь. В основі системності лежать система і підсистеми 
вправ, які передбачають поступове оволодіння навичками та вміннями 
академічного письма. 

Принцип комбінації індивідуального і кооперативного навчання полягає у 
правильному розподіленні навчального часу між цими двома видами 
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діяльності. Цей принцип спрямований на пошук можливостей гармонійного 
поєднання індивідуальних і колективних форм навчання. 

Принцип інтегрованості навчання письма з іншими видами мовленнєвої 
діяльності передбачає одночасний розвиток мовленнєвих вмінь у всіх чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності. 

Принцип систематичності й послідовності є важливим для побудови 
логічної і продуктивної системи навчання. Таким чином, будь-який матеріал чи 
тема повинні подаватись викладачем послідовно та структуровано, що 
сприятиме поетапному формуванню навичок і розвитку вмінь англомовного 
академічного письма на просунутому етапі. 

Принцип індивідуалізації навчання має на меті постійне спостереження, 
адаптування матеріалів та занять до рівня сформованості вмінь у професійно 
орієнтованому письмі, розвиток мотиваційно-ціннісного ставлення до 
навчання, поєднання індивідуальних, групових, фронтальних видів робіт на 
занятті на трьох етапах навчання писемного мовлення: дотекстового, 
текстового, післятекстового.  

Отже, урахування принципів навчання іноземної мови надає нові 
можливості та інструменти досягнення ефективності навчального процесу.  

 
Самойленко К.О. ( КВЛ імені Івана Богуна) 

 
ПРОБЛЕМИ АГРЕСІЇ І НАСИЛЬСТВА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
На сучасному етапі історичного розвитку суспільства проблема агресії і 

насильства актуалізується в умовах становлення інформаційного суспільства та 
глобального інформаційного простору, стрімкого розвитку суспільних 
комунікацій, інформаційно-комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. 
Новітні інформаційні технології трансформують соціальну комунікацію і тим 
самим змінюють суспільства. Традиційні медіа дедалі більше поступаються 
місцем соціальним мережам. Державна ієрархія доповнюється, а подекуди й 
заміщується мережами, більш хаотичними за своєю суттю. Це зменшує 
стійкість і стабільність системи та вимагає від тих, хто має скеровувати ключові 
суспільні процеси у конструктивне русло, кардинально нових підходів, знань і 
навичок. 

Агресія відноситься до найбільш серйозних проблем сучасного людства. 
До основних властивостей вербальної агресії, які притаманні мережі, 
відноситься: а) несиловий характер, відсутність підпорядкування фізичним 
закономірностям (немає маси, ваги, розміру, температури тощо); 
б) нелінійність, тобто непропорційна залежність причини й наслідку, 
порушення закону збереження матерії та енергії, кумулятивний характер, 
можливість лавиноподібного зростання інформації; в) можливість 
максимальної дальності й швидкості розповсюдження, що зростає з розвитком 
інформаційних технологій; г) можливість ідеального клонування; 
д) нелокалізованість у часі — наслідки інформаційної агресії і насилля можуть 
бути розмитими у часі й просторі; е) пандемічність, опосередкований характер і 
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потаємність впливу (інформаційна дія має глобальний характер й на відміну від 
фізичного впливу, може бути абсолютно непомітною); ж) віртуальний характер 
дії, можливість фокусування, селективність, уразливість (крихкість 
інформаційного світу, легкість доступу, можливість зламу інформаційних 
систем). Основними формами вербальної агресії в англомовних соціальних 
мережах є: 1) образа (мовний акт прямої дії, що спрямований на придушення 
інтелектуальної складової свідомості особистості з метою заперечення її 
соціальної значущості). З огляду на той факт, що сучасне суспільство є 
суспільством інформаційним, слід зазначити, що найбільш яскраво оцінка 
представлена в соціальних мережах, де найбільш яскраво представлені 
характеристики політичних діячів, діячів культури і шоу-бізнесу; 2) алюзії. При 
зверненні до алюзії кожен новостворений текст виникає на основі попередньо 
створених текстів. Слід відзначити, що в соціальних мережах автори з 
частотністю використовують алюзії, що пов’язані з негативними модусами 
буття нацизму (стражданнями, відчаєм, страхом, болем, невпевненістю, хаосом, 
злобою, люттю, злістю, ненавистю, зневірою, безвихіддю, абсурдністю); 
3) інвективне слововживання; 4) метафоричний перенос. Аналіз коментаріїв 
довів, що в соціальних мережах широке поширення отримало метафоричне 
перенесення на об’єкт вербальної агресії явища, яке пов’язується зі злом; 
5) вживання прикметників загальної негативної оцінки властивостей, якостей, 
характеристик особистості (предмета, явища), які демонструють негативне 
відношення до адресата. Як свідчить аналіз текстових фрагментів, для оцінки 
використовуються порівняння тільки з тим, що викликає неповагу, презирство, 
огиду, але не ненависть або обурення; 6) звинувачення в порушенні соціальних 
норм. Однією з форм мовленнєвої агресії в соціальних мережах є звинувачення 
опонента в порушення ним норм національно-культурної поведінки, 
нехтування певними культурними цінностями; глузування. Ця форма мовної 
поведінки в соціальних мережах реалізується у вигляді насмішки, яка часто 
будується на підтексті або іронічної розбіжності сказаного з реальним, або 
сарказму, відмітними рисами якого є різкість і нещадність, вираз ненависті; 
7) вороже зауваження. Ворожи зауваження вважається однією з можливих 
форм прояву відкритої яскраво вираженою мовної агресії, як цілеспрямовано-
наступального, так і реактивно-оборонного характеру. До ворожих зауважень 
можливо також віднести злопобажання, які відносяться до мовних актів 
емоційно-оцінного ставлення та емоційного впливу, приводом для яких є 
відчуття адресанту невідповідності адресата і його поведінки нормі або 
уявленням мовця про нього; 8) осуд. Осуд може відбуватися шляхом: 
порівняння з іншим об’єктом (людиною); критики не самого об’єкту, а його 
оточення; 9) погроза. Адресант використовує такі мовні засоби, при яких 
илокуція загрози закладена в семантиці самого мовного акту; 9) вживання 
зниженого слова або виразу для демонстрації негативного ставлення до 
адресата. Будь-яке комунікативне спілкування має на увазі дотримання 
визначених мовних правил. Відмова від їх дотримання свідчить про те, що 
адресант використовує ситуацію комунікативного контакту в особливих 
прагматичних цілях. 
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д.філос.н., проф. Остроухов В.В. (НА СБУ) 
к.т.н., с.н.с. Присяжнюк М.М. (НА СБУ) 

 
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ 

 ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ РОСІЇ 
 

Застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти 
України перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства. 
Наша держава стикнулася з небувалими викликами національній безпеці – 
використанням комунікації в якості зброї, проведенням масштабних за 
розмахом і системних за методами інформаційно-психологічних операцій з 
метою дестабілізації ситуації в країні, підриву довіри до європейських 
цінностей, деморалізації населення та формування «п’ятої колони». 

Сучасні виклики національній безпеці України потребують визначення 
інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку 
інформаційного простору в умовах глобалізації та вільного обігу інформації. І 
не останню роль у цьому контексті відіграють стратегічні комунікації, які у 
новій Доктрині інформаційної безпеки України визначаються як скоординоване 
і належне використання комунікативних можливостей держави – публічної 
дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та 
психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави. А 
побудова дієвої та ефективної системи стратегічних комунікацій є одним з 
пріоритетів державної політики в інформаційній сфері. 

Євроатлантичний курс розвитку України вимагає не тільки розбудови 
інститутів суспільства та держави на засадах західної демократії, а й 
запозичення дієвих механізмів їх захисту в умовах нелінійної агресії – 
стратегічних комунікацій. Концепція стратегічних комунікацій створена 
фахівцями НАТО ще на початку 2000-х років як скоординоване і належне 
використання комунікативних можливостей і діяльності Північноатлантичного 
альянсу, а у разі необхідності – для підтримки його політики, операцій і заходів 
та з метою просування цілей Альянсу. 

Це набуває ще більшої актуальності в світлі нещодавніх заяв вищого 
військово-політичного керівництва Російської Федерації щодо подальшої 
мілітаризації пропаганди –  формування військ інформаційних операцій, одним 
з головними завдань яких має стати ведення кібервійни, а також створення 
відповідної інфраструктури підготовки фахівців. 

До базових підходів організації стратегічних комунікацій варто віднести 
такі: комплексний підхід до діяльності на стратегічному, оперативному і 
тактичному рівнях; врахування всіх наявних можливостей та інструментів 
організації; системність, послідовність і регулярність запланованих заходів;  
скоординовані зусилля усіх залучених суб’єктів комунікації; оперативність, 
вчасне реагування та адаптація до змін у середовищі; створення додаткових 
координаційних органів або механізмів у кризових умовах; інтеграція 
комунікаційної складової до процесу розробки та реалізації управлінських 
рішень. 
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Абрамов А.В. (НУОУ) 
 

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН КІБЕРБЕЗПЕКИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ІТС) 

ОБ’ЄКТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

У сучасному суспільстві кібератаки стають частішими та мають 
тенденцію чинити все значніший і триваліший вплив на економіку країни, тому 
надійний захист від кібератак активно впливає на стан економічної, політичної, 
оборонної та інших складових національної безпеки держави. 

Очевидним є той факт, що порушення функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури держави може призвести до розвитку надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із загибеллю людей, екологічними катастрофами, заподіянням 
великого матеріального, фінансового, економічного збитку або 
великомасштабними порушеннями життєдіяльності міст та населених пунктів. 
У цих умовах важливу роль відіграє забезпечення кібербезпеки об’єктів 
критичної інфраструктури (ОКІ) держави. 

Метою доповіді є визначення основних факторів, що впливають на стан 
кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури. Проведений аналіз існуючих 
систем захисту інформації, дає змогу визначити основні складові системи 
кіберзахисту ІТС об’єктів критичної інфраструктури: нормативно-правова; 
організаційна; технічна; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
відповідних фахівців. 

Кожна із приведених вище складових частин, так чи інакше, впливає на 
стан кібербезпеки ІТС ОКІ. ІТС зазвичай являються об’єктом захисту, як цілісні 
утворення. В той же час, їх складові елементи: обслуговуючий персонал, 
математичне, програмне, технічне, інформаційне забезпечення тощо можливо 
розглядати, як окремі об’єкти захисту від кіберзагроз. 

Кіберзагрози для ІТС можуть виходити з різних джерел: навмисних, 
ненавмисних, природних. Джерела кібератак для інформаційних систем ОКІ 
можуть знаходитись як ззовні (зовнішній порушник) так і зсередини. 

Відповідно проведеного аналізу, на стан забезпечення кібербезпеки ІТС 
ОКІ можуть впливають такі фактори: 

наявність необхідної та достатньої нормативно-правової бази з питань 
забезпечення кібербезпеки ІТС об’єктів критичної інфраструктури; 

наявність джерел кіберзагроз, їх можливості, тип, вид, мета, мотиви, 
зацікавленість у здійсненні кібератак; 

наявність уразливостей у системах кіберзахисту, які можуть 
використовуватися при здійсненні кібератак; 

наявність чи відсутність сприятливих умов для реалізації кіберзагроз; 
привабливість активів, на які власне і спрямовуються кібератаки; 
наслідки від можливої реалізації кіберзагроз; 
рівень фахової підготовки співробітників, відповідальних за кібербезпеку 

на всіх рівнях: організація, підприємство, галузь тощо. 
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Також, одним із таких показників може бути кількість кібератак за 
певний інтервал часу – рік, півріччя, квартал, місяць. 

Крім того, одним із суттєвих показників може бути спрямованість 
кібератак – органи державної влади, енергетика, банківська сфера, об’єкти 
сектору безпеки і оборони, відомства, дипломатичні установи тощо. 

Таким чином, кібербезпека є невід'ємною складовою інформаційної 
безпеки. Водночас інформаційна безпека є важливою самостійною сферою 
забезпечення національної безпеки, яка характеризує стан захищеності 
національних інтересів в інформаційній сфері від зовнішніх та внутрішніх 
загроз і являє собою сукупність інформаційно-психологічної та інформаційно-
технологічної безпеки держави. 

 
Бень В.О. (ЖВІ) 

 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

НЕВРАЗЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК АКТУАЛЬНА 
ЗАДАЧА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
В умовах гібридної війни особливого значення набувають практичні 

форми та інструменти формування здатності військовослужбовців протистояти 
негативним інформаційним впливам. Завдяки новим інформаційним 
технологіям інформаційно-психологічний вплив (ІПсВ) набув таких 
характеристик: прихованість, ефективність, економічність, масштабність 
впливу, витонченість, технологічність, територіальна незалежність. Розпізнати 
негативну інформацію, що деструктивно впливає на військовослужбовця – 
складна задача. Зазвичай людина не схильна розглядати інформацію як реальну 
небезпеку, як загрозу адекватній поведінці та життю в суспільстві. Особливо 
небезпечною є інформація яка деморалізує, дезорієнтує  воїна, дезорганізує 
військову діяльність підрозділу.  

Тому завдання підготовки офіцера, який знає і вміє контролювати 
інформаційні потоки, здатен до інформаційно-психологічних дій та протидій 
ворогові в інформаційно-психологічних операціях, набуває виключної ваги та 
значущості.  

Завданням морально-психологічного забезпечення військової діяльності у 
контексті протидії інформаційним впливам ворога повинно стати першочергове 
формування у всіх військовослужбовців здатність контролювати ті або інші 
інформаційні умови власної діяльності, спроможність здійснювати їх 
моніторинг,  впливати на них. 

Мова йде про інформаційно-психологічну невразливість 
військовослужбовця – це його здатність протистояти деструктивним ІПсВ 
противника, контролювати свою інформаційну взаємодію з інформаційним 
середовищем і на цій основі ефективно управляти своєю професійною 
діяльністю в складних інформаційних умовах військової служби. 

Всі військовослужбовці повинні знати елементарні прийоми роботи з 
інформацією для критичного її аналізу та виявлення інформаційних загроз. Такі 
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прийоми повинні постійно бути в центрі уваги офіцерів, що проводять різні 
види інформування особового складу.  

 
Брановицький В.В. (ЖВІ) 

Ющенко В.О. (ЖВІ) 
 

РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ 
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
На даний час Інтернет є одним з найактивніших засобів розповсюдження 

інформації. За допомогою веб-ресурсів стало можливим впливати на свідомість 
та підсвідомість людей, поширювати матеріали психологічного та 
інформаційного впливу. Досвід АТО показує, що інформаційний простір 
України постійно піддається шкідливим інформаційно-психологічним впливам. 

В мережі Інтернет не було знайдено українських веб-сайтів, де було б 
структуровано та систематизовано інформацію про військову техніку Збройних 
Сил України, в першу чергу техніку вітчизняного виробництва. В той же час, в 
Російській Федерації існують подібні сайти, які орієнтовані на підняття 
бойового духу власних військовослужбовців та залякування противника 
бойовою спроможністю своєї держави. Наприклад сайти «Военное обозрение» 
та «Военные материалы». Тому було вирішено розробити сайт військово-
технічного спрямування, так як аналогів йому немає, а тема буде актуальною в 
даний час. 

Метою роботи є покращення іміджу Збройних Сил в Україні та показ їх 
бойової спроможності іншим державам. 

До початку роботи були проаналізовані деякі українські сайти військо-
технічного спрямування, такі як «НПО Форт», «АвтоКрАЗ» та «Військова 
панорама»  

У роботі вирішено задачу розробки та просуванні веб-сайту визначеної 
спрямованості та ефективного просування його в мережі Інтернет. У ході 
досліджень, шляхом аналізу створеного сайту сформовано висновки, щодо його 
ефективності в мережі Інтернет. З отриманих даних можна зробити висновок 
що розроблений сайт військово-технічного спрямування є досить ефективним 
та цікавим для цільової аудиторії за своїм змістом. 

 
Брановицький В.В. (ЖВІ) 

Селюченко В.В. (ЖВІ) 
 

РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
У теперішній час інформаційна сфера стала ареною боротьби за перевагу 

в ній. Досвід сьогодення показує, що інформаційний простір України став 
новим полем бою, та використовується для ведення гібридної війни. 
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Досвід проведення АТО продемонстрував необхідність у створенні 
ефективних інформаційних ресурсів. Для формування у населення певних 
думок і поглядів та для залучення більшої кількості населення 
використовується всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет, яка забезпечує 
ефективне та оперативне донесення інформації до користувача. Для 
протиборства в інформаційній сфері, вкрай необхідно створювати власні 
ресурси для розповсюдження контенту. 

Дана робота спрямована на розробку та просування інформаційного веб-
сайту військово-патріотичного спрямування. Напрямок розвитку цієї роботи 
пов’язаний з використанням веб-сайтів задля швидкого розповсюдження 
матеріалів, підвищення морально-психологічного духу українських 
військовослужбовців, підтримку престижу ЗСУ, військово-патріотичне 
виховання молоді, агітацію вступу до лав ЗСУ, зокрема до вищих військових 
навчальних закладів. 

У роботі вирішено задачу розробки веб-сайту визначеної спрямованості 
та ефективного просування його в мережі Інтернет. Для створення веб-сайту 
була використана CMS-система WordPress. 

Для аналізу ефективності створеного сайту “Мілітарна Україна” були 
використані статистичні дані плагіна WP Statistics та звіти сервісу Google 
Analytics. Статистика показала перспективність веб-сайту. 

Результати аналізу сайту показали, що створений веб-сайт є ефективним, 
тому слід надалі здійснювати адміністрування, наповнення визначеним 
контентом, підтримку та вдосконалення сайту. 

 
к.і.н. Вигівська О.В. (ЖВІ) 

Єсмаханов Д.Г. (ЖВІ) 
 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА 

 
У сучасних умовах безперервний розвиток техніки сприяє послідовному 

підвищенню обсягу та швидкості поширення інформації. Щодня 
вдосконалюються можливості інформаційного охоплення великих територій і 
великої кількості людей у найкоротші терміни. Разом з позитивними явищами 
глобальної інформатизації чітко проступають контури нових міжнародних 
проблем. Перш за все, це стосується сфери інформаційної безпеки та 
інформаційного протиборства. Не можна стверджувати, що ці проблеми 
виникли тільки в умовах глобальної інформатизації, але поява єдиного 
інформаційного простору дала змогу перетворити його в ще одне поле 
протиборства в міжнародних відносинах. 

Дедалі очевиднішою стає залежність державної влади від можливостей 
здійснювати інформаційне протиборство в зовнішньо- та 
внутрішньополітичних сферах. Основні тенденції змін характеру геополітичної 
боротьби держав, розвиток процесу глобалізації на початку XXI століття 
свідчать про те, що разом з традиційними силовими методами й засобами 



 265

вирішення проблем все частіше використовуються інформаційні засоби. 
Основним засобом ведення інформаційного протиборства є національні та 
транснаціональні ЗМІ, а також будь-які інші інформаційні мережі, здатні 
впливати як на світогляд, політичні погляди, правосвідомість, менталітет, 
духовні ідеали та цінності кожної людини, так і на суспільство в цілому. 

Теорія інформаційної боротьби під впливом комплексу об'єктивних і 
суб'єктивних чинників пройшла складний еволюційний шлях від сприйняття її 
як допоміжного засобу під час виконання бойових завдань на тактичному рівні 
до надання їй глобальної функції управління політичними процесами на 
стратегічному рівні. 

Проблеми, що виникли в зв'язку з переходом до інформаційного 
суспільства, ще більше загострюють необхідність осмислення закономірностей, 
особливостей і наслідків розробки та впровадження нових засобів масової 
інформації та комунікації. З огляду на новизну, складність і певну унікальність 
проблематики, до цієї пори немає достатньо узгодженої системи 
диференційованих наукових досліджень про сутність інформаційного 
протиборства, методичних основ вивчення та напрацювань за цим напрямком. 

Таким чином, питання інформаційної безпеки на державному рівні та 
просування національних інтересів за межами власної держави, має велике 
науково-прикладне значення, передусім, щодо дослідження механізмів 
державного управління та розробки науково обґрунтованої стратегії й тактики 
забезпечення національної інформаційної безпеки. 

 
к.і.н. Вигівська О.В. (ЖВІ) 

Бердішаєв С.А. (ЖВІ)  
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
БОРОТЬБИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ 

 
Значне зростання значущості інформаційної сфери життя суспільства в 

другій половині XX – початку XXI століття та  збільшення потенціалу засобів 
інформаційного впливу на суспільство зумовили їх включення в арсенал 
інструментів міждержавного протиборства.  

Сучасний досвід ведення інформаційної боротьби дозволяє припустити, 
що вона може розглядатися не тільки як специфічний спосіб не летального 
ураження противника, а й як самостійна форма протистояння. Руйнування в 
інформаційному просторі держави (зокрема у його військовій сфері) 
створюється шляхом інформаційного впливу на армію та суспільство загалом. 
Розвиток систем, засобів і методів інформаційного впливу на інформаційний 
простір інших держав ставить проблему розробки теоретичних і практичних 
основ ведення інформаційного протиборства як невід'ємної частини воєнного 
мистецтва. 

Якщо раніше інформаційно-психологічний влив (ІПсВ) відбувався 
переважно за допомогою листівок та іншої друкованої агітації, що була 
спрямована на одночасний прояв як негативних, так і позитивних  емоцій, 
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почуттів і навіть бурхливих масових реакцій у суспільстві, то з часом принцип 
залишився таким самим, тільки в інформаційному суспільстві можливості ІПсВ 
стали набагато потужнішими в першу чергу завдячуючи електронним ЗМІ иа 
соціальним сервісам Інтернету, що забезпечило практично блискавичне та 
масове поширення "сучасних листівок" у глобальному масштабі. 

У концепціях національної безпеки багатьох провідних країн світу 
визначено, що головною рисою нового століття буде перенесення акцентів у 
сферу інформаційного протиборства, а досягнення інформаційної переваги стає 
обов'язковою умовою перемоги над будь-яким противником. 

Вивчення сучасних методів інформаційно-психологічної боротьби у 
воєнній сфері дозволить запобігати негативним впливам та вдосконалювати 
практики інформаційного протиборства, спрямованого на запобігання, 
локалізацію і вирішення воєнно-політичних конфліктів. 

 
Гаращук  М.С. (ЖВІ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА УКРАЇНУ 
 

Низка військових теоретиків, журналістів, політиків, військових 
експертів в питаннях міжнародної безпеки стверджують, що саме гібридні 
війни стануть основним типом військових конфліктів 21 сторіччя. А основним 
предметом ураження за допомогою інформаційно-психологічних впливів 
(ІПсВ) є свідомість населення та військовослужбовців країни-мішені. 

Деструктивні ІПсВ в рамках антиукраїнських інформаційно-
психологічних операцій Росія активно розпочала ще з часу оголошення нашою 
державою незалежності 24 серпня 1992 року. Адже російське керівництво, 
особливо в особі Володимира Путіна, який керує Росією з 2000 року, 
поставивши собі за мету відновлення великодержавності і створення нової 
російської імперії, не може змиритися з відходом України від попередньої 
радянської імперії та приєднанням її до європейської системи цінностей, 
майбутнім вступом до Євросоюзу та набуттям членства в НАТО. 

Відтоді і постійно Росія веде широкомасштабну інформаційну кампанію 
проти нашої Держави, мета якої у перші роки незалежності полягала у 
встановленні повного контролю над зовнішньою та внутрішньою політикою 
України і, таким чином, утримання її у сфері свого геополітичного впливу. 

Розглядаючи ІПсВ на Україну з боку Росії в історичному ракурсі 
необхідно виділити низку таких особливостей: 

1. Інформаційні операції  РФ санкціонуються на вищому державному 
рівні, завчасно плануються, ретельно готуються і ведуться скоординовано. 

2. В інформаційних операціях  РФ безпосередню участь бере вище 
державне керівництво. 

3. Основою інформаційних операцій  РФ є неприкрита дезінформація як 
свого населення, так і всієї світової спільноти. 
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4. У якості ворога для росіянина постає простий українець як жадібна, 
обмежена, заздрісна, кровожерлива, підла істота, що повністю позбавлена 
людських рис. 

5. Використання з антигуманними цілями релігійності громадян окремих 
районів Донецької та Луганської областей. 

Загалом пропаганда Російської Федерації витончена, добре організована, 
високотехнологічна і потребує багато зусиль від командирів і особового складу 
для її нейтралізації. 

Морально-психологічне забезпечення підготовки і діяльності військ 
повинне бути в першу чергу спрямоване на вирішення протидії деструктивній 
пропаганді противника. 

 
к.т.н. Жилін А.В. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 

Сударіков Є.О. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 
 

THREAT INTELLIGENCE В ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНОГО  
ВИЯВЛЕННЯ ТА БЛОКУВАННЯ КІБЕРЗАГРОЗ 

 
Системи кіберзахисту будуються на основі відомостей та знань про 

кіберзагрози, що мали місце раніше. Кіберзлочинці ж давно використовують 
суспільний досвід для здійснення нових, більш удосконалених атак, опис яких 
на даний час відсутній. До недавнього часу мало хто приділяв увагу щодо 
обміну тими знаннями та досвідом, які б були корисними у виявленні та 
запобіганні цих атак. Тому в доповіді розглядається Threat Intelligence як новий 
процес кіберрозвідки та можливість її реалізації на основні платформ з 
відкритим вихідним кодом. 

Розвідка загроз (з англ. Threat Intelligence) – побудова на основі 
спостережень сукупності знань про можливі кіберзагрози, а також практичні 
рекомендації щодо протидії їм. Сервіси кіберрозвідки поєднують в собі 
інфраструктуру кібермоніторингу з висновками спеціалістів центрів 
розслідування та реагування на інциденти. Дані для даної інфраструктури 
поступають з розподіленої мережі моніторингу і HoneyNet-пасток, результатів 
аналізу бот-мереже, онлайн конференцій, приватних груп у соцмережах, а 
також в результаті обміну інформацією з Interpol і об’єднаннями по протидії 
кіберзагрозам.  

Процес розвідки поділяється на п’ять основних етапів, що утворюють 
певний цикл: етап планування (встановлюється мета, вимоги та пріоритети 
інформації, що отримується), етап збору (діяльність збору інформації для 
задоволення цілей першого етапу), етап обробки (інтерпретація, транслювання 
та уніфікація зібраних вихідних даних), етап підготовки даних (процес 
уточнення та підтвердження вихідних даних) та етап поширення інформації 
споживачам, які можуть бути як зовнішніми споживачами, так і власні 
підрозділи інформаційної безпеки. 

Для автоматизації даного циклу можуть використовуватись 
спеціалізовані платформи TIP (з англ. Threat Intelligence Platform). 
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YETI (Щоденна розвідка загроз, з англ. Your Everyday Threat Intelligence) 
являє собою класичну TIP, яка здатна агрегувати дані з різних джерел і 
збагачувати їх. Також дана платформа легко встановлюється, поєднує події, 
візуалізує інформацію за допомогою графів та є простою в налаштуванні та 
підтримці. 

MISP (Платформа обміну інформацією про шкідливі програми, з англ. 
Malware Information Sharing Platform) – лідер серед всіх платформ кіберрозвідки 
з відкритим вихідним кодом. Платформа підтримує всі відомі формати 
експорту та імпорту даних, використовує візуалізацію графами, класифікує 
інциденти. Існує багато навчальних матеріалів з використання, встановлення, 
налаштування та адміністрування, а також щомісячні оновлення, які є 
важливими для забезпечення інформаційної безпеки. 

 
к.т.н. Канкін І.О. (ЖВІ) 

Кудряшов О.І. (ЖВІ) 
 

ДОСВІД РОЗРОБКИ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ ЯКА МОТИВУЄ НА ВСТУП ДО 
ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
На сьогоднішній день досвід АТО показав, що на протязі тривалого часу 

проти нашої країни проводиться широкий спектр інформаційно-психологічних 
операцій. Для того щоб протистояти цьому впливу, необхідно створювати 
власну медіа продукцію. 

Проблема полягає в тому що в Україні не вистачає ресурсів та військових 
фахівців для розробці якісної медіа продукції, серед яких відеопродукція є 
найефективнішою.  

Метою даної доповіді є збільшення кількості бажаючих вступати до 
вищих військових навчальних закладів за рахунок створення та використання 
відеопродукції мотиваційного характеру.  

Особливість роботи полягає в сумісному використанні методики аналізу 
цільової аудиторії за стандартами НАТО з досвідом операторського мистецтва і 
монтажу під час створення відеопродукції мотиваційного характеру. 

Для досягнення мотиваційного ефекту необхідно враховувати 
психологічні вразливості, техніки переконання та аргументи важливі для 
цільової аудиторії. Саме при використанні усіх цих елементів буде створена 
якісна та ефективна відеопродукція мотиваційного характеру. 

Оцінка ефективності розробленої відеопродукції показала, що за її 
допомогою можливо мотивувати обрану цільову аудиторію на вступ до вищих 
військових навчальних закладів. 
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к.т.н. Канкін І.О. (ЖВІ) 
Полищук Д.О. (ЖВІ) 

 
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОТОВИСТАВКИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
 

Метою роботи є збільшення кількості бажаючих вступати до лав 
Збройних Сил України за рахунок створення та використання саме друкованої 
продукції мотиваційного характеру. 

В роботі був запропонований підхід з об’єднанням стандартів НАТО по 
плануванню та організації психологічних операцій з власним досвідом 
створення друкованої продукції мотиваційного характеру. Створення формуляру 
є основним компонентом у розробці якісної продукції, так як в ньому 
відображаються основні результати аналізу цільової аудиторії (ЦА). В 
результаті цього процесу у друкованій продукції використовуються лише ті 
аргументи, які важливі саме для визначеної ЦА. 

Висновок: в представленій продукції врахований аналіз ЦА з 
використанням аргументів, які важливі саме для об’єкту впливу, а також їх 
потреб та психологічних уразливостей. Дану продукцію можна використовувати 
як в зоні АТО для впливу на населення, яке не визначилося яку сторону 
конфлікту обрати, так і для демонстрування населенню нашої країни для 
збільшення довіри до військових формувань та керівництва країни. 

 
к.в.н. Кацалап В.О. (НУОУ) 
к.в.н. Войтко О.В. (НУОУ) 

 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Належне виконання функцій і завдань Збройними Силами України, як 
основних суб’єктів забезпечення обороноздатності держави вимагає 
досягнення необхідного стану інформаційної безпеки у воєнній сфері. 
Виконання цього завдання можливе за рахунок удосконалення різних систем, 
як цивільного так і військового призначення. Але в умовах агресії Російської 
Федерації досліджувати на скільки потрібно удосконалювати систему 
управління, розвідки або якусь іншу є досить кропітким і довготривалим 
процесом. Тому тільки комплексне, скоординоване і належне використання 
стратегічних комунікацій Збройних Сил України дозволить виконати завдання 
інформаційної операції Збройних Сил України. 

Аналіз нормативно-правової бази Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України свідчить про те, що основні завдання інформаційної 
операції в інтересах стратегічних комунікацій Збройних Сил України досі 
визначені тільки фрагментарно, як окремі елементи інформаційної безпеки при 
якому здійснюється запобігання шкоди через: 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації; 



 270

негативний інформаційний вплив; 
негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 
несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації. 
Метою доповіді є визначення основних завдань інформаційної операції Збройних 

Сил України, які впливають на формування вимог до системи стратегічних 
комунікацій Збройних Сил України. 

В основі завдань інформаційної операції Збройних Сил України є наміри, 
дії (бездіяльність) або явища та чинники, прояв яких може призвести до 
негативних наслідків і нанесення шкоди інформаційній інфраструктурі та 
інформаційним ресурсам.  

Таким чином, інформаційна операція Збройних Сил України є основною 
складовою для інформаційного впливу на особовий склад військ противника та 
являється координуючим елементом системи стратегічних комунікацій 
Збройних Сил України.  

