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Бачінський В.А. (ВІКНУ) 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДОБИ «УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» ГЕТЬМАНАТУ П. 

СКОРОПАДСЬКОГО (1918Р.) 

Це дослідження має на меті історичний аналіз українського війська та 

державної політки гетьманату П. Скоропадського. Після розпаду Російської 

імперії, на території України відновились державотворчі процеси, які ще раз 
засвідчили про готовність українського народу будувати свою державність. 

Прийняття чотирьох Універсалів, перші жертви боротьби за українську 

незалежність у ХХ-му столітті, активно вплинуло на державну політику 
Української Народної Республіки. У березні 1918 року після визволення Києва 

від більшовиків, відбувся з‘їзд хліборобів України, де було обговорено 

невдоволення владою Української Народної Республіки, та запропоновано 

вибрати гетьмана, тим самим повернувшись до державних традицій доби Б. 
Хмельницького. 

Після з‘їзду хліборобів 29 квітня 1918 року, гетьманом Української 

держави було обрано П. Скоропадського. Щоб зрозуміти здобутки гетьмана П. 
Скоропадського, потрібно проаналізувати те що було до Гетьманату. УНР так і 

не змогла піднятись на якісно вищий рівень творення державності. Бій біля 

станції Крути, показав хибність висловлювання В. Винниченка про те, «..що 

молодій Українській державі не потрібна армія..» вторгнення більшовиків, 
показало малу ефективність державного апарату УНР. Не був налагоджений 

податковий апарат, всі сфери промисловості занепали або взагалі не випускали 

продукцію і відповідно занепала економіка. Ось такий стан справ був до 
гетьманату П. Скоропадського. 

Державна діяльність П.Скоропадського була спрямована перша за все на 

визнання Української державності у світі, до безперечних успіхів на 

міжнародному фронті належало визнання Української Держави цими країнами, 
а також Азербайджаном, Грузією, Доном, Кубанню, Польщею, Фінляндією, 

Румунією і Швейцарією. Дипломатичні відносини були встановлені ще з 8 

державами – Бельгією, Вірменією, Голландією, Грецією, Данією, Норвегією, 
Персією і Швецією. Загалом Україна відкрила 11 дипломатичних і до 50 

консульських представництв у 20 країнах світу, а на своїй території – 12 

дипломатичних і 42 консульських  представництв 24 держав.  Відкриття 

україномовних шкіл, гімназій та університетів, створення Академії наук. 
Військове будівництво та створення боєздатних військових частин такі як: 

Сердюцька дивізія, Сіра (Сірожупанна) дивізія. Того ж місяця гетьман видав 

наказ про відновлення стрілецької формації – Окремого загону Січових 

стрільців, створення морської піхоти. Також планувалося створити 8 
територіальних корпусів і 5 кінних дивізій. Загальна чисельність армії в мирний 

час мала становити 310 тисяч осіб. Гетьман П. Скоропадський домігся передачі 

Україні захопленого німцями Чорноморського флоту. Можна констатувати, що 
в добу Гетьманату будівництво українських збройних сил було введено в 



 20 

регулярне русло і ґрунтувалось на новітніх військових досягненнях тогочасного 

цивілізованого світу. 

Але не всім реформам гетьмана не судилось реалізуватись, так як Перша 

Світова війна завершилась, країни Четвертного союзу розпались, гетьман 
втратив підтримку німецьких військ.  Власні збройні формування не були 

готові до навали більшовиків яка нависла над Українською державою. Саме у 

цей критичний момент для гетьмана Директорія захопила владу, оголосивши 

П.Скоропадського незаконно обраного диктатора. 
Отже, проаналізувавши державну політику доби гетьманату П. 

Скоропадського, постає проблема розбудови збройних сил, як гаранту безпеки, 

територіальної цілісності та недоторканності Української держави.   
 

Бойковський В.А. (ВІКНУ) 

 

МІЛІТАРИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА 

Мілітаризм мав доволі частий прояв в не тільки в історії та і в сьогоденні 

тут треба зазначити, що мілітаризм є не тільки є політичним курсом країни, а 

також ідеологією. Ми розглянемо мілітаризм через призму державної політики 
та й ідеології.  

Мілітаризм є в більшій частині як агресія проти сусідніх країн. Уперше 

публічно мілітаризм був застосований прусським королем Фрідріхом ІІ. Це 

вилилось у Сілезькі війни, тим самим збільшивши територію Пруссії у двічі. 
Мілітаризм- політика нарощування військової сили і активізація військових 

приготувань. Мілітаризм є характерною рисою ідеології консерватизму. Як 

самостійний напрям вперше термін використано у другій половині ХІХ ст. У 
Франції для характеристики політики уряду Наполеона. Розрізняють мілітаризм 

внутрішній та зовнішній. Перший передбачає, що державна влада організована 

і діє всередині держави, спираючись на військову силу. У своїй праці ―До 

соціології партій у сучасних демократіях‖ Р. Міхельс звертає увагу на те, що 
теоретики соціалізму (особливо Бебель та Енгельс) у своїх працях  

використовують військовий лексикон. Ця теоретична над необхідність до 

―воєнізованої‖ мови згодом перейшла в практику ―соціалістичного 
будівництва‖ і остаточно втілилася, як про це пізніше писав Коен, у сталінській 

―стратегії мілітаризації‖. Абсолютизація мілітаризму у вирішенні конкретних 

соціальних проблем вилилась у конструювання моделі так званого 

мілітаристського соціалізму. Внутрішній мілітаризм – характерна ознака 
авторитарних політичних режимів. Яскравим прикладом такого типу режиму є 

правління ―чорних полковників‖ (1967-1974) у Греції та режим генерала А. 

Піночета у Чилі. Зовнішній мілітаризм означає застосування збройних сил або 

погрозою оголошення війни у зовнішній політиці. Приклади такої політики – 
діяльність урядів Німеччини та Японії перед Другою світовою війною. 

Антиподом мілітаризму є пацифізм.  

Розглядаючи мілітаризм як ідеологію, слід зазначити, що це державна 
ідеологія направлена на виправдання політики постійного нарощування 
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військової потужності держави і, одночасно з цим, допустимості використання 

військової сили під час вирішення міжнародних і внутрішніх конфліктів. 

Мілітаризму властиві перегони озброєння, зростання військових витрат 

бюджету держави, нарощування військової присутності з політичними 
інтересами за кордоном, військове силове втручання в справи інших 

суверенних держав (як з боку держав-агресорів, так і з боку агресивних 

військово-політичних блоків), посилення впливу військово-промислового 

комплексу в економіці країни і її зовнішній і внутрішній політиці, і, частіше, як 
наслідок всього цього - наростання ознак внутрішньої економічної кризи, що 

виражається в збагаченні привілейованої військово-політичної еліти країни, а 

також у виснаженні бюджетних ресурсів самої мілітаристичної держави, 
падінні внутрішніх економічних його показників, особливо життєвого рівня 

основної маси населення, відставання держави в області соціальної сфери, 

особливо в частині загальнодоступної освіти і охорони здоров'я.  

Отже, політика і ідеологія мілітаризму несе агресивний характер,  
особливістю якою насамперед виражається у мілітаризації суспільства тобто 

максимальне залучення населення ,а також економічних ресурсів на армію, 

інтервенція територій інших держав задля розширення свого політичного 
впливу. 

к.і.н., доц. Вановська І.М .(ВІКНУ) 

 

ВІДНОШЕННЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЩО ДО  

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

В умовах російсько-українського конфлікту, який вибухнув у 2014 році, 

країни Центральної Європи напрочуд розділилися у ставленні до його сторін. 
Незважаючи на спільну історію як радянських сателітів та (для більшості з них) 

прямої окупації Москви в ХХ ст., ще свіжий досвід власного переходу, добре 

розуміння специфіки сучасної Східної Європи та Росії, географічну близькість 

до зони конфлікту, глибокі історико-культурні, соціальні та економічні зв‘язки 
з сусідами на Сході, їх реакція на події в Україні не була одностайною. 

Найбільш жорсткі і принципові позиції щодо «української кризи», приєднання 

Криму до Росії і подальшої військової кампанії на Донбасі зайняли Польща та 
держави Балтії. Для кожної з них існують свої внутрішні мотиви такої 

поведінки, пов‘язані, передусім, з їхньою недавньою історією.  

Найраніше й найбільш принципові позиції щодо «української кризи», 

приєднання Криму до Росії і ескалації конфлікту на Сході України 
сформулювали Польща, Литва та Естонія. Вони сформувалися під впливом 

різних чинників. Перший із них – це міркування, пов‘язані з власною безпекою. 

Для цих країн агресія Росії в Україні загострила ситуацію безпеки у балтійсько-

чорноморському регіоні і підняла питання про безпеку держав-членів НАТО 
через колективну оборону. Ще одним чинником, який вплинув на формування 

відповіді Польщі та балтійських країн на російсько-український конфлікт, є їх 

сильні трансатлантичні зв‘язки. Наявність США в Європі розглядається ними 
як надання гарантій миру, безпеки і стабільності в регіоні. Останній, але не 

менш важливий чинник – Україна є важливою для Польщі країна-адресат 
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Східного партнерства. Воно визначено одним із зовнішньополітичних 

пріоритетів кожної з цих держав і найбільшу частину допомоги для розвитку, 

що направляють саме в країни, охоплені Східним партнерством [1, 49].  

Польща реагувала на кризу в Україні з її перших днів. Саміт Східного 
партнерства у Вільнюсі, питання підписання угоди про асоціацію з Україною та 

запобігання подальшого насильства в Україні були центральними у польських 

двосторонніх та багатосторонніх переговорах з українським урядом та 

партнерами з ЄС і НАТО. Тим не менш, незважаючи на її ранню активність і 
практичну діяльність, Польща не увійшла в «нормандський формат [2, с. 50–

51]. У подальшому Польща зосередилася здебільшого на діях, які могли б бути 

здійснені в рамках європейських та трансатлантичних організацій у відповідь 
на поведінку Росії. У Європейському Союзі Польща підтримала візові 

обмеження та економічні санкції проти Москви і їх розширення у відповідь на 

продовження військової агресії Росії в Україні, а в НАТО вона активно 

виступала за підтвердження гарантій ст. 5 Вашингтонського договору за 
допомогою практичних кроків зі зміцнення територіальної безпеки східних 

околиць Альянсу.  

Під час підготовки до вересневого 78 саміту НАТО Польща відстоювала 
ідею збільшення присутності союзних військ на північно-східному фланзі. 

Польща виділила 100 млн євро кредитної допомоги Україні і 2,5 млн євро – на 

стипендіальну програму для студентів з Донецької та Луганської областей, 

Криму (на 2015 р.). Гуманітарної допомоги надано на понад 1 млн дол. 
Польський уряд виділив також 170 тис. євро на лікування та реабілітацію 

українських військових (85 осіб) [2].  

У питанні ж військової допомоги Києву офіційна Варшава зайняла не таку 
чітку позицію. Вона висловлює готовність продавати зброю в Україну, але 

конкретних рішень з цього питання не пропонує. Дискусія про поставки 

озброєнь Україні, яка триває в Польщі, показує, що коли справа доходить до 

військових аспектів конфлікту, польська реакція на російське вторгнення в 
Україну не є однозначною. Це спричинило шквал критики дій уряду за нібито 

дрейф Польщі в умовах конфлікту в Україні, зокрема її згоду на обмеження 

військової допомоги Україні нелетальним обладнанням, відтермінування 
вступу в дію четвертого розділу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо 

створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі і більш ніж скромні 

підсумки саміту НАТО в Уельсі [1, с. 51]. 

Попри важливість позиції офіційної Варшави, необхідно відзначити також 
надзвичайно високий рівень підтримки України польською громадськістю. 

Багато поляків – журналістів, політиків, дипломатів, студентів, 

правозахисників, волонтерів – стали безпосередніми учасниками Євромайдану і 

подій на Сході України.  
Щодо прогнозу, то потрібно говорити про готовність Польщі і на рівні 

офіційної Варшави, і на рівні суспільства, і системно на рівні ЄС та НАТО й 

надалі підтримувати Україну. Адже вона свідома того, що стабільність і 
безпека України – це гарантія стабільності і безпеки самої Польщі. Сьогодні 

склалися сприятливі обставини й для глибшого залучення Польщі до 
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формування східної політики ЄС у рамках механізмів Європейської політики 

сусідства та Східного партнерства [2]. 

У сенсі посилення своїх позицій щодо вирішення конфлікту Польща 

повинна прагнути до зміцнення регіонального діалогу в межах Нової Європи, 
наприклад через Вишеградську групу, Центральноєвропейську ініціативу, 

організації громадянського суспільства для досягнення спільного розуміння 

природи і наслідків російського виклику для Європи.  

Список використаних джерел: 
1. Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс 

взаємодії (2013–2014 рр.) / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи. – 2015. – 

ғ 1. – С. 48– 53.  
2. Як сусідні країни допомагають Україні протистояти російській агресії 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : ua.112.ua/220695.html  
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к.і.н., доц. Вановська І.М .(ВІКНУ) 

 

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

Існує самий широкий спектр думок, визначень, формулювань і т. п. у 

тлумаченні як самої категорії "політична культура", так й її структурних 

компонентів, змісту, функцій і т .д. Політична культура як особливе, пов'язане з 

духовним життям людей, їхніми цінностями, звичаями й традиціями політичне 
явище має таку ж тривалу історію, як і політика в цілому. Вона описувалася ще 

в далекій давнині такими видатними політичними мислителями, як Конфуцій, 

Платон, Аристотель й ін. Однак сам термін "політична культура" з'явився 
набагато пізніше. Його вперше ввів у науковий оборот у ХУШ ст. німецький 

філософ-просвітитель І. Гердер. Наукові концепції політичної культури, що 

опираються на, емпіричну базу склалися в 60-і рр. XX ст. завдяки великим 

міжнародним дослідженням, проведеним американськими політологами Г. 
Алмондом, С. Вербою, Л. Паєм й ін. Політична культура – невід'ємна частина 

загальнонаціональної культури. Це насамперед політичний досвід людства, 

соціальних спільностей, великих і малих соціальних груп, отриманий у ході 
історичного розвитку [3]. Існуючи в певних формах, цей досвід впливає на 

формування політичної свідомості людей і в остаточному підсумку 

виражається в їх політичних орієнтаціях й установках. Останні визначають 

політичну поведінку людей.  
Багато політико-культурних елементів не відповідають національному 

характеру, традиціям української нації, тобто політичній культурі властива 

неорганічність. На формування названих рис політичної культури в Україні 

впливали такі чинники: - багатовіковий період бездержавності, коли політична 
діяльність (за винятком певних періодів національного відродження) була 

відсутня; - розчленування України на території та включення їх до країн з 

різними культурними і політичними системами, що призвело до побутового, 
психологічного і політичного відчуження між різними частинами народу; - 

панування комуністичного режиму, що спричинилося до деформації рис 

http://www.politologia-rdgu.rv.ua/images/Pan14.pdf
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індивідуалізму і прагматизму, формування патерналістських і колективістських 

цінностей [1, с.130]. 

На сьогодні в Україні складається ситуація, за якої без реформування 

політичної, правової, економічної і духовно-культурної системи неможливе 
формування сучасної демократичної політичної культури, неможливе швидке 

реформування соціальних інститутів. Тому політичні сили реформістського 

спрямування повинні забезпечувати через засоби масової інформації 

ідеологічну основу реформ і підготовку управлінської еліти, здатної мислити і 
діяти в умовах конкурентного середовища. [2, с.123]. 

Особливо важливим є завдання формування політичної культури молоді, 

яке можливе лише за умови здійснення загальногромадського виховання, 
органічного поєднання політичного виховання із моральним і релігійним, із 

принципом максимального використання можливостей самовиховання молоді. 

Адже саме молоді властива особлива критичність, загострене відчуття нового, 

прогресивного, передового. Саме з неї сьогодні формується нова еліта 
української нації, яка покликана вивести нашу країну на передові позиції 

сучасної цивілізації. 
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Гаврилюк А.С. (ВІКНУ) 

  

ІМІДЖ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – ПЕРСПЕКТИВА КУРСУ ДО 

ЄС ТА НАТО 

Позитивний імідж Збройних Сил України тільки сприятиме вступу до ЄС 

і НАТО як стратегічної мети України, зафіксованої в законі про національну 

безпеку і оборону і в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики. 
Тепер черга за реалізацією конституційних змін. Україна цілеспрямовано йде 

до набуття членства у НАТО та ЄС. Російська агресія лише більше 

підштовхнула Україну та пришвидшила процес євроатлантичного зближення. А 

також суттєво вплинула на позицію українців. Як заявив попередній президент 
України, якщо до Конституції буде внесено мету української політики, а саме 

членство в ЄС та НАТО, то це зробить український рух до ЄС та НАТО 

невідворотним.     
  Співпраці України з Альянсом — десятиліття, і вона пройшла 

випробування російською агресію. Починаючи із 2014 року, внаслідок 
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російсько-українського конфлікту, співробітництво між Україною і НАТО у 

низці ключових галузей було активізовано. Нині НАТО як ніколи активно 

співпрацює з Україною.    

Відносини між Україною та Європейським Союзом також вийшли на 
новий рівень. Вони були започатковані ще у грудні 1991 року, коли міністр 

закордонних справ Нідерландів, як головуючої в ЄС держави, у своєму листі 

від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України.    

 Незважаючи на окремі труднощі, які виникли внаслідок агресії РФ, 
трансформація українського війська триває – як з урахуванням досвіду, 

набутого нами на Сході України, так і шляхом упровадження найкращих 

практик та підходів, які використовуються в країнах Альянсу.   
НАТО довіряє Україні. Їх зацікавлена увага до Києва, щоправда з різною 

інтенсивністю та прихильністю до перспектив його ймовірного членства у 

структурі (залежно від українського політичного мейнстріму), відома й цілком 

прогнозована від перших років нашої незалежності. Так от, попри тривалий 
період багатовекторності і відвертих вагань Києва, Україна стала єдиною 

країною-партнером Альянсу, що взяла участь у всіх його основних 

миротворчих місіях. Варто зауважити: наші і політикум, і соціум, що показують 
соціологічні заміри, тепер демонструють вищу солідарну єдність у прагненні 

долучення до євроатлантичної спільності. Слід знати: відповідний 

національний референдум не є обов‘язковою нормою у цьому процесі, бо його 

проводили лише 4 держави перед вступом до НАТО, хоча він і не буде зайвим.   
 Дійшовши висновку, що україно-натовські взаємини вже мають солідний 

бекграунд, потребує подальшого дослідження динаміка іміджу Збройних Сил 

України у результаті їх переходу на «джей» структуру НАТО. 
 

Голосна О.С. (ВІКНУ) 

 

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО МІФУ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ В 

УКРАЇНІ 

Основу політичної міфології складають архетипи, що дісталися нам від 

попередніх поколінь. Спадщина, від якої ми не можемо відмовитися. Ще одне 
важливе джерело міфу - емоції. Поки є віра, живий і міф. Вона абсолютна, тому 

міф неможливо зруйнувати раціональними аргументами, поки людина вірить в 

свого героя і проведену політику, він ототожнює реальність з міфом, реального 

політика з героїчним образом. Відповідно і поведінка людини, яка захоплена 
міфом, стає програмованою і передбачуваною, здійснюється за допомогою 

соціальних стереотипів. Соціальний стереотип - стійкі масові уявлення, що 

спрощують реальність і складаються в свідомості як на основі особистого 

життєвого досвіду, так і за допомогою різноманітних джерел інформації. 
Слід також зазначити, що політична пропаганда скоріше всього 

структурно ідентична міфу і має в собі апокаліптичну картину дійсності, 

вказівку, акцент на хибні погляди народу, ворога-спокусника (образ ворога, 
образ чужого), оголошення причин помилок і таємних задумів ворога і, 

нарешті, показ, демонстрацію повернення на істинний шлях. У такий спосіб 
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повторення давнього сюжету в сучасній політиці демонструє глибоку 

спорідненість між політичним та архаїчним міфом. 

Але яким чином відбувається засвоєння міфів суспільною свідомістю? 

Ми можемо виділити наступні історичні канали трансляції міфів, 
використовуваних в політиці: література, телебачення, кіно, реклама, Інтернет.  

Як правило, політичне міфотворення актуалізується під час суспільно-

політичних трансформацій, зокрема змін політичного режиму й інститутів, 

принципів організації економічних відносин, переоцінки цінностей. Ю. 
Шайгородський зауважує, що "формування сучасної ціннісної парадигми 

відбувається на тлі перегляду багатьох колишніх ідеалів та окреслення нового 

світоглядного виміру з одночасним відродженням історичних традицій народу, 
зверненням до його духовної спадщини". Тому зміна ціннісно-політичних 

орієнтацій громадян є поштовхом до нового витка політичного міфотворення. 

Широке розповсюдження в українському політичному процесі, зокрема у 

політичній рекламі, технологій міфотворчості, побудованих на використанні 
політичних архетипів є закономірним результатом ціннісної ідентифікаційної 

кризи, суспільних пошуків простих і зрозумілих відповідей на безліч питань, 

які ставить перед нами сучасність. В умовах, коли наука і раціональна політика 
виявилися нездатними пояснити й спрогнозувати надзвичайно складний 

навколишній світ, людина звертається до спрощеного міфу. 

 

Капланський В.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Організація освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах 
базується на компетентнісному підході. Мета цієї публікації - визначення 

основного змісту поняття ―компетентність‖. Наведено декілька визначень 

даного поняття, які були зроблені вітчизняними науковцями. 

Так, Н. Мойсеюк визначає компетентність як якість особистості, яка 
необхідна для якісної продуктивної діяльності в певній сфері Дослідниця 

наголошує, що до складу компетентності входять не абстрактні загальні та 

предметні вміння та навички, а конкретні життєві, які будуть необхідними 
людині будь-якого віку чи фаху [5, с. 639].  

А, Н. Сидорчук, визначає компетентність як складну інтегральну 

характеристику особистості, деталізуючи її через ‖здатність вирішувати 

проблеми і типові завдання, які виникають у реальних життєвих ситуаціях, у 
різних сферах діяльності на основі використання знань, навчального й 

життєвого досвіду відповідно до засвоєної системи цінностей‖ [6]. 

Такі українські дослідники як О. Антонова та Л. Маслак пропонують 

розглядати компетентність багатоаспектно. На їх думку компетентність є: 
гармонійне, інтегроване, системне поєднання знань, умінь і навичок, норм, 

емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії, що складають мінімальну 

готовність особистості до вирішення практичних завдань [1, с. 101]. 
Комплексно трактує досліджуване поняття і М. Головань. На його думку 

компетентність – це володіння компетенцією, що виявляється в ефективній 
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діяльності і включає особисте ставлення до предмета і продукту діяльності; 

компетентність – це інтегративне утворення особистості, що інтегрує в собі 

знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які обумовлюють 

прагнення, здатність і готовність розв‘язувати проблеми і завдання, що 
виникають в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 

значущість предмету і результату діяльності‖ [2, с. 29]. 

У вітчизняній педагогічній науці є дослідження, які свідчать про те, що 

компетентність є результатом набуття компетенцій. Так, колектив науковців 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у своєму 

дослідженні визначає компетентність як результат набуття людиною 

компетенцій, які дають їй змогу якісно виконувати трудові функції, успішно 
засвоювати знання, взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, швидко 

адаптуватися до змін у професійній діяльності, набувати соціальної 

самостійності [3, с. 17]. 

Компетентність – це інтегрована якість особистості, здатність 
продуктивно виконувати діяльність у певних соціально-значущих сферах, на 

основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень та цінностей [4].  
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Карпенко В.Ю. (ВІКНУ) 

Голуб В.Ю. (ВІКНУ) 

 
МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ПО БЕЗПЕЦІ 

Мюнхенська конференція — щорічна конференція, що проводиться в 

Мюнхені (Німеччина) з 1962 року. Учасниками форуму в перші 30 років були 

військові та політичні лідери держав НАТО, політологи і представники ЗМІ. З 
1990-х років у конференції беруть участь представники України, Росії та інших 

країн Східної Європи (з 1995), Китаю, Індії, Японії. 

У п'ятницю, 14 лютого 2020 року, на Мюнхенській конференції з безпеки 
був опублікований план врегулювання ситуації на Донбасі, яка має назву 
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«Дванадцять кроків для зміцнення безпеки в Україні та в Євроатлантичному 

регіоні», представлений групою лідерів з питань євроатлантичної безпеки.  