 
Мілих Є.Г. (НУОУ) 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

В ІНТЕРЕСАХ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ ОПЕРАТИВНИХ СИЛ 
 

Україна, яка є мішенню РФ у «гібридній» війні, гостро потребує дієвих і 
апробованих засобів протидії. Полем битви наразі є не тільки фізичний простір 
країни, а предметом – її суверенітет і територіальна цілісність, а й «серця та 
розум» громадян і лояльність та підтримка світової спільноти. У цій війні 
переможе той, чий наратив переможе. Отже, критичної ваги набувають 
механізми формування цього наративу, канали його поширення, його 
прийнятність для аудиторії, перехід до проактивної політики.  

Стратегічні комунікації (СК) є тим інструментом, що відповідає всім 
зазначеним вимогам, а також застосовується в сучасній практиці провідних 
країн. З огляду на специфічний стан неоголошеної війни в Україні для 
застосування нашою державою інструменту стратегічних комунікацій вважаємо 
за доцільне звернутися передусім до досвіду НАТО. 

СК передусім є діяльністю з гармонізації тем, ідей, образів і дій. 
Прийнято вважати, що стратегічні комунікації це не просто питання 
«повідомлення», «відправника» і «отримувача» за класичною схемою 
комунікативного акту. СК передбачають діалог і підхід до побудови відносин 
на основі уважного ставлення до культурних та історичних особливостей, 
місцевих способів ведення справ і виявлення місцевих лідерів думок. У 
військовій сфері, як правило, йдеться про гармонізацію всіх заходів у сфері 
публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю та (військових) інформаційних 
операцій. Отже, СК є одночасно і процесом (узгодження слів і справ з метою 
впливу та надання інформації), і результатом цього процесу.  

СК в інтересах операції об'єднаних оперативних сил передусім мають 
бути спрямовані на підрив і делегітимізацію противника у спосіб набуття 
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підтримки й визнання з боку місцевого населення, електорату своєї країни, 
міжнародної громадськості та всіх інших цільових груп. Сутність СК полягає в 
тому, що сформульовані для різних цільових аудиторій меседжі не 
конфліктують один з одним. Ключові компоненти процесу реалізації СК: 

розуміння владою суспільства, його інформування та залучення для 
просування інтересів і цілей через вплив на сприйняття, установки, 
переконання та поведінку; 

узгодження дій, зображень, висловлювань на підтримку політики й 
планування з метою досягнення всеосяжних стратегічних цілей (overarching 
strategic objectives); 

визнання того, що всі операції і види діяльності є важливими 
компонентами процесу комунікації; 

визнання того, що СК є не додатковими діями, а невід’ємною частиною 
планування та реалізації усіх воєнних операцій та видів діяльності. 

Отже, змістовим ядром СК є формування [стратегічного] наративу – 
переконливої сюжетної лінії, яка може пояснити події аргументовано і з якої 
можна дійти висновків щодо причин перебування держави в конфлікті та щодо 
перспектив держави в разі успішного виходу з нього.  

 
Орищук І.О. (ЖВІ) 

Савущік І.М. (ЖВІ) 
 

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОРОЛИКА З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, розбудови 

Збройних Сил України, вагомої актуальності набуває підготовка 
висококваліфікованих фахівців, до яких висуваються нові, більш високі вимоги 
як до військовослужбовців. Все це призводить до необхідності впровадження 
якісно нових, інноваційних методів навчання. 

Досвід проведення АТО показав крайню значимість якісної професійною 
підготовкою військовослужбовців. 

Під час організації навчального процесу у ВВНЗ основними методами 
навчання є словесний, наочний та практичний. Найбільш якісним методом 
навчання є наочний метод, який найчастіше включає метод показу. 
Ефективність цього методу обумовлена особливостями сприйняття інформації 
людиною. Ефективність запам’ятовування під час навчання становить 10% 
коли людина читає очима, 50% бачить та чує та 95% коли навчає інших  

Тому для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу 
курсантами за темою: "Історія розвитку інформаційно-психологічного 
боротьби", було створено навчальний фільм з "Історія розвитку ІПсО". 

В ньому висвітлюються основні етапи розвитку форм та способів 
інформаційних та психологічних операцій. У зв’язку з цим фільм розділений на 
декілька сцен: загальні поняття інформаційної війни, періоди давньої історії, 
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психологічні війни до 20 століття, психологічні війни протягом 20 століття та 
сучасні події.  

Розроблений навчальний фільм має тривалість 12 хвилин та створений в 
форматі MPEG2.  

 
Опанюк Ю.В. (ЖВІ) 
Шевчук Д.С. (ЖВІ) 

 
РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ МОТИВУЮЧОЇ  

НА СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ 
 

Україна знаходиться в умовах протистояння збройній агресії Росії, як 
результат, відбуваються безповоротні втрати особового складу Збройних Сил 
України. Тому вкрай необхідним завданням є поповнення чисельності 
Збройних Сил України. 

Однак, висвітлення у засобах масової інформації фактів поранення та 
загибелі військовослужбовців викликає у громадян України, які майже готові 
були віддати життя за Батьківщину, відчуття страху і, як наслідок, ухилення від 
служби у Збройних Силах України. Частково покращити ситуацію, яка виникла, 
можливо шляхом проведення відповідних заходів мотиваційного характеру. 

Ключовим завданням  державної програми розвитку ЗСУ на період до 
2020 року є: комплектування військовослужбовцями за контрактом – до 80%. 

На даний час в Україні існує потреба у військовослужбовцях контрактної 
служби, так як, на початок 2018 року чисельність військовослужбовців 
контрактної служби становить тільки 57%. 

Головною метою роботи було створити привабливий продукт, який би 
викликав зацікавленість та бажання вступити на контрактну службу в ЗСУ. 

Для ефективності друкованої продукції була обрана відповідна цільова 
аудиторія та проведений її аналіз, який полягає у проведені моніторингу, 
детальному вивченні самої цільової аудиторії, та її життєвого середовища. 

Було проаналізовано основні канали розповсюдження і визначено що 
мережа Інтернет є найбільш впливовіший засіб інформації. 

Для більш ефективного впливу на цільову аудиторію було розроблено 
серію друкованої продукції. До складу серії входять 3 листівки, на яких 
зображені герої та загальна агітаційна листівка. 

За допомогою методу експертної оцінки було виявлено, що розроблений 
продукт можливо оцінити як ефективний та якісний контент для мотивації 
цільової аудиторії щодо підписання контракту з ЗСУ. 
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Опанюк Ю.В. (ЖВІ) 
Самойленко О.А. (ЖВІ) 

 
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ В 

СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 
 

Досвід протистояння агресії РФ проти України показує, що дані в мережі 
Інтернет, особливо дані з російських соціальних мереж (СМ), напередодні та 
під час проведення АТО широко використовувалися та використовуються 
противником для здійснення деструктивного ІПсВ на населення України, 
особовий склад силових структур та військово-політичне керівництво держави.  

Основним каналом розповсюдження інформації в Інтернет є СМ. 
Соціальна мережа – майданчик в Інтернеті, де можливо самостійно публікувати 
інформацію і обмінюватися нею з іншими людьми, та спілкуватись. Основне 
завдання СМ – це допомогти користувачеві поділитися з друзями тим, що він 
опублікував. 

Досвід проведення АТО продемонстрував необхідність у створенні 
спеціалізованої тематичної групи, яка б дала змогу в подальшому 
використовувати її для розміщення продукції ІПсВ. 

Було проведено аналіз існуючих засобів розповсюдження матеріалів 
психологічного впливу в СМ. Найбільш відомим і масованим застосуванням 
цих технологій стала інформаційна війна Російської Федерації проти України, а 
саме в СМ Вконтакте, яка широко розгорнулася на початку 2014 року 
одночасно із захопленням Криму.  

Також було визначено основні цільові аудиторії контенту в СМ. 
Проведено аналіз методів популяризації тематичної групи в СМ Вконтакте. 

На сьогодняшній день популяризація сторінки в СМ є одним з 
найважливіших процесів для створення ефективного каналу розповсюдження 
матеріалів ІПсВ. Це досить важкий і цікавий процес, що вимагає 
індивідуального підходу до організації процесу популяризації з врахуванням 
багатьох чинників. 

Представлено відповідний алгоритм просування тематичної групи 
«Вконтакте», в якому вказаний покроковий план: від створення спільноти або 
сторінки до інструментів популяризації для просунутих користувачів. 

Проведено оцінку ефективності застосування тематичної групи як каналу 
розповсюдження матеріалів ІПсВ, було доведено відповідність її усім 
поставленим вимогам, та можливість використання за призначенням. 

Тематична група в подальшому дозволить оптимізувати процес доставки 
інформації до цільової аудиторії, в зв’язку з тим, що основним джерелом 
отримання інформації для багатьох цільових аудиторій є СМ, а саме Вконтакте, 
це і обумовлює актуальність створення тематичної групи, яка підвищить 
ефективність виконання завдань інформаційно-психологічної протидії. 
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Орищук І.О. (ЖВІ) 
Кузьменко Є.М. (ЖВІ) 

  
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ АБІТУРІЄНТА 
 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, розбудови 
збройних сил, вагомої актуальності набуває підготовка висококваліфікованих 
фахівців, до яких висуваються нові, більш високі вимоги як до 
військовослужбовців. Все це призводить до необхідності впровадження нових 
методів відбору кандидатів для продовження навчання у вищих військових 
навчальних закладах (ВВНЗ). 

Досвід проведення АТО показав виключну значимість якісного 
професійного відбору, адже лише мотивовані та добре підготовлені фахівці 
можуть максимально якісно виконувати завдання у зоні бойових дій. 

В доповіді запропоновано розглянути роботу програмного модуля 
автоматизації процесу відбору кандидатів для продовження навчання за 
напрямком ІПсО. 

У ході виконання роботи було проаналізовано методи та способи 
складання тестових завдань. На основі отриманих результатів було розроблено 
тестові завдання, які з достатньо високою вірогідністю визначають доцільність 
продовження навчання кандидата за напрямком ІПсО. Також було 
проаналізовано п’ять конструкторів тестових завдань і обрано один – 
безкоштовний та з найбільшим набором необхідних інструментів. Ефективність 
програмного модуля було оцінено за допомогою методу експертних оцінок. 

Процес первинного відбору кандидатів на будь-які посади є 
обов’язковим, адже це допоможе економити багато часу і матеріальних 
ресурсів, які могли б були використані нераціонально в результаті підготовки 
спеціалістів, які не мають первинних навичок у певному напрямку. Програмний 
модуль цілком підходить для виконання поставлених завдань і може 
використовуватись під час вступної кампанії до ВВНЗ. 

 
к.н.держ.упр. Петрик В.М. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 

Ковальчук Є.А (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 
 

ЩОДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 
 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогодні існують 
реальні загрози інформаційному простору України. Тому нагальним 
залишається завдання щодо дослідження інформаційної агресії для розробки 
відповідних заходів із захисту інформаційного простору України в інтересах 
забезпечення національної безпеки нашої держави. Для підвищення 
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ефективності протидії інформаційній агресії РФ необхідно розробляти 
відповідне програмне забезпечення з моніторингу Інтернету до якого входить 
база даних для аналізу цієї агресії. 

Дійсно, є роботи та розроблені засоби доктора технічних наук Ланде Д.В. 
для контент-моніторингу інформаційних потоків. Проте, вони написані на 
надто складній термінологічній мові, яка є складною для людини, що не має 
спеціальних знань. Звичайній людині з гуманітарною освітою або з технічною, 
але без спеціальних знань, важко буде розібратись в даному програмному 
продукті без сторонньої допомоги відповідних фахівців.  

Потрібно розробити програму, яка буде доступною для сприйняття 
кожному, навіть «чайнику» і буде виконувати ті ж самі операції не 
поступаючись функціональним можливостям програми Ланде Д.В. До того ж 
користувач зможе самостійно вносити необхідні корективи до програми. 

Також, існують роботи кандидата технічних наук Панченко В.М., які 
описують використання електронно-інформаційних ресурсів і потоків в 
контексті нового інформаційного суспільства та інформаційні операції в 
асиметричній війні Росії проти України. В даному випадку її дослідження 
досить чітко і зрозуміло висвітлюють дану тематику, однак, бракує 
розробленого програмного забезпечення для вирішення даної проблеми. 

Для проведення аналізу інформаційної агресії Російської Федерації проти 
України з використанням мережі Інтернет необхідно провести дослідження для 
вирішення таких завдань: 

1. Розробити спеціальне програмне забезпечення з виявлення через 
мережу Інтернет шкідливих інформаційно-психологічних впливів з боку 
російських та сеператиських організацій та їх представників (по комбінації 
ключових слів) до якої також входить база даних для аналізу цієї агресії. 

2. Розробити відповідне методичне забезпечення для користування 
спеціальними програмами. 

3. Визначити можливі сфери застосування спеціального програмного 
забезпечення. 

4. Розбити пропозиції щодо подальшого вдосконалення існуючого 
спеціального програмного забезпечення для підвищення ефективності аналізу 
інформаційної агресії РФ проти України. 

5. Розглянути можливість написання спеціального програмного продукту 
з принципово новими функціями (лінгвістичний аналіз тексту) для 
моніторингу і аналізу інформаційної агресії РФ проти України. 

 
к.і.н. Вигівська О.В. (ЖВІ) 

Петрук К.О. (ЖВІ) 
 
ПСИХОІСТОРИЧНА ВІЙНА: ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ІСТОРІЇ ЯК 
РІЗНОВИД ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  БОРОТЬБИ 

 
У сучасному світі теорія та практика політичного маніпулювання 

отримали досить глибоку наукову розробку та практичне застосування. 
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Загальна технологія глобального, загальнодержавного маніпулювання зазвичай 
ґрунтується на систематичному впровадженні у масову свідомість історичних 
фальсифікацій, які виступають соціально-політичними міфами,  спрямованими 
на утвердження певних цінностей та норм. Переважно вони сприймаються на 
віру без раціонального, критичного осмислення.  

Історичні міфи складають фундамент усієї ілюзорної картини світу, яка 
створюється маніпуляторами. Так, головними конструкціями комуністичної 
системи маніпулювання виступали міфи про приватну власність як про головне 
джерело соціального зла, про неминучість краху капіталізму та світову 
революцію, про керівну роль робітничого класу і його комуністичної партії, про 
єдине вірне вчення − марксизм-ленінізм. 

Спосіб подання інформації нерідко відіграє вирішальну роль у тому, щоб 
зміст, який передається, був сприйнятий так, як необхідно його відправнику. 
Однією з ліній боротьби за минуле виступає фальсифікація історії, коли 
технології пов’язані в першу чергу з перекручуванням та однобічним 
висвітленням історичних подій.   

Анексія Криму та події на сході України показали, наскільки психосфера 
людини залежна від зовнішніх чинників, у тому числі й свідомого 
маніпулювання історичним минулим задля здійснення поділу суспільства за 
уявними розбіжностями. Перекручування, фальсифікація історичних подій – 
потужна зброя у сфері загалом інформаційної війни та психоісторичної війни 
зокрема. 

Мета психоісторичної війни − зруйнувати організацію психосфери 
людини та суспільства, посадивши її на помилкові інформаційні потоки, 
впровадивши ворожі концепції в просторі та часі, позбавивши її власних сенсів 
та цінностей, нав'язавши чужі − руйнівні та паралізуючі волю. 

Таким чином, битва за історію стає головною битвою  інформаційної 
війни у психосфері, оскільки вона підриває останню за декількома напрямами. 
Саме тому ця сфера поступово стає основним театром дій інформаційної війни, 
яка в психосфері стає війною психоісторичною.  

 
к.н.держ.упр. Петрик В.М. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 

Красовський О.І. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОГО НЕОШОВІНІСТА 
ОЛЕКСАНДРА ДУГІНА 

 
Олександр Дугін у своїй ідеології використав праці багатьох відомих 

політологів та геополітиків. Більшу частину ідей він запозичив у 
К. Хаусхофера, який ввів теорію планетарного дуалізму, боротьби між 
морськими силами та континентальним блоком. Також К. Хаусхофер ввів 
термін «Новий Народ», який своє місце у нациському режимі. 

Продовжуючи ідеї Карла Хаусхофера про «континентальний блок»Дугін 
використав популярний в Росії термін «Євразія». Додаючи до нього 
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специфічний російський сенс «Росія-Євразія», спонукає росіян попрацювати на 
Велику Євразію. 

Щоб відстояти незалежність Великої Євразії, Росія – Євразія повинна 
зібратися у світовий центр – Нову Імперію – з сил, готових увійти в 
антиамериканську гру. У дугінському проекті найважливішою частиною Нової 
Імперії повинна стати Європейська Імперія з центром в – Німеччині. При цьому 
Північній Німеччині належить інтегрувати Балтику – від Латвії до Норвегії. 
Навколо Південної Німеччини збереться католицький пояс від Польщі до 
Хорватії, включаючи захід України і Білорусії. Забравши під себе європейський 
Захід - ця імперія витіснить США з Середземномор'я і візьме під контроль 
Близький Схід з Північною Африкою. 

Другим ядром Нової Імперії стане Іран. Як вважає Дугін, його зона 
простягнеться від кордонів Індії по Вірменію і прихопить пострадянcьку 
Середню Азію, сюди ж приєднаються останки Туреччини після про іранської 
революції в ній. 

«Іранська геополітична лінія» пройде через Дагестан, Чечню, Абхазію до 
Криму, закриваючи туди доступ вагабітам. На сході небезпеку для Росії з боку 
Китаю зможе стримати тільки Тихоокеанська імперія Японії – її вплив 
простягнеться від Австралії до Південних Курил включно. 

Згідно Дугіну, для збільшення населення «факт приналежності до 
російської нації повинен бути як неймовірна розкіш». Інші етноси і конфесії 
Росії повинні відчувати, що вони живуть не в «російській націоналістичній 
православній державі», а «поряд з російським православним народом» в 
континентальній Імперії, в якій всі громади рівні за статусом. 

Якщо коротко підсумувати, кінцева мета ідеології Олександра Дугіна – 
створення євразійської імперії. Борець «за встановлення історичної 
справедливості» Олександр Дугін тлумачить незалежність України винятково в 
термінах «українська проблема», що несе загрозу не тільки для РФ, але і для 
всієї Євразії. 

 
к.т.н., с.н.с. Присяжнюк М.М. (НА СБУ) 

Люля В.С. (НА СБУ) 
 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Інтернет і соціальні мережі у його складі стали ефективним інструментом 

суспільного розвитку і міждержавних відносин. Проте, їх зростаюча важливість 
зумовлює вразливість інформаційної інфраструктури, яка стала каналом 
здійснення інформаційної агресії та ведення інформаційних воєн.  

Сучасні соціальні мережі використовують також фахівці спецслужб, 
функцією яких є вкидання «вибухової» інформації або розповсюдження 
дезінформації, подальша трансляція з їх допомогою максимально широкому 
загалу певної громадської думки, настроїв і чуток. Для досягнення таких цілей 
за основу беруться спеціальні маніпулятивні технології. 
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Вплив у соціальних мережах часто здійснюється з використанням 
маніпулятивних технологій, які застосовуються традиційними ЗМІ: 
«спрощення проблеми», «наклеювання ярликів», «стверджувальні заяви», які 
лякають та відволікають увагу від важливої політичної проблеми, зменшують 
значущість певної теми, тощо. Інформація, яка продукується в Інтернеті, 
подається у несистематизованому вигляді, що ускладнює пошук смислового 
значення повідомлення, а це відкриває нові можливості для маніпулювання. 
Водночас у соціальних мережах маніпулятор подає інформацію дрібними 
порціями і в «потрібній» тональності, що заважає користувачу здійснити її 
аналіз та осмислити у повному обсязі. 

Соціальні мережі накопичують біографічну інформацію, що приваблює 
мисливців за персональними даними. Існують так звані «боти», головне 
завдання яких – керувати настроями людей у соцмережах. Широко 
використовується прийом дзеркального повернення, що передбачає 
спілкування з опонентом «його мовою», з метою нав’язування йому власного 
варіанту розвитку подій.  

Інтернет, окрім позитивних аспектів, створює нові інформаційні загрози. 
Постає важливе питання забезпечення інформаційної безпеки. З цією метою в 
соціальних мережах не варто: 

розміщувати персональну інформацію (телефон, адресу, фото, тощо); 
додавати незнайомих (малознайомих) людей у власному аккаунті та до 

контактного листа у профілях ICQ, Skype, WhatsApp, Viber тощо; 
відповідати на спам, до якого відносять «листи щастя», пропаганду, 

DDoS-атаки, здійснювати масову розсилку повідомлень від імені іншої особи та 
масову розсилку листів, які можуть містити комп’ютерні віруси. 

Забезпечення інформаційної безпеки в соціальних мережах – складний 
процес, який потребує постійного аналізу та вдосконалення. Ігнорування цього 
слугує виникненню у суспільства певних уявлень, суджень, вчинків, соціальних 
збурень і протестів, які можуть використовувати внутрішні та зовнішні адепти 
для досягнення певних цілей. Соціальні мережі також використовуються з 
агресивними цілями в сучасних гібридних та інформаційних війнах. 

 
к.т.н., с.н.с. Присяжнюк М.М. (НА СБУ) 

 Монастирна Л.О. (НА СБУ) 
 

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
 

Політичне маніпулювання є досить небезпечним масовим явищем, за 
допомогою якого легко вливати на свідомість великих груп людей. На сьогодні 
саме політична реклама займає одне із перших місць в системі технологій 
маніпулятивних впливів. Маніпулювання у передвиборних кампаніях – це 
система ідеологічного та психологічного впливу на свідомість виборців з 
приховуванням справжньої мети для отримання підтримки певної політичної 
сили. Аналіз передвиборчих кампаній в країнах світу свідчить про активне 
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застосування політичної реклами її учасниками для створення позитивного 
іміджу у виборців. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» дає таке 
визначення: «Політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів 
передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами 
належить також використання символіки або логотипів партій – суб’єктів 
виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією – 
суб’єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших 
публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії – 
суб’єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама 
друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи 
символіки партій-суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою». 

Існує низка нормативно-правових актів, які регулюють поширення 
політичної реклами, встановлюючи певні рамки та обмеження. Але, 
незважаючи на ці правила, кандидати у своїй передвиборчій кампанії знаходять 
різні шляхи з метою обходження цих обмежень. 

Дослідивши процеси політичного маніпулювання в сучасних 
передвиборчих компаніях, можна зазначити, що суб’єкти виборчого процесу з 
цією метою часто застосовують політичну рекламу, а для її розповсюдження в 
засобах масової інформації використовують такі технології, як політичні 
листівки, рекламні публікації, політичні відео кліпи, теледебати та телевиступи, 
direktmail (розсилання листів поштою конкретним людям із пропозицією 
проголосувати за конкретного кандидата), фейки, тролі, симулякри тощо. 

Кандидат для досягнення своєї цілі буде будь-якими способами 
намагатися заволодіти всіма голосами виборців, при цьому використовуючи 
одну з найефективніших технологій впливу на масову свідомість – політичну 
рекламу. А сучасне інформаційне суспільство та новітні інформаційні 
технології дозволяють зробити це набагато легше та швидше. 

Тому в сучасних умовах захист пересічної людини від маніпулятивного 
впливу є актуальним та потребує всебічного його забезпечення. 

 
к.т.н., с.н.с. Присяжнюк М.М. (НА СБУ) 

Расланбекова Д.О. (НА СБУ) 
 

КАНАЛИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ  
НА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

 
Основними каналами інформаційного впливу сучасності є друковані та 

електронні засоби масової інформації (ЗМІ). До друкованих ЗМІ відносять 
періодичні видання, які виходять з певною періодичністю. Це газети, журнали, 
альманахи, бюлетені, книги, листівки тощо. Електронними ЗМІ є телебачення, 
радіомовлення та Інтернет.  

Зазначені ЗМІ наділені такими функціями, як: 
інтеграція (підтримує входження в інформаційний простір); 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
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соціалізація (пропагує певний стиль життя та моральні цінності); 
організація (спонукає людей до прийняття рішень); 
інформування (задовольняє потребу слухача в інформації); 
просвітництво (набуття нових знань); 
розвага (допомагає відволіктися від щоденних проблем); 
виховання (впливає на формування особистості); 
комунікація (інтерактивне спілкування в ефірі). 
Проте, сучасні ЗМІ не тільки інформують, розважають і висвітлюють 

події, вони повністю контролюють розповсюдження інформації, яка визначає 
наші уявлення, установки, зрештою і нашу поведінку. 

Способів маніпулювання багато, але головним при цьому є контроль на 
всіх рівнях інформаційного апарату та апарату формування ідей. За правилами 
ринкової економіки: володіти та управляти ЗМІ, як і іншими видами власності, 
можуть лише ті, в чиїх руках капітал. 

Радіо- та телекомпанії, газети, журнали, видавництва належать 
конкретним корпораціям і конгломератам. Саме тому і ведеться в ЗМІ так звана 
“війна компроматів”. Усе більшої актуальності набуває питання використання 
їх як слухняного інструменту політиків у передвиборних кампаніях. 

Найефективнішим засобом впливу на виборців є телебачення. Часто від 
роботи на телебаченні залежить результат виборів. Ефективним засобом 
інформаційного впливу на виборців є радіо. Особливо ефективні 
радіоматеріали, які направлені на пенсіонерів, домохазяйок, вахтерів, водіїв та 
інших професій, які слухають радіо. 

Для багатьох джерелом інформації все ще залишаються газети. У 
передвиборній гонці широко використовуються рекламні газети.  

З розвитком і доступністю Інтернету стало простішим маніпулювання 
свідомістю та поведінкою людей на міждержавному рівні. 

В Україні вітчизняні мас-медіа отримали на законодавчому рівні свободу 
слова, що призвело до подальшого збільшення впливу ЗМІ як на людину, так і 
на суспільство в цілому. 

Сьогодні маніпулятивний вплив на психіку людини стає можливим не 
лише при безпосередньому контакті, але й дистанційно. Це досягається саме за 
допомогою каналів комунікативного впливу. 

 
Сенченко О.М. (Національна історична бібліотека України) 

 
СИМБІОЗ «М’ЯКОЇ СИЛИ КНИГИ» І «МОЗКОВИХ ЦЕНТРІВ» 

 
На рубежі 1960-х-1970-х років у капіталістичних країнах відбулося 

загострення внутрішніх соціальних конфліктів. У відповідь на загострення 
ситуації правлячою верхівкою США була створена величезна пропагандистська 
машина, яку дослідники назвали «фабрикою брехні». Це дало можливість 
посилити її вплив на американське суспільство, а також пропагувати і 
насаджувати вигідні для американського істеблішменту погляди по всьому 
світу. Спонсорами цього «бізнес-проекту» виступили великі американські 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80
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компанії, на які, за оцінками американського професора Д. Харві, доводилася 
близько половини внутрішнього валового продукту (ВВП) США в 1970-і роки. 
Витрати на цей проект склали понад 900 млн доларів щорічно, що на ті часи 
були великими грошима. Кошти надходили від 500 найбільших компаній світу. 
Були створені такі аналітичні-пропагандистські установи, як Heritage 
Foundation, Hoover Institute, Center for the Study of American Business, American 
Enterprise Institute та інші. Гроші надходили й від приватних фондів, створених 
для фінансування книговидання.  

Ці аналітичні центри працювали і працюють як будь-яка рекламна 
кампанія. Спочатку створюється на замовлення красива економічна теорія, а 
потім забезпечується її пропаганда і впровадження в уми і економістів, і 
населення, як надзвичайно розумна і правильна. Цього можна досягти, 
наприклад, за допомогою одночасної згадки, обговорення і цитування цієї 
теорії усіма науково-пропагандистськими інститутами, що беруть участь в 
цьому «бізнес-проекті», а також за допомогою прямої її пропаганди по 
телебаченню.  

Отриманий ефект перевершив усі очікування. Так, популярність 
монетаристської теорії Мілтона Фрідмана, «розкрученої» в 1980-і роки, 
напевно, могла б цілком конкурувати з марксизмом на піку його популярності. 
Фрідман тоді вважався засновником цілої «монетаристської школи». 
Наслідуючи установки цієї школи США, Великобританія і інші країни Заходу 
проводили свої реформи в 1980-і роки, а МВФ взяв його концепцію за основу 
для своїх рекомендацій країнам по проведенню їх внутрішньої політики. 
Відомо, що українські реформатори також проводили в Україні монетаристські 
реформи в 1990-і роки, наслідуючи теорію і рецепти М. Фрідмана. А тим часом, 
ця теорія була «розкручена» у рамках описаного вище «бізнес-проекту»: на 
гроші одного з вказаних вище приватних фондів, створених західними 
олігархами (Scaife), в 1977 р. була створена телевізійна версія книги Мілтона 
Фрідмана «Free to Choose» і почалася пропаганда цієї книги і монетаристської 
концепції по телебаченню.  

Надалі ця концепція показала свою щонайповнішу неспроможність. 
Навіть головний економіст Всесвітнього банку Д. Стіглиць фактично визнав, 
що МВФ протягом 1980-х і 1990-х років займався обманом, нав’язуючи країнам 
монетаристські рецепти – звідси можна зробити висновок, що уся 
монетаристська теорія Фрідмана із самого початку була шкідливою. Але на те й 
існує будь-який бізнес-проект, щоб бути корисним передусім тому, хто його 
фінансує, а не тому, хто є споживачем. Це як в рекламі непридатного товару: ви 
подивилися рекламу один, два, п’ять разів і вирішили купити товар. 
З’ясувалося, що він непридатний, але реклама досягла своєї мети – принесла 
прибуток власникові непридатного товару, далі можна починати рекламу 
наступного непридатного товару. 

Фрідман придумав назву для такої хворобливої тактики: економічна 
«шокова терапія».  

У доповіді розглянуто різні технології використання «м’якої сили книги» 
для впровадження ідеології «вільного ринку», глобалізації і керованого хаосу, 
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що дозволяє нечисленній групі багатих людей захоплювати суспільне надбання 
в різних країнах. 

 
Мороз А.А. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 

Скоропад С.І. (НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського") 
 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ 
 ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 
Прийняття рішень – процес, необхідний для виконання будь-якої 

управлінської функції в умовах: повної визначеності апріорної вихідної 
інформації, коли керівник точно знає результат, який має бути отриманий на 
виході; ризику, коли керівник приймає рішення, як правило, з певною 
вірогідністю; невизначеності вихідної інформації, коли керівник встановлює 
ймовірність можливих наслідків здебільшого на основі власного досвіду. 

Прийняття рішень у разі невизначеності нерозривно пов'язане з ризиком. 
Перш ніж оцінювати ризик, потрібно означити це поняття. Часто термін 
"ризик" уживають як тотожний поняттю небезпеки: "ризик - небезпека 
майбутнього збитку" чи "ризик - це небезпека виникнення несприятливих 
наслідків певної події". Інша тенденція в означенні ризику полягає в тому, що 
під ним розуміють можливість або вірогідність несприятливої події чи процесу.  

Ризик, або загроза, існують тоді, коли менеджер не знає заздалегідь 
результатів прийнятого рішення, але здатний встановити об'єктивний розподіл 
імовірності можливих станів зовнішнього середовища й пов'язаних з ними 
віддач або результатів. 

Опираючись  на базове поняття процесу прийняття рішень та вплив на 
цей процес ризиків ІБ ,виділимо три основні етапи цього процесу. 

1. Етап постановки задачі. Складається з фаз аналізу та діагностики 
проблеми і визначення цілей рішення. 

 2. Етап формування рішень. Складається з фаз формулювання обмежень 
і критеріїв прийняття рішень та визначення альтернатив рішення.  

3. Етап вибору рішення. Складається з фаз оцінки альтернатив та 
остаточного вибору рішення.  

Вплив ризику повинен враховуватись на всіх трьох етапах . Умовно 
процеси аналізу , оцінки та управління ризиком можна розділити на три стадії. 

Аналіз ризику включає в себе визначення умов ризику та ступеню 
визначеності результатів(наслідків) ризику.  

Стадія оцінки ризику дає змогу оцінити об’єктивний рівень впливу 
ризику на ІБ, а отже і на прийняття рішень. Саме для оцінки ризику 
використовують різноманітні методи та методики оцінки ризиків. Кожен з 
даних методів дає змогу оцінити рівень ризику ІБ та співвідношення 
позитивних І негативних наслідків прийняття рішення в умовах ризику. 
Прикладами таких методів є : 

статистичний метод оцінки ризику. 
математичний метод оцінки ризиків. 
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Кожен з даних методів дає змогу оцінити рівень ризику ІБ та 
співвідношення позитивних і негативних наслідків прийняття рішення в умовах 
ризику.  

Третій етап загалом полягає  в синтезуванні отриманих результатів, 
оцінці можливих варіантів подій з урахуванням рівня ризику та вибору 
найвигіднішого варіанту. 

 
Степчук Я.О. (ЖВІ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ТРАГЕДІЇ В 

КЕМЕРОВО ДЛЯ РОЗПАЛЮВАННЯ АНТИУКРАЇНСЬКИХ НАСТРОЇВ 
 

Жахлива трагедія сталась в Кемерово і нормальній людині не прийшло б 
ніколи в голову використати її як привід для інформаційних вкидів. Однак у 
сучасному світі норми моралі не діють коли мова іде про інформаційну 
боротьбу.  

Невинні жертви, більшість яких діти, стали новим полем бою, на якому 
Російська Федерація намагається «тримати обличчя», виправдовуючи втрату 
довіри у своїх жителів та підвищення протестної активності росіян діями 
України та США. 

Зазвичай за справу взялися перші особи держави. Так спікер Держдуми 
В’ячеслав Володін у чутках та невдоволенні громадян побачив спробу ЦРУ 
реалізувати кольорову революцію через Україну. Хоча елементи паніки, 
недовіра росіян до влади насправді є наслідком недолугих управлінських 
рішень місцевих керівників. Взяти хоча б вибачення губернатора Амана 
Тулієва перед Володимиром Путіним. Губернатор не здогадався просити 
вибачення у містян, у батьків, чиї діти та родичі загинули на пожежі. Це 
свідчення справжнього, байдужого ставлення керівництва держави до росіян. І 
таку зневагу до свого народу РФ намагається прикрити істериками про 
український слід в трагедії. 

Головний наратив російської пропаганди «українці радіють загибелі 
російських дітей». Пропагандисти Кремля намагаються дискредитувати 
Україну та переключити увагу і гнів російського народу на нас, представивши 
українців безсердечними тваринами, які не знають почуття жалю і не мають 
нічого святого. 

Тим самим РФ продовжує нагнітати атмосферу ненависті і страху. 
Ненависть необхідна Путіну для того, щоб мільйони росіян одноголосно 
підтримали будь-які його агресивні дії по відношенню до України, навіть 
повномасштабне вторгнення. 
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Талканбаєв М.Б. (ЖВІ) 
 

«СПЕЦІАЛЬНА ПРОПАГАНДА» ЯК СПОСІБ ВПЛИВУ НА 
СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 
На сьогоднішній день технології спеціальної пропаганди мають 

безпосередній вплив на сучасне суспільство, особливо в умовах гібридної 
війни. Причому, мирне населення більше зазнає впливу спеціальної 
пропаганди, ніж комбатанти, так як цивільні не в змозі в силу об’єктивних 
причин (надмірна довіра ЗМІ, низький рівень освіти тощо) протистояти таким 
технологіям і захистити себе від психологічного впливу. 

Існує безліч методів спеціальної пропаганди, які споконвічно  
використовувалися для впливу на армії противника та мирне населення. 
Прикладом може бути метод «гнилого оселедця», «перевернутої піраміди», 
«великої брехні», «анонімного авторитету», «принципу 40 на 60», «абсолютної 
очевидності», «голодування» тощо. Ці методи спочатку використовувались для 
впливу на армію противника, але сьогодні вони активно застосовуються і в 
повсякденному житті з метою «посадити» на помилкові інформаційні потоки 
пересічного громадянина для підриву моральних і культурних традицій та 
цінностей, що у подальшому призводить до розколу суспільства, послаблення 
позиції держави на політичній арені, порушення системи національного 
управління через інформаційний вплив на політичну, дипломатичну, 
економічну та соціальну сфери життєдіяльності країни.  

Застосування спеціальної пропаганди має єдину мету: дестабілізувати 
суспільство за допомогою нав'язування хибного бачення політичної 
обстановки, спотвореної реальності. Крім цього, внесення внутрішньої 
ворожнечі, взаємної ненависті та недовіри один до одного не тільки в армії, але 
і в звичайних домівках та родинах. 

Спеціальна пропаганда відкриває шлях до проведення психологічних 
операцій, підривних та інших деморалізуючих пропагандистських акцій. Так як 
основним потенціалом держави виступає її народ (звичайні цивільні люди 
поєднані певними традиціями, культурними цінностями та спільним веденням 
господарства) то з використанням маніпулятивних технологій вони стають 
потужною зброєю в руках зацікавлених сил. 

Таким чином, для того, щоб протистояти інформаційному впливу 
спеціальної пропаганди у сфері інформаційного протиборства, необхідно 
вживати такі заходи на державному рівні, які були б спрямовані на захист від 
інформаційного насильства (інформаційної зброї). Це може бути зокрема 
введення у школах та вищих навчальних закладах спеціальних предметів або 
методик психологічного захисту від маніпулювання та деструктивних впливів. 
Також слід приділяти максимальну увагу підготовці кваліфікованих військових 
фахівців у сфері комунікацій, виробляти захисні механізми протидії 
деструктивним інформаційним впливам противника.  
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 к.т.н. доц. Фриз В.П. (ЖВІ)  
Бугайчук Т.М. (ЖВІ) 

 
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙ 

 
Комунікація є важливою і невід’ємною складовою професійної діяльності 

для фахівців ІПсО. Їм під час виконання завдань доводиться спілкуватися «face 
to face» з цільовою аудиторією. Часто від вміння добути потрібну інформацію 
залежить якість виконання завдання.  

Як відомо за допомогою слів передається лише 7 % інформації, зате за 
допомогою звукових засобів (включаючи тон голосу, інтонацію тощо) – 38 %, 
міміки, жестів, пози – 55 %.  Постає проблеми своєчасної та точної 
інтерпретації невербальних засобів вираження (мови тіла), що слугує 
додатковим джерелом інформації та доповнює вербальну інформацію. Вона 
дозволяє перевірити слова на правдивість при їх розбіжності з «мовою тіла». 
Для збільшення ефективності роботи фахівців ІПсО їм необхідно уміння 
інтерпретувати емоції, які показує людина за допомогою невербального 
спілкування.  

Для вирішення даної проблеми запропоновано програмний модуль 
вивчення базових емоцій. В ньому передбачено два режими роботи: навчання 
та тестування. В режимі навчання для кожної емоції створена окрема кнопка. 
Після її натискання виводиться зображення емоції та її короткий опис. Після 
ознайомлення з емоціями в режимі навчання можна перевірити свої вміння 
визначати емоції в режимі тестування. Для цього надається можливість 
визначити, які емоції зображені на 10 фото, при цьому вказується чи 
правильний вибір зробив користувач. Після проходження тесту надаються 
результати його проходження.  

Основні відмінності від інших програм для вивчення емоцій полягає в 
різноманітті облич та можливості наповнення бази даних фото з емоціями. В 
режимах використовуються фото справжніх та повних облич, на відміну від 
аналогів, на яких застосовують несправжнє обличчя чи лише ділянки обличчя. 
Зручний та простий інтерфейс дозволить швидко розпочати роботу з 
програмою, а наявність підказок дозволить дізнатися особливості кожної 
емоції. 

Розроблений програмний модуль надасть змогу підвищити ефективність 
процесу вивчення базових емоцій, за рахунок того, що він є наочний та 
інтерактивний. 

к.т.н., доц. Фриз В.П. (ЖВІ)  
Харченко М.О. (ЖВІ) 

 
ГЕОТЕГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ  

ЗА ДАНИМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Одним із завдань, аналітичних підрозділів силових міністерств та 
відомств України є збір, аналіз та оцінка інформації, яка надходить з мережі 
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Інтернет. Частина такої інформації несе в собі географічні ознаки і є актуальної 
для завдань інформаційно-психологічної протидії. В більшості випадків процес 
обробки такої інформації виконується вручну, але використовуючи сучасні 
інформаційні технології його можна автоматизувати. 

Об’єднати методи автоматизації збору та аналізу інформації можна за 
рахунок розробки методики агрегування й визначення геотегів інформаційних 
повідомлень за даними мережі Інтернет, яка включатиме в себе три етапи.  

Перший етап – зчитування (агрегування) інформаційних повідомлень з 
новинних ресурсів мережі Інтернет. Другий етап – геотегування, тобто 
прив’язки географічних метаданих до назв населених пунктів. Третій етап – 
візуалізації інформаційних повідомлень. Він передбачає роботу з картою, на 
якій будуть відображуватись назві населених пунктів, які містяться в 
повідомленнях.  

Програмна реалізація даної методики допоможе підвищити ефективність 
аналітичної обробки інформаційних повідомлень з мережі Інтернет за рахунок 
автоматизації цього процесу. Зокрема це може бути застосовано для визначення 
рейтингу основних подій, або визначення найбільш актуальних запитів 
користувачів мережі Інтернет в певному регіоні. Також дану програмну 
реалізацію можна використовувати, як один з інструментів захисту 
інформаційного простору країни від впливу. 

 
к.т.н., доц. Фриз В.П. (ЖВІ)   

Межерицький О.О. (ЖВІ)  
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
В умовах ведення гібридної війни найважливішим полем протистояння і 

в той же час найуразливішим місцем є інформаційний простір. З розвитком 
інформаційних технологій, соціальні мережі стали вагомою складовою такого 
простору. 

Тому актуальним є питання своєчасного виявлення загроз в соціальних 
мережах. Наприклад це можуть бути активні дії користувачів соціальних груп, 
що створюють та розповсюджують деструктивну інформацію проти своєї 
держави та її керівництва. Такі їх дії є прямою загрозою інформаційній безпеці 
держави. 

Протидія подібним загрозам відбувається здебільшого поодиноко та 
майже не систематично. Розроблена методика дозволяє цей процес 
автоматизувати та систематизувати. В ній використовується алгоритми 
штучного інтелекту з можливостями машинного самонавчання, що дозволяє 
здійснювати пошук, виявлення та прогноз подальших дій суб’єктів. 

Під штучним інтелектом розуміємо нейронну мережу з переліком 
перцептронів, які дозволяють здійснювати активні знаходження, аналіз та 
передбачення внутрішніми функціями.  
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Сучасні мови програмування та їхні бібліотеки дають змогу здійснювати 
як активний пошук (парсинг), так і аналіз психологічного портрету суб’єктів, 
що дає змогу з високою ймовірністю їх відносити до загроз. 

Інтеграція у соціальні мережі відбувається через чат-боти, що досить 
широко впроваджуються і застосовуються останнім часом. 

Таким чином запропонована методика дозволяє вчасно виявляти загрози 
безпеки інформаційного простору, та швидко їм протидіяти. 

 
Хабчук О.А. (ЖВІ) 

 
УКРАЇНА ЯК ОБРАЗ ВОРОГА ДЛЯ ПРОСТОГО РОСІЯНИНА 

 
Залякування Російською Федерацією своїх громадян образом ворога 

допомагає керівництву держави тримати в постійній напрузі свій народ і 
мобілізовувати його на підтримку своєї агресивної політики. До цього залучена 
вся пропагандистська машина існуючого режиму Путіна та його команди.  

Особливе місце у цьому процесі займають інформаційні дії РФ щодо 
формування у свідомості росіян перекручених уявлень про зовнішню та 
внутрішню політику України. Метою таких дій, як уже зазначалося, є 
залякування свого населення звірячим образом ворога, ініціювання 
"справедливого" гніву проти України, створення довготривалих ефектів 
негативного сприйняття Збройних Сил України.  

Сучасні комунікаційні та технологічні можливості створення 
інформаційних повідомлень на основі брехні набули витонченості та 
технологічності. Прикладом цього може бути розповсюджена російськими ЗМІ 
"інформація" про "розп’ятого хлопчика" в Слов’янську. Важливо те, що 
абсурдність брехливих повідомлень стає очевидною, але негативний слід у 
цільової аудиторії від побаченого і почутого надовго залишається, визначаючи 
її ставлення до "образу" ворога.  

Таким чином Російська Федерація в гібридній війні формує у свого 
населення образ України та українця за такою схемою. 

1. Демонічна, диявольська сутність українського солдата. Він загрожує 
цілям і цінностям «руського світу» . Це розумна і підступна сила, яка шкодить 
через свою підлість, має схильність до боягузтва та діє закулісними методами. 

2. Мужній образ «ополченців». Пропаганда їх стійкості і героїзму. 
3. Моральність своїх «ополченців» і аморальність Збройних Сил України, 

українців. 
4. Селективна неуважність Російської Федерації. У ЗМІ та Інтернеті 

висвітлюються і акцентуються тільки ті матеріали, що "підтверджують" 
жахливий образ українського солдата і ігноруються все інше. 

5. Позначення військовослужбовців Збройних Сил України як істот 
біологічних, аморальних, без душі ставить їх поза законом і тим самим захищає 
психіку "ополченців" і регулярних військ Російської Федерації від 
психологічної шкоди при вбивстві військовослужбовців Збройних Сил України. 
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Враховуючи викладене, необхідно проводити спеціальні заходи щодо 
захисту від інформаційно-психологічного впливу ворога на 
військовослужбовців ЗСУ та проводити роз’яснювальну роботу щодо 
агресивної пропаганди РФ серед населення України. 

 
Шиповський В.В. (НУОУ) 

 
ВІРТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ CОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС 
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ЗАГРОЗА ДЕРЖАВІ АБО ЗБРОЯ ПРОТИ 

АГРЕСОРА 
 

Сьогодні, соціальні мережі (СМ) – невід’ємна частина сучасного 
суспільства. Вік учасників СМ варіюється від 10 до 45 років, охоплюючи 
приблизно 70% населення будь-якої країни. Середньостатистичний користувач 
стаціонарного комп’ютеру, ноутбука, смартфону, проводить у СМ 30% від 
усього часу, витраченого на Інтернет, 2 години вільного часу щодня, що займає 
майже 5 років за все життя. Для порівняння – спілкуючись між собою наживо, 
той же користувач проводить 1 рік свого життя. 

Метою доповіді є розгляд наступних аспектів СМ, як ймовірних 
інформаційних загроз та суспільного інформаційного впливу під час гібридної 
війни: витік особистої інформації та створення багаточисленних груп за 
спільними інтересами – потенційних цільових аудиторій. 

Щодо витоку особистої інформації, достатньо згадати такі сайти як 
«Трибунал.ру», в контент якого входять особисті данні представників сектору 
безпеки та оборони (фотографії, адреси, телефони, відомості про членів їх 
сімей), які приймали участь в антитерористичної операції на Сході країни. 
Цілком зрозуміло, що загроза таких веб-ресурсів не тільки вливає на стан 
військовослужбовців, але й несе в собі реальну загрозу життю та здоров’ю 
особи (можливість помсти родичів загиблих під час бойових дій.  

Розглядаючи скупчення великої кількості  користувачів в одній групі 
(блозі), кількість яких інколи становить десятки тисяч користувачів, навіть 
якщо тематика спільноти групи не містить ніяких загроз у контенті, потреба у 
пильності з боку силових структур очевидна, особливо під час гібридної війни. 
Блогери та модератори таких багаточисленних груп повинні знаходитись під 
пильним наглядом, а краще під контролем з боку відповідних державних 
структур, для забезпечення безпеки населення, або отримання інформації в 
благих для держави цілях. У сучасному інформаційному суспільстві 
відбувається зародження і становлення соціальних формацій – віртуальних 
спільнот (ВС), що володіють принципово іншими (в порівнянні з традиційними 
формами впливу на соціальні структури в індустріальному суспільстві) 
можливостями з надання впливу на традиційні громадські та державні 
структури, поява яких позв’язана з програмами створення оперативного 
доступу по каналах відкритих телекомунікаційних мереж до розподілених 
інтелектуальних і матеріальних ресурсів в будь-якій точці земної кулі.  
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Віртуальні спільноти (англ. virtual communities, e- communities) – новий 
тип спільнот, які виникають і функціонують в електронному просторі (перш за 
все за допомогою мережі Інтернет) з метою сприяння вирішенню своїх 
професійних, політичних задач, задоволення своїх інтересів у мистецтві, 
дозвіллі, тощо. Зі швидким розвитком СМ у контексті викликів національній 
безпеці постають наступні проблеми:  

поява та структурізація ВС у вітчизняних СМ;  
пошук та вироблення адекватних відгуків на кинутий виклик;  
обмеженість механізмів державного регулювання даного соціального 

феномену, яка виявляється у спробах силової або адміністративної боротьби з 
новими викликами з боку органів державної влади.  

Найбільш ефективним механізмом державного регулювання є моніторинг 
ВС (СМ) що ставить ряд наукових та організаційних задач перед державою, а 
саме: створення відповідних структур щодо моніторингу Інтернет середовища з 
залученням фахівців різних галузей наук, удосконалення та розробка науково-
методичного апарату щодо аналізу, прогнозування розвитку та діяльності ВС.  

Отже, українське суспільство уже сьогодні достатньо глибоко інтегроване 
у міжнародні мережні ВС й вітчизняна аудиторія СМ збільшується рекордними 
темпами. Це зумовлює необхідність проаналізувати і оцінити динаміку, 
напрямки й тенденції даних процесів в Україні в контексті глобального 
розвитку СМ, дослідити глобальні громадсько-політичні рухи у СМ, їх вплив 
на політичні процеси сучасності.  

 
 

 
 

 
 

 
 



 290

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секція 6 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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к.т.н. Бабіч О.М. (ВІКНУ) 
Дух Д.І. (КНУ) 

Казанцев О.Ю. (ВІКНУ) 
 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ МАШИННОГО НАВЧАННЯ  
ДЛЯ АНАЛІЗУ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ 

 
Сучасна інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) потребує 

оперативного і поглибленого аналізу іншомовних інформаційних масивів, 
важливу частину яких становлять новини (переважно, їх текстовий компонент) 
англомовних ЗМІ.  Для цього у сфері аналізу тексту інтерес представляє вибір 
найбільш оптимального методу машинного навчання для оцінювання текстових 
повідомлень. В ході проведеного дослідження було розглянуто методи 
машинного навчання для аналізу емоційної забарвленості англомовних текстів 
ЗМІ. А саме: наївний метод Байєса, логістична регресія, штучні нейронні 
мережі, та їх переваги та недоліки.  

Так, перевагами Наївного методу Байєса (Наївного Байєсівського 
класифікатора) є: простота реалізації; швидкий процес навчання; не дивлячись 
на залежність значень слів від контексту в природній мові, НБК часто показує 
хороші результати при класифікації текстів. Однак, оскільки слова у природній 
мові не є незалежними, незважаючи на швидке навчання, Наївний Байєсівський 
класифікатор не є оптимальним алгоритмом для даної задачі і не може бути 
достатньо продуктивним. Серед основних недоліків цього методу — значення в 
ході класифікації не можна трактувати як імовірності, що не дає можливості 
відповісти на питання, з якою часткою впевненості визначений клас.   

Метод логістичної регресії також не підходить для використання у 
вказаній вище задачі оцінювання текстів, оскільки через необхідність вивчати 
квадратичні зв’язки в аналізі даного виду кількість вхідних параметрів потрібно 
збільшити в квадратичне число разів, що значно затягне тренування алгоритму.   

Найбільш дієвим показав себе метод Штучної нейронної мережі, зокрема, 
архітектура рекурентних нейронних мереж — РНМ (Reccurent neural network, 
RNN) з методом Довга короткочасна пам'ять (Long short term memory, LSTM). 
Переваги використання цього методу включають можливість вивчати 
найрізноманітніші взаємозв’язки між даними, при цьому вони не потребують 
значних витрат часу на роботу алгоритму. В ході побудови отримується 
нейронна мережа з пам’яттю, оскільки вивчаються не лише взаємозв’язки у 
мережі, а й послідовність входження слів.   

Отже, вибір оптимального методу машинного навчання впливає на 
результативність аналізу тексту, що сприяє інтеграції обробки даних при 
аналізі англомовних ЗМІ.   

 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Вареник Т.Є. (ВІКНУ) 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КУРСУ З ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ AMERICAN LANGUAGE COURSE OF DEFENCE LANGUAGE 

INSTITUTE  
 

Навчання  військовослужбовців в Центр інтенсивної мовної підготовки 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка здійснюються згідно з  нормативно-правовими актами, які 
регламентують освітню діяльність ВВНЗ та ВНП ВНЗ та Інструкцією про курси 
іноземних мов у ЗСУ. Загалом, мовна підготовка проводиться для задоволення 
потреб Департаменту кадрової політики МОУ, Головного управління розвідки 
МОУ, Головного управління персоналу ГШ ЗСУ. 

Курс мовної підготовки з англійської мови передбачає: 
- досягнення рівня підготовки з англійської мови (CМР-1-5) за стандартом 

НАТО STANAG 6001; 
- засвоєння військової лексики в рамках програми курсу, розробленої 

Департаментом освіти і науки соціальної та гуманітарної політики при МОУ 
України. 

Навчальна програма з вивчення англійської мови базується на 
американському курсі American Language Course of Defence language institute. 
Цей курс більше спрямований на розуміння мови, розвиток акценторних 
навичок військовослужбовців; вивчення граматики відбувається на прикладах 
контексту і вводиться на кожному занятті, що дозволяє краще її розуміти. Він 
більше наближений до реалій буття. Треба зазначити, що American Language 
Course of Defence language institute передбачає  зосередження уваги наReading, 
Listening, Spelling, але не Speaking, тобто комунікативні навички не 
розвиваються. Цей факт і є одним із ключових недоліків, що виникають під час 
вивчення англійської мови. Американський курс більше спрямований на 
розуміння мови, а не на розвиток комунікативних навичок 
військовослужбовців. 

Проаналізувавши навчальну програму з вивчення англійської мови  
можна виділити: 

· переваги: наповненість занять матеріальною базою, професійність 
викладачів, цікаве викладання матеріалу, що надає змогу швидко опанувати 
мову; 

· недоліки: брак часу, неналежний рівень технічного забезпечення, 
тобто  існують труднощі сприйняття аудіо файлів. 

Отже, можна зробити висновок, що діючий курс мовної підготовки 
підвищує освітній рівень військовослужбовців. Брак комунікативних навичок 
під час навчання компенсується додатковими завданнями від викладача.  

Перспективним є розробка спеціального курсу для розвитку навичок 
монологічного мовлення та репродуктивних мовних навичок.  
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Гальчус А.О. (ВІКНУ) 
 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИВЧЕННЯ  
ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Під час вивчення іноземних мов ми можемо обрати різні інформаційні 

технологічні рішення: радіо, телевізор, комп’ютери, Інтернет, електронні 
словники, електронна пошта, відео тощо. Останнім часом все більш помітним є 
те, що використання технологій у навчальному процесі, не тільки під час 
вивчення іноземних мов, стрімко зростає. Швидкий прогрес та розвиток 
інформаційних технологій надали більші можливості по вивченню та 
запровадженню нових моделей навчання. Використання таких технологій 
особливо стало важливим під час вивчення іноземних мов. За допомогою 
мультимедійних матеріалів можна відтворювати контекст певної ситуації і це в 
свою чергу надає унікальні можливості для вивчення іноземних мов. 

Автентичні матеріали у вигляді фільмів, аудіо записів, використовуються 
вже протягом тривалого часу. Їх використання під час вивчення іноземних мов 
довело успішність переходу від традиційних методів навчання. Проте в наш час 
викладачі іноземних мов постали перед новими викликами, а саме 
стимулювання мотивації учнів до вивчення іноземних мов. Традиційні методи 
викладання іноземних мов дуже змінилися у зв’язку зі зростаючим 
використанням технологій. Під час вивчення іноземних мов технологічні 
рішення надають багато можливостей, що в свою чергу робить процес навчання 
більш цікавим та продуктивним. Використанняінформаційних технологій 
інтенсифікує навчальний процес, адже старі методики вивчення іноземної мови 
в деяких випадках можуть навіть позбавити бажання вчитися. 

Існує безліч технологій, які можуть використовуватися на різних етапах 
вивчення іноземних мов. Деякі з них корисно використовувати для виконання 
тестових завдань чи дистанційного навчання, деякі для опанування навичками 
читання, письма, сприйняття мови на слух. Використання Інтернету, а саме 
відео з YouTubeможе застосовуватися з метою подолання такої 
розповсюдженої ситуації як мовний шок. Він виникає в тому випадку, коли під 
час вивчення іноземної мови використовувалися лише традиційні методи. 
Людина, яка начебто і на достатньому рівні володіє іноземною мовою, але не 
спілкувалася з носіями мови, не вивчила певні комунікативні ситуації, 
потрапивши в іншомовне середовище, не знає як використовувати отримані 
знання на практиці. 

Отже інформаційні технології набувають все більшої популярності під 
час вивчення іноземних мов. Ця тенденція з кожним роком зростатиме, адже 
паралельно розвиваються нові методики вивчення іноземних мов та технології. 

Однак існують і деякі застереження щодо використання інформаційних 
технологій під час вивчення іноземних мов. Інформаційні технології не повинні 
повністю замінити традиційні форми вивчення іноземних мов. Вони повинні 
використовуватися як допоміжний фактор для того, щоб активувати в учнів 
бажання навчатися та зробити навчальний процес більш цікавим. 
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Гофман А.І. (ВІКНУ) 
 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМОВОГО  
ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО 

ДИСКУРСУ 
 

Переважна частина лексикону офіційної документації НАТО 
представлена військово-спеціальною, загальновійськовою та політичною 
термінологією.  Проаналізувавши всі тексти ми дійшли до висновку, що для 
досягнення адекватного перекладу необхідним є визначення основних 
граматичних та лексичних особливостей. Розглядаючи лексичні особливості 
перекладу офіційних документів НАТО, ми прийшли до висновку, що письмова 
форма комунікації об’єктів і суб’єктів зумовлює те, що найістотнішу роль у 
ньому відіграють саме терміни. Переклад термінів офіційних документів НАТО 
потребують уніфікованих перекладацьких відповідників для недопущення 
можливих хибних тлумачень перекладача. Тому до основних способів 
перекладу термінів ми віднесли такі способи перекладу як: опис значення, 
калькування, часткова або повна транслітерація, конкретизація та 
транскодування. 

Для досягнення адекватного перекладу скорочень та абревіатур ми 
визначили, що основними особливостями перекладу абревіатур та скорочень 
НАТО є те, що вони можуть перекладатися відповідним скороченням або 
абревіатурою, яка офіційно існує в українській мові. Крім того, може 
перекладатися відповідною повною формою, якщо її не існує в українській мові 
або ж методом транскодування. 

Особливістю перекладу фразеологізмів офіційних документів НАТО 
полягає в тому, що не завжди потрібно шукати відповідний еквівалент в 
українській мові, так як він може і не існувати, тому для отримання адекватного 
перекладу потрібно застосувати описовий переклад чи переклад за допомогою 
часткового відповідника. 

Аналізуючи граматичні особливості перекладу офіційних документів 
НАТО, ми виявили наступне: якщо форма множини не завжди виражається у 
скороченнях, то у перекладі ми завжди передаємо форму множини. У майже 
всіх офіційних документах використовуються такі часові форми: теперішній 
неозначений час, теперішній тривалий, майбутній неозначений та минулий 
часи. Перекладаючи такі часові форми потрібно їх дотримуватися у перекладі, і 
не завжди вдаватися до чіткої передачі всіх різновидів минулого часу в 
перекладі. Проте слід звернути увагу на переклад допоміжних дієслів shall та 
will. При перекладі слід врахувати, що такі допоміжні частки завжди вказують 
на відображення у перекладі зобов’язання до виконання дій. Особливістю 
перекладу модальних дієслів є те, що вони зазвичай у документах виражають 
дозвіл та припущення. Модальне дієслово must виражає найбільш категоричну 
форму спонукання до дії. 

До синтаксичних особливостей ми віднесли труднощі перекладу 
пасивних, інфінітивних, герундіальних та дієприкметникових конструкцій, а 
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також складносурядних та складнопідрядних речень, які найчастіше 
зустрічаються у доповідях, заявах, концепціях та директивах. Особливістю 
перекладу інфінітивних конструкцій є те, вони можуть перекладатися в 
офіційних документах іменником, інфінітивом, а також безособовою формою 
минулого часу. Герундіальні конструкції слід перекладати іменником, 
інфінітивом, дієприкметником, а також підрядним реченням. Особливістю 
перекладу складносурядних чи складнопідрядних речень є те, що при перекладі 
слід застосовувати такі способи перекладу як: нульову трансформацію або 
заміну одного складного речення або речення з різноманітними граматичними 
зворотами мовою оригіналу двома або більше реченнями мовою перекладу. 
При перекладі простих речень у офіційних документах НАТО ми 
використовуємо такий спосіб перекладу, як заміну двох речень мовою 
оригіналу одним реченням мовою перекладу. 

 
Григолінська Н.М. (ВІКНУ) 

 
СУСПІЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ МОВНОЇ НОРМИ 

НАУКОВОГО СТИЛЮ 
 

Мова — це сукупність правил, за якими будується мовлення як основа 
спілкування людей, а отже, і розуміння одне одного. Головною категорією 
культури мови є мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил 
реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні 
ознаки мовної норми – унормованість, обов'язкова правильність, точність, 
логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність. Сукупність 
загальноприйнятих, усталених правил, якими керуються мовці в усному та 
писемному мовленні, складає норми літературної мови, які є обов'язковими для 
всіх її носіїв. 

Упродовж віків випрацьовувалися певні нормативні правила та засади, 
які стали визначальними й обов'язковими для сучасних носіїв літературної 
мови. Як зазначав ще 1936 р. видатний діяч українського відродження проф. 
І. Огієнко, «для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й 
вимова, тільки один правопис». 

Норма диктується та формується вихованням й освітою: родиною, 
оточенням, дошкільними й шкільними закладами, середньою спеціальною та 
вищою школами, літературою, театром, кіно-, радіо- й телевізійними 
передачами – усіма засобами масової інформації, а наразі – ще й Інтернетом. 
Норма не є незмінною константою. Суспільство, час і простір, у якому 
функціонує мова, змінюються і зазвичай змінюють ті чи інші мовні норми. 
Мовній нормі притаманний двоїстий характер: з одного боку вона, природно, 
виступає явищем мови, з іншого – як явище суспільне. Суспільний характер 
норми виявляється сильніше, ніж суспільний характер мови взагалі. Адже 
норма нерозривно пов'язана саме із суспільно-комунікативною функцією мови. 

Мовна норма має три головні риси – вибірковість, оцінність і обов’язко-
вість. Хоча мовна система здатна надати безліч виражальних можливостей, 
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реально ми використовуємо меншу їх частину – саме завдяки літературній 
нормі, що обмежує це «безбережне море». Мовний колектив відбирає і 
внормовує лише ті форми, які на поточний момент його найбільше 
задовольняють. Добираючи мовні засоби, колектив завжди оцінює їх як 
правильні або неправильні, доречні або недоречні, гарні або негарні. Позитивно 
оцінений мовний елемент кодифікується в нормативних словниках, граматиках 
і стає обов’язковим для носіїв літературної мови.  

Між поняттями норми й стилю існує подібність. Стиль так само 
передбачає відбір мовних засобів, оцінку й певну обов’язковість їх у вжитку. 
Стильові норми перебувають в одному ряді з іншими мовними нормами: 
фонетичними, лексичними, граматичними, правописними. Але якщо ці норми 
загальнолітературні, єдині для всіх без винятку стилів (не можна в діловому 
стилі відмінювати те саме слово за одним зразком, а в науковому – за іншим), 
то стильові норми – функційно-мовленнєві – варіюються залежно від сфери 
мовлення. Наприклад, те, що прийнятне в розмовному стилі, не личить 
книжному, і навпаки. В основі стильової норми саме й лежить прийнятність, 
доцільність, доречність уживання.  

Нормування літературної мови може тривати як стихійно, так і шляхом 
свідомого втручання авторитетних нормалізаторів. У першому випадку 
абсолютизують спонтанний моворозвиток, за якого нормалізатор просто 
відстежує й фіксує усталений узус. У другому – мовні факти внормовують з 
огляду на певну концепцію. 