З російського боку засновником групи є колишній глава МЗС РФ Ігор 

Іванов. Серед відомих людей, що підписали заяву, можна назвати колишнього 
головнокомандувача об‘єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіппа 

Брідлава та нинішнього президента Фонду Карнегі для міжнародного миру 

Вільяма Бернса, а також трьох українських експертів: Василя Філіпчука, 

Олександра Чалого та Олексія Семенія, які вирізняються проросійськими 
симпатіями. Не дивно, що про агресію Росії проти України, яка й викликала 

санкції з боку Євросоюзу, США й інших країн, у заяві немає ані слова, й 

складається враження, що війна в Донбасі — це якась громадянська війна 
українців проти українців, без будь-якого іноземного втручання. Та й анексія 

Криму жодного разу не згадується [2 ].  

Перш ніж аналізувати цей невеликий документ, наведемо перелік його 

пунктів: 
1. Відновити Спільний центр контролю і координації режиму припинення 

вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Ця ініціатива необхідна для 

більш активної реалізації плану з припинення вогню. 
2. Вивести на рівень «нормандської четвірки» переговори про припинення 

бойових дій. 

3. Розширення свободи пересування груп ОБСЄ і збільшення кількості 

пунктів пропуску на Донбасі. 
4. Розшук зниклих безвісти. 

5. Розмінування. 

6. Відновлення інфраструктури Донбасу: вивчення економічного 
потенціалу, створення донорського фонду за участю ЄС, Росії і західних 

компаній. 

7. Створення зони вільної торгівлі. 

8. Дорожня карта щодо зняття санкцій з РФ: виконання закріплених в плані 
пунктів може стати підставою для перегляду санкцій. 

9. Усунення радіаційної небезпеки. 

10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову 
взаємної безпеки. 

11. Підтримка та визначення областей взаємодії між ЄС і Росією. 

12. Запустити новий національний діалог в Україні для вирішення спірних 

питань у гуманітарній та історичної сферах за участю країн-сусідів [3]. 
Жодна держава, що поважає себе, таку програму, звісно, не прийме. Не 

дивно, що Київ «12 пунктів» категорично відкинув. Узагалі ж, автори заяви 

побудували її в примітивно-марксистському дусі: спочатку економічні кроки й 

тільки потім політичні. А вийшло погано, оскільки всі економічні кроки мають 
суто пропагандистський характер і без політичних рішень не реалізуються, а 

конкретні рішення підміняються марнослів‘ям [1]. Невипадково, експерти 

«Атлантичної ради», переважно — відставні дипломати, розкритикували «12 
кроків», оскільки вони або відображають кремлівський підхід до переговорів і 

кремлівську дезінформацію, а головне, пропонують таке розв‘язання проблеми, 
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що влаштує Кремль, можливо, сподіваючись сподобатися представникам 

російської еліти й спонукати їх приєднатися до цієї заяви. Можна не 

сумніватися, що «12 пунктів» активно використовуватимуться кремлівськими 

пропагандистами як у Росії, так і, особливо, за її межами, зокрема в Україні. 
Але сумніваюся, що українські інтелектуали й політики, окрім відверто 

прокремлівських, сприймуть цю програму серйозно. 
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Клименко Д.В. (ВІКНУ) 
 

ІДЕОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ‟ЄКТ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ 

У сучасному розумінні геополітики, що на відміну від класичного 
розуміння, з його детермінізмом фізичних характеристик держави – 

географічного положення, населення, ландшафту, корисних копалин та інших 

географічних, просторово – територіальних факторів впливу на визначення 

зовнішньої політики держави (К.Хаусхофер), визнає, як зазначає українська 
дослідниця М.Шульга, визначальний вплив глобальних, планетарного та 

загальнолюдського масштабів процеси, які і визначають зовнішньополітичну 

діяльність сучасних держав, а вміння останніх використовувати ці процеси у 
своїх інтересах - визначає їх геополітичне положення. Саме за такого розуміння 

геополітики ми можемо вирізнити не єдиний геополітичний простір, а їх 

сукупність, що взаємопов‘язані та формують єдине ціле, як то економічний, 

політичний, релігійний, інформаційний, ідеологічний та інші. 
До ідеологічного простору можна віднести всю сукупність ментальних 

(нематеріальних) цінностей, що цілеспрямовано виробляються державою в 

рамках освітніх програм і наукових розробок, а також при створенні здобутків 
літератури та мистецтва.. 

Беручи за об‘єкт ідеологічний простір в геополітиці ми можемо виділити 

такі дві його характеристики як ресурсність, або потужність, що відображає 

здатність конкретної, окремо взятої держави до геополітичної боротьби та 
геополітичного розширення в ідеологічному просторі. Вчені виділяють такі 

елементи ідеологічної потужності держави:  

 офіційно визнана ідеологія цієї держави 

 цінності традиційної культури суспільства, держави чи 

недержавного актора; 

 досягнення науки, мистецтва і літератури; 

 військові, спортивні та інші досягнення; 
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 здатність до створення та поширення міфів як з позитивним так і з 

негативним змістом. 

Ідеологічна потужність держави дуже тісно взаємопов‘язана з 
економічною, військовою і насамперед звісно інформаційною міццю.  

Іншим аспектом ідеологічного простору є форми здійснення контролю та 

експансії в даному просторі, до яких насамперед належать:  

 контроль над друкованими та електронними  засобами масової 
інформації, телебаченням, радіомовленням, соціальними мережами та ін.;  

 визначення ментальних цінностей та орієнтирів для освітньої 
системи, наукових напрямків, створення здобутків літератури та мистецтва;  

 створення та поширення міфів як з позитивним так і з негативним 

змістом. 
За допомогою контролю над ЗМІ та телебаченням відбувається 

впровадження ментальних цінностей суб‘єкта впливу в масову свідомість 

об‘єкта впливу. Чим більший обсяг мовлення та поширення друкованих видань, 
тим більший ступінь контролю ідеологічного простору. Засоби масової 

інформації дають відповідні культурні установки, поширюють еталони 

поведінки, формують шкалу престижу, закріплюють цінності та розвивають 

потреби.  
За допомогою переорієнтації на свої ментальні цінності експансіоніст 

перетворює інформаційно-культурне поле об‘єкта в частину інформаційно-

культурного поля суб‘єкта, і геополітичне розширення, вироблене ним за 
рахунок даної країни в інших видах просторів вже не сприймається об‘єктом як 

агресія. Основний стимул переорієнтації – надання грантів, літературних та 

інших премій, що присуджуються суб‘єктом, або контрольованими ним 

структурами – благодійними, культурно – освітніми, просвітніми та іншими 
організаціями. 

За допомогою міфів про абсолютну та невмирущу природу ідеологічних 

цінностей, що панують у культурі держави – суб‘єкта є дієвим способом 
контролю ідеологічного простору держави – об‘єкта. 

Загалом можна визначити як значний вплив на ідеологічний простір з 

боку економічного та й інших елементів геополітики, так і визначальний вплив 

ідеологічного простору в багатьох аспектах військової, інформаційної та 
культурної спроможності держави. 

 

Мацко М.О (ВІКНУ) 

 

ОСНОВНІ РУШІЙНІ ЧИННИКИ РОСІЙСЬКОГО ЕКСПАНСІОНІЗМУ 

Не дивлячись на концепцію політики м‘якої сили, ми бачимо те, що 

експансіонізм залишається одною із ключових форм ведення міжнародних 
відносин між державами. Ми сьогодні звернемо увагу на такі чинники як 

мілітарний і релігійний.  

Ключові слова: експансіонізм, експансіоналізм та інтеревенція.  

Російська ідеологічна машина протягом всієї історії Росії трималась на 
армії та релігії. В першому випадку доречно згадати вислів царя Олександра III 
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―У всьому світі в нас тільки двоє вірних союзників – наша армія і флот‖.[ЖЗЛ: 

Александр III (2-е изд.)О Масляников] З цього ми можемо зрозуміти, що Росія 

історично вирішувала питання зовнішньої політики шляхом війни і 

безпосередньо інтервенцією іноземних територій. Яскраві прикладами є 
завоювання Кримського Ханства, ліквідація Запорізької Січі і вирішальна роль 

у занепаді Речі Посполитої. Інтервенція територій Кавказу‖ Смирись, Кавказ – 

идѐт Ермолов‖ так описував Олександр Пушкін події війни на Кавказі 19 

століття.[Кавказский пленник 1821] 
У другому випадку розглядаємо релігійний фактор – один з яскравих 

прикладів теологічна, політична праця ченця Філофея ―Москва- третій Рим‖. 

Він вважав, Москва є приємниця Римської Імперії. Ця концепція зазнала 
багатьох трансформацій, одна з таких є концепцією ―Русского Мира‖, яка є 

церковна за змістом, але на думку аналітиків, геополітична за своєю суттю , 

котру висунув в своїй програмній промові 3 листопада 2009 московський 

патріарх Кирило та повторив її в Одесі під час візиту в Україну в 2010 році. 
Після історичних невдач доктрин «Третього Риму» та слов'янофільства, що 

були розраховані спочатку на весь християнський, а потім на слов'янський світ, 

«російський світ» орієнтована лише на східнослов'янські країни Східної Європи 
– тобто на Україну та Білорусь і водночас веде РПЦ до ізоляції. 

Отже, мілітарний та релігійний чинник – дві основні ідеологічні 

парадигми, на яких тримається російська ідеологія, яка, в свою чергу, є 

потужною ідеологічною машиною для введення своїх правил гри в 
геополітичному світовому просторі. 

Норов А.А. (ВІКНУ)  

 

МІЛІТАРИСТСЬКІ ТЕЧІЇ СЕРЕДИНИ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Традиційно прийнято вважати, що основними мілітаристськими 

державами середини XX століття є Японська Імперія, Німеччина в період 
правління Адольфа Гітлера (Третій Рейх), Радянський Союз та Італія за 

правління Беніто Муссоліні. Не дивлячись на спільні риси мілітаризму, 

становлення та розвиток мілітаризму як політики та ідеології в кожній з 
зазначених держав відбувався за різних причин та на різному історичному 

підґрунті.  

Так, наприклад, можна вважати, що німецький мілітаризм є частиною її 

історичного спадку, що перейшов до неї від Прусського королівства, що згодом 
був стимульований значними реваншистськими настроями в суспільстві через 

поразку в Першій світовій війні. В ході формування націонал-соціалістичної 

ідеології, мілітаризм став відігравати роль інструменту, на який покладалося 

завдання підготовки промисловості та населення до розширення держави в 
умовах тотальної війни.  

Японський мілітаризм, в свою чергу, став реакцією на постійне втручання 

європейських колоніальних держав в Азію, особливо в відсталий та 
послаблений внутрішніми конфліктами Китай, який Японія розглядала як 

сферу власних інтересів. Кінцевим етапом формування японського мілітаризму 
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як ідеології та політики можна вважати період між закінченням Реставрації 

Мейдзі 1889 року та окупацією Кореї в 1910 році. 

Мілітаризм в Радянському Союзі був частиною комуністичної ідеології і 

використовувався владою в цілях підготовки до розповсюдження 
комуністичної революції та розширення самого Радянського Союзу, особливо 

на європейський континент.  

Мілітаризм в Італії отримав свій розвиток значним чином від політики та 

амбіцій Беніто Муссоліні, що бачив сильну армію та застосування сили як 
основні інструменти реалізації зовнішньої політики. Відновлення Римської 

Імперії стало основною метою італійського фашизму, що передбачав в 

мілітаризації суспільства та економіки можливість досягнення поставлених 
завдань. 

Загалом, розглядаючи мілітаризм в кожному окремому випадку, можна 

ясно виокремити його ключові риси та вплив на політику держави, тенденцію її 

економічного, політичного та воєнного розвитку, вплив на міжнародну 
політику та історію в певний період часу. 