На думку Л. І. Скворцова, «мовознавець-нормалізатор – це насамперед 
дослідник». Дослідник структури мови, її історичного розвитку та 
функціонування. Мовознавець-нормалізатор спершу незаангажований (за 
можливості) спостерігач та аналітик і лише потім (завдяки отриманим знанням, 
об’єктивних даних) – поліпшувач та рекомендатор. Норми мови не 
напрацьовуються наукою, вони існують об’єктивно та виникають задовго до 
нормалізації (до появи словників, граматик, самої науки про мову). Очевидно, 
що нормативним для певного стилю слід уважати все те, що допомагає 
найкраще, найповніше й найефективніше виконувати його суспільні функції. 
Якщо, наприклад, основна функція наукового стилю – повідомляти про 
результати досліджень, то засоби наукового стилю мають давати змогу авторові 
точно та переконливо передавати здобуте знання, а читачеві – швидко 
орієнтуватися в тексті, глибоко засвоювати й осмислювати його зміст. 

 
Дубінченко Ю.М. (ВІКНУ) 

 
ФЕНОМЕН ПОСТПРАВДИ  

 
Підсумки 2017-го року такі: РФ здійснює потужну інформаційно-медійну 

підтримку власних інтересів у світі. Медійна складова російських сил 
радикально інтегрована на кшталт армійських підрозділів. У них відсутні вільні 
медіа. Тому ця робота там є злагодженою, успішною і ефективною.  
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Звісно, нам необхідно винайти спосіб протистояння стратегії, яку Росія 
постійно вдосконалює. Зокрема дезінформація. Пропаганда і соцмережі є 
каналами для розколювання суспільства та посилення соціальної конфронтації. 
Ця проблематика повинна бути присутня в Законі України «Про національну 
безпеку України», оскільки питання, які роз’єднують чи об’єднують націю, 
особливо ті, що стосуються цінностей, критично важливі саме в контексті 
нацбезпеки. Україна фактично є полігоном і лабораторією, де теперішня Росія 
випробовує технології інформаційної війни, спеціальних медіаоперацій та 
соціальної інженерії.  

Статус такого «полігона» нас не тішить, проте носійка агресія нас багато 
чого навчила. В Україні з’явився цілий кластер фахівців із нових 
інформаційних воєн.  

Вони вже накопичили цікавий досвід протидії сучасним викликам у сфері 
інформаційної безпеки.  

На початку агресії мейнстрим (основний напрямок) визначали люди із 
медіа-сфери, то зараз це стає менш цікавим пресі та певним їхнім донорам. 
З’явилася можливість працювати академічним фахівцям у сфері безпеки.  

Нині обговорюється можливість створення платформ «України – НАТО» 
з протидії гібридним загрозам.  

Досвід та знання про природу гібридних загроз в українській академічній 
сфері випереджає західний на декілька років, але їй бракує фінансування та 
виконавського рівня втілення нібито новаторських та практичних ідей, 
залучення до роботи фахівців, які мають певний досвід.  

Українці не повинні дати себе спаплюжити і окупувати, як у минулі 
століття. Проте, націю не об’єднують ані кров у жилах, ані перекази минулого, 
ані пам’ять про звитяги предків. Нас ефективно згуртують лише спільні 
проекти майбутнього – не нав’язані згори, а усвідомлені й вистраждані всіма 
активними громадянами. І це гасло має бути провідним у всіх бійців нашого 
інформаційного фронту.  

Отже, перевагу в інформаційній війні матиме той, чия оцінка факту 
переможе в суспільному дискурсі.  

 
Зарицька А.І. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
 

Освіта ХХІ ст. кардинально відрізняється від освіти попередніх століть: 
вона не тільки спрямована на передачу знань від викладача до студента, 
формування вмінь та навичок у студентів, а повинна заохочувати їх до 
самонавчання, всебічного розвитку своєї особистості, розуміння 
відповідальності за прийняті рішення та здійснення об'єктивної оцінки своїх дій 
як людини, так і фахівця. 

В основу всіх новацій, які визначають та впливають на рівень викладання 
навчальної дисципліни, передусім мають бути покладені інтерактивні методи 
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навчання, які є одним із найважливіших напрямів удосконалення фахової 
підготовки молодого спеціаліста, який відповідає сучасним вимогам та 
потребам замовників кадрів.  

Інтерактивні методи руйнують традиційний підхід до навчання студента, 
оскільки в нових умовах студент стає активним учасником навчально-
виховного процесу та перебуває в центрі взаємодії усіх його учасників, 
займаючи поряд із ними рівноправну позицію, та має змогу проявити свої 
знання та визначити для себе їх рівень, розкрити свій потенціал, навчитися 
працювати як у команді, так і самостійно. Результати навчання досягаються 
взаємними зусиллями учасників процесу навчання, студенти беруть на себе 
відповідальність за результати навчання. 

До інтерактивних методів навчання української мови (за професійним 
спрямуванням) належать: самостійна робота під контролем викладача, 
проблемні та творчі завдання, робота в парах, запитання від студента до 
викладача і навпаки. Як показує наш досвід, застосовуючи ці методи, студент 
змушений активно здобувати, переробляти й реалізовувати навчальну 
інформацію, подану в такій дидактичній гpi, яка забезпечує об’єктивні й значно 
вищі, порівняно з традиційними (пасивними) методами, результати навчання.  

Студенти навчаються працювати в команді, захищати власну точку зору, 
репрезентувати відповідні напрацювання та ін. Змінюються вимоги до 
викладача, до його діяльності. Робота в інтерактивному режимі сприятиме 
розвитку: 

? комунікабельності; 
? умінь до організації навчального середовища; 
? формування вмінь до самостійної діяльності; 
? вміння створювати ситуації, що спонукають до інтеграції знань для 

розв’язання висунутої проблеми. 
Отже, використання інтерактивних технологій у навчанні студентів мови 

за професійним спрямуванням сприятиме розвитку навичок спільної взаємодії, 
умінь слухати і чути одне одного, аргументовано відповідати, краще розуміти 
специфіку мови майбутньої професії та необхідністю зацікавлення студентів 
навчально-пізнавальною діяльністю, що дуже важливо для формування 
мотивованого ставлення до навчання в цілому. 

 
к.пед.н., доц. Златніков В.Г. (ВІКНУ) 

 
ENGLISH LANGUAGE COURSE PLANNING 

 
Being able to plan well is one of the key skills that a teacher needs to have.  It 

involves being able to imagine what is going to happen in the classroom, and to make 
choices based on this imagined experience.  Planning also involves the ability to 
zoom out, to see the bigger picture and know how a 2 hour lesson fits into a 100 hour 
course, but it also involves the ability to zoom in, and work out the mechanics of how 
a 15 minute activity will work best. 
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Pre-service teacher training courses typically focus on the detailed planning of 
a 40 minute or 60 minute lesson and don’t focus attention on how to go about 
planning a much longer scheme of work.  This is also an important area to consider 
though, because most teachers are involved in teaching courses, which may typically 
last anywhere between 30 and 120 hours. 

The aim of planning is also to map out learning activities in a coherent, logical 
way, in order to help students understand, learn and practice concepts and skills 
which will develop their abilities in English. 

When it comes to planning a whole scheme of work, it is important to ensure 
there is a balance of different skills work over the course.  We might also want to 
map out the areas of grammar and vocabulary that we intend to teach over the year, 
and plan a rough timetable for when we will introduce these concepts. 

At the start of a course, we need to sit down and think about ‘What’ we intend 
to cover in the course, and ‘Why’. These two concepts go hand in hand; we will be 
able to decide ‘what’ to teach, when we know ‘why’ we want to teach it, and this will 
depend on the group of learners that we have in front of us in the classroom.   

Even if we are teaching from a coursebook, decisions still need to be made 
about ‘what’ is really important to cover.  Once this is mapped out over a series of 
lessons, the learning journey starts to acquire the look of a road about it... or at least 
some kind of a reassuring track. 

Some schools and institutions will provide their teachers with a syllabus from 
the start of an academic year, which maps out exactly what they expect their teachers 
to cover. In those cases, this process of working out the ‘what’ and the ‘why’, has 
largely been done for the teacher (for good or for ill!). 

However there are many schools and institutions that will provide their 
teachers with a course text, and expect the teacher to make these kinds of decisions. 
In these situations, forward planning by the teacher at the start of the year, or start of 
each term, will be extremely helpful in ensuring that there is coherence and balance 
in the course, as well as direction (and good signposting). 

Variety can also come into the lesson with the deceptively simple change of 
varying the way that the tables and chairs are set up, if your classroom allows for this. 
The position that individual students sit in can also be changed regularly, by mixing 
up pairs and groups, so that students aren’t working with the same people. 

 
Коваленко В.О. (ВІКНУ)  

 
ЗМІ ЯК СПЕЦИФІЧНЕ ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 

 
Предметом нашого дослідження є заголовок ЗМІ як різновид тексту 

масової інформації та масово-інформаційного дискурсу. 
Заголовок – це своєрідний елемент тексту, який має подвійну природу. З 

одного боку, заголовок є цілком самостійним елементом тексту і може 
інтерпретуватися окремо та сприйматися як мовний елемент, що знаходиться 
поза текстом. Але, з іншого боку, заголовок є елементом структури твору, який 
найтіснішим чином пов'язаний з текстом і може бути повністю зрозумілий 
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тільки після сприйняття цілого тексту. Подвійну природу заголовку визначила 
ще й та обставина, що він розглядається з точки зору двох аспектів - 
структурного і психологічного. 

Аналізуючи різноманітні можливості газетного заголовка, постає логічне 
питання про те, які функції він виконує у процесі сприйняття газетного 
повідомлення. Ми вирішили узагальнити різноманіття функцій заголовного 
комплексу і виділити основні - графічно-видільну,  номінативну, прагматичну, 
рекламну та інформативну. Також деякі дослідники виділяють оцінювально-
експресивну та інтегративну функції. На різноманітних етапах на перший план 
виступають ті чи інші функції. Повноцінна реалізація визначених функцій 
заголовка газетної полоси у сукупності активізує як раціональну, так і емоційну 
сторону читацького сприйняття, що забезпечує ефективність засобу масової 
інформації. 

Велике значення для перекладача при роботі з інформаційно-описовими 
матеріалами набуває вміння розуміти і швидко перекладати газетні заголовки 
англійської, американської та французької преси. Воно особливо необхідно при 
перекладі газетних матеріалів усно, з листа, і при реферуванні. Якщо 
письмовий перекладач, в тих випадках, коли заголовок є важким для розуміння, 
може повернутися до проблеми його передачі після того, як він переклав усе 
повідомлення або статтю, тобто усвідомив їхній зміст, то усний перекладач 
такої можливості, як правило, не має, тож для нього переклад газетного 
матеріалу звичайно починається з перекладу заголовка. Через ряд специфічних 
особливостей газетних заголовків їхнє розуміння і переклад представляють 
значну трудність і вимагають певних вмінь. 

 
Колотова Н.Д. (ВДА) 

 
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДІЙ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ 
ДО ФАХОВОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Формування готовності майбутніх воєнних дипломатів до фахової 

міжкультурної взаємодії зумовлене соціальним заказом на фахівців, здатних до 
конструктивної комунікативної діяльності в міжкультурному середовищі. 

Оскільки О. В. Бойко довів, що те, що звичайно називається установкою 
й факторами готовності до дії - це особливий функціональний стан клітин кори 
мозку, який виражається у вибірковому тонічному підвищенні збудливості цих 
клітин під впливом мовного подразника, готовність майбутніх воєнних 
дипломатів до фахової міжкультурної взаємодії залежить в першу чергу від 
володіння мовою.  

Здебільшого фахова міжкультурна взаємодія відбувається між 
представниками  різних культур, які використовують англійську мову, яка є 
іноземною для всіх або більшості учасників спілкування. Таким чином,  
оволодіння англійською є невід’ємною передумовою ефективної  фахової 
міжкультурної взаємодії між дипломатами.  
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Оскільки мовленнєва діяльність психологічно організована, як інші види 
діяльності, тобто, з одного боку, характеризується предметним мотивом, 
цілеспрямованістю, з іншого - складається з орієнтування, планування, 
реалізації плану та контролю, щоразу людині необхідно вміти зорієнтуватися в 
умовах спілкування, а саме визначити для себе місце, роль висловлювання, а 
також в загальних рисах його форму - з урахуванням загального мотиву 
діяльності уточнити мету мовленнєвої дії і, відштовхуючись від умов 
комунікації (усне/ письмове спілкування, аудиторія, офіційність ситуації та ін.), 
вирішити питання про форму, вид, стиль висловлювання тощо.  

Виходячи з цього, при визначенні особливостей формування готовності 
майбутніх воєнних дипломатів до фахової міжкультурної взаємодії, слід 
звернути увагу на такі компоненти: мотиваційна готовність; особистісна 
готовність; операціональна готовність; перцептивно-пізнавальна готовність; 
комунікативно- рефлексивна готовність. Мотиваційна готовність охоплює 
пізнавальні навчальні універсальні дії, а саме виявлення майбутніми 
дипломатами потреби в спілкуванні англійською, виявлення зацікавленості та 
прагнення до пізнання за допомогою англійської в тому числі. Особистісна 
готовність включає особистісні та регулятивні навчальні універсальні дії, що 
вимагають усвідомлення своїх інтересів для вибудовування стратегії 
(само)освіти та значимості володіння англійською як засобом для подальшої 
самоосвіти. Операціональна готовність інкорпорує міжпредметні дії, що 
пов’язані з вмінням вилучати інформацію та аналізувати її. Перцептивно-
пізнавальна готовність -  це дії по орієнтуванню структурному та логіко-
смисловому змісті повідомлення. Комунікативно- рефлексивна готовність 
охоплює комунікативні дії, що передбачають рефлексію відносно обміну 
інформацією та ефективності кожної взаємодії. 

 
д.пед.н., доц. Лагодинський О.С. (ВДА ім. Є. Березняка) 

 
ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

У контексті євроатлантичних прагнень нашої держави іншомовна 
підготовка (ІП) особового складу Збройних Сил України набуває особливого 
значення. У зв’язку з цим, корисним є вивчення досвіду такої підготовки у 
збройних силах провідних країн світу, зокрема Великої Британії (ВБ). 

На основі аналізу виявлено такі характерні риси системи ІП у збройних 
силах ВБ:  

зосередження в єдиному навчальному закладі. ІП здійснюється 
Оборонним мовно-культурний центром військова база Шрівенхем, який діє у 
складі Академії оборони ВБ. Нині тут викладається приблизно 50 мов світу в 
інтересах міністерства оборони ВБ, а також іноземних країн в межах надання 
міжнародної допомоги британським урядом; 

курсовий характер підготовки. Так, кожний курс спрямований на 
досягнення певного рівня за мовним стандартом НАТО СТАНАГ-6001 
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відповідно до посад персоналу збройних сил (також слухачів військових 
ВВНЗ). Тривалість курсу варіюється від 9 до 19 тижнів та залежить від 
складності обраної мови. У складі Центру немає постійного штату викладачів. 
Вони підписують контракт на період тривалості одного з курсів. Відбір 
викладачів відбувається на конкурсній основі; 

інтеграція загального і спеціального курсу іноземних мов. Як правило, 
заняття з ІП проводяться носіями мови відповідно до структурованих програм. 
Кожна програма передбачає вивчення лексики загального вжитку у поєднанні з 
тематичною військовою термінологією та культурним аспектом. Спеціальна 
лексика відображає характер професійних завдань слухачів;  

інтерактивний характер занять. Широко використовується 
комунікативна методика на базі спеціалізованого програмного забезпечення. 
Окрім традиційних практичних занять, слухачі виконують індивідуальні 
проекти на обрану тематику, а також відвідують визначні культурні й історичні 
місця ВБ. Кількість слухачів в одній групі не перевищує 10 осіб. Одне заняття, 
як правило, одночасно проводиться двома викладачами;  

індивідуалізація. ІП організована з урахуванням індивідуально-
психологічних особливостей слухачів, діагностика яких здійснюється на 
початку курсів. У разі необхідності та важливості досягнення високого рівня за 
кожним слухачем може бути закріплено індивідуального викладача.  

Встановлено, що ІП в збройних силах ВБ здійснюється одним навчальним 
закладом, складається із системи курсів, які інтегрують у собі навчання мови 
для загального вжитку і спеціальних цілей. Заняття є інтерактивними і 
проводяться із врахуванням індивідуально-психологічних особливостей 
слухачів.  

У подальшому необхідно інтегрувати найкращий досвід ІП збройних сил 
ВБ у систему ІП Збройних Сил України.  

 
Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

 
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ 

 
На сучасному етапі інтенсифікації співпраці між військовими 

інституціями України та НАТО значно зросли обсяги перекладу військової 
документації тактичного рівня. Це зумовило потребу у вивченні англійських 
військово-технічних текстів в оригіналі, зокрема необхідність дослідження 
трансформаційних процесів при перекладі військово-технічної документації. На 
сьогодні лише в окремих роботах провідних фундаторів теорії військового 
перекладу висвітлені питання перекладу технічних текстів військового 
характеру. Проте жоден з них не запропонував власного визначення поняття 
військово-технічний текст. Чому так важливо чітко розуміти, з яким типом 
тексту військовий перекладач має справу? Саме тип тексту визначає стратегію 
перекладу, починаючи з налаштовування на сферу перекладу, уявлення 
військового перекладача про тематику перекладу, змістовну спрямованість, 
функціональне призначення до відбору термінологічних одиниць та пошуку 
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відповідностей.  
Тексти військово-технічної тематики орієнтовані на систематизацію знань і 

досвіду. Автори цих текстів прагнуть донести до читача конкретну інформацію 
з метою ознайомлення чи наведення даних. Основною стилістичною рисою 
тексту військово-технічної тематики є точне та чітке викладення матеріалу при 
майже повній відсутності тих виразних елементів, які надають мовлення 
емоційну насиченість, головний акцент робиться на логічну, а не на емоційно-
почуттєву сторону викладу.  

Серед лексичних особливостей військово-технічних текстів будь-якої 
мови можна виділити наступні: насиченість текстів спеціальними термінами та 
термінологічними словосполученнями, а також наявність великої кількості 
військової номенклатури, спеціальних скорочень та умовних позначок, що 
використовуються лише у військових матеріалах.  

На синтаксичному рівні військово-технічні тексти характеризуються 
наступними особливостями: відносною обмеженістю часових дієслівних форм, 
стислою формою висловлювання, використанням всередині одного речення 
численних паралельних конструкцій, виражених інфінітивними та 
дієприкметниковими зворотами. 

У військово-технічних текстах відсутні також прийоми загальної 
образності висловлювання, які абсолютно зайві під час опису різних технічних 
пристроїв. Однак цього не можна сказати про саму військово-технічну 
термінологію. Іноді технічні терміни за своїм походженням вже мають 
образність, але від частого вживання образність їх зазвичай стирається, і термін 
сприймається уже без всякої образної характеристики. Наприклад такі терміни, 
як: skin – обшивка фюзеляжу, plug – сердечник підкаліберного снаряду, де 
образність термінів легко простежується. Під військово-технічною 
термінологію будемо розуміти сукупність військових та науково-технічних 
термінів, що використовуються у військовій підмові для обслуговування 
воєнно-промислового комплексу України та забезпечення  військово-
технічного співробітництва Збройних Сил України. Особливий інтерес для 
військового спеціаліста складають тексти інформаційного змісту, до якого 
належать: спеціалізовані військові журнали, технічні описи та характеристики 
різноманітних видів зброї, патенти та військово-технічні довідники. 

Розглянувши основні особливості військово-технічних текстів, 
пропонуємо під поняттям військово-технічний текст розуміти – письмову або 
усну сукупність загальномовних та термінологічних засобів упорядкованих у 
групу речень, які являють собою завершену логічну, лексичну, граматичну, 
стилістичну єдність та обслуговують військово-технічну сферу, тобто містять 
інформацію про розробку, виробництво, прийняття на озброєння, зберігання, 
знищення (утилізація) військової та спеціальної техніки, боєприпасів, 
спорядження, а також передачі та експорту, товарів, робіт, послуг військового 
та подвійного призначення. 
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Лукіянчук Ю.О. (ВІКНУ) 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
 

Розглядаючи військовий переклад як паралельну мовну реалізацію змісту 
двома мовами, необхідно точно визначити підхід до однієї із основних 
положень перекладацької теорії – еквівалентності. 

Ключ до розуміння даного положення та військового перекладу в цілому, 
полягає у природі мовного знаку. Зв'язок між денотатом та знаком мови 
опосередкований через мисленнєвий образ денотата і при створенні 
мовленнєвого висловлювання цей зв’язок присутній у всіх елементах, тобто 
автор оригінального висловлювання військового тексту реагує на денотат, 
створюючи мисленнєве уявлення, а потім виражає його у вигляді мовного знаку 
(схема 1). 

Д =>К1 => З1 
Проте, вже під час прочитання військового тексту один елемент (денотат) 

присутній опосередковано: читач/слухач реагує на знак, створюючи на його 
основі певне мисленнєве уявлення (концепт 2), яке в загальному не повністю 
співпадає із концептом 1, тобто із уявленням автора про денотат (схема 2):  

З1 =>К2 
При перекладі військового тексту, перекладач спочатку повторює 

мисленнєві операції читача/слухача (схема 2), а потім на основі концепта К2 
(який не співпадає із авторським)шукає відповідний йому знак іншої мови 
(схема 3): 

З1 => К2 => З2 
Якщо продовжити даний ланцюг та включити до нього читача/слухача 

перекладу, то можна отримати ще одну зміну концепта – читач/слухач 
перекладу, реагуючи на знак З2, створює своє уявлення К3. 

З2 =>К3 
Аналіз наданих схем позначення мовної форми у військовому перекладі 

дозволяє зробити наступні висновки: 
1. З метою практичного перекладу прийнято вважати, що концепти 

К1, К2 та К3 (відповідно і мовні форми З1 та З2), якщо не тотожні, то 
еквівалентні один одному. 

2. Фактором, який найбільше впливає на рівень еквівалентності при 
військовому перекладі, можна вважати суб’єктивний фактор. У військовій 
сфері він діє слабше, ніж у інших сферах, оскільки поширеними є тексти 
офіційних документів та технічна література. 

3. Існують також об’єктивні фактори, які втілюють різноманіття 
граматичних систем та лексичної сполучуваності. 

4. Також у сучасній прикладній лінгвістиці прийнято враховувати 
паралель між структурним розбіжностями одиниць вихідної мови та мови 
перекладу (translationdivergences) та розбіжностями у сприйнятті дійсності 
носіями різних мов (translationmismatches). 
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Виходячи із вищезазначених положень, можна запропонувати наступну 
класифікацію еквівалентності у військовомуперекладі. 

1. Структурна еквівалентність (повна) – співпадіння структури, 
значення та комунікативної інтенції вихідного тексту та перекладу; 

2. Семантична еквівалентність (часткова)– співпадіння значення і 
комунікативної інтенції вихідного тексту та перекладу при різній структурі; 

3. Прагматична еквівалентність (часткова) – співпадіння 
комунікативної інтенції вихідного тексту та перекладу при різній структурі та 
значенні. 

 
Ляшенко Н.В. (ВІКНУ) 

 
ТРУДНОЩІ ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-

ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ  
 

Процес військового перекладу являє собою складний творчий процес, що 
не обмежується лише аспектами лінгвістичної проблематики, а значною 
частиною виходить далеко за її межі, торкаючись багатьох екстралінгвістичних 
факторів, зокрема й соціологічного характеру, без яких не може обійтися жоден 
акт мовного спілкування. Це особливо яскраво проявляється в практиці 
військового перекладу, оскільки військова діяльність досить суттєво 
відрізняється від інших галузей людської діяльності. 

В умовах забезпечення участі Збройних Сил України в регіональному 
співробітництві, підтримання миру та стабільності в Східній Європі та світі, 
виконання заходів міжнародного співробітництва у військової сфері, 
підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО, 
підготовки військовослужбовців Збройних Сил України для участі в 
багатонаціональних навчаннях та миротворчій діяльності, заходах світової 
спільноти в боротьбі з тероризмом, покращання можливостей Збройних Сил 
України та з метою якісного лінгвістичного забезпечення вищезазначеної 
діяльності виникає потреба в здійсненні перекладів як промов представників 
різних департаментів Міністерства оборони чи Генерального штабу, так і 
військової документації, зокрема текстів військово-політичного характеру. 

Вивчення особливостей перекладу військово-політичних текстів та 
промов представляє собою важливий, але маловивчений напрямок сучасної 
філології. Справа в тому, що десятки років предметом філологічних досліджень 
були тексти художньої та науково-технічної, суспільно-політичної  літератури. 
Однак в період активного розвитку міжнародного співробітництва між 
Україною та провідними країнами, міжнародними альянсами та організаціями 
(НАТО, ООН, Євросоюз), участі в миротворчих операціях та міжнародних 
навчаннях призвело до формування нового рівня промов у військово – 
політичному дискурсі, до більш сучасного рівня, який несе в собі важливе 
значення для встановлення взаємовигідних та дружніх міжнародних відносин, 
зміцненню авторитету нашої держави на світовій арені, посилення державної 
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безпеки та захисту державного суверенітету, розвитку Збройних Сил та 
приведенню їх до норм збройних формувань провідних країн сучасності. 

З розширенням сфери військово-політичної діяльності почали 
змінюватися і тексти військово-політичного характеру. Вони стали 
характеризуватися сучаснішою новішою лексикою, абревіатурами, 
складнішими конструкціями, насиченістю однорідними членами речення, 
використанням фразеологізмів та багатокомпонентних термінів. Ці всі 
компоненти становлять собою труднощі для перекладу. 

 
Невмержицький І.В. (в/ч А1277) 

 
ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЦЕСУ 

РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
(перегляд ролі та місця військового перекладача у світлі новітніх 

трансформацій ЗСУ та післяреволюційного етапу розвитку Держави) 
 

Війна на теренах нашої країни зумовлює прискорений рух Держави та її 
Збройних Сил в напрямку євроатлантичної інтеграції. Така динаміка 
передбачає відповідні трансформації ЗСУ, як фактично-дійсні, так і морально-
концептуальні.  

В умовах різко зростаючого попиту та соціальних очікувань від 
українського війська критичного значення набуває процес його 
професіоналізації. Будучи наріжним каменем побудови збройних сил держав-
членів НАТО, а саме США як принципового взірця та основного контрибутора 
Альянсу, професіоналізація сьогодні стає невідворотною вимогоюсуспільства, 
епохи, обставин і для української армії. 

Історично професія військового перекладача ставала відповіддю на 
геополітичні потреби держави, перетворюючись в засіб її розвитку та 
природньо представляючи собою необхідний суспільний моральний та 
культурно-інтелектуальний стандарт. 

Деструктивні процеси, що мали місце в країні у період Незалежності, 
послугували тому, що принципи професіоналізму в ЗСУ практично не 
дотримувались, і, як наслідок, професії військового перекладача не було 
приділено стільки уваги, скільки вона об’єктивно потребувала. Титанічна ж 
праця та зусилля окремих постатей дозволила зберегти ідентичність 
військового перекладача у ворожих здоровому глузду умовах. 

Наступні аспекти, притаманні виключно військовому перекладачеві, 
дозволяють нам стверджувати його роль як каталізатора процесу реформування 
ЗСУ відповідно до євроінтеграційних процесів: 

1) міжкультурне посередництво. Участь у процесах, що вимагають від 
перекладача інтеркультурних лінгвістичних та екстралінгвістинчх знань, 
широкої фонової освіченості та ерудованості. 

2) міжнародне міжвідомче посередництво. Роль перекладача як 
посередника між відомчими системами різних країн. 
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3) залученнявійськового та цивільного образів мислення. 
Північноатлантичний Альянс набув значення найпотужнішої безпекової 
організації в світі за рахунок успішного та гармонійного поєднання цивільного 
та військового компонентів. Військовий переклад, поєднуючи в собі якості як 
військового, так і цивільного професіонала, вбирає в себе найкращі риси обох 
систем мислення.  

4) міжгалузевий характер діяльності. Діяльність ВП передбачає 
взаємодію із чисельними сферами науки та промисловості, що забезпечує 
необхідний експертний рівень. 

5) формування спеціальних аналітичних навичок 
6) військове виховання та вишкіл. Формування патріотичних 

світоглядних орієнтирів та глибинне карбування професійних якостей та 
звичок, дисциплінованості забезпечують позитивну унікальність ідентичності 
військового перекладача і на особистому, і на професійному рівнях. 
 

Приліпко М.О. (ВІКНУ) 
 

СКЛАДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 

Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме переклад 
термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови 
іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад термінів як таких. 
Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту, 
особливо науково-технічного, - повне розуміння його перекладачем. Механічне 
заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання самих явищ, 
процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих 
помилок у перекладі. Перекладач повинен детально вивчити ту область науки і 
техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо користуватися 
відповідними термінологічними словниками. 

Однак, у спеціальному тексті нерідко буває елемент новизни, який є 
особливо цікавим для читача, але пов'язаний із вживанням нових термінів, ще 
не зафіксованих у словниках. Зрозуміло, що такі випадки можуть створювати 
серйозні проблеми для перекладача. Основна умова подолання цієї труднощі 
полягає у детальному аналізі описуваного явища і передачі його термінами, що 
вже є усталеними в науці. Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні 
винаходи і відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і перш за все - у 
періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. Велику 
допомогу може надати тут консультація фахівця в даній галузі. Спочатку 
необхідно точно встановити, у чому полягає описувана в іноземномовному 
перекладі проблема і в чому полягають проблеми її викладу в перекладі. 
Проблема може полягати в описі нових процесів або найновішої апаратури. 
Перекладач повинен уважно співставити усі випадки вживання нових термінів 
або місць, які важко передаються засобами української мови, щоб із загального 
змісту тексту скласти собі чітке уявлення про описувану проблему. 
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Будь-який науковий текст характеризується певною повторюваністю 
термінів. Тому для правильної передачі значення незнайомого і відсутнього у 
словниках терміна або термінологічного сполучення дуже важливо врахувати і 
співставити всі випадки його вживання в даному тексті і лише після цього 
спробувати вияснити значення терміну шляхом ознайомлення із спеціальною 
літературою з даного питання. Велику допомогу перекладачеві може надати 
уже існуюча перекладна література з цього питання, особливо якщо є 
можливість порівняти оригінал і переклад. 

 
Проноза В.О. (ВІКНУ) 

Дубінченко Ю.М. (ВІКНУ) 
 

ФЕЙКИ 
 

Нині проти України ведуться конкретні інформаційні атаки, і часом 
поширюється неперевірена, недостовірна інформація.  

Інформація воєнізується, тобто перетворюється на зброю і 
використовується для того, щоб дезорієнтувати та розколоти громади.  

Україна стала однією з перших мішеней сучасної інформаційної війни, 
яку Росія розв’язала з блискавичною швидкістю, зокрема за допомогою 
соцмереж. Канали пропаганди, які поширюють нісенітниці, часто відтворюють 
інформацію з достовірних джерел і структур у контексті власних ворожих 
наративів.  

Фейки прийшли в дуже підготовлений для них світ. Реклама і пропаганда, 
інтереси влади або власників заполонили інформаційний простір.  

Проте, фейк не страшний, поки його не запускають в обіг системно й 
індустріально. Тоді з одиночного струмочка він може перетворитися на 
могутню інформаційну річку, яка змітає на своєму шляху будь-які політичні 
фігури й навіть режими.  

Фейки – це фальшива, часто сенсаційна інформація, розповсюджена під 
виглядом новин. Проте деякі фахівці говорять, що люди почали називати 
фейковими новинами все, з чим вони не погоджуються і що їм не подобається.  

Фейк, як і свого часу чутка, побудований так, щоб задовольняти інтереси 
й очікування читача, бо тільки так він має шанс на поширення. Не 
поширюватиметься й те, у чому немає новизни, адже фейк – це новина. Він 
також живе в менш контрольованих середовищах, як у радянський час було з 
чутками й анекдотами. Вони також добре поширювалися в усному середовищі, 
яке не так легко було контролювати владі, чиїм аналогом нині й є соцмережі.  

Нині Інтернет-залежність відгородила людей від реального світу, а якщо 
додати сюди телесеріали та відеоігри, то виявиться, що світ зник зовсім.  

Отже для українських громадян ситуація стає  складнішою, тому що ми 
всі живемо в умовах гібридної війни.  Важливо, щоб громадяни розуміли і 
вміли критично мислити, а медіа-грамотність – це абсолютно необхідна 
життєва навичка для кожної сучасної людини.  
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Таратута О.І. (ВІКНУ) 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ТА СЕМАНТИЧНИХ ОЗНАК 
СЛОВОТВІРНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПУСУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ 

ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ 
 

Участь Збройних Сил України в міжнародних навчаннях, конференціях, 
миротворчих місіях, розвиток двосторонньої співпраці з іншими державами та 
військовими відомствами розвинених країн обумовили зростання потреби в 
здійсненні перекладів військової документації. Особливу роль у цьому відіграє 
швидкість здійснення перекладів, тому для оброблення інформації, окрім 
послуг перекладачів, дедалі частіше використовуються системи машинного 
перекладу (СМП). 

Актуальність дослідження полягає у покращенні існуючих систем 
машинного перекладу (СМП) шляхом проведення словотвірного аналізу текстів 
військового спрямування та формалізації процесу словотворення в природній 
мові, що дозволить висунути вимоги до повноти перекладних машинних 
словників, а також автоматизувати процес розпізнавання «нових» слів для 
системи, які утворюються в мові за рахунок продуктивних суфіксів і префіксів. 

Нові слова (так само, як і нові значення слів) з'являються тоді, коли 
виникає необхідність назвати нові предмети або висловити дещо інше 
ставлення до вже відомих предметів або якось інакше охарактеризувати їх. Нові 
слова створюються з існуючих елементів мови (слів, основ, словотворчих 
афіксів) за існуючими моделями в результаті дії звичних способів 
словотворення. 

Одним із напрямків підвищення якості машинного перекладу є 
формалізація процесу словотворення в природній мові, що дозволить 
автоматизувати процес розпізнавання “нових” у системі слів, які утворюються в 
мові продуктивними афіксальними словотвірними моделями. 

Словотвірна модель є зразком для утворення конкретних похідних лексем 
і зв’язує два слова відношеннями похідності і мотивованості: одне слово слугує 
твірним, інше – похідним – дериватом першого слова. «Словотвірна модель – 
це єдина структурна (формальна) схема побудови похідних слів, що 
характеризується спільністю: частиномовної належності твірного елементу; 
словотвірних засобів (формантів)». 

Афіксація – це спосіб утворення нових слів шляхом приєднання до 
основи слова словотворчих афіксів. Афікси, за допомогою яких у певний період 
створюється відносно багато новоутворень, називаються продуктивними. 
Продуктивними в сучасній англійській мові є суфікси -ing, -tу, -able, -er, -less, та 
ін; префікси anti-, super-, pro-, mis-, re- та ін. За допомогою цих афіксів 
створюються нові похідні слова (прості і складні). 

Аналіз мовного матеріалу показує, що живим афіксам притаманні такі 
характерні ознаки: 

1. Приєднуючись до словотвірної основи, афікс виражає певне 
абстрактне значення. 
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2. Афікс вживається для утворення нових слів не тільки від основ того 
походження, з якими він вперше з'явився в мові, але і від основ іншого 
походження. 

3. Афікс володіє певною частотою вживання. 
 

Федоров К.Х. (ВІКНУ) 
 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  
БАГАТОСТОРОННІХ УГОД  

 
Міжнародні документи зобов’язують держави, які їх підписують, 

дотримуватись певних розроблених стандартів у своєму внутрішньому 
законодавстві і у повсякденній діяльності. Стиль міжнародних документів не 
можна віднести лише до одного з видів ділового стилю. На це є свої причини. 
Наприклад, ООН включає в себе організації, які відрізняються одна від одної за 
тематикою та напрямком діяльності (Європейська Економічна Комісія ООН 
займається економічними, науково- технічними та політичними питаннями; 
Комісія ООН з торгівлі і розвитку – питаннями зовнішньої торгівлі та 
промислового співробітництва; Комісія ООН з прав людини – питаннями 
міжнародного права; Економічна і Соціальна Рада ООН – економічними, 
соціальними і політичними питаннями і т.д. ).  

Крім того, діяльність тих чи інших міжнародних організацій охоплює, як 
правило, не одне, а кілька питань, наприклад поряд з юридичними 
розглядаються також і економічні та політичні питання. У міжнародних 
документах, які стосуються захисту прав людини та протидії торгівлі людьми, в 
першу чергу розглядаються юридичні питання, але, крім того, велика увага 
приділяється питанням соціального захисту населення, психології, суспільної 
моралі, економіки та ін.  

Стиль різних міжнародних документів є неоднорідним. Це не мова 
науково-технічних текстів, законів чи офіційних документів у «чистому» 
вигляді. Якщо розглядати стиль міжнародних документів в цілому, то в ньому 
можна виявити цікаві поєднання найрізноманітніших стилістичних засобів. 
Мова англомовних правничих документів характеризується низкою жанрово-
стилістичних особливостей: звичайні слова використовуються у незвичному 
значенні, речення мають ускладнену синтаксичну структуру, часто 
зустрічаються архаїзми у відносно первозданному вигляді, слова французького 
походження вживаються поряд зі словами англо-саксонського походження, 
фрази та слова латинською мовою часто вживаються без перекладу, синоніми 
(парні та потрійні) використовуються для позначення одного поняття з метою 
уникнення двозначності, іноді низка синонімів вживається для ситуації з різних 
сторін, свідомо вживаються не зовсім точні слова та фрази для можливості 
інтерпретації, у документах окремі слова пишуться з великої літери або ж 
повністю великими буквами, кожна деталь має значення, вживаються 
формальні чи церемоніальні слова та конструкції, терміни з точним добре 
зрозумілим значенням вживаються поряд з жаргоном, використовується велика 
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кількість кліше та усталених виразів (особливо це характерно для контрактів та 
документів) Так, одним з таких труднощів є те, що в текстах міжнародних угод 
зустрічається значна частина загальновживаних слів (avoid, money); 
загальновживані слова зі спеціальним значенням (agreement, assessment, utility, 
valid, warrant), спеціальні юридичні терміни (pleader, lawyer, reversal, party), 
спеціально-технічні терміни, що відображають галузь спеціальних знань 
(average rate, balance of migration, unfair competition, assess damages) 
тощо.Тексти міжнародних угод також характеризуються запозиченнями з 
латинської мови (lex loci actus, ex parte, corpus delicti), з французької мови 
(appeal, plaintiff, lien, verdict). 

Розгляд факторів передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної 
комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури, 
типу і механізму соціального кодування рідної (української) і іноземної 
(англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору на вирішення 
практичних задач, пов’язаних із проблемами перекладу,наприклад, юридичного 
тексту. 

Якість юридичного перекладу певним чином впливає на ефективність 
правозастосування, ступінь регламентації конкретних стосунків. Аналіз текстів, 
що стосуються правничої сфери, представляє інтерес для лінгвістичного 
вивчення структури дискурсу та виявлення особливостей дискурсів різного 
типу, оскільки спеціалізована спрямованість таких текстів дозволяє визначити 
найбільш яскраві та специфічні характеристики юридичного дискурсу. 

 
Черніков В.Ю. (ВІКНУ) 

 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ 
 

У зв’язку із тим, що англомовні тексти військово-політичної тематики 
недостатньо досліджені в українському перекладознавстві, постає необхідність 
вивчення лексичних та граматичних особливостей їх перекладу українською 
мовою. 

В лексичних системах англійської та української мов спостерігаються 
розбіжності, які проявляються в типі смислової структури слова. Будь-яке 
слово, тобто лексична одиниця – це частина лексичної системи мови. Цим 
пояснюється своєрідність семантичної структури слів в різних мовах. Тому 
проблема лексичних трансформацій полягає в заміні окремих лексичних 
одиниць. 

Основними причинами існування лексичних труднощів в англомовних 
текстах військово-політичної тематики є відсутність в мові перекладу 
відповідників нових термінів, особливості багатозначності англійських і 
українських слів, особливості словотвору і термінотворення в англійській та 
українській мовах та ін. Стійкість і чіткість побудови речень допомагає легко 
розпізнати трансформації та конструкції, що мають місце у текстах оригіналів і 
їх відповідниках. Досліджуючи переклад текстів офіційно-ділового стилю, 
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дуже важливо відмітити, які конструкції вживаються найчастіше, і який спосіб 
передачі матеріалу слід застосовувати в тій чи іншій ситуації. До таких 
способів ми відносимо конкретизацію та генералізацію значення слова, 
додавання або вилучення слова та перестановку слова. 

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних 
трансформацій. До найбільш вживаних граматичних трансформацій при 
перекладі англомовних текстів військово-політичної тематики можна віднести 
наступні: 

- заміна частин мови;  
- змінення порядку слів у реченні;  
- переклад герундіальних конструкцій;  
- об’єднання речень. 
Наприклад заміна частин мови:  
… to this end, State Parties shall promote the conclusion of bilateral or 

multilateral agreements or accession to existing agreements.  –  З цією метою 
держави-учасниці сприяють укладанню двосторонніх чи багатосторонніх угод 
або приєднуються до чинних угод.   

Таким чином знання лексичних та граматичних особливостей перекладу 
англомовних текстів військово-політичної тематики українською мовою 
дозволяє подолати міжмовну і міжкультурну інтерференцію. 

 
Шпартак А.В. (ВІКНУ) 

 
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ДИПЛОМАТИЧНОГО 
ПРОТОКОЛУ В ХОДІ ДВОСТОРОННІХ ЗУСТРІЧЕЙ МОУ 

 
Конфлікт на Сході став рушійною силою для активізації дво- та 

багатосторонніх міжнародних зв’язків України, зокрема у сфері військового 
співробітництва, що спричинило підвищення активізації двостороннього 
військового співробітництва, яке потребує постійного перекладацького 
супроводження, як на стратегічному, так і на тактичному рівнях.   

Наше дослідження зосереджене саме на особливостях та актуальних 
проблемах перекладацького супроводження зустрічей/переговорів на 
стратегічному рівні (рівні Міністра оборони України, його заступників та 
начальника Генерального штабу Збройних Сил України) та має за мету 
визначити, класифікувати та обґрунтувати лексичні особливості мови 
військового дипломатичного протоколу та укласти глосарій найуживаніших 
лексичних одиниць, переклад яких є нетиповим, чи ускладнюється за рахунок 
кліше, передбачених протоколом та ситуативним вживанням.  

Перш за все необхідно дати чітке визначення військово-дипломатичному 
протоколу. На нашу думку військово-дипломатичний протокол – це сукупність 
загальноприйнятих норм, традицій та правил, якими керуються представники 
сектору безпеки та оборони, зокрема вищого військового керівництва держави, 
представникі безпекових установ, відомств військового співробітництва, 
військових дипломатичних представництв, місій, міжнародних організацій, 
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тощо в ході проведення заходів спрямованих на реалізацію військових, 
оборонних, безпекових та зовнішньополітичних інтересів країни. 

Проте, враховуючи існування мовного бар’єру, адже офіційною мовою 
більшості подібних заходів є англійська, стає очевидною потреба у 
міжкультурній та міжмовленнєвій медіації, котра би проводилась із 
урахуванням норм військово-дипломатичного протоколу. Cаме специфічні 
лексичні одиниці притаманні такому типу медіації, типологія їх вживання, а 
також уставленні відповідники і є предметом нашого дослідження.  

Ці лексичні одиниці можна умовно поділити на три основні категорії: 1) 
сталі фразеологічні конструкції, терміни та професіоналізми: власне українські 
та запозичені; 2) дипломатичні кліше, парафрази та евфемізми 3) іншомовна 
лексика. 

 
Штейнберг М.Д.(ВІКНУ) 

 
УСНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ПЕРЕКЛАД ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОГО 

ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
(ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 
Ще з часів розпаду Радянського Союзу, Україна веде активну співпрацю 

із іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами 
міжнародного права. І оскільки, переважна більшість заходів двостороннього 
співробітництва відбувається із використанням англійської мови, то відповідно 
більшість із них також потребують перекладацького забезпечення. Усний 
послідовний двосторонній переклад, зокрема, є найпоширенішим методом 
перекладацької медіації в ході вищезгаданих заходів.  

Усний послідовний двосторонній переклад у Збройних Силах України 
являє собою один з видів спеціального перекладу з яскраво вираженою 
військово-комунікативною функцією. Відмінною рисою усного послідовного 
двостороннього перекладу є необхідність для перекладача швидко реагувати та 
надавати адекватний варіант перекладу без будь-яких допоміжних матеріалів та 
часу на роздуми. У випадку з військовим перекладом, всі військові матеріали 
відрізняються від будь-яких інших матеріалів насиченістю спеціальної 
військової лексики, широким використанням військової і науково-технічної 
термінології, наявністю певної кількості змінно-стійких і стійких 
словосполучень, характерних тільки для військової сфери спілкування.  

Під час проведення заходів міжнародного військового співробітництва 
були виявлені проблеми усного двостороннього перекладу які пов’язані з:  

1. відсутністю достатньої кількості досліджень та науково-
методичних рекомендацій з цього питання; 

2. виникнення непорозумінь, через незнання абревіатур різного 
військово-технічного та військово-спеціального характеру; 

3. відсутність навчально-методичного матеріалу для підготовки 
перекладачів; 



 314

4. відсутність алгоритму дій перекладача під час усного 
двостороннього перекладу. 

Висновок:  
1. усний двосторонній переклад є основою перекладацького 

супроводження участі ЗСУ у заходах міжнародного військового 
співробітництва; 

2. проблеми усного двостороннього перекладу потребують ретельного та 
поступового вирішення; 

3. ЗСУ потребують кваліфікованих фахівців у сфері лінгвістичного 
забезпечення військ. 
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Секція 7 
 
 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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Аза Н.В. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ ШВЕЦІЇ 

 
В Україні у зв’язку з реформуванням земельно-майнових відносин та 

розвитком ринку землі і нерухомості особливого значення набуває створення 
високоефективних кадастрових систем природних ресурсів, важливе місце 
серед яких займає земельний кадастр. На основі аналізу системи земельного 
кадастру Швеції можна зробити висновки щодо впровадження досвіду цієї 
країни в українському земельному кадастрі для запобігання зайвих помилок і 
недоречностей у науковій та виробничій практиці цієї галузі. 

Уся земля і власність у Швеції зареєстровані. Кадастрова система 
включає в себе реєстри землі і нерухомості. У процесі обробки цих двох 
реєстрів була створена єдина об’єднана система даних. Ця система замінила 
старі реєстраційні книги, які використовувались раніше, і називається банком 
даних про землю. 

Реєстр нерухомості є базовим адміністративним реєстром щодо 
нерухомого майна Швеції. Він включає майнову індексну карту. Ця карта 
зберігається окремо від текстового реєстру. Майнова реєстраційна карта для 
сільської місцевості формується на основі плану землекористування. Вона 
виготовляється у масштабі 1:20 000 на основі детальних регіональних планів 
масштабу 1: 10 000. 

Реєстр нерухомого майна містить інформацію щодо місця розташування 
нерухомості та прилеглої території. 

Аналізуючи цілі реєстрації землі і нерухомості в Швеції, слід відзначити 
основні: 

- чітке визначення власності та прав на неї; 
- надання громадського та правового захисту володіння землею; 
- полегшення у здійсненні транзакцій з землею і нерухомістю; 
- надання легкого доступу до інформації про земельні ресурси. 
Реєстрація землі також сприяє функціонуванню і розвитку системи 

оподаткування землі і нерухомості, сільськогосподарській статистиці, 
землевпорядкуванню, моніторингу довкілля, плануванню міських та сільських 
територій, реєстрації населення та фінансового сектора. 

Отже «сильні» сторони шведської кадастрової системи, які можна 
використовувати в українській практиці, полягають у досконалості 
функціонування системи, покритті території усієї країни, сертифікації 
нерухомої і земельної власності, чіткому правовому регулюванню прав на 
землю. Додатковими «сильними» сторонами Шведського кадастру є повна 
безпека і захищеність, доступ до інформації та велика швидкість її отримання. 
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Акімов Р.Ю. (ВІКНУ) 
 

ОСНОВНІ ШАБЛОНИ СУЧАСНОЇ ГІС ВІЙСЬКОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Головним завданням географічних інформаційних систем (ГІС) 

військового призначення є збір, зберігання, аналіз та видача даних про 
підрозділи, їх розташування та стан бойової готовності. Постійність доступу до 
даних та можливості використання ГІС для підтримки прийняття рішень 
командира є невід’ємною складовою вдалого виконання завдань в умовах 
сучасного бою чи повсякденної діяльності військ.  

Однією з сучасних ГІС військового призначення є «ArcGIS for Defense» - 
проста та надійна, здатна забезпечити безперервну взаємодію між підрозділами 
в умовах реального часу. Значна перевага даної ГІС полягає у великій кількості 
шаблонів, що поєднують, як стандартні так і спеціальні, інструменти для 
роботи з інформацією військового характеру.  

«ArcGIS for Defense» - це спроба ESRI інтегрувати систему ArcGIS у 
військову спільноту. Система представляє собою структуру карт, прикладних 
програм та порталів, побудованих на основі загальної інформаційної моделі і 
прекрасно взаємодіючих між собою. 

Базові карти служать основою для будь-яких видів операцій і створені 
спеціально для роботи з даними, доступними для підрозділів, що займаються 
обороною та розвідкою. В галереї шаблонів зберігаються шаблони, які 
допомагають завантажити вихідні дані картографічних компаній у 
мультимасштабні базові карти. Вони також допомагають обмінюватися 
інформацією у вигляді web-карт та долучати досвідчених користувачів до 
роботи з використання мобільних карт і карт що діють автономно від 
мережевих пристроїв. 

Кожен шаблон містить вузьконаправлені інструменти на базі ArcGIS. 
Один з них - шаблон «Володіння ситуацією», який представляє собою легку 
версію web-додатку для перегляду та додавання геоданих у формі звітів, карт та 
схем для створення та відображення звітів, які можуть бути опубліковані за 
допомогою ArcGIS для Сервера, а також включає інструкції для налаштування 
програми. 

Шаблон - «Схема орієнтирів» містить інструменти для створення різних 
планів для кожної бойової одиниці на позиціях; потім за допомогою 
багатосторінкової компонування можна створювати орієнтири для кожного 
одиничного озброєння. 

Шаблон - «Аналізу позицій» містить інструменти для перекладу 
табличних даних в різні позначення координат та інструменти для створення 
пеленгаційних ліній та кільцевих знаків дальності. 

Портали ArcGIS призначені для зберігання шаблонів та додатків, можуть 
зберігатися на особливо захищених польових серверах, підключених до 
захищених мереж. Сервер наземних операцій (Land Ops Server) створений для 
командування під час виконання місій і під час бойових дій на рівні бригад і 
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підрозділів більш низького рівня. Сервер морських операцій (Maritime Ops 
Server) призначений для проведення та планування операцій авіаносних 
ударних груп. 

 
Андращук В.О. (НУБіП України) 

 
ЯКІСТЬ ЗЕМЕЛЬ: АЛЬТЕРНАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ  

 
Наразі в Україні поняття якості земель не встановлено законодавчо. У 

Державних стандартах України закріплені такі поняття як «якість ґрунтів» та 
«якість земельної ділянки». Так, відповідно до ДСТУ ISO 11074-1-2004, якість 
ґрунтів – це сукупність усіх існуючих позитивних і негативних властивостей, 
пов’язаних із використанням ґрунтів і їхніми функціями. Якість земельної 
ділянки, згідно із ДСТУ 4362:2004 -  узагальнена характеристика земельної 
ділянки у встановлених межах з визначеними категоріями якості ґрунтів. Таким 
чином, продуктивність земельної ділянки, що перебуває в 
сільськогосподарському використанні, виступає фактичним мірилом її  якості 
[С.Ю. Булигін, 2015]. Визначення якісного стану земель є важливим на 
сучасному етапі розвитку земельних відносин, про що свідчить увага до цього 
питання у законодавстві: Земельному кодексі України, Законах України «Про 
охорону земель», «Про земельний кадастр», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель» та інших, Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
моніторинг земель» та ряді інших нормативних документів та методик. 
Водночас залишається багато аспектів оцінки якісного стану земель, що 
законодавчо та методично не врегульовані. 

З іншого боку якість земель -  це комплекс характеристик, що 
визначається з метою встановлення придатності земель для використання у 
різних сферах життя суспільства. Через багатоманітність функції землі її якість 
оцінюють за різними критеріями. Якість землі- узагальнююче поняття, яке 
відображає співвідношення фактичної продуктивності землі до потенційно 
можливої, що визначається умовами водо- і тепло забезпечення. Поряд з цим 
виділяють якість грунтів, яка з точки зору сільськогосподарського виробництва  
передбачає забезпечення високої продуктивності виробництва без істотної 
деградації грунтуі забруднення навколишнього середовища. Показниками 
якісного стану ґрунтів українське законодавство визначає оптимальний вміст 
поживних речовин, фізико-хімічні властивості, забруднення тощо. 

Актуальним залишається питання удосконалення підходів до оцінки 
якісного стану земель сільськогосподарського призначення на основі створення 
баз картографічних даних і баз знань, а також завдання, покладені на 
геоінформаційне забезпечення якісної оцінки земель: автоматизація створення 
тематичних карт певного змісту та масштабу;здійснення інформаційно-
картографічного моделювання земель сільськогосподарського призначення з 
урахуванням природних та антропогенних факторів впливу;оперативне 
створення нових карт на основі просторового аналізу даних і 
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геоінформаційного моделювання;забезпечення картографічної підтримки 
обґрунтування прийняття рішень у галузі охорони та раціонального 
використання земель.  

 
Бонар В.О. (ХмНУ) 

к.т.н. Гурман І.В. (ХмНУ) 
к.пед.н., доц. Дячук А.О. (ХмНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ЦИВІЛЬНІЙ СФЕРАХ 
 

Глобальна система позиціонування (GPS) - супутникова навігаційна 
система, яка була розроблена Міністерством оборони США на початку 1970-х 
років. Перш за все, GPS був розроблений як військова система для виконання 
військових потреб США. Проте пізніше вона стала доступною для цивільного 
використання і в даний час є системою подвійного використання, до якої 
можуть звертатися як військові, так і цивільні користувачі. GPS забезпечує 
безперервну інформацію про місцеположення та час у будь-якій точці світу при 
будь-яких погодних умовах. GPS є однобічною (пасивною) системою, тому що 
вона служить необмеженій кількості користувачів, а також з міркувань безпеки. 
Тобто, користувачі можуть лише отримувати супутникові сигнали. 

GPS складається з трьох частин: супутників, що рухаються навколо 
Землі; станцій контролювання і спостереження на Землі; приймачів GPS, що 
належать користувачам. GPS супутники передають сигнали з космосу, які 
отримують та ідентифікують GPS приймачі. Кожен GPS приймач потім 
забезпечує тривимірне розташування (широта, довгота і висота) і час. Крім 
того, GPS складається з трьох сегментів: космічний сегмент, контрольний 
сегмент та сегмент користувача. 

Космічний сегмент складається з номінального сузір'я з 24 операційних 
супутників, які передають односторонні сигнали, що дають поточну GPS 
позицію та час супутника. 

Контрольний сегмент складається з всесвітньої станції спостереження та 
контрольної станції, що підтримують супутники в їх орбітах через командні 
маневри та налаштування супутникових годинників.  Даний сегмент стежить за 
супутниками GPS 

Сегмент користувача складається з GPS приймача, який отримує сигнали 
від GPS супутників і використовує передану інформацію для обчислення 
тривимірної позиції та часу користувача. 

Супутники GPS надають послуги цивільним і військовим користувачам. 
Цивільний сервіс вільно доступний всім користувачам по всьому світу на 
постійній основі. Військовий сервіс доступний урядам, збройним силам і іншим 
державним установам. 

Доступні різні системи та технології вдосконалення GPS, щоб покращити 
продуктивність системи для задоволення конкретних вимог користувачів. 
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Покращена якість сигналу, точність та цілісність забезпечують ще більшу 
продуктивність, ніж це можливо за допомогою базової служби GPS. 

 
Бялий М.О. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ARCGIS DESKTOP ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

ВИПРАВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ 
 
На даний момент ця тема є дуже важливою, оскільки за час проведення 

АТО Збройні Сили України не мають достатньо досвіду в цьому напрямку. В 
ході бойових дій на сході України на місцевості відбуваються значні зміни, а 
основним засобом оцінки місцевості і управління військами є топографічна 
карта. Тому з метою швидкого приведення змісту топографічних карт у 
відповідність до місцевості, виконується оперативне виправлення. Оперативне 
виправлення топографічної карти виконується з використанням програмного 
забезпечення ГІС і передбачає внесення найбільш важливих змін, що відбулися 
на місцевості, в відповідні тематичні шари листів електронної  карти. 
Аерофотознімки, космічні знімки, електронні (або паперові) карти, матеріали 
геодезичних робіт, дані розвідок, служб, місцевої влади, та цивільних 
організацій – є джерелом даних про зміни на місцевості. Саме ж виправлення 
(нанесення змін), виконується в редакторі інструментальної ГІС і проводиться 
методом автоматичної або напівавтоматичної векторизації растру, чи 
цифруванням за растровою підложкою.  

Програмне забезпечення ArcGIS Desktop підтримує не тільки 
геометричну модель даних, але й забезпечує підтримку реляційної бази даних, 
де зберігаються інші – якісні та кількісні характеристики (атрибути) об’єктів 
карти. Якщо це необхідно, програмне забезпечення дозволяє додати до 
семантики об’єкта нові характеристики, або виконувати операції зв’язку з 
зовнішньою базою даних. Ця функція в процесі оперативного виправлення 
карти виявляється важливою при нанесенні на карту надписів чи підписів для 
об’єктів у випадках, коли джерелом даних є довідкові матеріали або дані різних 
організацій чи органів влади. Таким чином, використання програмного 
забезпечення ArcGIS Desktop, для оперативного виправлення топокарт 
дозволяє: якісно змінити зміст операцій нанесення змін, надписів та 
перенесення даних з одного оригіналу карти на інші і істотно скоротити час на 
виготовлення оперативно виправленої карти, виключити потребу в тиражних 
відбитках топокарт для виготовлення одиничних копій або малих тиражів 
спеціальних карт, підвищити якість робіт та точність нанесення змін місцевості. 
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Вовк Р.М. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Для виконання поставлених завдань у військовій справі топографічні 

карти Збройних Сил України мають різне призначення відповідно до кожного 
масштабу. Вони створюються в єдиній встановленій системі координат та 
висот, мають струнке розграфлення та номенклатуру аркушів, а також 
уніфіковану систему умовних знаків. За допомогою цих карт можна швидко 
вивчити і дати оцінку місцевості, орієнтуватися, визначати координати і висоти 
точок, отримувати якісні та кількісні характеристики різних об’єктів місцевості. 
Також топографічні карти Збройних Сил України використовуються при 
плануванні бойових дій військ та заходів по їхньому забезпеченню, керуваннi 
військами, ще використовуються як дорожні, бо наочно і достатньо повно 
відображають мережу доріг та їхню придатнiсть для пересування бойової та 
іншої техніки. 

Різноманітність завдань, які можна розв’язати за допомогою 
топографічних карт Збройних Сил України, виявляє необхідність виготовлення 
карт різних масштабів. За основні прийняті: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 
1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Створення топографічної карти визначається 
фізико-географічними умовами району робіт, обсягами і термінами їх 
виконання та економічною доцільністю. 

Таким чином, перспективи застосування топографічних карт Збройних 
Сил України достатньо широкі. Їх активний розвиток і впровадження 
стримується лише відсутністю необхідних засобів на фінансування масштабних 
робіт щодо створення дійсно сучасних топографічних карт військового 
призначення.  

 
Гаркавенко Р.В. (ВІКНУ) 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ 

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Геоінформаційні системи (ГІС) - це інформаційні системи, призначені для 
збирання, зберігання, аналізу та візуалізації (видачі) просторових даних. На 
сьогоднішній день застосування геоінформаційних систем набуває дедалі 
вагомішого значення у діяльності людини, оскільки широко використовується у 
багатьох галузях, зокрема у військовій справі. Діяльність військових формувань 
завжди вимагала максимально точних та детальних відомостей про місцевість, 
на якій планується або проводяться військові та спеціальні операції, тому 
геодезія та картографія завжди були на службі у військовій справі – сьогодні, як 
для підготовки військово-топографічних карт, так і для топогеодезичного 
забезпечення в цілому використовують ГІС. 
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Топогеодезичне забезпечення військ – це комплекс заходів зі створення 
та своєчасного доведення до штабів і військ топогеодезичної інформації, 
необхідної для вивчення і оцінки місцевості під час прийняття рішень, 
планування, підготовки і проведення бойових дій військ, організації управління 
та взаємодії, а також створення умов для навігаційного визначення керованих 
рухомих об’єктів військового призначення, ефективного застосування зброї та 
бойової техніки. Тому, для забезпечення військ вищепереліченим потрібно 
володіти топогеодезичною інформацією. Топогеодезична інформація завжди 
повинна бути достовірною, точною та оперативною, оскільки вона дозволяє 
нам отримувати кількісні та якісні характеристики топографічних елементів 
місцевості, координати і висоти пунктів державної геодезичної та спеціальних 
геодезичних мереж, дирекційні кути сторін державної геодезичної та 
спеціальних геодезичних мереж та еталонних орієнтирних напрямків, поправки 
в астрономічні азимути для переходу до геодезичних азимутів тощо. 

Завдяки аналізу місцезнаходження об’єктів, топологічних відношень, 
наявності та щільності розподілу об’єктів, аналізу атрибутів об’єктів карт, 
класифікації даних, відображення змін даних у часі – які є основними задачами, 
що вирішують ГІС, топогеодезичне забезпечення збагачується каталогами 
координат геодезичних пунктів, оновлюються та готуються та видаються 
топографічні карти. Також ГІС надають можливість оперативного виправлення, 
оновлення ,створення цифрових і електронних карт, виготовлення спеціальних 
карт і фотодокументів, створення запасів різноманітних карт, створення 
спеціальних геодезичних мереж на окремі райони. 

 
Добруцький А.І. (ВІКНУ) 

 
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПРИ 

СТВОРЕННІ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ МІСЦЕВОСТІ 
 
Як відомо, велика кількість наявної в Україні картографічної інформації є 

застарілою і  потребує оновлення, але в силу слабкого грошового забезпечення 
цей процес йде значно повільніше, ніж процес «старіння» інформації на картах, 
тому використання безпілотних літальних апаратів може стати адекватним 
рішенням наявним проблемам. 

Саме БПЛА стає альтернативою аерофотозйомки з пілотованих літальних 
апаратів та використанню матеріалів ДЗЗ, які для України досить важко 
отримувати, незважаючи на установлені домовленості з країнами-партнерами. З 
переваг використання БПЛА можна назвати:  

-  можливість проведення аерознімання для складання докладних планів 
місцевості; 

- проведення низьковисотного знімання; 
- виконання перспективного знімання, яке неможливо виконати з 

використанням космічної зйомки; 
- виконання панорамної зйомки (супутникове та традиційне аерознімання 

не дають такої можливості); 
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- мобільне і оперативне знімання територій, зокрема після надзвичанийх 
ситуацій; 

- виконання знімання на територіях, де використання аерофотозйомки є 
недоцільним з фінансової точки зору. 

Застосування безпілотного літального апарату у поєднанні з програмами 
автоматичного контролю польоту, наприклад Pix4DCapture, що дозволяє 
установлювати параметри трекінгу маршруту, площі знімання, висоти польоту, 
нахилу камери та відсотків перекриття знімків вручну значно спрощує роботу 
оператору та дозволяє підвищити точність та якість отриманих матеріалів. А 
нанесення наземних розпізнавальних знаків з визначенням їх координат за 
допомогою GPS RTK вимірювання (±15-20мм як в плані, так і в висоті)  
дозволяє перевести точність отриманих матеріалів зйомки з БПЛА в розряд 
±18мм для висоти зйомки 100м. Саме подальша обробка матеріалів зйомки в 
програмі Agisoft PhotoScan дозволяє нівелювати похибки визначення центрів 
знімків за допомогою штатного GPS приймача дрона та виконати весь комплекс 
фотограмметричної обробки знімків із подальшим отриманням якісного 
ортофоплану, що є основою для створення топографічного плану місцевості 
шляхом оцифровки в спеціалізованих програмних продуктах, наприклад 
ArcGIS, AutoCAD та ін. 