 

Онопко Д. Ю. (ВІКНУ) 
 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ 

ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Економічна безпека країни охоплює визначальні сфери життєдіяльності й 
розвитку людини, суспільства, держави і природи. Нехтування станом 

економічної безпеки може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду 

галузей економіки, банкрутства підприємств і, зрештою, підриву системи 
життєзабезпечення держави з подальшою загрозою для її суверенітету. Тому, 

визначення стратегії розвитку економічної безпеки в умовах гібридних загроз 

для України є сьогодні актуальним питанням. Проблема економічної безпеки є 

визначальною в контексті існування і розвитку України як суверенної держави, 
що актуалізує потребу відповідних наукових досліджень і нових 

міждисциплінарних напрямів. 

Економічна безпека України останніми роками перетворилася в об‘єкт 
значної уваги фахівців, предмет дослідження вчених. Різноманітні аспекти 

економічної безпеки розглядаються з позицій економічної теорії, фінансів, 
грошового обігу та кредиту, теорії управління, світової економіки й 

зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічної статистики, економічної 

географії та регіонального, державного регулювання економіки та економічної 

політики, фінансового, податкового, митного, банківського і валютного права, 

правознавства, соціології та інших наук. Україна сьогодні переживає не найкращі 

часи. Як і багато інших пострадянських країн, держава все ще перебуває у глибокій 

трансформаційній кризі. 

Аналіз проблем, які створюють загрози економічній безпеці в умовах ринкових 

трансформацій та сприяють розширенню тіньового сектору, дає можливість 

виокремити такі їх ключові особливості в Україні:  

 1. Державні інститути набагато повільніше реагують на зміну умов 

господарювання, ніж відбувається адаптація підприємців. 
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2. Національні підприємницькі структури не демонструють високої активності 

щодо участі у процесах розроблення державної політики і прийняття рішень. В 

Україні поки що не спостерігається успішна та прозора взаємодія підприємництва, 

органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і 

мас-медіа задля забезпечення економічної безпеки підприємництва. 

3. Ще одна проблема – низька якість роботи системи державного управління 

економічною безпекою підприємництва, якщо взагалі можна говорити про існування 

такої системи. Брак кадрів, фінансів, а іноді й небажання відповідальних за це 

владних органів забезпечувати підвищення рівня економічної безпеки 

підприємництва сформували такі традиційні для національного підприємництва 

проблеми, як недосконалість регуляторного середовища. 

4. Брак робочої сили та тіньова зайнятість. Це нова проблема, з якою 

стикнулися національні підприємці. 

5. Загрози підприємництву також становить рейдерство як механізм захоплення 

влади над підприємством за допомогою державного апарату управління. 

Отже, досягнення високого рівня розвитку економічної безпеки України в 

умовах ринкових трансформацій та гібридних загроз може реалізуватися лише через 

ефективне планування та реалізацію економічної стратегії, де всі відповідні посадові 

особи будуть виконувати всі поставлені завдання щодо розвитку та зміцнення даної 

складової національної безпеки України. Влада повинна застосовувати нові 

механізми залучення бізнесу до формування та забезпечення поточної і стратегічної 

економічної політики у відповідних сферах не через корупційні політичні схеми, а 

насамперед шляхом розширення легального доступу бізнесу до вирішення актуальних 

економічних проблем сучасної української економіки. 

 

Параниця С. (ВІКНУ) 

 

ВІЙСЬКОВЕ ДУХОВЕНСТВО У ПІДТРИМАННІ ВИСОКОГО 

МОРАЛЬНОГО СТАНУ ПІДРОЗДІЛІВ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–

1921РР. 

З встановленням влади Директорії в Україні в 1918р. починається бурхливе 

зростання українського війська під проводом Головного Отамана С. Петлюри. 

Керівництво УНР зробило певні висновки з досвіду попереднього військового 
будівництва за часів Центральної Ради, відтак, намагалося враховувати фактор 

військового духовенства у питаннях підтримання бойового духу війська.  

Це дослідження має на меті висвітлення діяльності православного 
військового духовенства в Українській Народній Республіці в добу національно-

визвольних змагань 1917–1921рр. 

У грудні 1918р., зразу ж по вступі Армії УНР до Києва, в Україні було 

впроваджено інституцію військового духовенства й наказом Головного 
Отамана призначено Головного священника українського війська о. Антонія 

Матеюка. Зусиллями Духовної управи під його керівництвом військові частини 

укомплектовувалися капеланами, хоча нерідко командири самостійно 
запрошували на службу місцевих священиків. 
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Для забезпечення релігійно-духовних потреб особового складу збройних 

сил у січні 1919р. створено Головну управу військового духовенства, яка 

входила складовою до Генерального штабу Армії УНР, яка взяла на облік 

близько 30 капеланів військових частин і наказом від 15 січня 1919р. оголосила 
їх на службі в армії з 1 січня того року. Завданням яких було підтримувати 

морально і духовно особовий склад армії й переконувати населення в 

правильності боротьби за незалежність. За статусом і правами військові 

священики були прирівняні до старшин у званні підполковника, відповідно 
отримали матеріальне і грошове забезпечення. 

Отже, в ході напруженої збройної боротьби Армії УНР інститут 

військових священиків зіграв важливу роль у підтримці високого морально-
бойового духу старшин і козаків. Цьому сприяло вдале комплектування 

військових частин капеланами з почуттями високої національної свідомості, 

патріотизму, відданістю своєму народові. Велику роль відігравали капелани в 

особливих умовах – інтернування в на території Польщі, коли перебування 
вояків армії було пов‘язано з неймовірно важкими морально-політичними та 

побутовими умовами. 

Вивчення цього питання має велике значення для історії українського 
війська, а накопичений досвід може бути використаний у практичній роботі з 

представниками духовенства та розробці керівних документів, які значною 

мірою дозволять удосконалити душпастирську діяльність в сучасній 

українській армії. 
 

Слотюк С. (ВІКНУ) 

 
ВОЄННА ПОЛІТОЛОГІЯ І ВОЄННА ІСТОРІЯ ЯК ЗАСОБИ 

ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

Наукова проблематика воєнної політології досить широка і достатньо 

добре описана в літературі. Не менш відомі й військові аспекти політики, які 
поступово актуалізуються у зв‘язку з війною на Сході України. Знаємо ми і  про 

те, що з моменту завершення Другої світової проглядається тенденція 

збільшення кількості воєнних конфліктів і зростання їх руйнівної сили. До того 
ж вони наділені й значним дестабілізаційним потенціалом. Але, щоб  все це 

успішно використовувати, в сучасному світі давно усвідомили: війна – це не 

тільки військове, але й інформаційне протистояння і його значення 

применшувати не варто. Хотілося б у  цьому контексті звернути увагу на думку 
одного відомого військового аналітика, чиє висловлювання є достатньо 

знаковим. Ось, що він сказав: якщо до 1945р. інформаційне забезпечення йшло 

слідом за бойовими діями, в 1968р. – поряд з ними, в 1991р.- перед, то з 2014р. 

самих бойових дій може і не бути, оскільки « інформаційний супровід вирішує 
завдання», які раніше досягалися операціями фронтів[1]. Г.Почепцов, як один з 

найкращих вітчизняних спеціалістів з інформаційних воєн, висловився так: 

«Гібридна війна не виникає на пустому місці. За нею стоять більш складні 
конструкції, які повинен хтось придумати. Аналітики ,як, до речі, і 

політтехнологи,  легко планують будь-яке загострення ситуації. Вони можуть 
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легко піднімати температуру конфлікту до будь-якої висоти».  Та «для них це 

шахи ..., але не війна, оскільки вона розгортається поза їх побутовим 

життям»[2]. Так це шахи – гра, яка не ділить життя на побутове і те, яке ми 

віддаємо професії. Тим більше гра складна , небезпечна, така яка вимагає не 
тільки знань, але й навичок, що, в силу об‘єктивних причин, нам прийдеться 

набувати самостійно. Що ж стосується висловлювання Г.Почепцова, то  так 

мислять лише цивільні. Для військових стандартною реакцією на таку гру є 

бажання зробити так, щоб війна увійшла в їх побутове життя. Вона так, чи 
інакше там буде, але це не спосіб її нейтралізації. Сучасну війну(як гру на 

випередження) не можна нейтралізувати ігноруючи її правила. Адже тут все 

відбувається в межах правил гри, які є нічим іншим, як «можливостями, що 
накладаються на дії і вчинки людини, а також на її думки», на її «внутрішній 

смисловий простір»[3,с.14].Сформувати його не є простою справою. А тому 

сучасну війну варто розглядати, «як поняттєву війну», яка ведеться «за право 

давати явищам ІМЕНА»[3,с.37].Для цього, варто оволодіти правилами 
«поняттєвої війни».  Навчитися речі називати своїми іменами, а не визначати в 

категоріях далеких від їх родових ознак і смислової значущості. Ось чому 

важливим є те, як прописуються у відповідних нормативних актах визначення, 
формулюються і роз‘яснюються завдання, прописуються назви посад і коло 

обов‘язків тих, хто безпосередньо займається інформаційним забезпеченням. 

Так це стосується лише форми. Але «форма, яка втратила смисл, різко падає в 

довірі і в ціні»[3,с.88].Адже чи можливо військо забезпечити інформацією на 
зразок озброєння чи боєприпасів? Якщо так, тоді якою? Можна стверджувати -  

тією, що піднімає бойовий дух бійців і командирів. Тоді це не інформаційне 

забезпечення, а пропаганда. Пропаганда важлива , але вона є одним із методів, 
до того ж не головним, точно так само як і інформаційна політика. Всі вони 

мають більший стосунок до політичних технологій, а не технологій ведення 

інформаційної війни. Воєнна політологія тому і воєнна, оскільки її предметом є 

інформаційні війни, а найважливішою функцією «спроможність утворювати 
сенс»[4,с.107] в контексті військового протистояння. Досить значна роль тут 

відводиться і воєнній історії, оскільки «історія – це лінія смислу, яка показує 

зміну форми, в яку ці смисли  були закладені»[3,с108.].Це не тільки розповіді 
про відомих діячів і факти з ними пов‘язані – це маркування життєпростору, в 

якому постає наше сприйняття території, яке розривають політичні розломи з 

ранньомодерних часів і до сьогодні. Така ситуація успішно використовується в 

гібридному протистоянні нашим супротивником, який через ідеологію 
«русского мира» пробує нав‘язати спільний  православний та історичний 

дискурс, який у свій час «заклав ідеологічні підвалини Переяславської 

угоди»[5,с.271]. Поряд із цим здійснюються спроби нав‘язати наративи ХVІ ст., 

які стверджують, що простір названий Україною це територія «де живе мішанка 
«пограничної» людності, чия природа химерна і неясна»[6,с.53].Лише цього 

достатньо для ілюстрації , щоб переконатися – ідеологія «русского мира» не 

розкриває нам нічого нового, а її структурні елементи формувалися задовго до 
моменту, коли П.Могила запропонував ідею російської імперії для 

Московського царства. Ці наративи продовжують жити в суспільній свідомості 
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чималої кількості громадян і не потрібно великого таланту, щоб навчитися 

ними маніпулювати. Для цього , інколи, достатньо одного телевізора, де 

російські телеканали успішно конструюють конфліктну ситуацію в середині 

України, формуючи ідеологічну основу громадянського спротиву «київській 
хунті». Нас це досить часто дратує і ми починаємо заперечувати, 

виправдовуючись і ,тим самим, підігруючи супротивнику, який прагне 

нав‘язати нам свою волю і свій історичний дискурс. Основою цього конфлікту є 

когнітивний дисонанс, який виникає в головах, котрі окрім коротких текстів, 
що розміщуються в соціальних мережах, більше нічого не читають. В 

наближену перспективу цю ситуацію змінити неможливо. А раз так, тоді її 

потрібно використати й використати асиметрично. Як стверджують наші 
супротивники: «Істина прийшла в світ оголеною, але вона прийшла в символах 

і образах»[3,с.92]. Образ війська, то є образ України й образ тих, хто 

представляє їх на найвищому рівні. Військо є мобільною структурою і, де б 

воно не перебувало, військові повинні відчувати до себе однаково позитивне 
ставлення. Це є реакція здорового суспільства на оновлену армію. Але здорове 

суспільство, як і армія не виникають із нічого. Його формують не тільки 

фізичні, але й інтелектуальні навантаження, навантаження культурою і 
мораллю. Саме вони формують образ перемоги, а «образ перемоги породжує 

дух перемоги»[3,с.92]. Досить часто цьому заважає практика прийняття 

неадекватних дій. Неадекватні дії є наслідком невірних рішень, а невірні 

рішення провокуються інформаційними атаками, які спрямовуються на слабке 
командування для ще більшого його послаблення. Культурним, інформаційним 

і психологічним фоном цієї ситуації є елементи «совковості»( в пом‘якшеному 

варіанті радянські традиції)  і повільні реформи в ЗСУ. За таких умов 
протистояти когнітивним атакам противника досить важко. Адже звідки наш 

військовий черпає інформацію?  Як правило це чутки, соціальні мережі, 

телебачення і радіо. Вони, як правило, формують точку зору, на основі 

емоційного сприйняття й інтерпретації фактів. Це політтехнологічний, а не 
аналітичний підхід, який використовується задля маніпуляції й нав‘язування 

протилежної точки зору. В такій ситуації воїн не може демонструвати 

морально-психологічної стійкості, оскільки перебуває в інформаційному полі  
супротивника. А, коли він ще й спостерігає за неадекватними рішеннями  

політиків і командирів, аналізуючи їх в контексті своїх переконань і наративів,  

своєї системи цінностей (яка переважно сформувалася в період політичної 

невизначеності й економічних негараздів) він впадає в інтелектуальний ступор: 
за що воювати!?. З іншого боку, противник розпалює конфлікти в усіх 

доступних йому сферах суспільства, що не може відбиватися і на армії. Що 

робимо ми? Ми їх гасимо, не розуміючи, що «наростання конфліктів у 

релігійній, культурній та економічних сферах стимулює процес… духовного 
відродження й формування національної ідентичності»[7,с.3]. Інша справа, що 

потрібно навчитися з ними працювати. 