Отже, використання безпілотних літальних апаратів як альтернативу 
аерофотозйомці та супутниковому зніманню дозволить значно зменшити 
кількість залучених ресурсів та грошових витрат. БПЛА дозволять виконувати 
цілий спектр завдань, що є недоступними для наявних тепер методів виконання 
знімання місцевості. Існуючі проблеми використання БПЛА вже вирішуються в 
силу розвитку новітніх технологій, тому перспектива виконання зйомок 
місцевості за допомогою безпілотних літальних апаратів є очевидною. 

 
Душке М.М. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

 
Будь-яка карта – це завжди сильно зменшене зображення ділянки земної 

поверхні. 
Просто неможливо детально передати на карті абсолютно всі елементи 

місцевості, навіть якщо мова йде про карту крупного масштабу. 
Тому при складанні карт одними з найскладніших і найважливіших 

питань є питання вибору, які об’єкти місцевості слід показати на карті, а які 
слід пропустити, наскільки детально має бути показаний кожний об’єкт, які 
ознаки об’єктів будуть важливими для майбутнього користувача карти, а які - 
ні. Відповідь на ці та інші питання дається в процесі генералізації. 

Генералізація населених пунктів на картах залежить від ряду факторів, в 
першу чергу, від масштабу, призначення карти і особливостей 
картографуванню території. 

Вимоги до зображення населених пунктів на топографічних і 
дрібномасштабних загальногеографічних картах значно відрізняються, але 
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загальними вимогами для карт різних масштабів є: правильна передача 
розміщення населених пунктів на місцевості і відображення їх типу, кількості 
жителів і політико-адміністративного значення. 

Відбір картографованих явищ полягає у обмеженні змісту карти 
необхідними явищами та об’єктами та виключення інших. 

Це робиться за допомогою цензів – границь відбору об’єктів різних 
категорій, які визначаються кількісними чи якісними показниками. 

Норма відбору вказує кількість об’єктів, які зберігаються для показу на 1 
дм2  площі карти. 

Цензи і норми відбору істотно різняться між собою: 
– при цензовому відборі підхід до об’єктів індивідуальний (задовольняє 

чи ні об’єкт вимоги цензу); 
– норма відбору має статистичний зміст – визначається ступінь представ- 

ництва сукупності об’єктів. 
І цензи і норми відбору населених пунктів встановлюються, виходячи із 

призначення та масштабу карти, а в межах карти змінюються для різних 
географічних районів, враховуючи особливості території. 

 
к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 

 
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДПИСІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ КАРТАХ 

 
Генералізація являє собою невід'ємну властивість усіх картографічних 

зображення, навіть самих великомасштабних. Вона проявляється в узагальненні 
якісних та кількісних характеристик об'єктів, відволіканні від частковостей і 
деталей для показу головних рис просторового розміщення. 

Основним завданням картографічної генералізації є генералізація 
географічної основи тематичних карт з метою побудови картографічних баз 
даних для ГІС. З розвитком ГІС, як класу автоматизованих систем, до них 
ставляться вимоги щодо вдосконалення методів обробки і відображення 
просторової інформації, заснованої на даних цих баз. Виникає завдання щодо 
відсічі частини, яка не може бути відображена згідно відповідних обмежень. 

Однією з багатьох часткових задач генералізації є генералізація підписів 
на електронних картах. Підписування на електронних картах – це процес 
автоматичного створення і розміщення описового тексту поруч з просторовими 
об'єктами на карті. При розміщенні підписів за допомогою стандартного 
механізму, завжди відбувається боротьба підписів за місце на карті. 
Налаштування параметрів виявлення конфліктів дозволяє визначити, які 
підписи будуть розміщені на карті. Для вирішення конфліктів розташування 
підписів використовують наступні властивості: пріоритетність підписів, ваги 
підписів та просторових об’єктів, створення буферу для зміни відстаней між 
підписами та розташування підписів, які перекриваються.  

Пріоритет підписів контролює порядок, в якому підписи будуть 
розташовуватись на карті. Підписи з більш високим пріоритетом будуть 
розміщені раніше, ніж з низьким пріоритетом. Також, підписи з низьким 
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пріоритетом, при умові, що вони конфліктують з написами, що володіють 
високим пріоритетом, будуть переміщені в альтернативні місця розташування, 
або взагалі не будуть подані на карті. Щоб збільшити імовірність більш 
важливих об'єктів бути підписати в першу чергу, встановіть для них більший 
пріоритет. 

Ваги підписів і просторових об'єктів використовуються для присвоєння 
відносної значимості підписам і просторовим об'єктам. Ці ваги слід 
використовувати тільки при наявності конфлікту, тобто якщо підпис 
перекриває просторовий об'єкт. 

На деяких картах можуть бути області з великою кількістю написів. Це 
може погіршити читаність карти, особливо коли стає незрозумілим, які саме 
об'єкти надписані. Створення буферу навколо підписів запобігає близькому 
розташуванню підписів і полегшує їх розрізнення. 

Таким чином, застосування методики генералізації підписів на 
електронних картах дозволяє підвищити якість відбору підписів, які будуть 
нанесені на карту; збільшити точність та практичність розташування підписів 
біля об’єктів, поданих на карті та скоротити тривалість проведення 
генералізації підписів. 

 
Індутний Д.Г. (ВІКНУ) 

 
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ КАРТ В 

ПОВІТРЯНИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Аеронавігаційні карти призначені для підготовки і навігаційного 

забезпечення польотів авіації. На них більш наочно відображуються об’єкти і 
елементи місцевості, які є для авіації орієнтирами і перешкодами у польоті, а 
також показують ізогони і райони аномалій магнітного схилення. 

Аналіз завдань, які вирішуються в авіації Повітряних Сил з 
використанням картографічних даних при підготовці та в ході бойових дій, а 
також методів їх вирішення, свідчать про відставання в цих питаннях 
Повітряних Сил Збройних Сил України від авіації провідних країн світу. 
Органи управління Повітряних Сил різних рівнів, як і раніше, отримують 
інформацію про райони польотів і бойових дій у вигляді звичайних друкованих 
топографічних карт. Такий порядок доведення та використання картографічної 
інформації є застарілим і потребує удосконалення за рахунок використання 
ГІС. Існуючі шляхи застосування картографічних даних не в повному обсязі 
задовольняють їх ефективному виконанню, оскільки не враховують їх 
специфіку та сучасний рівень інформатизації.  

Виходячи з цього пропонуються наступні шляхи застосування ГІС у цій 
сфері: удосконалення системи картографічного забезпечення, для успішного та 
своєчасного виконання бойових завдань авіаційними частинами, підрозділами 
та екіпажами посадові особи органів управління Повітряних Сил усіх рівнів 
завжди мають потребу в детальному аналізі картографічних даних. Існуючий 
процес виробництва карт у більшій частині ручний і вимагає істотної кількості 
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висококваліфікованих фахівців та значного часу. При підготовці карт збір 
географічної просторової інформації, проектування, малювання, зберігання, 
друкування й розподіл є надзвичайно дорогими процесами. До того ж будь-яка 
паперова карта є компромісом між тим, яка інформація необхідна користувачу і 
яка міститься на карті. Застосування сучасних ГІС дозволить створювати й 
вести архівні банки даних цифрових картографічних даних, проводити обробку 
запитів, забезпечувати електронними картами та іншими даними авіаційні 
частини й підрозділи.  

При такому підході головною частиною досліджень стає створення 
центральної просторової бази даних, що потім періодично оновлюється і 
використовується для швидкого забезпечення картографічними даними 
(наприклад, такої як топографічні або іншої карти району бойових дій), 
необхідної частинам і підрозділам Повітряних Сил на даний момент часу. 
Частина завдань пов’язана з підготовкою різноманітної аеронавігаційної 
інформації починаючи з введення в базу дані інформації про структуру 
повітряного простору України, нанесення спеціального аеронавігаційного 
навантаження на топографічну основу, внесення оперативних змін і до 
кінцевого завдання – формування файлу, виконуються за допомогою ГІС. 

 
Іскра М.В. ( ВІКНУ) 

 
ОДОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
 
Протягом десятиріч системи навігації (СН) встановлювалися лише на 

окремих та спеціальних машинах, що дозволяло вирішувати тільки задачі 
маршової навігації. 

Це – однометричні СН «Сетка», «Квадрат», ТНА-4. Вони вирішують 
першу та другу навігаційні задачі і тільки в модифікації ТНА-4-5 ще й третю. 

Вони є електромеханічними прецизійними приладами і займають великий 
об’єм (декілька десятків літрів). Для їх застосування необхідно проводити 
початкову прив’язку машини, що само по собі є складним завданням. 

Великою перевагою однометричних СН є те, що вони цілком автономні, 
не випромінюють назовні і не потребують ззовні жодної інформації, мають 
велику миттєву точність і виробляють безперервну навігаційну інформацію. У 
той самий час вони інтегрують систематичну складову похибки і через 12-15 
хвилин роботи потребують контрольного орієнтування, що є їх основним 
недоліком. Зазначені системи навігації належать до першого покоління. 

З розвитком електроніки та мікропроцесорної техніки виникла 
можливість створити СН другого покоління, а саме – відмовитись від 
електромеханічних обчислювальних пристроїв, поклавши обчислювальні 
процедури на бортову електронно-обчислювальну машину. 

Прилади визначення напрямку руху розробляють на базі механічних  
лазерних гіроскопів або з використанням волоконно-оптичних датчиків. 
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Відомі розробки так званих дворежимних курсових приладів. Вони мають 
режими: 

- компасування (для початкового або контрольного орієнтування); 
- утримання (для визначення поточного значення дирекційного кута осі 

машини). 
 

Каленичок К.І. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ СТВОРЕННІ ВІЙСЬКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

ПРО МІСЦЕВІСТЬ  
 
Сучасний стан  забезпечення Збройних Сил України інформацією про 

місцевість і об’єкти на ній, характеризується недостатнім використанням 
величезних можливостей інформаційних технологій в процесах обробки 
геопросторової інформації для створення військових документів про місцевість. 
Тому необхідно прискорити процес впровадження цифрових методів створення 
військових документів на основі геоінформаційних систем як складової 
військових інформаційних систем нового покоління, що призначені для 
ефективного вирішення завдань з оперативного забезпечення військ та 
підрозділів. Cпеціальні карти, електронні карти, цифрові топографічні карти, 
цифрові моделі місцевості – документи,що широко використовуються в 
військових підрозділах та частинах. 

ГІС дають можливість використовувати для введення інформації та її 
оновлення сучасні електронні засоби геодезії й системи глобального 
позиціонування (GPS), тобто дають можливість отримання точної, актуальної 
та достовірної інформації. Дозволяє проводити за допомогою вбудованого 
потужного математичного апарату аналітичну обробку інформації, причому як 
внутрішньої (та що знаходиться в базах даних ГІС), так і зовнішньої (аналіз 
супутникових знімків, їх дешифрування, виділення інформації та тих об’єктів, 
які цікавлять користувача), а в більш складних ситуаціях навіть здійснювати 
моделювання реальних подій. ГІС має потужний інструмент візуалізації 
інформації. Тематична інформація відображається за допомогою 
картографічних образів, діаграм, графіків, оформлених багатим арсеналом 
образотворчих засобів, адаптованих для зручного сприйняття інформації. 

На сучасному рівні розвитку ГІС стали практично основним 
інструментом моделювання природних, господарських, соціальних процесів і 
явищ, відстеження їх зв’язків, взаємодій, прогнозування їх подальшого 
розвитку в просторі та часі, а головне – засобом забезпечення (підтримки) 
прийняття рішень управлінського характеру. Це інтеграційне середовище, яке 
дозволяє об’єднувати і систематизувати різноманітну інформацію, її потоки, що 
надходять з багатьох відділів і служб. 
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Клименко І.В. (НУБіП України) 
 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЙ 
 
Вступ. Екологічна безпека є органічним складовим компонентом 

національної безпеки. Її зміст полягає у тому, щоб забезпечити прогресивний 
розвиток життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави 
через здійснення управління дійсними або потенційними загрозами та 
небезпеками, які є наслідком функціонування антропогенних, природних та 
техногенних систем. У зв’язку з цим тема наукового дослідження є актуальною. 

 Основна частина. Для забезпечення екологічної безпеки необхідні 
виявлення, оцінка та прогнозування потенційно небезпечних явищ.  
Геоінформаційні системи (ГІС) здатні інтегрувати різнорідні дані, у тому числі 
геопросторові, їм притаманний  потужний аналітичний апарат, функціонування 
баз геопросторових даних, вони складають єдиний комплекс для забезпечення 
постійного контролю, оцінки екологічної ситуації, ефективного  прийняття 
рішень і відповідних заходів. 

За наявності еталонного екологічно небезпечного об’єкта ідентифікація 
подібних об’єктів та станів довкілля можлива з високою точністю. Поряд з цим 
для аналізу та оцінки потрібно отримувати дані з різних джерел: це аналітичні 
вимірювання, статистична інформація, результати наукових досліджень, 
інформація від населення, дані дистанційного зондування Землі, картографічні 
матеріали.  Необхідно розуміти, що екологічні процеси неможливо звести до 
простої сукупності біологічних, фізичних, економічних чинників, оскільки всі 
вони тісно взаємопов’язані між собою [В.М. Боголюбов та ін., 2010;  В.Б. Мокін 
та ін., 2007]. 

Ефективність проведення екологічного моніторингу залежить від 
точності, швидкості збору інформації, узагальнення, моделювання та аналізу 
даних з різноманітних джерел. Ці дані мають атрибутивну та просторово-
координовану складові, що описують об’єкт моніторингу та вказують на його 
місцеположення. Екологічний моніторинг передбачає контроль за екологічним 
станом, оцінку потужності екологічного впливу та прогнозування наслідків від 
нього на  здоров’я людини. Ці ж методи можуть застосовуватись у випадку 
використання противником зброї, що вражає великі території, та вплив від 
застосування якої може розповсюджуватися далеко від місця враження.  

Висновки. На сьогодні не існує більш ефективного методу забезпечення 
екологічної безпеки ніж створення повноцінної функціонуючої ГІС 
екологічного моніторингу довкілля. Саме це відкриває шлях для створення 
умов ефективного та оперативного визначення напрямів і засобів ліквідації 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій і вирішення ключових питань 
екологічної безпеки. 
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Кришеник О.Я. (ВІКНУ) 
 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ МАСШТАБУ 
1:250 000 ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО 

 
Одним з основних та постійно діючих факторів бойової обстановки, який 

суттєво впливає на всі сторони польового досвіду та бойової діяльності військ, 
є місцевість. 

Топографічна карта масштабу 1:250 000 використовується в якості карти 
спільних дій для сухопутних військ і авіації, а також для вирішення таких 
основних завдань: 

- загального вивчення і оцінки місцевості при плануванні операції 
(бою); 

- організації взаємодії і керування військами; 
- вивчення дорожньої мережі та проведення розрахунків при організації 

пересування військ; 
- орієнтування на марші. 
Метою роботи було визначити особливості методики створення 

топографічних карт масштабу 1:250 000 за стандартами НАТО; проаналізувати 
основні вимоги при створенні карти. 

При огляді літератури, було визначено такі основні вимоги при створенні 
карт:  

- карта повинна бути в єдиній, установленій системі координат і висот, 
єдиній проекції і уніфікованій системі умовних знаків; 

- достовірно, з відповідною до масштабу точністю і повнотою, 
відображувати сучасний стан місцевості, її типові риси та характерні 
особливості; 

- бути наочною та легкою для читання, дозволяти швидко оцінювати 
основні географічні особливості місцевості й чітко виділяти орієнтири, 
необхідні для авіації; 

- з відповідною до масштабу точністю забезпечувати можливість 
визначення географічних і прямокутних координат, абсолютних і відносних 
висот точок місцевості; 

- бути узгодженою за змістом з топографічними картами більшого 
масштабу, у першу чергу з картою масштабу 1:100 000, і морськими 
навігаційними картами; суміжні аркуші карти повинні бути зведені за всіма 
елементами їх змісту. 
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к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 
к.т.н. Хірх-Ялан В.І.(ВІКНУ) 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА РАХУНОК 
АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

 
Поняття інформації передбачає існування як мінімум 3-х об'єктів: джерела 

інформації, її приймача і носія. Інформація неможлива без носія. Засоби 
візуалізації – виконують роль носія інформації. Інформація «передається» тільки 
на одній стадії - а саме на стадії контактної, коли з'явилася можливість з 
використанням візуальних представлень для передачі й одержання інформації. 
Інформація характеризує те, як змінилася одна структура під дією іншої в 
процесі відбивної діяльності. Однією з основних властивостей інформації є 
властивість зміни ступеня невизначеності приймача інформації. Зміна тим більш 
значна, чим зрозуміліша для користувача форма візуалізації інформації. 

Необхідно розглядати вплив об'єкта на суб'єкт як деякий процес, що 
включає й інформаційну складову. І якість цього впливу напряму залежить від 
інформативності візуального представлення інформації – від її візуалізації. 

До способів візуального або графічного представлення даних відносять 
графіки, діаграми, таблиці, звіти, списки, структурні схеми, карти і так далі. 
Візуалізація традиційно розглядалася як допоміжний засіб при аналізі даних, 
проте зараз все більше досліджень говорить про її самостійну роль. 

Роль географічної інформація в сучасних умовах є не заперечною. Вона 
перетворилася у важливий стратегічний ресурс державного управління та 
загальносуспільний продукт споживання, у вагомий чинник сталого соціально-
економічного розвитку країни та інтегрування в глобальний інформаційний 
простір. Сучасні ГІС у збройних силах також знайшли широке застосування в 
оперативній підготовці органів військового керування, інформаційному 
забезпеченні бойових дій, уточненні топографічних карт, визначенні місця 
положення військ і окремих військовослужбовців, а також в інших сферах 
діяльності військ. 

Військова інфраструктура геопросторових даних спрямована на 
удосконалення системи забезпечення потреб військ (сил) у всіх видах 
географічної інформації, підвищення ефективності використання 
геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах підтримки 
управлінських рішень на основі створення і сталого розвитку національної 
інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного 
інформаційного простору країни.  

Створення системи автоматизованого моніторингу інформаційних 
мережпро демографічні, політичні, економічні, техногенні, релігійні та 
соціальні показники в регіонах країни, а також їх візуалізаціяза допомогою 
наявних на озброєнні комплексів відображення геопросторових даних, 
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відокремленнятематичних прошарків цієї інформації з можливістю їх 
поетапного виводу для аналізу, все це, в певній мірі, повинно забезпечити 
підвищення ефективності роботи підрозділів інформаційно-аналітичого 
забезпечення. 
 

Кузьменко О.С. (ВІКНУ) 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ З 
КОСМОСУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Наразі в навколишньому просторі функціонує більше тисячі діючих 
космічних апаратів(КА) різного призначення. Серед них близько півсотні 
космічних апаратів ДЗЗ. Ще більша частка представлена метрологічними й 
геодезичними космічними апаратами й системами видової розвідки. 

Історичний розвиток дистанційного зондування, особливо в частці 
спектрального та просторового розрізнення розширили можливості 
застосування даних, отриманих на основі космічних зйомок. Можна відзначити 
широкі можливості застосування матеріалів космічної зйомки для 
багатоаспектних цілей картографії, а саме: просторова роздільна здатність 
знімків з різних супутників зумовлює масштаби тематичних карт, розроблених 
на базі цих космічних знімків-створення тематичних карт масштабу від 
1:100 000 до 1:5 000; векторні дані оцифрованих карт можуть інтегруватися з 
растровими даними космічних знімків для просторових запитів та оновлення 
баз картографічних даних; дані з космознімків високої просторової 
розрізненості є дуже корисними для загального розвитку міста. 

Слід відзначити широкі можливості застосування матеріалів космічних 
зйомок для багатоаспективних цілей картографії. Просторове розрізнення 
знімків, одержаних на основі сучасних супутникових систем, сприяє 
одержанню масштабів тематичних карт до 1:10 000 і 1:5 000. Векторні моделі 
можуть інтегруватися з раптовими даними космічних знімків з метою 
оновлення баз картографічних даних, побудови просторових запитів. В той же 
час їх застосування істотно пов’язані з тематичним картографуванням - це 
містобудування; введення чергового кадастрового плану; виконання 
лісовпорядних робіт, інвентаризація й оцінка стану лісів. 

Проведено аналіз можливостей застосування космічних знімків як базису 
при геоінформаційному картографувані. Дані дослідження показали що: 

1.Використання космознімків дозволяє оперативно створювати актуально 
растрову картографічну основу для топогеодезичного забезпечення. 

2.Порівння знімків з карт матеріалами дозволяє провести не тільки їх 
актуалізацію, але й полегшує дешифрування та виявляє зміни в природних та 
господарських комплексах. 

3.Якість фотограмметричної обробки зображень залежить від попередньої 
корекції та виду математичних моделей, що застосовуються для розрахунку 
параметрів орієнтування знімків. 
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к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 
к.т.н, доц. Осипа В.О. (ВІКНУ) 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯАВТОМАТИЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ 

ПРОСТОРОВОЇ БАЗИ ЦИФРОВИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ 
 

Одним з важливих питань складання карт в традиційній і цифровій формі 
є картографічна генералізація, що впливає на повноту змісту, практичну 
цінність і наукову важливість карт різного призначення та масштабу. 
Генералізація в теперішній час вже не є суто специфічним картографічним 
завданням, адже підходи до її вирішення запропоновані в рамках 
геоінформатики. 

Автоматизація генералізації є складною науковою задачею. Теорія і 
методи генералізації знаходяться в центрі уваги картографів. На початкових 
етапах вивчення проблеми особлива увага зверталася на суб’єктивність 
картографічної генералізації, непрограмованість цього процесу, на залежність 
від навичок та досвіду картографа. Поступово генералізацію стали розглядати 
як цілеспрямований і об’єктивний процес логічно-графічного абстрагування 
дійсності, яка зображується. 

З розвитком ГІС як класу автоматизованих систем ставляться вимоги до 
удосконалення методів відображення геопросторової інформації. Виникає 
необхідність відсікати ту частину інформації, яка не може бути відображена 
згідно обмеженням, які пов'язані з масштабом зображення. Таким чином, 
ставиться завдання автоматизувати генералізацію, тобто відбір і узагальнення 
об'єктів, зображених на цифровій карті,відповідно до масштабу. Разом з цим 
виникає проблема отримання з детальних цифрових карт більш узагальнених 
картографічних документів, тобто цифрових карт меншого масштабу. Сам 
процес генералізації багато в чому суперечливий. По-перше, деякі елементи не 
можуть бути показані на карті за умовами простору, але повинні бути 
відображені на ній в силу своєї власної значущості. По-друге, часто виникає 
суперечність між геометричною точністю і відповідністю зображення, інакше 
кажучи, просторові співвідношення об'єктів передаються правильно, а 
геометрична точність виявляється при цьому порушеною. По-третє, в ході 
генералізації відбувається не тільки виключення деталей зображення, але і 
поява на карті нової узагальненої інформації. В міру абстрагування 
виявляються провідні закономірності, головні взаємозв'язки, виділяються 
геосистеми все більшого рангу. 

Також одним із проблемних питань при проведенні автоматизованої 
картографічної генералізації є формалізація самого процесу. Необхідним є 
автоматизувати процес вцілому, виключити з нього дії картографа-укладача, які 
як правило мають суб’єктивний характер. Не всі етапи і процедури можуть 
бути алгоритмізовані, не всі критерії вдається однозначно формалізувати. 
Якість генералізації багато в чому залежить від розуміння картографом 
змістовної сутності зображуваних географічних (геологічних, соціально-
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економічних тощо) об'єктів і явищ, вміння виявити головні типові їх 
особливості. 

Отже, впровадження автоматизованих систем в процес картографічної 
генералізації потребує детального вивчення та врахування особливостей 
відображення геопросторової інформації. 

 
Литвинюк М.С. ( ВІКНУ) 

 
РОЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ 

 
У сучасних умовах геоінформаційна система (ГІС) може бути визначена 

як система управління базами даних, призначена для роботи (збору, зберігання, 
структуризації, аналізу і виводу) з територіально-орієнтованою інформацією. 
Найважливішою особливістю ГІС є спроможність пов'язувати картографічні 
об'єкти з їх властивостями (атрибутами). Кожному картографічному об'єкту 
ставиться у відповідність рядок таблиці (запис у базі даних) з атрибутивною 
інформацією, що й визначає основні функціональні можливості ГІС. 

Геоінформаційні системи передбачають виконання наступних п'яти 
основних процедур роботи з даними: 

- введення; 
- маніпулювання; 
- управління; 
- запит і аналіз; 
- візуалізація. 
Під час планування і проведення антитерористичних (протидиверсійних), 

миротворчих операцій ГІС є найбільш ефективною як система представлення 
інформації, оскільки забезпечує значну наочність вихідних даних у порівнянні 
із звичайними географічними картами, а також дозволяє вирішувати багато 
аналітичних завдань, що використовують просторову інформацію. 

Аналіз планування і проведення миротворчих операцій дає змогу 
виділити наступні області, де застосування геоінформаційних систем можуть 
дати найбільший ефект: 

- картографування; 
- моделювання зазначених операцій з урахуванням особливостей 

місцевості; 
- прикордонний контроль; 
- навігаційні системи; 
- аналіз місцевості; 
- розвідка; 
- класифікація території за сукупністю ознак. 
Сучасні ГІС у збройних силах повинні знайти широке застосування в 

оперативній підготовці органів військового керування, інформаційному 
забезпеченні бойових дій, уточненні топографічних карт, визначенні 
місцеположення військ і окремих військовослужбовців, а також в інших сферах 
діяльності військ. Розвиток сучасної армії, як і розвиток сучасного суспільства 
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в цілому, ґрунтується на введенні і розвитку інформаційних технологій. 
Важливою складовою більшості технологій є засоби оброблення цифрової 
інформації місцевості із взаємозв’язком з різноманітними даними про 
ворогуючі сторони і свої війська. 

 
Лукіянчук А.А. (ВІКНУ) 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

В наш час геоінформаційні системи використовуються для вирішення 
різноманітних завдань, де потрібно зберігати та обробляти інформацію, що 
характеризується просторовою складовою. Найбільш поширені сьогодні 
геоінформаційні системи в сферах: геодезія та картографія, навігаційні системи 
та системи моніторингу транспорту, муніципальні системи, моніторинг 
навколишнього природного середовища, військова справа. Проте ще одним, не 
менш важливим напрямків є застосування геоінформаційних систем в 
сейсмоакустичних системах, як елемент допомоги при виявленні противника та 
визначенні його координат. Слабким місцем є відсутність теоретичних та 
практичних розробок по виявленню місцезнаходження сейсмоакустичного 
джерела під час приймання та реєстрації сейсмоакустичних коливань. 

Географічні інформаційні системи (ГІС) - це програмно-технічний 
комплекс, що забезпечує автоматизований збір, обробку, зберігання, аналіз, 
відображення і розповсюдження просторово-координованої інформації. Ця 
сучасна комп'ютерна технологія забезпечує інтеграцію баз даних та операцій 
над ними, таких як запит і статистичний аналіз, з потужними засобами подання 
даних, результатів запитів, вибірок і аналітичних розрахунків у наглядній, 
легко доступній картографічній формі. Інформаційно-обчислювальна система, 
призначена для фіксації, збереження, модифікації, керування, аналізу і 
відображення усіх форм географічної інформації. ГІС використовується 
багатьма дослідниками в галузі вивчення проблем навколишнього середовища, 
для визначення різних показників на географічній сітці.Спеціальні засоби 
дозволяють проводити аналітичну обробку даних, а у більш складних випадках 
- моделювання реальних подій. Результати обробки також можна побачити на 
екрані комп'ютера.За територіальним поділом ГІС поділяються на глобальні 
ГІС, субконтинентальні ГІС, національні ГІС частіше мають статус державних, 
регіональних ГІС, субрегіональних ГІС та локальних або місцевих ГІС. 

Область ГІС дуже швидко розвивається і захоплює все нові сфери життя і 
діяльності. Геоінформаційні системи стали грати істотну роль в діяльності 
людства. Причина такого успіху пояснюється наступним: 

-по-перше, великою ефективністю вирішення складних проблем засобами 
ГІС; 

- по-друге, величезною множиною сфер застосування ГІС тому, що ГІС 
працює з просторовими даними, які є частиною нашого повсякденного життя; 
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- по-третє, стали доступними для масового користувача як потужні 
персональні комп’ютери, на яких можлива реалізація ГІС, так і складні 
програмні комплекси ГІС, що забезпечені легким призначеним для користувача 
інтерфейсом. 
 

Мачула І.О. (ВІКНУ) 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЗЕМЕЛЬ ВІЙСЬКОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Розвиток геоінформаційних  технологій у наш час набуває дедалі 

більшого розмаху і соціально-екологічного значення. На даний момент гостро 
стоїть проблема створення і ведення земельного та інших видів кадастрів, які є 
основою економічної оцінки державних ресурсів та обліку їх використання. 
Відомо, що у виконанні таких робіт кращим засобом є застосування ГІС-
технологій, причому не на одному якому-небудь етапі, а протягом всього 
технологічного ланцюга. Використання традиційних технологій (паперових) не 
дає можливості представити в цілому покриття всієї території, тому неможливо 
стверджувати, що всі землі повністю враховані. Традиційно геодезична зйомка і 
плани землекористування створювалися локально на певну територію, в 
нашому випадку землі військового призначення, які ніколи раніше не 
піддавалися комп’ютерній обробці, тому при внесенні цієї інформації в 
комп’ютер виникають проблеми точності, невідповідності та ув'язки між 
територіальними одиницями. 

Дуже часто при внесенні в комп’ютер координат поворотних точок 
зовнішніх кордонів проміри між ними, записані в технічних звітах, не 
збігаються з тими, що обчислює комп’ютер, тобто тут ми маємо справу з 
впливом так званого «людського чинника». Неточне визначення промірів ліній 
тягне за собою помилки в обчисленні площ. Навіть при правильній і точно 
проведеній зйомці помилки виникали в процесі створення графічних 
матеріалів. Так як всі контури  взаємопов’язані один з одним, то неправильне 
нанесення хоча б однієї лінії тягне за собою спотворення суміжних областей 
карти. При створенні цифрової карти за такими матеріалами виникають великі 
спотворення. Тому використовувати наявні картографічні землевпорядні 
матеріали можна з великою складністю і тільки у вигляді землевпорядних схем. 
Для отримання реальної картини доводиться робити практично повну 
геодезичну зйомку, що займає багато часу і коштів. 

У багатьох випадках відсутні пункти геодезичної мережі, що призводить 
до необхідності створення власної опорної знімальної мережі, і не локально на 
одну ділянку, а на досить велику територію, що економічно більш вигідно з 
застосуванням ГІС-технологій, в тому числі GPS-систем. Дані, отримані в 
результаті зйомки, геодезист має можливість обробляти безпосередньо в полі і 
усувати виникаючі помилки та нев’язки, тобто проводити камеральні роботи в 
тісному контакті з об'єктом зйомки. Цей спосіб найбільш економічно 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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виправданий, особливо при проведенні широкомасштабної зйомки і на великій 
відстані від базового розміщення робочого місця. Також важливо, що отримані 
дані можна експортувати безпосередньо в систему обробки, оперативно 
використовувати для побудови і коригування цифрової моделі місцевості, і, 
якщо це необхідно, цифрової моделі рельєфу. 

Отже, широке використання ГІС-технологій дозволяє повністю перейти 
до безпаперової технології виконання польових робіт. Залежно від конфігурації 
та програмного забезпечення комп’ютерів можуть використовуватися як 
додатковий спосіб при виконання знімальних робіт, так і служити ядром 
комп’ютерної системи збору та обробки польової інформації. З появою 
принципово нових технологій змінюється роль і місце геодезиста-
землевпорядника, стираються традиційні межі між польовими і камеральними 
роботами. З технічного фахівця з виконання і обробки геодезичних вимірювань 
сучасний геодезист-землевпорядник поступово перетворюється на фахівця зі 
збору, обробки й аналізу просторової інформації. 

 
Мельник Ю.А. (ВІКНУ) 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ДОДАТКІВ З 

УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Досвід збройного конфлікту на сході нашої держави показав, що одним із 
найважливіших питань Топографічної служби Збройних Сил України є 
розробка осучасненої методики ведення георозвідки, а саме – покращення 
якості отримання оперативної інформації про місцевість для забезпечення 
військ усіма необхідними даними при ведені бойових дій. Збройним силам 
необхідні нові види технічних засобів, які будуть мати здатність щодо 
підвищеної точності передачі координат цілей, автоматизації систем 
цілевказання, покращення процесу зйомки місцевості, тощо. У зв'язку з цим, 
виникає необхідність у розробці методики проведення аналізу місцевості за 
допомогою мобільних геоінформаційних додатків. 

Аналіз військового конфлікту свідчить про те, що перед командуванням 
постає важливе питання щодо покращення якості отриманої інформації про 
місцевість, задля забезпечення військ усіма необхідними даними для 
підготовки та ведення бою. Одним з шляхів впровадження нового формату 
геопросторової розвідки є застосування методики аналізу місцевості за 
допомогою використання картографічних сервісів. Картографічний сервіс – це 
спосіб надання веб-доступу до карт за допомогою ArcGIS. Карта створюється в 
ArcMap, а потім публікується в якості сервісу на сайті ArcGIS Server. 
Користувачі можуть користуватися картографічними матеріалами через 
спеціальні веб-додатки дистанційно.  

Актуальним питанням є покращення методики оновлення тактичної 
обстановки місцевості за допомогою використання геоінформаційних сервісів. 
У зв'язку з цим виникає необхідність у розробці нових методик покращення 
процесу збору та аналізу інформації про місцевість. Це зумовлює необхідність 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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створення мобільного геоінформаційного додатку, за допомогою якого 
отримана інформація буде відтворена, оброблена та використана для вирішення 
військових прикладних задач. 

На основі проведеного дослідження було здійснено аналіз пакету 
програмних компонентів ArcGIS з метою розробки методики проведення 
геопросторової розвідки місцевості за допомогою мобільних геоінформіційних 
додатків. Також була запропонована методика, яка дозволяє комплексно 
підійти до покращення техніки аналізу місцевості, що дозволить прискорити 
процес обробки та передачі даних між користувачами. А для розширення 
можливостей даної методики було створено мобільний додаток, що спрощує та 
удосконалює процес роботи з картою та отриманими даними. 

 
д.т.н., проф. Мясіщев О.А. (ХмНУ) 

Фарина А.П. (ХмНУ) 
 

МЕТОД ФІЛЬТРАЦІЇ  GPS КООРДИНАТ НА ОСНОВІ ФІЛЬТРУ 
КАЛМАНА 

 
GPS як і будь-який вимірювальний прилад має погрішності вимірювань, 

на нього можуть впливати безліч факторів, таких як втрата сигналу від 
супутника, зміна геометрії і розташування супутників, відображення сигналів, 
обчислювальні помилки і помилки округлення, що призводить до того, що 
інформація яку він передає виявляється зашумленою. Чим більше зашумлені 
данні тим важче їх опрацьовувати. Такі данні можна сприймати як випадкові 
величини що підкоряються певному закону розподілу. Згідно з центральною 
граничною теоремою , яка стверджує, що сума досить великої кількості слабо 
залежних випадкових величин, що мають приблизно однакові масштаби (ні 
одна з складових не домінує, не вносить визначальний вклад), має розподіл, 
близький до Гаусового. Тому досить часто в житті випадкові величини 
розподілені по розподілу Гауса, як і зашумлені данні GPS координат.  

Вирішити проблему зашумлення даних можна за допомогою програмних 
фільтрів. Програмний фільтр - це алгоритм обробки даних, який прибирає 
шуми і зайву інформацію. Одним з таких фільтрів є фільтр Калмана. Він є 
ефективним  рекурсивним фільтром, який оцінює вектор стану динамічної 
системи, використовуючи ряд зашумлених вимірів. У фільтрі Калмана є 
можливість задати інформацію про характер системи і зв'язок змінних і на 
підставі цього будувати більш точну оцінку. 

Детальніше про фільтр: Фільтр Калмана використовує динамічну 
модель системи, відомі фактори впливу та безліч послідовних вимірювань для 
формування оптимальної оцінки стану. Алгоритм складається з двох 
повторюваних фаз: передбачення і коригування. На першому розраховується 
прогноз стану в наступний момент часу (з урахуванням неточності їх 
вимірювання). На другому, нова інформація з датчика коригує передбачене 
значення (також з урахуванням неточності і зашумленості цієї інформації). Для 
того, щоби використовувати фільтр Калмана для оцінювання внутрішнього 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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стану процесу, маючи лише послідовність зашумлених спостережень, 
необхідно змоделювати процес відповідно до моделі фільтру Калмана.  

Модель фільтру Калмана припускає, що справжній стан у момент 
часу k  виводиться зі стану в ( )1-k  відповідно до: 

wuBxFx kkkkkk ++=
-1  

· F k  є моделлю переходу стану, що застосовується до попереднього 
стану xk 1-

; 
· Bk  є моделлю впливів керування, що застосовується до вектору 

керування uk ; 
· wk  є шумом процесу, що, як вважається, має багатовимірний Гаусівський 

розподіл з нульовим середнім значенням і з коваріацією Q k
. 

 
Назаренко В.В. (ВІКНУ) 

 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ  

МАСКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІСЦЕВОСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Після дослідження та аналізу бойових дій на сході нашої країни можна з 

впевненістю казати, що однією із вирішальних складових успішного 
проведення бою є аналіз місцевості. Здатність ефективно виконувати бойове 
завдання чи оборонятись без втрт особового складу просто не можлива без 
чіткого знання командиром ландшафту на якому його підрозділ виконує свої 
задачі. Ця інформація має не меншу значимість ніж підготовка особового 
складу та їх функціональні навички, однією з видів цієї інформації є 
маскувальні властивості місцевості які являють собою властивості 
місцевості,що дозволяють приховати від супротивника розташування і 
пересування військ. Вони визначаються наявністю природних укриттів, 
утворених формами рельєфу, рослинним покривом і населеними пунктами. 
Найбільш сприятливі умови для маскування військ створюються на пересіченій 
місцевості. Лощини, балки, яри створюють гарні умови для укриття військ в 
районах зосередження, а також, служать шляхами для скритного маневру і 
зв'язку з тилом. 

Використовуючи сучасні геоінформаційні системи, підготовлених 
фахівців та дані, які включають в себе знімки з орбітальних супутників, що 
надаються нам нашими партнерами з закордону, ми можемо створити наочні 
3D-моделі місцевості за допомогою такого геоінформаційного програмного 
забезпечення як АrcGIS, перегладяючи та аналізуючи які, командир підрозділу 
матиме змогу найбільш ефективно та раціонально оцінити місцевість. Йому 
буде доступний огляд з висоти пташиного польоту,він матиме змогу побачити 
всі особливості рельєфу даної території, зони видимості/невидимості з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
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командних висот, найбільш та найменш прохідні ділянки території. 
Застосовуючи дане програмне забезпечення є можливість припустити де може 
розміщуватись підрозділ ворога, так як ми будемо володіти інформацією про 
найбільш замасковані ділянки місцевості, чи де краще нам розмістити наш 
підрозділ. Програмно можно оцінити найбільш імовірні шляхи просування 
військ противника до наших позицій. Вся ця інформація дасть змогу командиру 
якомога найраціональніше використати сили та ресурси свого підрозділу задля 
максимально ефективного виконання бойового завдання з мінімальними 
втратами серед особового складу. 

 
Нікітенко Д.В. ( ВІКНУ) 

 
ПІДПИСИ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ 

 
На топографічних картах усіх масштабів застосовуються такі підписи:  
Власні назви географічних об’єктів — населених пунктів, залізничних 

станцій, пристаней, морів, річок, озер, островів та інших об’єктів гідрографії, 
гірських систем, хребтів, вершин, перевалів, боліт, пісків, лісів, солончаків 
тощо; 

Пояснювальні - для додаткової характеристики або пояснення суті 
зображених на карті об’єктів та елементів місцевості (матеріал побудови 
гребель, покриття доріг, породи дерев, характеристика якості води в озерах, 
колодязях та джерелах і т. ін.); 

Числові - характеристики висот геодезичних пунктів та характерних 
точок місцевості, урізів води, глибин водойм, горизонталей, горбів, обривів, 
водоспадів, виїмок, колодязів, ширини річок, доріг, ярів та просік, висот дерев, 
вантажопідйомність мостів, поромів і т. ін., а також найвищих об’єктів, що 
виділяються на місцевості, висоти яких підписуються на картах.  

Назви географічних об’єктів підписують на картах за офіційними 
довідковими, картографічними, статистичними та іншими джерелами в 
сучасній українській орфографії у відповідності до вимог спеціальних 
нормативно-технічних документів з написання географічних назв. Підписи назв 
населених пунктів, позначок висот, вершин, перевалів, мисів, невеликих озер та 
інших водойм, островів та півостровів розташовуються, як правило, паралельно 
північній (південній) стороні рамки карти справа від зображення об’єктів, до 
яких вони відносяться. Підписи назв видовжених об’єктів розміщуються на 
зображенні цих об’єктів або вздовж них по прямих або плавних кривих лініях у 
напрямку їх найбільшого простягання.  

Всі підписи на картах повинні бути розташовані так, щоб не виникало 
сумнівів, до якого об’єкта вони відносяться; вони не повинні закривати 
умовних знаків важливих об’єктів та орієнтирів, перетинати зображення 
державних кордонів та мати мінімальну кількість перетинів з іншими 
елементами змісту карти. 
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Носуліч Т.М. (НУБіП України) 
 

ЗЕМЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ФОНДУ ТЕРИТОРІЇ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Відповідно до ст.50 ЗКУ [Земельний кодекс України від 25.10.2001  

№ 2768-III1], до земель рекреаційного призначення відносяться землі, які 
використовуються для організації відпочинку населення, туризму та 
проведення спортивних заходів. У статті 63 ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» вживається термін «рекреаційна зона» - це ділянка 
суші і водного простору, призначена для організованого масового відпочинку 
населення і туризму.  

Територія Шацького району як об’єкт дослідження представляє 
найбільшу  унікальну рекреаційну зону Волинської області. Це мальовничий і 
курортний край, оскільки там знаходиться найбільше озеро України, і саме 
туди направляються всі туристи задля відпочинку. Озеро Світязь є унікальним і 
неповторним, вода озера та природа цих місць зробили його одним із семи 
чудес України. 

На  території району знаходиться Шацький національний природний 
парк, який призначений для охорони рідкісних природних комплексів у районі 
Шацьких озер. Цей парк внесений у список біосферних резерватів ЮНЕСКО. 

Рекреаційний фонд території Шацького району достатньо великий, тому 
слід зважати на особливості використання цих земель для охорони та їхнього  
подальшого збереження. Лісовий кодекс виділяє використання лісу та 
земельних ділянок лісового фонду в рекреаційних, культурно-оздоровчих, 
спортивних та туристичних цілях як самостійний вид права лісокористування, 
встановлює спеціальні права й обов'язки користувачів, порядок їх виникнення 
та припинення, особливості постійного та тимчасового лісокористування для 
зазначених цілей [Лісовий кодекс України від  21.01.1994 № 3852-XII]. 

Висновки. Землі рекреаційного призначення відзначаються можливістю 
їхнього використання  для організації відпочинку населення за рахунок наявної 
сукупності на них природних, природно-соціальних умов та природно-
антропогенних комплексів, встановленим порядком користування такими 
землями для масового відпочинку населення, обліку, моніторингу, 
встановленням меж та розмірів земельних ділянок рекреаційного призначення. 

Комплексування  у базі геопросторових даних різнорідних просторових і 
непросторових даних та розроблення спеціалізованої геоінформаційної системи 
моніторингу земель рекреаційного призначення сприятиме їх охороні, 
збереженню та примноженню.  
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Рудковський О.М. (НАСВ) 
 

 

НАВІГАЦІЙНІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 
УКРАЇНИ 

 
Вирішення  різного роду військових завдань неможливе без використання 

космічних технологій, а саме відповідного навігаційно-часового забезпечення 
за рахунок використання GNSS – глобальних навігаційних супутникових 
систем. Космічні технології дають змогу з високою вірогідністю вирішувати 
низку завдань військового характеру, а саме: проведення оцінки характеристик 
влучності озброєння; забезпечення високої точності під час застосування; 
забезпечення функціонування систем озброєння на непідготовленому полі бою; 
оперативна підготовка системи озброєння до бойового застосування; 
забезпечення функціональної сумісності військ і сил під час спільних бойових 
дій у коаліційних збройних угрупуваннях; оперативне надання точних 
цілевказівок підчас управління вогнем та його корегування; можливість 
завдання точкових вогневих ударів, запобігаючи супутніх руйнувань; зниження 
витрат на бойову підготовку підрозділів та збереження ресурсу бойової техніки 
під час навчання на віртуальних полігонах тренажерних комплексів і систем. 

 
Скорейко Д.О. (ВІКНУ) 

 
ТАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВОСТІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО  

НА ТОПОГРАФІЧНИХ  КАРТАХ 
 
Бурхливе впровадження комп’ютерних та інформаційних технологій у 

діяльність військ (сил), що відбувається останнім часом, надає нові можливості 
при вирішенні задач управління військами в мирний час та особливий період. 

Якість управління, у будь-яких умовах, повністю визначається здатністю 
командирів і штабів організувати збір і аналіз інформації про обстановку, 
приймати найкращі для цих умов рішення і втілювати їх в життя. Визначення 
вимог до змісту й форми представлення інформації командирами й штабами 
всіх рангів – надзвичайно важливе питання, яке визначає якість управління 
військами в сучасних умовах на даний час, через значне збільшення потоку 
інформації й ускладнення процесів обробки даних, система управління 
військами має тенденцію до більшого ускладнення. Велике значення 
приділяється впровадженню геоінформаційних технологій, які забезпечує 
рішення задач збору, опрацюванню і зберігання інформації, що поступає в 
штаб. Карта є одним з основних засобів оцінки місцевості і управління 
військами. Зміст карти відображає фактичний стан місцевості і, в першу чергу, 
основних її елементів, що мають важливе значення для орієнтування і 
пересування військ. Під впливом природних факторів, в результаті людської 
діяльності та бойової діяльності військ на місцевості відбуваються зміни. З 
метою швидкого приведення змісту основних елементів карт у відповідність до 
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місцевості виконується їх оперативне виправлення. Створені карти, як правило, 
відповідають вимогам до точності нанесення змін, але традиційна методика 
виконання робіт вимагає значних затрат часу на виготовлення та доведення до 
підрозділів. Цей недолік можна усунути шляхом впровадження нових методів 
опрацювання даних з використанням геоінформаційних технологій.  

Таким чином, впровадження геоінформаційних технологій у діяльність 
військ надає нові можливості при вирішенні задач управління військами на 
тактичному рівні. 

 
Слинько В.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ  
ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ  ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Виходячи з досвіду виконання різних завдань при проведенні спеціальних 
операцій, командири повинні володіти повною інформацією про розташування 
своїх сил та сил противника у будь-який момент часу. 

Воєнний потенціал держави, бойова готовність Збройних Сил України 
сьогодні, як ніколи раніше, залежить від рівня інформаційного забезпечення, 
що здійснюється завдяки створенню та функціонуванню спеціалізованих 
військових інформаційних структур та технологій. Нині за ядро або складову 
частину військових інформаційних систем дедалі більше обирають географічні 
інформаційні системи та технології.  

 Тому сучасні погляди щодо ведення збройної боротьби та їх вплив на 
стратегію та тактику застосування підрозділів спеціальних операцій вимагають 
перегляду вимог до інформаційного забезпечення в цілому та до 
геоінформаційного забезпечення зокрема. Розвиток геоінформаційних 
технологій привів до широкого затосування електронних карт, як основних 
видів подання геопросторової інформації. Створення таких карт для 
забезпечення виконання завдань підрозділами при проведенні спеціальних 
операцій є досить актуальною та нагальною задачею. 

Періодичне оновлення електронних карт здійснюється на основі 
топографічних карт наступними методами: камерального виправлення за 
допомогою аерознімків з подальшим польовим обстеженням або без нього; 
виправлення (складання карти) за допомогою картографічних матеріалів 
більших масштабів, отриманих в результаті нових зйомок або оновлень; 
виправлення безпосередньо в полі прийомами мензульної зйомки, як виняток, 
на ділянках не покритих аерофотозйомкою. 

З’єднання та частини усіх родів військ потребують якісної, достовірної і 
оперативної інформації про місцевість та об’єкти, що розташовані на ній. 

До бази даних цифрової топографічної моделі місцевості з мінімальними 
затратами часу можна точно і якісно внести будь-які зміни в розташуванні 
бойових порядків військ, що є досить важливим при оновленні карт. 
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Сьомак О.О. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ ФОРМАТІВ ДАНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 
ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

 
Застосування космічних систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) 

визначене в космічних програмах технологічно розвинених країн. Розвиток 
космічної техніки дозволив ефективно вирішувати завдання моніторингу, 
дистанційного контролю і передачі інформації за допомогою космічних 
апаратів. 

Прийняту з супутника інформацію у більшості випадків зберігають в 
архівах для подальшого використання (виключенням може бути оперативний 
моніторинг, коли цінність мають тільки «свіжі» зображення). При цьому 
розрізняють архівацію, тобто розміщення даних в архіві на певних носіях, і 
каталогізацію – створення каталогу метаданих (атрибутів), що описують 
архівовані зображення. Каталогізація дозволяє надалі організувати пошук і 
вибірку з архіву інформації, що цікавить, наприклад, зображень по 
географічних координатах. При ухваленні рішення про рівень обробки даних, 
що поміщаються в архів, найбільш значимими виступають наступні положення:  

1) чим нижчий рівень обробки даних, тим менше ймовірності виникнення 
помилок; при необхідності можна міняти алгоритми обробки; можливі 
максимальна автоматизація процесу і скорочення часу обробки, а також 
економія місця, оскільки час- то дані низького рівня обробки мають найбільш 
компактну структуру;  

2) повинна зберігатися цілісність даних, що архівуються, тобто дуже 
бажано не піддавати їх нарізці на невеликі сюжети; якщо ж це необхідно для 
каталогізації, то нарізка може бути виконана віртуально. Для таких  оптимізацій 
раціонально застосовувати індексацію. Зарубіжні національні і міжнародні 
органи стандартизації активно опрацьовують термінологічні і призначені для 
користувача питання даних ДЗЗ.  

Зроблено висновок, що оптимальними форматами на сьогодні будуть 
векторні формати даних. Запропоновані заходи по вдосконаленню 
використовуваних форматів. 

 
Федукін В.Ю. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФОТОКАРТИ 
 
Спеціалізована топографічна фотокарта на відміну від універсальної 

фотокарти загальнотопографічного характеру виготовляється стосовно до 
конкретних запитів тієї чи іншої галузі народного господарства або науки. 

На топографічної фотокарті місцевість відтворюється з більшою 
повнотою і об'єктивністю, ніж на звичайній карті, що дає можливість 
підвищити ефективність як загальнотопографічного вивчення території, так і 
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планованих в її межах галузевих знімальних і проектно-вишукувальних робіт. 
Разом з тим, фотокарта - найкраща основа для орієнтування безпосередньо на 
місцевості. Відповідно до її призначення і характеру місцевості спеціалізована 
фотокарта на даному етапі може бути представлена споживачам в наступних 
типових варіантах: 

1) за змістом - з графічної навантаженням більшою чи меншою, ніж це 
передбачено для універсальної фотокарти, а також із застосуванням 
спеціалізованих топографічних знаків, які наносяться тільки при наявності 
додаткових вимог; 

2) за оформленням - в комплекті зі звичайною топографічною картою або 
незалежно від неї, причому з напівтоновим і штриховим зображенням на 
одному аркуші або на двох суміщаються, нижній з яких - з 
аерофотозображенням, верхній - прозорий, з графічними позначеннями. 

Виготовлення спеціалізованої фотокарти в будь-якому іншому варіанті 
допустимо за умови, якщо вона досить обґрунтована в науково-технічному 
відношенні. До теперішнього часу,  визначилися з такими вимогами таких 
галузей як геологічна розвідка, планування і забудова міст визнано доцільним 
випускати дрібномасштабними; топографічну фотокарту геологічного 
призначення і великомасштабну - містобудівного. 

Отже, ефективність застосування фотокарти визначається тим, що в 
одних випадках вони можуть бути виготовлені і використані значно раніше, ніж 
завершиться повний комплекс топографічної зйомки, в інших - дозволяють в 
поєднанні зі звичайними картами підняти якість і значно скоротити обсяг 
дорогих проектно-вишукувальних робіт. Фотокарти створюються в основному 
за матеріалами новітньої аерофотозйомки прийнятими в топографії методами 
виготовлення карт. 

 
Хурсін Є.Т. (ВІКНУ) 

 
КОРОТКИЙ ОГЛЯД БАЗ ГЕОДАНИХ 

 
У ArcGIS база геоданих - це набір географічних наборів даних різних 

типів, що зберігаються в загальнодоступному місці файлової системи - базі 
даних Microsoft Access або багатокористувацької реляційної базі даних (такий 
як Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix або IBM DB2). Вони 
можуть масштабироваться від маленьких однопользовательских баз даних, що 
грунтуються на файлах, до великих за масштабністю групових, галузевих 
(обласних) і корпоративних баз геоданих з розрахованих на багато користувачів 
доступом. Але база геоданих - це більше, ніж просто колекція наборів даних; 
термін «база геоданих» має в ArcGIS кілька значень: 

1. База геоданих - це «рідна» для ArcGIS структура даних; вона є 
основним форматом даних, що використовується для редагування і управління 
даними. Хоча ArcGIS працює з географічною інформацією, що знаходиться в 
різних форматах географічних інформаційних систем (ГІС), все його потужні 
функціональні можливості використовуються саме в базах геоданих. 
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2. Це фізичне сховище географічної інформації - перш за все 
використовує СУБД або файлову систему. Можна отримувати доступ і 
працювати з фізичним екземпляром ваших наборів даних безпосередньо в 
ArcGIS або в системах управління базами даних за допомогою SQL. 

Бази геоданих мають всебічну інформаційну модель для відображення та 
управління географічною інформацією. Ця всебічна інформаційна модель 
реалізується серією простих таблиць з даними, що містять класи просторових 
об'єктів, набори растрів і атрибути. Крім того, розширені об'єкти ГІС-даних 
додають ГІС-поведінку, правила для керування просторовою цілісністю і 
інструменти для роботи з численними просторовими відносинами основних 
просторових об'єктів, растрів і атрибутів. 

Програмна логіка бази геоданих забезпечує загальну логіку додатка, 
використовувану у всій ArcGIS для доступу і роботи з усіма географічними 
даними в різних файлах і форматах. Що, безсумнівно, включає підтримку 
роботи з самою базою геоданних.А також роботу з шейп-файлами, файлами 
САПР, GRID, TIN, даними САПР, зображеннями і багатьма іншими джерелами 
ГІС-даних. 

База геоданих має модель транзакцій для управління робочими потоками 
ГІС-даних. 

Отже база геоданих - це збережені в загальнодоступному місці файлової 
системи або в багатокористувацькій реляційній базі даних, набір географічних 
наборів даних різних типів. 

 
Черненко А.Д. (НАСВ) 

Рудковський О.М. (НАСВ) 
 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
  

Основними питаннями навігаційного забезпечення боєздатності 
Збройних сил України є гарантоване надання навігаційних даних  у різних 
умовах бою у різноманітному середовищі, стійка робота системи в умовах 
впливу природних, штучних та навмисних перешкод, оперативне сповіщення 
споживачів про порушення цілісності радіонавігаційних полів, відповідне 
метрологічне обслуговування апаратури споживачів GNSS. 

Виходячи з досвіду проведення АТО, під час  модернізації та створення 
новітніх зразків озброєння і техніки потрібно обов’язково передбачити їх 
комплектування засобами навігаційного забезпечення, які використовують 
сигнали GNSS вітчизняного та закордонного виробництва.  

Але разом з позитивними рисами застосування GNSS мають місці й 
певні недоліки: технічні похибки радіонавігаційної апаратури, якісні 
характеристики навігаційного поля (вплив завадової обстановки, вірогідним 
характером показників цілісності та доступності навігаційного поля).  
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Якименко М.Р. (ВІКНУ) 
 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
АЕРОФОТОЗЙОМКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БПЛА 

 
У зв'язку з розвитком технологій побудови обчислювальних комплексів, 

все більшої популярності набувають завдання, що вимагають для свого рішення 
потужні обчислювальні ресурси. Одним з напрямків , що інтенсивно 
розвиваються на даний момент є оперативна обробка видової інформації, що 
дозволяє значно знизити ресурси, що витрачаються на постановку задачі для 
операторів БПЛА, а також рішення задач пошуку і розпізнавання об'єктів для 
оператора-дешифрувальника.  

Використання безпілотного літального апарату із встановленої 
фотоапаратурою високої роздільної здатності дозволяє зробити 
аерофотозйомку місцевості на заданій висоті в певному місці і часі. Отримані 
знімки високої якості мають необхідне перекриття, а центри фотографування, 
прив'язані з використанням геодезичного GPS обладнання, дозволяють швидко 
і максимально точно провести обробку матеріалу за допомогою спеціального 
програмного забезпечення. Підсумком обробки отриманих знімків є фотосхема, 
фотоплан або ортофотоплан. Точність результату робіт залежить від висоти 
фотографування, погодних умов і роздільної здатності застосовуваної 
фотознімальної апаратури. На даний момент точність одержуваних 
ортофотопланів задовольняє вимоги геодезії, топографії та кадастру, а створені 
3D моделі місцевості дозволяють швидко оцінити обсяг і площа будівельних 
робіт, робіт з видобутку корисних копалин і т.п. 

Технологія аерофотозйомки на основі БПЛА складається з наступних 
етапів: 

· підготовчі роботи; 
· польові роботи; 
· камеральні роботи. 
Технологічний процес аерофотозйомки із застосуванням БПЛА 

характеризується високою роздільною здатністю знімків, має високу 
мобільність і оперативністю, меншими економічними витратами, не завдає 
шкоди екології і абсолютно безпечний для людини. 
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Секція 8 
 
 

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНО-КОНТЕНТНІ ПРОЦЕСИ 

У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ 
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Богатирьов К. (ВІКНУ) 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬК В 
УМОВАХ ГІБРИДНО-МЕСІАНСЬКИХ АГРЕСІЙ ПУТІНСЬКОЇ РОСІЇ 

 
Ідея щодо створення структур та підрозділів інформаційної підтримки у 

складі Збройних Сил України виникла у посадових осіб Міністерства оборони 
України одночасно з формуванням самого військового  відомства незалежної 
України. Так, у в жовтні-грудні 1991 року була започаткована газета «Народна 
Армія» як центральний друкований орган ЗСУ та перша прес-служба 
Міністерства оборони. Цей процес якісно розширився та доповнився в наступні 
періоди.  

Особливою сторінкою діяльності військового відомства є активна участь 
в миротворчих операціях під егідою ООН. Пропозиції щодо введення 
інформаційної підтримки пов’язувались з необхідністю підвищення 
ефективності виконання завдань національними підрозділами. Але з того часу 
рівень системних комунікацій між військовою структурою держави – ЗСУ - та 
цивільними ЗМІ переживав злети та падіння. Особливо ця діяльність потерпала 
у 2012-2013 роках, який можна фіксувати як рік провалів в налагодженні 
комунікацій із ЗМІ через засилля в МО апологетів Кремля.  

Водночас з початком гібридно-месіанських агресій путінської Росії ця 
проблема стала ще гострішою. Тому в наш час інформаційна підтримка військ  
неможлива без діяльності прес-офіцерів, прес-служб та системних 
комунікаційних сервісів адже саме вони будують надійні та гнучкі комунікації 
між армією та суспільством. 

Але для того, щоб військовий сектор посідав місце, адекватне його 
значенню в інформаційному просторі України, йому ще потрібні компетенції 
ефективного використання усього наявного та потенційного арсеналу 
інформаційно-медійних технологій у військовому управлінні. Є необхідність 
приймати нелінійні рішення та оперативно застосовувати сучасні сценарні 
плани інформаційної нейтралізації (як елемент системи протидії агресору). Таке 
поєднання дало б можливість ефективно діяти в масштабах комплексних 
функціоналів та сучасних публічних динамік, адекватно бачити, фіксувати та 
реагувати на усі публічні виклики, ризики та загрози, що пов’язані з веденням 
мілітарно-цивільних (безпекових) комплексів гібридних агресій. 

Оскільки більша частина суспільства не має змоги безпосередньо 
спілкуватися з армійськими структурами, очевидно, що покращення зворотного 
зв’язку між Міністерством оборони України, ГШ ЗСУ, ООС та іншими 
управлінськими рівнями та громадянським суспільством є пріоритетним 
напрямом розвитку. Від рівня ініціативності в реалізації викликів та ризиків 
державної інформаційної політики і діяльності відповідних військових структур 
у комунікаціях зі ЗМІ залежатиме прогресуючий престиж та колективний 
мотивуючий образ ЗСУ, який подається в телевізійних передачах, фільмах, на 
шпальтах газет і журналів, у радіопередачах, на сторінках Інтернету всіма 
системами та платформами глобальних комунікацій. 
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Американські військові експерти, наприклад, відзначають, що саме 
телевізійний показ бойових дій з Іраку в режимі реального часу, що само по 
собі було нечуваним в історії війн, з усіма невизначеностями, небезпеками, 
страхами і втратами, величезними зусиллями солдат і командирів заради 
всеосяжної цивілізаційно-гуманістичної перемоги забезпечив сплеск симпатій 
до армії, зміцнив її престиж та якісно вплинув на авторитет, створив у масовій 
свідомості образ армії, наділеної небаченою, майже нелюдською силою. 
Інформацію безпосередньо з поля бою передавали 500 представників ЗМІ, 
відряджених до військ. 

В період епохи комплексних динамічних моделей гібридно-месіанських 
агресій кожен український офіцер, незалежно від власного функціоналу, 
повинен мати уявлення не тільки про функціонування системи громадських 
зв’язків, а й повинен розуміти місце і роль інформаційно-медійної підтримки на 
всіх рівнях планування операцій військ (сил) та сутність можливостей 
прикладних заходів комунікаційно-контентної безпеки.  

Особливо ці знання потрібні прес-офіцеру бригади (батальйону) для 
виконання своїх функціональних обов’язків з реалізації інформаційної 
підтримки військ (сил). Він не повинен залишатися сам на сам зі своїми 
проблемами, тим більше, в районі ведення бойових дій та у прифронтовій 
полосі, де з багатьох причин і виникає найбільше проблем з реалізацією задумів 
інформаційної нейтралізації ворожого впливу, як форми протидії агресору. 
Сьогодні, в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії бригада, як 
бойова одиниця (в окремих випадках батальйон), є ключовою в функціонуванні 
усієї системи інформаційної підтримки військ. І саме для цього рівня 
комунікаційно-контентного впливу необхідно, передусім, готувати відповідних 
фахівців. 

 
к.т.н., доц. Бойчук В.О.(ХмНУ) 

Жовнір С.М.(ХмНУ) 
 

МУЛЬТИАГЕНТНІ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Останнє десятиліття розвивається такий напрямок штучного інтелекту, як 

агентно-орієнтоване моделювання. Агенти є моделлю деякої активної сутності і 
мають бажання, цілі і здатність виконувати дії. 

Мультиагентні системи реального часу є ефективним інструментом для 
моделювання складних процесів, в яких бере участь велика кількість активних 
автономних сутностей. До таких процесів відносяться потоки міського руху, 
логістичні системи, соціальні явища, економічні процеси. Методи 
мультиагентного моделювання використовуються також для пошуку і обробки 
інформації в інформаційних мережах, системах управління автономними 
роботами. Перспективним напрямком розвитку мультиагентних систем є 
розробка безпілотних автомобілів і літальних апаратів. 