А це стане можливим лише тоді, коли у нас виникне бажання перемагати. 
Для цього ми повинні розпочати мислити в контексті візії перемоги. Однак, її 
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потрібно створити. Щоб її створити у нас є два інструменти – військова 

політологія і військова історія. Залишилося навчитися ними користуватися.  
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Спаська А.О. (ВІКНУ) 

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВО-

ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 

На цей час для протидії агресії з боку Росії, для України основним є 
забезпечення воєнної безпеки. А саме, потрібно докладати якомога більше 

зусиль для встановлення багатостороннього партнерства у військово-

політичній сфері, забезпечити впровадження стандартів НАТО, залучення 

Збройних Сил України до міжнародних операціях НАТО.  
Будь-яка держава, яка хоче забезпечити безпеку особи, народу і держави, 

використовує економічні, дипломатичні, політичні та воєнні заходи. У 

контексті міжнародного партнерства дипломатія – це основа перспективного 
розвитку країни, досягнення поставлених цілей та завдань. Саме для захисту 

державного суверенітету країна має спиратися не лише на власні сили, але і 

вступати до міжнародних структур безпеки. Всі перелічені вище заходи не 

можуть існувати окремо, вони повинні використовуватися в комплексі і 
створювати систему. Для України актуальним зараз є саме сфера військово-

політичного співробітництва, а так як вона належить до зовнішньополітичної 

діяльності країни і реалізується шляхом стратегічних угод: євроінтеграції 

України та вступу до НАТО.  
Щоб краще зрозуміти, яким важливим для України є міжнародне 

партнерство саме у військово-політичній сфері, потрібно розглянути історичне 

минуле нашої країни: які договори були укладені та чи виконувалися вони, чим 
зобов‘язувалася Україна іншим державам і навпаки. Розглянувши детально всю 
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історичну спадщину можна знайти багато цікавих фактів, доведених 

документально та зробити їх аналіз, порівнявши з теперішніми реаліями.  

Виходячи з коротких роз‘яснень сутності міжнародного партнерства, 

можна визначити основні ознаки. 
Ознаки міжнародного партнерства: 

 надійність, динаміка, ефективність, сутність відносин та їх 

довготривалість; 

 міжнародне партнерство має вужче поняття ніж міжнародне 

співробітництво; 

 міжнародне партнерство зосереджене на більш конкретних та 
вузьких задачах; 

 міжнародне партнерство є довготривалою взаємодією між 
сторонами та інколи визначається конкретним строком дій, передбаченою 

угодою; 

 міжнародне партнерство один із різновидів міжнародного 
співробітництва. 

Таким чином ґрунтуючись на керівних документах та міжнародних 

договорах, ми повинні усвідомити важливість використання міжнародного 
потенціалу нашої країни. 

 

Стужук Ю.П. (ВІКНУ) 

 

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І НАТО 

Цивільно-військове співробітництво, як одна з функцій військового 

компоненту, є невід‘ємною частиною сучасних багатовимірних операцій (англ. 
multidimensional operations), охоплює всі співпрацюючи сторони, задіяні у 

вирішенні конфлікту, та сприяє взаємній підтримці цивільного та військового 

компонентів. Основне завдання структур ЦВС – організація взаємодії 

військового командування з центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, об‘єднаннями громадян, міжнародними організаціями для створення 

сприятливих умов виконання покладених на Збройні Сили України завдань, 

забезпечення своєчасного реагування на появу дестабілізуючих факторів, що 
негативно впливають на підготовку та застосування військ (сил). 

У 2015 році розпочалося впровадження системи цивільно-військового 

співробітництва в межах загальної структури Збройних Сил України та районах 

проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях 
відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. 

З метою забезпечення належного виконання завдань за призначенням 

здійснюється систематична підготовка фахівців цивільно-військового 
співробітництва для Збройних Сил України та інших військових формувань на 

базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

за участю інструкторів Об‘єднаного командування сил НАТО ―Брюнсум‖, 

центрів підвищення кваліфікації збройних сил ФРН, США, Італійської 
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Республіки, представників Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України та громадських об‘єднань. 

Основні зусилля груп цивільно-військового співробітництва в районах 

проведення ООС 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. 

Хряпак Д.В. (ВІКНУ) 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ-ОСНОВНІ РИСИ, РЕСУРСИ ТА 

МЕТОДИ ВЕДЕННЯ 

Інформаційні війни супроводжують всю історію людства. Спочатку вони  

були релігійними та ідеологічними, причому для боротьби з носіями чужих 
поглядів застосовувалися всі види репресій.  

Найбільш вразливим місцем сучасних складних систем стають процеси 

прийняття рішень. Саме тому інформація як така поступово почала змінювати 
свій статус. Вона стала переходити від сили, що допомагала в  бою, до сили 

основної, яка й вирішує результат війни. 

Що ж таке інформаційна війна, як саме науковці пояснюють таке явище в 

сучасному світі. 
У книзі Прокофьєва "Інформаційна війна і інформаційна злочинність" 

визначається: інформаційна війна – це дії, початі для досягнення інформаційної 

переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на 
інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті 

власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних 

системах. 

Основні методи інформаційної війни - бокування або спотворення 
інформаційних потоків та процесів прийняття рішень супротивника. 

Інформаційна війна розглядає інформацію як окремий об'єкт або як 

потенційну зброю та вигідну ціль. Інформаційну війну можна розглядати як 
якісно новий вид бойових дій, активна протидія в інформаційному просторі. 

Інформаційна війна – це атака інформаційної функції, незалежно від засобів, які 

застосовуються. 

У веденні стратегічних інформаційних війн застосовується специфічна 
зброя. Ця зброя не наносить фізичної шкоди, але може призвести до справжньої 

війни. Інформаційна зброя - сукупність спеціалізованих (фізичних, 

інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового 

або безповоротного виводу з ладу функцій або служб інформаційної 
інфраструктури в цілому або окремих її елементів. 

Основна дія інформаційної зброї - бокування або спотворення 

інформаційних потоків та процесів прийняття рішень супротивника. 
Отже, врахування методологічних основ ведення інформаційної війни в 

сучасних умовах, визначення напрямів застосування інформаційних засобів та 
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аналіз їх впливу на державні системи управління та різні соціальні структури, 

особливості методів ведення інформаційної війни противника допоможе у 

розробці нових методів захисту своїх інформаційно-технічних і соціальних 

систем від інформаційної зброї противника та послаблення його 
інформаційного впливу під час ведення інформаційної війни і як наслідок - 

здобуття перемоги. 

 

Швачко М.О. (ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СФЕРІ ОБОРОНИ 

Бурхливий розвиток інформації та її проникнення у всі сфери людської 
діяльності призвели до нового етапу розвитку людства. Однак нова ера разом з 

величезними перевагами принесла людству й нові загрози. На сьогодні 

інформаційна боротьба стає однією з важливих, а нерідко й основних форм 

вирішення суперечностей між державами, поширення своєї ідеології шляхом 
проведення інформаційних операцій та для досягнення своїх стратегічних чи 

тактичних цілей. 

Україна, яка, з огляду на своє геополітичне положення, існуючу навколо 
неї воєнно-політичну обстановку та наявність досить розвиненої інформаційної 

інфраструктури, перебуває під потужним іноземним інформаційним впливом. 

Тому виникає потреба у розвитку інформаційної безпеки у сфері оборони. 

Аналіз іноземного досвіду захисту інформаційної інфраструктури 
держави від кіберзагроз та протидії зовнішньому інформаційному впливу на 

власне населення та особовий склад збройних сил свідчить, що багатьма 

країнами світу створені національні оборонні системи інформаційної безпеки. 
Причому в провідних державах світу, котрі розглядають інформаційну безпеку 

виключно з позицій системного підходу, такі системи мають загальні ключові 

ознаки: • ієрархічність побудови системи; • управління та координація 

діяльності структурних підрозділів системи на найвищому державному рівні; • 
наявність спеціально створеного не дорадчого, а керівного органу системи; • 

чітка організація взаємодії між складовими системи. 

Хоча інформаційна безпека у сфері оборони іноземних країн має 
фактично однакову модель, але все ж варто враховувати національні 

особливості. Досвід показує, що інформаційна протидія воєнно-політичних 

блоків має більшу ефективність, адже існує принцип розподілу зусиль в 

інтересах колективної безпеки. Це зумовлює ряд проблем які варто вирішити в 
сфері інформаційної безпеки України. 

По-перше, варто почати створювати систему кібербезпеки, а також 

забезпечити функціонування центру реагування та проведення спеціальних 

операцій з метою нейтралізації інформаційних загроз. По-друге, доцільно 
впровадити в освітній процес у ВВНЗ навчальної дисципліни під назвою 

«Основи інформаційної безпеки у сфері оборони». Це дозволить підійти до 

вирішення проблеми інформаційної безпеки і протидії стратегічно і з 
залученням молодих спеціалістів. Третім кроком має бути підтримка держави в 
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ініціюванні та проведенні наукових пошуків проблем інформаційного 

протиборства та вироблення захисних механізмів. 

Забезпечення надійної протидії сучасним викликам і загрозам 

національній безпеці України в інформаційній сфері можливе лише за умови 
формування та проведення єдиної державної інформаційної політики та 

системного підходу до організації захисту національного інформаційного 

простору. 

 

Штефаньо В.В. (ВІКНУ) 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЗБРОЄНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ – РЕАЛІЇ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Глобалізаційні виміри сучасного світового господарства загострюють 

проблему як міжнародної безпеки загалом, так і безпеки національних економік 

зокрема. Це актуалізує необхідність забезпечення захисту національних 
інтересів і власної безпеки кожної держави, зокрема шляхом збільшення її 

військово-економічної потужності та сукупного потенціалу, що багато в чому 

визначається станом військової економіки і насамперед оборонно-
промислового комплексу країни. 

Функціонування країни на світовому ринку військово-технологічної 

продукції є одним із найважливіших аспектів зовнішньої діяльності держави, ця 

сфера завжди викликала підвищений інтерес і увагу світової спільноти, 
потенційних конкурентів і покупців, експертів, підприємців тощо. 

Сучасний світовий ринок озброєнь – один з найбільш складних секторів 

світового господарства. Суперництво окремих країн та угруповань тут є дуже 
гострим: боротьба точиться не тільки за окремі прибутки, а й за військово-

технічну перевагу, тривалу прив‘язку покупця до свого технологічного 

комплексу. 

У російській політичній традиції стан силових структур є однією з 
основних змістовних характеристик державної влади, яку зовнішній, так й у 

внутрішній політиці. Так, за каденції першого президента РФ Б. Єльцина 

російська армія та оборонно-промисловий комплекс переживали період 
стагнації. Масштабна корупція та розкрадання радянської спадщини ОВТ, 

низький рівень виконавської дисципліни в системі управління оборонною 

сферою зумовили суттєве зниження рівня боєздатності ЗС РФ. Перебіг 

збройного конфлікту в Чечні показав існуючий на той час стан російської армії. 
Наступник Б. Єльцина полковник ФСБ В. Путін прийшов до влади, не в 

останню чергу, завдяки суттєвому посиленню силової компоненти в державній 

політиці – постійно зростав рівень асигнувань на утримання особового складу 

ЗС, МВС, ФСБ та інших силових структур. 
В умовах гібридної війни проти України, як складової стратегії 

відновлення статусу "Світової наддержави", РФ визначила оборонну та 

оборонну промислову сферу основним пріоритетним напрямом державної 
політики .У Сучасній Росії триває процес  мілітаризації всіх сфер суспільного  

життя. У суспільну свідомість росіян цілеспрямовано впроваджується ідеологія 



 42 

«Оточеної фортеці» відповідно до стратагеми імператора Олександра III «У 

всьому світі у нас лише два вірних союзника – наша армія та флот». 

Концентрація наявних виробничо-технологічних, фінансових, людських 

ресурсів на оборонному та оборонно-промисловому секторі ,за розрахунками 
Кремля ,має не лише відновити контроль РФ на пострадянському просторі, але 

й реалізувати геостратегічні завдання на далекому сході. Кількісна та якісна 

перевага а озброєнні та військовій техніці розглядається режимом В.Путіна 

основним чинником геополітичного позиціонування на євразійському просторі 
безпеки 

Науково-технологічний, виробничий, кадровий потенціал ОПК РФ, 

загальний рівень фінансування базових воєнних технологій в умовах 
міжнародних санкцій унеможливлює досягнення кінцевої мети Державної 

програми озброєння-2020 – на 70 % оснастити Збройні Сили РФ 

найсучаснішими зразками ОВТ. Кризовий та нестабільний стан російської 

економіки не забезпечує визначені обсяги фінансування ДПО-2020. 
Обмеженість фінансових ресурсів викликала необхідність уточнення чинної 

програми переозброєння та перегляд пріоритетів. 

Аналіз чинних нормативних актів у системі забезпечення національної 
безпеки РФ дозволяє зробити висновок, що для реалізації стратегічного 

завдання — повернення статусу світової наддержави ключовим пріоритетом 

оборонно-промислової політики Росії в найближчі 10-15 років повинно стати 

переозброєння сучасними зразками ОВТ ракетних військ, авіації та флоту для 
досягнення можливості безконтактного збройного протистояння США та їх 

союзникам у будь-якому регіоні земної кулі.  

Отже, геополітичною константою реалізації цих планів Москви має стати 
остаточне закріплення зони своїх національних інтересів на пострадянському 

просторі (в Україні, насамперед), недопущення сил НАТО в регіон, що має 

забезпечуватися відповідним нарощенням чисельності особового складу, 

озброєння та військової техніки сухопутних військ. 
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СЕКЦІЯ № 2 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ “РИЗИКАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ” ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Очевидно, що оцінка ризиків дозволяє виявити, властиві службовій 

діяльності військовослужбовця проблемні місця, перш ніж вони спровокують 

ризикантну (надзвичайну) ситуацію. Тому оцінка ризиків в сучасному 
професійному середовищі військовослужбовців повинна стати безперервним та 

систематичним процесом. Існує велике розмаїття визначень ризику. Наприклад, 

Стенфордська Енциклопедія пропонує наступні: 

 ризик − це небажана подія, яка може відбутися; 

 ризик − це причина небажаної події, що може відбутися; 

 ризик − це можливість небажаної події, яка може відбутися; 

 ризик − це статистичне значення небажаної події, яка може відбутися;  

 ризик − це факт, що рішення приймається в умовах відомих 

можливостей чи вірогідностей (рішення в умовах невизначеності). 

Основою для оцінки ризиків є виявлення небезпек, характерних для 
професійної діяльності військовослужбовця, що виконує службові обов‘язки на 

конкретній дорученій ділянці. Оцінку ризиків слід проводити незалежно від 

того, можливо чи неможливо усунути негативні наслідки їх дії. Лише на 

підставі такої оцінки можна прийняти обґрунтовані рішення щодо забезпечення 
суспільної та власної безпеки. 

Рішення та передбачувані заходи повинні бути конкретними й реально 

здійсненними. Оцінка ризиків, що проводиться постійно та безперервно, 
передбачає також оцінку ефективності впроваджених заходів, постійне 

спостереження та взаємодіяю з іншими військовослужбовцями та цивільними, 

схильними до ризикантної поведінки. 

У процесі виявлення факторів ризику необхідно враховувати також такі 
явища, які можуть завдати шкоди в силу індивідуальних особливостей 

військовослужбовців. Ця частина роботи не обмежується виявленням небезпек 

та їх фіксацією. 
Під оцінюванням ризикантної поведінки на сучасному етапі мається на 

увазі виявлення небезпек, які виникають в процесі службової діяльності, 

визначення їхньої значущості, а також ризиків, що виникають при цьому. 

Таким чином, оцінка ризиків є найбільш ефективним превентивним 
заходом для зниження можливих втрат та інших негативних наслідків, 

властивих такому специфічному виду професійної діяльності як воєнна сфера. 

Вкрай важливим є те, що в ході оцінки професійних ризиків 
військовослужбовця враховуються не лише несприятливі події та нещасні 

випадки, що сталися раніше, але й небезпеки, які поки що не викликали 

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

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУРСАНТІВ (СЛУХАЧІВ) В 

СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Дослідники характеризують професійну підготовку і як процес розвитку 

професійних інтересів, професійних навичок, і як процес підготовки фахівця, в 

результаті якого у нього формується готовність до виконання завдань за 

призначенням. Професійна підготовка спрямована на формування у фахівця 

професійного важливих, необхідних якостей, які забезпечують йому повноцінне 

виконання своїх функціональних обов‘язків.  

У той же час багато дослідників відзначають ряд протиріч між навчальною 

діяльністю у ВВНЗ і їх майбутньої професійної діяльністю, які знижують 

ефективність професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації. Це протиріччя між:  

- «рознесеними» знань по різним дисциплінам і системною знань в професійній 

діяльності; 

- формами навчальної діяльності курсантів (слухачів) і формами майбутньої їм 

професійної діяльності; 

- індивідуальним характером засвоєння знань, індивідуальним характером 

навчальної роботи і, частіше за все, колективним характером професійної діяльності; 

- «залежною» позицією курсанта (слухача) від вимог викладача і ставленням 

фахівця до процесу праці та його результату; 

- спрямованістю навчального процесу на засвоєнню «минулого» досвіду.  

На наш погляд, процес професійної підготовки у ВВНЗ повинен бути 

побудований так, щоб курсанти (слухачі) за період навчання стали 

висококваліфікованими фахівцями, які можуть оволодіти не тільки необхідними 

знаннями, але і певними навичками і вміннями творчого вирішення різних питань, як 

теоретичного, так і практичного характеру. Ці якості формуються в процесі 

дослідницькій діяльності. Тому необхідно побудувати систему організації науково-

дослідницької діяльності курсантів (слухачів), спрямовану на підвищення 

ефективності професійної підготовки.  

Професійна підготовка фахівців у вищому військовому навчальному закладі 

обов'язково проводиться на основі принципів навчання.  

В основу підготовки фахівців слід покласти принцип модульності. Він полягає 

в тому, що у ВВНЗ визначеного профілю формується необхідний набір 

спеціальностей, що утворює модуль, який адекватно відповідає науковій проблеми. 

Кожну спеціальність, що входить в модуль, необхідно розглядати у взаємозв‘язку з 

іншими спеціальностями цього модуля.  

Другий принцип, який, по нашому думку, повинен лежати в основі підготовки 

фахівців, - системність цієї підготовки.  

Принцип системності передбачає націленість всього процесу підготовки 

фахівців на вирішення конкретних наукових проблем і формування, відповідно з цим, 

навчальних планів і програм, тісно пов'язаних між собою з метою досягнення 

поставленої мети.  

Отже, ми вважаємо, що третій принцип, вкрай актуальний для ВВНЗ – це 

фундаментальність підготовки, яка передбачає впевнене, оперативне володіння 

знаннями фундаментальних навчальних предметів, що створюють основу навчання і є 

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

 

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ (СЛУХАЧІВ) 
Побудова моделі системи організації науково-дослідницької діяльності 

курсантів (слухачів) передбачає виділення ряду принципів, на основі яких 

розробляються змістовно-організаційні аспекти цієї моделі. У якості наукової основи 

ми використовуємо принципи проектування технічних систем. З великої кількості 

принципів проектування ми використовуємо наступні: повноти частин системи; 

поетапного розвитку системи; узгодження ритміки компонентів системи. Розглянемо 

ці принципи більш докладно.  

Перший принцип - принцип повноти частин системи. Суть принципу полягає в 

тому, що при проектуванні будь-якої системи, в тому числі і розглянутої нами, 

необхідно виділити такий набір компонентів, який мав би самодостатність і 

працездатність.  

Другий принцип - принцип поетапного розвитку системи. Життєвий цикл 

будь-якої системи складається з трьох основних етапів: 1) народження системи і її 

повільне розвиток; 2) стрімкий розвиток системи; 3) старіння системи і її перехід в 

нову форму. На останньому етапі система або відмирає, або переходить в нову 

систему, або перетворюється і стає іншою системою, яка знаходиться на якісно 

новому рівні функціонування.  

На наш погляд, доцільно виділити наступні етапи організації навчально-

дослідницької діяльності курсантів (слухачів): мотиваційний, теоретичний, 

діяльнісний, творчий.  

Мотиваційний етап. Виділення цього етапу зумовлено розумінням 

необхідності стимулювання у курсантів (слухачів) інтересу і потреби в дослідницькій 

діяльності. Цільова установка на розвиток дослідницького уміння і досвіду 

дослідницької діяльності в процесі професійної підготовки повинна бути прийнята і 

осмислена курсантом (слухачем) як особистісно значуща мета навчання, тісно 

пов'язана з професійною самореалізацією.  

Теоретичний етап. На цьому етапі необхідно навчити курсантів (слухачів) 

орієнтуватися в питаннях методології наукового дослідження, методологічних 

принципах, розкрити підходи до наукового апарату дослідження, етапи його 

організації.  

Діяльнісний етап. Цей етап має на меті забезпечення цілеспрямованого 

накопичення досвіду дослідницької діяльності у навчальному процесі. Ті знання, які 

курсант (слухач) отримав на теоретичному етапі, необхідно вміло використовувати в 

навчальній діяльності, перетворити їх в конкретні вміння і навички при виконанні 

досліджень. 

Творчий етап. Цей етап передбачає поєднання застосування мотиваційних 

установок, теоретичних знань про дослідницьку діяльність, практичного досвіду 

навчального дослідження, отриманого на попередньому етапі, в розробці конкретного 

дослідницького проекту. 

Третій принцип проектування систем - принцип узгодження ритміки 

компонентів системи. Суть цього принципу полягає в тому, що в процесі розвитку 

будь-якої системи відбувається узгодження роботи її компонентів задля підвищення 

ефективності функціонування цієї системи.  
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Базарний С.В. (В/ч  А 3880) 

 

ВПЛИВ НА СВІДОМІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Маніпулювання свідомістю військовослужбовців здійснюється через 

засоби масової інформації, та іноді складається враження, що їх настрої та 

психологічні стани залежать від інформаційного простору, інформаційного 

павутиння. Чим сильніше через інтернет, а саме соціальні мережі, 
військовослужбовців налякають, тим легше вони потрапляють на гачок. Захист 

від впливу – захід майже нереальний, бо жити в військовому колективі та бути 

поза колективом неможливо. Соціум вигадав інформаційний простір, який 
зараз, завдяки надвисокій технізації, досягає своєї вершини, всі воїни у вільний 

від службових обов‘язків час постійно перебувають під інформаційним 

впливом, і щоб вискочити з нього, треба докласти надмірних зусиль. 