У мультиагентних системах, які працюють в режимі реального часу, агент 
повинен раціональним чином вирішити поставлені перед ним завдання з 
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мінімальними витратами ресурсів. У режимі реального часу використання 
високоточних методів багатокритеріальної оптимізації утруднено, тому агенти 
зазвичай вирішують задачу наближеними методами з допомогою проблемно-
орієнтованих евристик.  

Найбільш поширений неформальний опис завдання керування полягає в 
наступному: активний елемент (агент) діє в деякому середовищі і намагається 
досягти поставленої мети. У кожен момент часу середовище знаходиться в 
деякому стані, при цьому агент може виконувати дії, що змінюють стан 
середовища. Завдання керування полягає в знаходженні послідовності дій, які 
дозволяють агенту перевести систему з деякого вихідного стану в заданий 
цільовий стан. 

Тобто існує множина початкових умов для ініціалізації процесу 
керування. Кожна з початкових умов визначає ціль дій. По початковому стану і 
цілі керування потрібно знайти суперпозицію функцій переходу, яка 
призводить агента в цільовий стан. Тобто на основі вищесказаного агенту 
потрібно ідентифікувати початковий стан, визначити ціль дій на його основі і 
сформувати послідовність дій на їх основі.  

Сучасні штучні нейронні мережі, які найбільше з моделей штучного 
інтелекту схожі з функціонуванням людському мозку, найчастіше всього 
вирішують лише стандартні задачі класифікації. Методи планування дій 
відокремлені від задачі класифікації і сильно формалізовані.  

Тому нагальною є задача розробка підходу до інтеграції підсистеми 
планування  з штучними нейронними мережами і реалізації на їх основі 
мультиагентних систем.  

 
Далієвський І.В. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ЗМІСТУ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ  

В ІНФОРМАЦІЙНО-КОНТЕКСТНОМУ ВИМІРІ 
 

Воєнна доктрина – офіційний документ країни, який містить сукупність 
організаційних та управлінських принципів, настанов тощо стосовно 
забезпечення захисту громадян та країни загалом. Забезпечується шляхом 
економічної політичної, дипломатичної та військової діяльності держави в 
глобальному просторі. 

Відповідно до документу, країна встановлює напрямок дальшого розвитку 
у військовій сфері. Доктрина пропонує визначену концепцію підготовки країни 
та її ЗС до несподіваного військового конфлікту та передбачує їхні дії на 
випадок його виникнення. На правовому рівні визначає, що визнається 
порушенням безпеки країни та в яких випадках можуть бути використаніїї ЗС. 

Україна має три редакції воєнної доктрини. Її розвиток був започаткований 
у Першій редакції 1993 року під протекторатом діючого на той час Президента 
Л. Кравчука. Вона затвердила основні принципи та напрями розвитку держави 
та сприялаутвердженню України, як вагомого світового гравця.  Доктрина 1993 
року склала основу двом наступним редакціям.   
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Друга редакція Воєнної доктрини України була прийнята 
Указом Президента України N 648/2004 15 червня 2004 р. Доктрина має 
оборонний характер, охоплює воєнно-політичні, воєнно-технічні та воєнно-
економічні аспекти.Редакція доповнила першу, чіткіше окреслила головні ідеї 
українського військового сектору. Вона загострює увагу на вужчій сфері, 
визначає головною загрозою екстремізм та боротьбу зі зброєю масового 
ураження. Тут уперше з’являється згадка про інформаційний захист, але він не 
окреслюється більш визначено.Однією з основних змін в нової редакції є обмін 
досвідом та військове співробітництво з країнами ЄС та НАТО. З’являється 
прогноз та оцінка загроз, відокремлюються пріоритети та установлюється цілі 
розвитку. 

Запорукою забезпечення воєнної безпеки визначено дотримання Україною 
домовленостей щодо розташування на території України Чорноморського 
флоту РФ, РФ визначається, як гарант стабільності країни.  

Значно менша частина відведена засобам масового ураження та їх 
використанню. Знешкодження Україною ЗМУ не прописано зовсім та 
згадується тільки в контексті виконання країною договорів.Найімовірніша 
військова агресія очікується з боку держав центральної та східної частини 
Європи. Важливим напрямом внутрішньої політики та забезпечення 
регіональної безпеки  розглядається участь у миротворчих операціях. 

Третя редакція Воєнної доктрини України прийнята РНБО України 2 
вересня 2015, під час російської збройної агресії проти України 2014—2015 рр, 
і введена в дію 24 вересня Указом Президента України. На наш погляд, вона 
стала відправною точкою розвитку для занепадаючого на той час українського 
війська, та стимулювала його розвитокза зразком військ НАТО. 

Доктрина чітко визначила актуальні воєнні загрози для України: 
· збройну агресію Росії проти України;  
· нарощування військової потужності РФ в безпосередній близькості до 

державного кордону, у тому числі можливість розгортання тактичної ядерної 
зброї на території Криму;  

· мілітаризацію тимчасово окупованої території; 
· присутність військового контингенту РФ у Придністровському регіоні 

Молдови; 
· активізація російськими спецслужбами розвідувально-підривної 

діяльності в Україні з метою дестабілізації внутрішньої ситуації. 
· діяльність на території України незаконних збройних формувань, 

спрямована на залякування населення та порушення функціонування органів 
державної влади. 

Останньою зміною документі стало затверджене Президентом України 
Петром Порошенком рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 
України». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_(2014-2015)
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В концепції визначено систему поглядів на розвиток безпекових та 
оборонних спроможностей України у середньостроковій перспективі та 
актуальні загрози безпеці. Основними загрозами визначені: агресивні дії Росії, 
що здійснюються для виснаження української економіки і підриву суспільно-
політичної стабільності з метою знищення держави Україна і захоплення її 
території; застосування Росією проти України воєнної сили та технологій 
гібридної війни. 

У Воєнній доктрини відбулися значні зміни в порівнянні з попередніми 
документами. Вона захоплює майже всі проблемні аспекти воєнної політики та 
безпеки України сьогодні та в найближчій перспективі. Виділяє співпрацю з 
НАТО та країнами-партнерами. Окреслює завдання держави у кіберпросторі та 
пояснює поняття гібридної агресії. Серед мінусів можна виділити не до кінця 
окреслені динаміки розвитку в певних галузях. Поверхово описується розвиток 
засобів масового ураження в перспективі, на випадок активних військових дій з 
боку агресора. Ця поверховість ставить під сумнів міжнародні домовленості з 
політичними партнерами. За таких умов невиправданим виглядає покладання 
на зовнішню підтримку в сучасних умовах.Загалом доктрина вимагає певних 
доопрацювань і повинна змінюватися разом з розвитком політичного курсу 
країни. 

 
Ділай А.Ю. (ВІКНУ) 

 
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОТИСТОЯННЯ 
 
Інформаційний простір світу зазнає глобальних змін. Трансформується 

все – від способу подачі інформації до змісту. Мас-медіа стають платформою 
для поширення агресії, маніпуляцій, проведення інформаційно-психологічних 
операцій тощо. Все частіше ми зіштовхуємося із кіберзагрозами та різного роду 
інформаційною зброєю, що загрожує не тільки населенню, а також і 
територіальній цілісності окремих держав. 

Рівень сучасних викликів і загроз в інформаційній сфері наочно 
підтверджує справедливість і виключну значимість положень ст. 17 
Конституції України про те, що забезпечення інформаційної безпеки є однією  з 
основних функцій держави і справою всього Українського народу. 

Україна вже четвертий рік бореться за збереження своєї незалежності та 
суверенітету. Ми відстоюємо наші кордони занадто високою ціною. Державні 
інститути вимушені в умовах цейтноту трансформуватися та оперативно 
реагувати на виклики сьогодення.  

Не виключенням стає і сектор безпеки та оборони. Саме він сьогодні став 
головною ціллю російського деструктивного впливу. З часів незалежності, 
Україна як держава формувала порядок денний російських медіа структур. Так 
чи інакше в інформаційному полі РФ створювалось середовище ненависті, 
другорядності, хаосу, злочинності тощо. Особливо активно маніпулювали 
свідомістю російськомовного населення східних областей країни.  
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Наступ з боку Росії в інформаційній сфері супроводжується посиленням 
військового протистояння, ескалацією політичного та економічного 
напруження у дво- та багатосторонніх міжнародних відносинах. Вістря 
російських загроз спрямовується також проти європейських країн, США, 
Канади, міжнародних і громадських організацій. 

Протягом всіх років незалежності російські науковці користувалися 
технологією хаотизації свідомості (близько до ідей А. Пригожина – 
організаційна війна). В організаційні війні застосовується організаційна зброя – 
система організаційних (узгоджених за цілями, місцем і часом розвідувальних, 
пропагандистських, психологічних, інформаційних та інших) впливів на 
противника, що змушують його рухатися в необхідному для супротивної 
сторони руслі.Головним ключем, на мою думку, став страх. Як відомо, почуття 
страху здатне змусити людину діяти інакше. Тобто це інструмент для 
управління поведінкою індивіда, та суспільства в цілому. 

У відповідь на небезпеку сектор безпеки та оборони створив систему 
стратегічних комунікацій. І хоча спектр дії досить широкий, сьогодні стратком 
зводиться до інформаційної сфери, тобто реагування на меседжі, робота з 
соціальними мережами, зв’язки з громадськістю, проведення інформаційних 
кампаній тощо. 

Адже, яке б визначення стратегічних комунікацій ми не взяли, це все 
скоординована комунікація. І ефективною вона буде за умови дотримання 
принципу «Say – Do».  

Звичайно, перед стратегічними комунікаціями в секторі безпеки та 
оборони постає багато викликів, як то відсутність системності, асиметричних 
відповідей, сценарних рішень, технологічного дискурсу тощо.  

Таким чином, у майбутньому слід більш активно залучити до розробки 
системи стратегічних комунікацій науковців, створити відповідну нормативно-
правову базу та описати кваліфікаційні вимоги до майбутніх спеціалістів.  

 
к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ)  

Купратий В.О. (ХмНУ) 
Поліщук Ю.С. (ХмНУ) 

 
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ  
 

До 90-х років минулого століття створення соціальних інформаційних 
систем було фізично неможливим, оскільки не існувало необхідних технічних 
засобів, що забезпечували б їх функціонування. Ідеї Венівара Буша щодо 
пристрою, який розширює можливості людини при передачі та обміні 
контентом, реалізувалися із появою гіпертексту, комп’ютерів та глобальної 
мережі Internet. 

Від появи першого веб-сайту classmates.com, який пропонував можливості 
роботи із соціальними мережами у 1995 році, до сьогодення пройшло не так і 
багато часу. Але зміни, які ми спостерігаємо, є вражаючими. Найбільш 
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популярними стали такі соціальні мережі FaceBook, MySpace, ВКонтакте, 
LinkedIn. Серед українських соціальних мереж варто згадати такі: Folk - мережа 
для неформального спілкування, Connect.ua - молодіжна соціальна мережа, 
Profeo - ділова соціальна мережа для професіоналів, Українські науковці у світі 
- соціальна мережа для науковців. Найбільш популярними формами 
спілкування за допомогою соціальних мереж Інтернету є форуми та блоги. 

Аналіз публікацій свідчить, що останні досягнення у галузі інформаційних 
технологій становлять загрозу недоторканності особистого життя людини та 
можуть призвести до негативних наслідків у разі доступу до її персональних 
даних. Відтак, перед ІТ-фахівцями гостро постає завдання забезпечення 
конфіденційності при використання інформаційних технологій, і в тому числі 
соціальних мереж та соціальних інформаційних систем. 

У роботі розглядаються тенденції зростання потужності нових технології 
та одночасного зниження рівня конфіденційності. Окреслюються проблеми, 
пов’язані з правом, політикою та етикою доступу до персональних даних. 
Вказується на те, що майбутні технології можуть мати ще більш глибокі 
наслідки щодо конфіденційності, наприклад, комп'ютерні інтерфейси. Якщо 
комп'ютери підключити безпосередньо до мозку людини, навіть думки можуть 
піддаватися ризику стати публічними. 

Автори характеризують низку правил та рекомендацій щодо розроблення 
систем забезпечення конфіденційності, які варіюють від етично-обґрунтованих 
методологій проектування до шифрування особистої інформації для її захисту 
від несанкціонованого використання. 

Отже, можна зробити висновки, що для забезпечення конфіденційності 
необхідно розглядати питання на етапі проектування соціальних інформаційних 
систем, використовувати криптографію та програмні засоби, що надають 
користувачеві конфіденційності. 

 
Лещенко О.І. (ОДАТРЯ) 
Радіонов О.В. (ОДАТРЯ) 

Лещенко К.О. (ОНПУ ІКС) 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Під інформаційною безпекою, як відома, розуміється захищеність 

інформації та підтримує її інфраструктури від будь-яких випадкових або 
зловмисних дій, результатом яких може з'явитися нанесення збитку самої 
інформації, її власникам або підтримуючої інфраструктурі. сьогодні існує чи 
мало комплексів, що включає аутентифікацію (або ідентифікацію). При спробі 
доступу до інформаційних активів функція ідентифікації дає відповідь на 
запитання: чи є ви авторизованим користувачем мережі. Функція авторизації 
відповідає за доступ до ресурсів конкретного користувача.  

 Системи шифрування дозволяють мінімізувати втрати у разі 
несанкціонованого доступу до даних, що зберігаються на жорсткому диску або 
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іншому носії, а також перехоплення інформації при її пересилання по 
електронній пошті або передачу з мережних протоколах. Завдання даного 
засоби захисту – забезпечення конфіденційності. 

Сучасні антивірусні технології дозволяють виявити вже відомі вірусні 
програми через порівняння коду підозрілого файлу із зразками, що 
зберігаються та накопичуються в антивірусній базі. Виявлені об'єкти 
піддаються або «лікуванню» - якщо вірусна програма провела розповсюдження 
на об’єкті втрачання, або просто знищенню потенційно шкідливої програми.  

Через це слід розділяти за способами дії програми та за способами 
втрачання. Так, наприклад вірус «Petya» – масштабна хакерська атака, що 
відбувалась у декілька етапів. Розпочалась з компрометації системи оновлення 
на перш погляд звичайної програми. Останній етап, з використанням різновиду 
вірусу «Petya», спричинив порушення роботи низки великих підприємств, 
різних міністерств та відомств України. 

Аналізуючи способи втрачання таких атак слід розробляти нові способи 
та методи проти їх захисту. Насамперед відома необхідність обов'язкового 
користування антивірусними програмами, притому тільки на офіційному рівні. 
Завантаження програми і файлів повинно робити обов’язково з відомих сайтів. 
Перевіряйте файли антивірусом і розумом перед відкриттям. Контролювати 
своєчасне проведення оновлення операційної системи, браузера і антивірусної 
програми до останніх версій. Доцільно налаштування резервних копій всіх 
необхідних вам файлів за допомогою відомих програм. 

У разі виявлення порушень в роботі комп'ютерів, що працюють в 
комп'ютерних мережах, слід негайно відключити їх від мереж (як мережі 
Інтернет, так і внутрішньої мережі). 

Для запобігання підхвату вірусів можливо використовувати закриті 
сервери для системних та важливих даних/файлів на підприємстві, який 
відокремлений від зовнішнього втрачання. 

 
Мемджанов О. (ВІКНУ) 

 
КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ В ДЕРЖАВНІЙ 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ 
 

У зв’язку з глобальними світовими процесами, зокрема, четвертою 
промисловою (цифровою) революцією та розвитком технологій, питання 
захисту інформаційного поля вбезпековомусекторі, зараз, як ніколи, 
гостре.ЩобУкраїна була конкурентоспроможною у світових тенденціях, 
необхідний акцентований розвиток інноваційних комп’ютерно-технологічних 
засобів. У цій сфері слід орієнтуватися на кращих. Прямий вплив на цю 
категорію має розвиток державної інформаційної політики.Комп’ютерно-
технологічні інструменти інформаційної політики можна розбити на низку 
категорій: 

· Засоби електронної демократії. 
· Комп’ютерні бази даних державних органів. 
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· Засоби забезпечення комунікації з суспільством. 
· Участь держави в інформаційних мережах. 
Так що ж таке інформаційна політика, та яке значення вона має? 
Існує низка варіантів визначення терміну «інформаційна політика». Він 

видозмінюється у зв’язку з необхідністю вдосконалюваннятерміну та функцій, 
які інформаційна політика виконує. 

 Перше значення було регламентовано після набуття українською 
державою незалежності та звучало наступним чином: «Державна інформаційна 
політика – це сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по 
одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації. Основними 
напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного 
до інформації». Але згодом стало зрозуміло, що даний термін архаїчний та 
характеризується управлінською неспроможністю. 

Наступне трактування, очевидно, було продиктовано ситуацією, що 
виникла в Україні 2014 року, коли інформаційна сфера держави зазнала 
системних поразок від кремлівської пропагандистської машини: «Державна 
інформаційна політика – це регульована діяльність органів державної влади, 
спрямована на розвиток інформаційної сфери суспільства, яка охоплює всю 
сукупність виробництва і відносин, пов’язаних зі створенням, зберіганням, 
поширенням, передачею інформації у всіх її видах та всіма засобами масової 
інформації (комунікації)». 

Нинішній варіант визначення терміну передбачає наступні напрямки 
державної інформаційної політики: 

забезпечення доступу кожного до інформації;  
забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; 
створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;  
забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних 

повноважень;  
створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток 

електронного урядування;  
постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 

інформаційних ресурсів; 
забезпечення інформаційної безпеки України. 
На сьогоднішній день, реалізація державної інформаційної політики 

потребує: 
створення оновленої законодавчо-нормативної бази для втілення 

основних напрямів інформаційної діяльності державних інститутів; 
створення аналітично-прогностичного комплексу, технологічно-

інфраструктурних сервісів ситуаційного характеру (під ситуаційним сервісом 
мається на увазі випереджальне аналітично-креативне осмислення конкретних  
ситуацій щодо викликів, ризиків та загроз глобальних масштабів із 
виробленням рекомендацій посадовим особам різних ланок управління та, за 
потреби, конкретного сценарного плану дій для окремих структурних 
підрозділів); 
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створення інфраструктури державно-безпекового сектору масштабу 
усвідомленого пошуку інформації за вживанням та використанням 
особливостей ментально-лінгвістичної мовноїконцептосфери. 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування з метою донесення до свідомості громадян основних ідей та 
позитивного досвідурозвитку  держави; 

активної історико-просвітницької діяльності державних та недержавних 
структур з метою формування свідомої громадянської позиції населенням. 
Необхідні більш системні зусилля щодо вивчення історії, народних 
традицій,культурної спадщини, що створює передумови для комунікаційно-
контентного впливу на нашу свідомість геополітики інших держав. 

підготовка кадрів з питань комунікаційно-контентної безпеки, що 
дозволить підвищити рівень інформаційної (комунікаційно-контентоної) 
протидії та нейтралізації  нинішнього та інших потенційних агресорів. 

 
к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 

Барабаш С.О. (ХмНУ) 
 

СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ WEB-ДОДАТКІВ 
 

З метою покращення збірки web-додатків розробники намагаються 
знайти рішення, яке дозволить максимально ефективно використовувати  
існуючу компонентну базу, що збільшить швидкість збірки та полегшить 
редагування проекту на  пізніх етапах його створення.  

 Виділяють три основні стадії компонентної збірки Web-додатків: 
 - процесна (рівень загальної структури); 
 - компонентна (рівень елементів структури); 
 - фізична (рівень файлів Web-додатку); 
Системна інженерія дозволила нам отримати ряд припущень: 
 - підмножина процесів і компонентів Web-додатку має велику 

потужність; 
 - компоненти та їх опис доступні на вузлах в мережі Інтернет і 

можуть викликатися по мережевому протоколу HTTP; 
 - сумісність компонентів визначається на основі міжпроцесних 

потоків та множини компонентів із зовнішніх інтерфейсів, які мають власні 
обмеження; 

 - для web-додатку не може бути сформована кінцева структура, 
оскільки кількість його компонентів постійно змінюється. Існуючі методи 
структурного синтезу технічних систем не можуть бути безпосередньо 
застосовані для вирішення задачі компонентної збірки Web-додатків. Вони 
описують альтернативні фіксовані набори компонентів. Також відсутня 
формалізація інтероперабельності та обмежень на інші компоненти. Дані 
методи потребують модифікацій для використання у рішеннях, які орієнтовані 
на Web-додатки. 
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Задача забезпечення інтероперабельності інформаційних систем і їх 
компонентів є актуальною і в цьому напрямку працюють вчені в усьому світі. 
Було встановлено, що існуючі підходи до проектування інформаційних систем, 
еталонні та прикладні моделі відкритих інформаційних систем, а також існуючі 
комбінаторно-логічні методи структурного синтезу вимагають подальшого 
розвитку в аспектах, що стосуються компонентної збірки інформаційних 
систем і, зокрема, Web-додатків. 

У результаті проведеного огляду доведено актуальність завдання 
компонентної збірки Web-додатків, яке потребує розбудови семантичних 
моделей, а також інформаційно-пошукових алгоритмів. 

Для подальшої роботи була сформульована мета  розробки семантичної 
моделі процесів і компонент Web-додатки і інформаційно-пошукових 
алгоритмів компонентної збірки, що дозволяють знизити тимчасові витрати і 
скоротити число помилок на етапі структурного синтезу Web-додатків.  
 

Подкіч В. (ВІКНУ) 
 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ЗМІ В УМОВАХ 
СУЧАСНИХ ГІБРИДНИХ АГРЕСІЙ ТА ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ 

ДІЙ  
 

Нагадаємо, що під особливим періодом військові розуміють виникнення 
особливої кризової ситуації. Це може бути як локальний збройний конфлікт, 
так і ведення повномасштабної війни, або численні різновиди гібридно-
терористичних агресій. На відміну від інших військовиків, військові журналісти 
та прес-офіцери органів військового управління в стані такої особливої 
кризової ситуації знаходяться практично постійно. Позаяк інформаційне 
протистояння з агресором – потенційним чи реальним, відбувається незалежно 
від того, стріляють гармати на полі бою чи баталії відбуваються в мережі 
Інтернет, на екранах телебачення, в радіоефірі та на газетно-журнальних 
шпальтах. 

Інформаційний простір давно вже перетворився на віртуальне поле 
бойових дій, де застосовуються усі можливі і неможливі сили і засоби задля 
знищення «здорової» свідомості не тільки окремих соціальних груп, а й цілого 
суспільства.  

Яскравим прикладом є суспільство  РФ та населення  Криму і  Донбасу в 
Україні. На жаль, не краща ситуація і в деяких країнах Європи, де кремлівська 
пропаганда активно впливає на свідомість значної частини різних соціальних 
груп з метою електорального тиску на владні еліти в прийняті ними 
геополітичних  та економічних рішень необхідних агресору. 

  Сьогодні саме  поняття гібридної війни на наших очах  
трансформувалося в так званий гібридний мир. І протистояння з реальним 
агресором відбувається в усіх сферах людського і соціального буття. 

Сучасна реальна воєнна криза має значно більше вимірів, перш за все, 
інформаційно-психологічних, соціальних тощо, і тому вимагає додаткової 
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мобілізації сил та засобів, переходу функціонування військових ЗМІ в умовах 
ведення бойових дій під час гібридно-месіанської агресій до зовсім інших 
організаційних, комунікаційно-контентних та творчих стандартів у формуванні 
особливого алгоритму управління редакційним колективом, який є невід’ємною 
складовою багаторівневої системи інформаційно-медійного забезпечення 
діяльності оборонно-безпекового сектору держави та задіяний в реалізації 
креативних сценарних рішень комунікаційно-безпекових стратегій 
довготривалої дії в динаміці їхнього розвитку.  

Досвід зіткнення з факторами гібридної війни та «гібридного миру», як 
різновиду особливого конфлікту, вимагає від нас визначити особливості 
прийняття та реалізації управлінських рішень з менеджменту військових ЗМІ  
під час ведення бойових дій  в умовах гібридно-месіанських агресій путінської 
Росії на Сході України. 

Сьогодні перед фахівцями інформаційно-контентної сфери стоїть 
завдання запропонувати органам військового управління Міністерства оборони 
та Збройних Сил України ефективну систему побудови редакційного 
менеджменту військових ЗМІ, враховуючи досвід їх функціонування в умовах 
проведення АТО на Сході України та з врахуванням світового досвіду 
розгортання гібридних агресій та боротьби з ними. Досвід України тут є 
виключно унікальним, оскільки тільки в даному випадку поєдналися всі 
аспекти гібридно-месіанських агресій. Також є підстави вважати, що саме на 
прикладі дій проти Української держави відповідні структури РФ 
відпрацьовували технології та інструменти таких агресій для розгортання їх на 
інших театрах гібридної війни та гібридного миру. 

Гібридно-месіанські агресії путінської Росії проти України і всього 
цивілізованого світу вимагають додаткової мобілізації та застосування наявних 
сил та засобів: інформаційних, комунікаційних, ідеологічних, організаційних та 
творчих, спрямованих на повний, а не частковий, перехід військових ЗМІ 
країни до функціонування в умовах реальної воєнної кризи у вигляді гібридно-
терористичної агресії, з якою до цього часу не стикалася жодна країна у світі. 

 
Цапенко І.С. (ВІКНУ) 

 
БРИГАДНІ ГАЗЕТИ, ЇХ ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА І ВПЛИВ 

 
Бригадна газета – це періодичне друковане видання певного підрозділу, в 

якому висвітлюються основні моменти його життя, інформація про нові зразки 
озброєння і техніки, пропонуються читачеві нариси про героїв, а також 
проводиться інформування про політичні події в країні. 

За час АТО особовий склад бригад потребував інформацію щодо життя 
своїх побратимів, розвитку армії, тому виникла потреба створення бригадних 
газет, які б заповнювали інформаційне поле і протидіяли впливу ЗМІ ворожої 
сторони. Виникли такі газети, як “Честь і воля”, “Залізна воля” та “Волинський 
щит”. 

Аналіз цих видань показує, що їхні видавці долали низку труднощів: 
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фінансування, наповнення, визначення аудиторії, пошук матеріалів, цікавих 
цільовій аудиторії тем, макетування, налагодження зв'язків з бригадою і 
налагодження взаємодії з друкуючою типографією. 

Так, зокрема, наклад газети “Залізна воля” становить 2000 примірників, 
тобто, враховуючи особовий склад бригади, забезпечення військовослужбовців 
знаходиться на відносно непоганому рівні. У інших двох загаданих газет наклад 
коливається 500 – 1000 примірників. Кожна з них виходить друком двічі, іноді –  
тричі на місяць, в залежності від інтенсивності життя бригад. 

Проаналізувавши 28-й номер газети “Залізна воля” можна зрозуміти, що 
редакція прагне показати військовослужбовцям життя їхніх побратимів, 
розважити їх, а також розповісти про життя вдома. Такий хід дає можливість 
легше повертатись до цивільного життя після завершення служби, оскільки 
військовий вже проінформований про життя твоєї домівки. 

Так першу сторінку “Залізної волі” посідає матеріал про канікули у 
Львові, організовані для дітей з Кримського разом, яких супроводжують 
військові. Це показує, що захисники разом з дітьми святкують і можуть легко 
влитися в життя суспільства. 

Друга сторінка доводить до військовослужбовців правила роботи з 
представниками ЗМІ. На третій відображено святкування самих військових на 
передовій, що суттєво підтримує настрій військовиків, що можна відзначити за 
коментарями. Четверта сторінка створена для зняття напруги і присвячена 
гумору: жартам як з військового життя, так і з цивільного. 

Відгуки з бригад про такі видання позитивні, тому співпраця з ними 
постійно посилюється і зміцнюється. Можна зробити висновок, що бригадні 
газети є чудовим інструментом для підтримання проінформованості захисників 
нашої Вітчизни. 

 
Шідерова А. (ВІКНУ) 

 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА УКРАЇНЦЯМИ ВІЙСЬКОВИХ 

ПИТАНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 
 

Нами було проведено дослідження в соціальній мережі Facebook. Метою 
дослідження було виявити участь українських військових та цивільного 
населення в обговоренні військових питань. Дослідження намалися виявити, 
чирізниміншим верствам проблеми АТО та учасників АТО, законопроекти, 
щостосуютьсявійськових, трагічнівипадки, партіотичністаті та фото. Наскільки 
населення зацікавлене в коментуванні таких постів, поширенніїх в 
соціальніймережі та наскількеактивнекоментування.  

Найвища активність користувачів Facebook визначається щодо смішних, 
позитивно-емоційнихстатей, відео присвяченого «жіночим хитрощам» тощо, а 
також щодо випусків новин. Саме ці «жанри» отримують найактивніше 
коментування. Автори коментарів відверто висловлюються, захищають власну 
думку. Активно обговорюють загальнодержавні реформи, а особливо – невдачі 
їх проведення. 
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Реакціяна матеріали, пов’язані з АТО, менш активна. Коментарі стримані, 
не емоційні, мало хто висловлюється відверто, складається враження, що 
«лайки» на такі пости взагалі майже не ставляться. Це може бути пов’язано з 
емоційною незручністю «вподобання» матеріалу трагічного змісту.А це не дає 
можливості оцінити реальне ставлення аудиторії та відповісти на питання: Що 
може подобатися в цій статті? Чи це просто спосіб продемонструвати 
близькість даної темита вдячність за інформацію? Тоді виникає питання, 
чомунемає таких «лайків»в постах АТО, хоча б для того, щоб показати 
читабельність теми?Чи чи не вказує це на те, щотакістаттіігнорують?! 

Статті з патріотичною тематикою підтримуються користувачами 
Facebook, хоча і порівняно невеликою кількістю коментарів та перепостів. 
Населення приділяє увагу патріотизму, розповсюджуючи відео-ролики, фото, 
розсилаючи інформацію далі. 

Активніше коментують проблеми військово гопобуту. Всі недоліки 
забезпечення викладають для суспільної оцінки. Типовий приклад - стаття 
«Потонув у багні: у ЗСУ  розгорівся скандал через затоплений табір на 
Миколаївщині» сайту OBOZREVATEL.UA. Тут присутні коментарі,більшість 
коментуючих – військові. В подібних коментарях-дебатах найчастіше 
визначаються дві сторони. Перша – підтримує військових та підкреслює 
нелюдські життєві умови, плани переходу на європейській стандарти та гідне 
життя навіть на війні. Протилежна сторона не може відпустити все радянське та 
почати жити новим життям. Її активісти, як правила, виправдовують негатив 
ситуації, посилаючись на те, що за Радянського Союзу було ще гірше – і так 
було правильно! Наведена стаття містить 153 коментарі та 2 800 перепостів; 
дописаналогічної тематики, але без коментарів – 4500 перепостів. 

Трагічніпостикоментують, співчувають, підтримуютьїхблизьких. Люди 
пишаються героями, хоч і посмертно.Такіновинишвидкозникаютьізстрічки. 
«Загибель командира танкової роти 93ї ОМБр», 147 коментарів, 1800 
перепостів. 

Особливу увагу хочеться приділити статтям або повідомленням в яких 
можна зачіпати владу. Такі пости майже не коментуються та не пересилають. 
Такевідчуття, щонаселення просто ігноруєінформацію,боїтьсяподілитисясвоїми 
думками, показати негатив, недовіру до чинноївлади. Коментарів з негативом, 
майженемає. Люди бояться висловити свою думку на загальнебачення. Одна з 
таких статей «Міністр соцполітики Андрій Рева про зарплати військовим»- 112 
коментарів, 19 перепостів. «Уряд відклав введення нового порядку грошового 
забезпечення військових»,  34 коментаря 57 перепостів, схожі публікації на 
тему призупине1 коментар 3 перепости. 

В цілому тема війни розповсюджена, патріотичні відео та фото-матеріали 
українцям подобаються, вони їх дивляться, зрідка коментують, та ставлять 
«лайки». При цьому, дивно, чому суспільство, що витрачає багать вільного часу 
в соцмережах, не є активним учасником обговорення загострених проблем 
військових, не підтримує  їх своєю увагою або взагалі ігнорує. Також 
випливають в світлі проведеного дослідження проблеми рівня патріотизму в 
суспільстві, виховання в дусі готовності до захисту Вітчизни, можливості 
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відверто висловлювати думки, зокрема, протилежні офіційній позиції 
державних органів. 
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