Інформаційний простір створюють люди для того, щоб маніпулювати іншими 
людьми. Їхня мета – привернути увагу, після чого можна здійснювати вплив на 

будь-кого, а привернути цю увагу можна, насамперед, тим, що налякати, 

стривожити, тобто, – звернутися до простих, емоційних речей. Інформаційний 
простір став надмірно тривожним особливо в районі проведення операції 

об‘єднаних сил [1, с.61-74]. До того ж, сучасні технології зараз стали такими 

потужними, що мозок військовослужбовця за ними не встигає і не може 

поглинути ту кількість інформації, яка йому пропонується. Тоді має відбутися 
збій, наприклад, депресія, коли людині нічого не хочеться – ні бачити нікого, ні 

чути, вона страждає. 

Депресія – це опір інформаційному простору. З психологічної точки зору 
– це теж один із варіантів опору цьому інформаційному простору. Підсвідома 

тривога завжди вимагає від людини більше інформації, щоб стати страхом 

[2, с.1 26]. Тому інформаційний простір став лякати і транслювати суцільний 

негатив. У більшості військовослужбовців вже з‘явився новий вид залежності – 
інформаційна залежність. Інформаційний простір інтенсивно впливає на воїнів, 

зайнявши велику частину їх вільного від служби часу і створивши при цьому 

величезну проблему. Зараз лише одиниці не мають мобільного телефона, тобто, 
– засобів додаткової комунікації стало більше. Здавалося б, це має об‘єднувати 

військових, але – навпаки роз‘єднує. У багатьох складається ілюзія, що вони 

можуть контактувати з усім світом, але чим більше комунікаторів, тим більше 

відчуття психологічної самотності. Військові живуть у величезній ілюзії, яку 
дарує їм техніка, підміняючи реальне життя і вони починають жити 

віртуальним життям, яке входить в конфлікт з їх психологією й породжує 

тривогу [3, с. 18]. 
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Близнюк Н.М. (ВІКНУ) 

 

РОЛЬ І МІСЦЕ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У СТРУКТУРІ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розвиток сучасної цивілізації визначається інноваційними процесами в 
усіх сферах суспільного життя. Інноваційний зміст притаманний, зокрема, й 

освіті. Посилення ролі інноваційної педагогічної діяльності, глибинний 

характер більшості ідей, які висуваються викладачами, та сила їх впливу на 

масову практику обумовлені, на наш погляд, такими причинами: 

 масштабністю соціальних завдань, адресованих ВВНЗ; 

 прагненням інтегрувати зусилля педагогів-теоретиків і викладачів-
практиків; 

 зростанням ініціативи викладача, які усвідомлюють вимоги часу; 

 гнучкістю управлінської структури, що дає окремим викладачам і 
педагогічним колективам право на пошуки і експерименти; 

 широкою пропагандою педагогічних інновацій; 

 високим рівнем масової педагогічної практики, інтересом до 

педагогічної спадщини, актуалізацією новаторських пошуків минулого, 
переосмисленням сталих ідей. 

Реформи сучасної системи освіти в Україні спрямовані на те, щоб 

створити всі необхідні умови для розвитку здібностей, творчих обдарувань 

підростаючого покоління, його духовної та інтелектуальної культури. 
Специфічною рисою діяльності закладів вищої освіти є інноваційна 

спрямованість, саме інновації у їх творчій неповторності визначають їх 

оригінальність. 

Досліджуючи процес організації науково-дослідної роботи, можна 
виявити залежність результативності науково-дослідної роботи від 

цілеспрямованої уваги до розвитку творчих здібностей курсантів і стійкого 

інтересу до пошукової діяльності. Слід виділити такі принципи роботи з 
обдарованими та здібними курсантами: забезпечення органічного взаємозв‘язку 

процесу навчання обдарованих і здібних курсантів із систематичним 

включенням їх у науково-дослідну роботу; необхідність взаємозв‘язку 

інтенсивного розвиваючого навчання курсантів з роботою з охорони їхнього 
здоров‘я.  

У процесі дослідження зроблено важливий висновок про те, що цінність і 

значущість роботи викладача з формування у курсантів наукового інтересу 
полягає і в удосконаленні особистості курсанта. Науковий інтерес активізує 

дослідницьку діяльність курсантів, в процесі якої вони збагачуються 
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практичними вміннями і навичками, вчаться творчо підходити до розв‘язання 

різних завдань. 

Близнюк Н.М. (ВІКНУ) 

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ 

ІКТ 

В усьому світі спостерігається низка процесів, що мають значний вплив 

на освітні системи. Значно зростає обсяг знань і технологій, що відповідно 
трансформуються в усі ланки життя суспільства, спостерігається відповідна 

нестача висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним вимогам. 

Усе це потребує відповідних змін у системі освіти, навичок неперервної 
освіти, формування компетентного фахівця в процесі навчання. 

Поняття «компетенція» найчастіше використовується для позначення: 

а) мети освіти, котра виражається в підготовленості, відокремленості 

випускника, в реальному володінні методами, засобами діяльності, в 
можливості впоратися з поставленими завданнями; 

б) форми поєднання знань, умінь і навичок, що дозволяє ставити й 

досягати цілей з перетворення навколишнього середовища. 
Компетенції постають як компоненти якості людини, якісь групи її 

властивостей, котрі визначають її здатність (можливість, пристосованість, 

придатність) виконувати певну групу дій або певний комплекс завдань того чи 

іншого виду діяльності. Вони формуються в процесі навчання, і не лише у 
ВВНЗ, а й під впливом сім'ї, друзів, роботи, політики, релігії, культури тощо.  

Як наслідок, реалізація компетентнісного підходу залежить від усієї, в 

цілому, освітньо-культурної ситуації, в якій живе та розвивається студент.  
Сучасний аналіз інформатизації суспільства й освіти стверджує, що 

неможливо досягти якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності без відповідного рівня інформатизації освіти.  

Високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
та Інтернет-технологій зумовили широке їхнє використання в навчальному 

процесі. Впровадження відповідних засобів навчання вимагає від викладачів 

ВВНЗ такої організації навчального процесу, в якому курсанти виступають не 
пасивними споживачами навчальної інформації, а й її активними 

користувачами та трансляторами.  

Одним із дієвих засобів навчання в мережі з використанням засобів 

Інтернет-технологій є можливість взаємодії курсантів і викладачів у навчальний 
і поза навчальний час, що дає можливість здійснення самостійного навчання. 

Для цього створюються мультимедійні системи електронного навчання (е-

learning), в яких курсанти і викладачі мають можливість ефективно рухатись за 

власною траєкторію навчання, а також працювати в режимі реального часу. Ці 
системи характеризуються високим рівнем інтерактивності, навчальні 

матеріали містять величну кількість індивідуальних і групових завдань. 

Одним із видів такої діяльності є проектні технології навчання, які в 
інтеграції з ІКТ утворюють телекомунікаційні проекти. 
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Нині поширеною технологією проектного навчання е-learning є Веб-

квест. Веб-квест у педагогіці — проблемне завдання з елементами рольової гри, 

для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет. 

 

Бондаренко О.О. (ВІКНУ) 

 

ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ ДО ПОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Перш за все зазначимо, що визначенню поняття «система» присвячено 

значну кількість наукових праць. Так І.Блауберг, В.Садовський і Е.Юдін, 

враховуючи глибокі змістовні відмінності між різними типами систем, 
вважають, що для сучасного етапу розвитку системних досліджень навряд чи 

можна вважати ефективним шлях експлікації змісту поняття «система», 

заснованого на спробах виділення загальних характеристик цього змісту в 

різних конкретних випадках. Перспективнішим, з їхнього погляду, є змістовний 
розгляд розмаїття значень цього поняття. 

Найбільш доцільним  для формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ 

до професійної діяльності, на наш погляд, можна вважати визначення 
«системи» П.Анохіна: «Система – являє собою комплекс винахідливо 

залучених компонентів, де взаємодія і взаємовідношення набувають характеру 

взаємодії компонентів на отримання фокусованого результату» 

Методологічні позиції в розумінні сутності системного підходу сходяться 
до того, що вони відштовхуються від синтезу онтологічного і гносеологічного 

розуміння системи, у зв'язку з чим методологія системного підходу в військовій 

освіті ґрунтується на вирішенні двох взаємозв'язаних завдань: по-перше, на 
вивченні системних об'єктів як форми існування і руху реального світу, як 

прояву його впорядкованості; по-друге, на конструюванні системи категорій, 

що відображає системні зв'язки досліджуваних об'єктів, що й впорядковує саме 

пізнання. 
Професійна підготовка у військовому навчальному закладі з точки зору 

формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності 

може бути системою лише тоді, коли кожний її елемент не може виконувати 
функції всієї системи і водночас не може виконувати власні функції поза 

системною організацією. 

Готовність майбутнього офіцера Збройних Сил України до професійної 

діяльності; це результат цілісного особистісного утворення професійної 
підготовки, що забезпечує перехід до якісно нової для курсанта форми 

життєдіяльності і являє собою сукупність взаємообумовлених і 

взаємопов'язаних компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

рефлексивного. 
Включення визначеного засобу (підсистеми) із структури системи 

управління освітнім процесом у військовому навчальному закладі в процесі 

підготовки майбутнього офіцера до професійної діяльності, не означає, що 
система перестане функціонувати, може лише перерватися зв`язок цього 

елемента з середовищем. Навпаки, системна організація професійної підготовки 
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у вищому військовому навчальному закладі повинна передбачати не тільки 

субстратну та функціональну сторони, але й структуру, яка охоплює в 

обов‘язковому порядку взаємозв`язки цих підсистем. Система функціонує 

тільки за умови єдності своїх елементів, підсистем. Елементи ж утворюють 
систему тільки у тому випадку, якщо усунення або вихід із ладу будь-якого з 

них змінює програму діяльності всієї системи. 

 

Бондаренко О.О. (ВІКНУ) 

 

ДІЛОВА ГРА ЯК ІМІТАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  

Ділова гра сьогодні в освітньому процесі вищого військового навчального 

закладу (далі ВВНЗ) – це імітація реальної професійної діяльності військового. 

Використання методів групової роботи та тренінгових процедур, які 

використовуються в ігровому (рольовому) навчанні військовослужбовців 
складаються із: інформування, діагностики, групової дискусії, методу 

розігрування ролей, індивідуальної і групової рефлексії, ведення щоденникових 

записів, аналізу випадків, відеороликів. 
Інформування. Здійснює ведучий з метою розвитку компетентності 

учасників в питаннях лідерства, управління, міжособистісної взаємодії, 

підготовки учасників до виконання вправ. 

Діагностика. Використовується для отримання учасниками додаткових 
відомостей про себе, формування саморозуміння та контролю тренінгових 

процедур в цілому. 

Групова дискусія. Використовується з метою навчання конструктивному 
аналізу ситуацій, розвиває вміння слухати і сприймати, зменшує опір, 

допомагає процесу вироблення колективного рішення. 

Метод розігрування ролей. Дозволяє відпрацьовувати і закріплювати 

лідерські моделі поведінки в навчальних ситуаціях. 
Індивідуальна та групова рефлексія. Проводиться в кінці заняття і 

спрямована на осмислення процесів і результатів спільної діяльності. 

Ведення щоденникових записів. Використовується для записів з 
інформування, записів після саморефлексівних та інших вправ, а також фіксації 

результатів спостережень та виконання ―домашньої роботи‖. Такий методи 

привчає майбутніх офіцерів для постійного фіксування діяльності підлеглих, 

що надає можливість об є̓ктивного аналізу професійних дій 
військовослужбовців, виявлення особистих недоліків у підлеглих і усунення в 

майбутньому ймовірних непрофесійних їх дій. Це дасть можливість підрозділу 

виконувати всі накази командування бездоганно на високому професійному 

рівні, що особливо важливо для військового підрозділу як складової системи 
бойових дій збройних сил вцілому. 

Аналіз випадків. Індивідуально, а потім і в групі, аналізуються різні 

варіанти поведінки або реакції на задану ситуацію з погляду схеми тренованої 
навички у майбутнього офіцера як військового командира. Вибір учасників 

обговорюється і аналізуються в навчальній групі курсантів.  
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Відеоролики. Групі демонструють заздалегідь підготовлені відео записи 

поведінки людини або групи людей в певних соціальних ситуаціях.  

Для підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України відповідно до 

стандартів навчання військових країн члені НАТО найдоцільніше 
використовувати демонстраційну та сюжетно-рольову гру. 

Результатом впровадження рольового навчання в процес професійної 

підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ – є високий рівень готовності курсантів 

до практичної діяльності, що надає можливість цілеспрямовано організувати 
використання в реальній практичній бойовій діяльності отримані знання, 

навички. 

Бура Ю. (ВІКНУ) 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВТРАТ ЯК КЛЮЧ ДО 

ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ 

В умовах, що сформувалися впродовж 2014-2020 рр., широко розкрито 
тему гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу, 

проте недостатньо приділяється уваги типології втрат. Різні типи втрат є 

запускним механізмом для появи подібних розладів, чітко визначене розуміння 
наявної втрати буде працювати ключем для коректного підбору методів 

подальшої терапевтично-коригуючої роботи з людиною. 

Схема 1. Типова класифікація видів психологічної втрати 

 

Допомога в реабілітації людини працівниками психологічних служб та 
соціального забезпечення буде значно ефективнішою за умови вірної 

ідентифікації та розуміння характеру психологічної втрати особистості.   

 

 

―Втрата віри в…‖ 1. Себе 

2. Значних людей 

3. Людство в цілому 

4. Довірливі стосунки в цілому 

5. Дружбу 

6. Любов 

7. Мету 

8. Власну релігію та її аспекти 

9. Мрію 

10.  Можливості (талант) 
11.  Справедливість 

12.  Щастя 

13. Нематеріальність блага 

―Втрата…‖ 1. Віри в цілому 

2. Внутрішніх психічних й творчих ресурсів 

3. Близьких (значних) людей/тварин 

4. Ставлення до когось/чогось 
5. Здоров‘я  

6. Мотивації 

7. Пам‘ятних речей (об‘єктів) 

8. Часу і/та сил (невиправдана для суб‘єкту) 

―Зміна ставлення до…‖ 1. Себе 

2. Когось іншого 
3. Життя та його важливих аспектів 

4. Неживих, проте значних в житті об‘єктів 
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Бура Ю. (ВІКНУ) 

 

ЕФЕКТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО СУБ‘ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ  

Сучасні умови розвитку людства мотивують обирати новітні методи та 

засоби навчання. Відносно технічного прогресу Збройні сили України за 

останні роки досягли значного покращення, проте психолого-педагогічний 

підхід в сегменті військової освіти оновлюється набагато повільніше. Задля 
постійного розвитку та актуалізації методів та засобів навчання у сфері 

військової освіти необхідною є активна взаємодія між суб‘єктами освітнього 

середовища, якісний зворотній зв'язок повинен бути невід'ємною складовою 
оновлення підходу до військової освіти. 

За умови реалізації кожної ланки цієї схеми значно підвищується 

продуктивність навчального процесу та відбувається розвиток не лише окремих 

суб‘єктів навчання,  а й науково-освітньої сфери загалом. 

 

Вілюра М. (ВІКНУ) 

 
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ДЕФОРМАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

У кожній професії існують свої психотравмуючі чинники і кожна 

професія залишає свій відбиток на психіці людини (її поведінці). Досконале 
визначення впливу професії на людину вимагає конкретних емпіричних й 

експериментальних досліджень, у цілях яких формування програми заходів 

щодо профілактики професійно-особистісних деформацій особистості. 
Що ж стосується професійної деформації людини, як особистості, то вона 

представляє собою комплекс специфічних, взаємопов‘язаних змін у її 

структурі, що виникають у результаті виконання професійної діяльності. 

Стосовно особистості військовослужбовця ці зміни у першу чергу 
визначаються виконанням протягом певного часу діяльності, поперед усім її 

змістом, організацією та умовами здійснення. Такі зміни впливають на всю 

структуру психіки: процеси, стани, властивості особистості, її свідомості та 
підсвідомості. 

Професійна деформація проявляється у таких якостях особистості, які 

змінюються під впливом професійної ролі. Джерела професійної деформації 

криються у надрах професійної адаптації особистості до умов і вимог праці. 
Відомо, що найбільшою мірою професійна деформація проявляється у 

представників тих спеціальностей, де робота пов‘язана зі сферою ―людина-

людина‖. Об‘єктивний поділ праці, відмінності між розумовою і фізичною 

працею, дисгармонія в розвитку особистості створюють передумови для 
виникнення професійних типів характеру особистості, перетворення суб‘єктів у 

―вузьких фахівців‖, професійно дезадаптованих. Говорячи про професійні 

деформації, можна коротко відзначити, що сутність її полягає у взаємодії 
суб‘єкта й особистості у єдиній структурі індивідуальності. Серед причин 

професійно-особистісної деформації виокремлюються різні за своєю природою 
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чинники: економічні, політичні, соціальні, правові, організаційні, педагогічні, 

психологічні. Фахівці, намагаючись пояснити таке складне явище як 

профдеформація, явно чи неявно використовують різні теоретичні підходи, 

концептуальні схеми і понятійні терміни.  
Отже, проаналізувавши фахову літературу, можна узагальнити, що одним 

з чинників професійної деформації є специфіка діяльності суб‘єкта. 

Вважається, що одні професії несуть у собі більше небезпек професійно-

особистісної деформації, інші – менше. Таким чином, ми визначили основні 
детермінанти професійно-особистісних деформацій спеціаліста. Це – 

стереотипи мислення і діяльності, соціальні стереотипи поведінки, окремі 

форми психологічного захисту: раціоналізація, проекція, відчуження, 
заміщення, ідентифікація. Утворення деформацій ініціюється професійною 

стагнацією спеціаліста, а також акцентуацією рис характеру. Проте головним 

чинником, ключовою детермінантою розвитку деструкцій є сама професійна 

діяльність. Кожна професія має свій певний набір професійно-особистісних 
деформацій, що і планується до подальшого дослідження. 

 

к.психол.н. Гаврюшенко В.В. (ВІКНУ) 

Логоза В.С. (ВІКНУ) 

 

ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

Прoфeciя військового нacичeнa нaпружeними cитуaцiями i труднoщaми, 
щo вимaгaють вiд ньoгo вeликиx рeзeрвiв caмoвлaдaння i caмoрeгуляцiї. У 

сучасних умовах реформування Збройних Сил України однією з найбільш 

актуальних проблем є вирішення основних завдань кадрової політики. При 
цьому ефективність і надійність професійної діяльності людини обумовлена 

багатьма факторами, основними з яких є відповідність професійної підготовки 

фахівця і наявність у нього професійно важливих якостей, які необхідні для 

виконання функціональних обов‘язків за займаною посадою.  
Саморегуляція є однією із базових умов самовдосконалення особистості. 

При цьому весь процес саморегуляції військовослужбовця не має зводитися до 

окремого вчинку: займаючись саморегуляцією – військовослужбовець 
формулює себе як особистість. 

Найважливішою регуляторною системою адаптації організму до 

негативних стресових реакцій (дистресу) вважається така, яка спрямована на 

усунення або, принаймні, на зменшення почуття тривоги, розпачу, відчаю, 
страху в період очікування або дії подразника, здатного викликати дистресову 

реакцію. Такою системою є психологічний захист організму.  

Зазначимо, що саморегуляція пов‘язана з самопізнанням людини в різних 

його видах від найпростішого самосприйняття окремих частин тіла, звуків 
вимови до здатності пізнання власних психічних процесів, спрямована на 

усунення внутрішніх конфліктів і протиріч. Основними критеріями розвитку 

саморегуляції виступає адекватне відображення суб‘єктом дійсності і 
формування позитивних психічних станів. 
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Сучасні умови діяльності військовослужбовців відрізняються високою 

інтенсивністю, напруженістю, швидкоплинністю. За екстремальних умов 

діяльності психіка військовослужбовців функціонує на межі допустимих 

навантажень.  
Виснаження психічних і психофізіологічних ресурсів 

військовослужбовця призводить до зниження ефективності його 

функціонування в екстремальних умовах військової діяльності, психічних 

травм і психічних розладів короткочасного чи довготривалого характеру. 
Практика участі військовослужбовців ЗС України у військових діях свідчить 

про те, що не кожен військовослужбовець без впливу на своє психічне здоров‘я 

переносить екстремальні умови. 
 

к.психол.н. Гаврюшенко В.В. (ВІКНУ) 

Храпач Г.С. (ВІКНУ) 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Психологічне благополуччя солдата залежить від усвідомлення ним 
наявності чітких цілей, задоволеності спілкування між співслужбовцями та 

командирами, наявності ресурсів для подолання тривожності та напруженості в 

ході служби та особливо під час виконання бойових завдань. 

Отже, психолого-методичні рекомендації щодо формування компонентів 
психологічної саморегуляції солдатів у діяльності направлені головним чином 

на важливість об‘єднання командирського складу та психологічної служби 

військової частини. Спільними зусиллями психологи та командири повинні 
направляти та підтримувати солдатів у формуванні, розвитку та заохоченні їх 

власних спроб довільної регуляції своєї військово-професійній діяльності. Для 

досягнення цього можна використовувати різні способи та методи, доступні 

психологічні науці, зокрема, тренінги, групові та індивідуальні роботи, 
консультування, психологічний супровід, психопрофілактика, психодедукація 

тощо. 

Діяльність військового психолога щодо надання допомоги солдатам у 
вирішенні психологічних проблем, які виникають у процесі служби потребує 

від спеціаліста здійснення таких як індивідуальної так і групової форм роботи.  

З урахуванням дослідження та теоретичного аналізу, підсумовуємо, що 

спрямованість роботи військового психолога має бути наступною: 
 ознайомлення солдатів із поняттям психомоторна активність, 

м‘язова свобода, які виступають основними чинниками успішності військово-

професійної діяльності; 

 організація проведення методичних семінарів та ―круглих столів‖ за 
участі командирів та солдатів із питання прояву та розвитку психомоторної 

активності солдатів; 

 допомога спеціалістам створювати сприятливі умови, різні засоби 
та прийоми викладання навчального матеріалу, які враховують індивідуальні 

особливості кожного солдата, а саме особливості вищої нервової діяльності, 
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швидкість перебігу розумових процесів, рівень сформованості знань і навичок, 

працездатність, мотивацію, уміння вчитися й ін.; 

 психолого-педагогічна діагностика поведінки та розвитку солдатів. 

 

к.психол.н. Гаврюшенко В.В. (ВІКНУ) 

Ляхович С.П. (НУОУ України імені Івана Черняховського) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЯ  

У комплексі індивідуальних чинників формування здорового способу 

життя важливу роль відіграють чинники психічного впливу на організм. Це 

зумовлено тим, що фізичний стан людини, її тілесне здоров‘я тісно пов‘язані з 
особливостями психічної діяльності. Єдність фізичного (соматичного) і 

духовного (психічного) – неодмінна умова і запорука прояву і формування 

людського здоров‘я.  

Однією із найважливіших форм активного впливу на людську психіку 
вважається метод психічної саморегуляції, завдяки чому людина може 

цілеспрямовано координувати і спрямовувати свої психічні реакції . 

Психічна саморегуляція – це цілеспрямована духовна діяльність людини 
за власним свідомим імпульсом, спрямована на досягнення оптимального стану 

духовного і фізичного здоров‘я особистості.  

Саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприймання 

й усвідомлення власних психічних процесів і поведінки. Є процесом 
регулювання окремих видів людської активності або діяльності в цілому: 

побудова рухів та дій відповідно до виконавчих і тренувальних задач; свідоме 

чи довільне підпорядкування власних вчинків і поведінки моральним вимогам, 
велінням обов‘язку, сумління; володіння собою – виявлення реакцій, ставлень, 

почуттів належним чином і гальмування неприйнятих за даних обставин чи для 

даного суспільства проявів; здійснення завдань самоудосконалення [1, с. 883-

884]. 
Численними дослідженнями підтверджено, що успішна саморегуляція 

особистості є впливовим чинником успішності професійної діяльності.  

У подальших дослідженнях даної проблеми пропонується докладніше 
дослідити динаміку змін у деяких показниках змістового компоненту 

особистісної саморегуляції, зокрема, видах спрямованості та потребі в 

активності. Також, можливо, детальніше вивчити аспекти особистісної 

саморегуляції на різних етапах, у різних галузях їхньої військово-професійної 
діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Юдіна Н.О. Усвідомлена саморегуляція навчальної діяльності 

студентів як проблема сучасної психології / Н. О. Юдіна, М. М. Тесленко // 
Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам‘янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інститут у психології імені 

Г.С. Костюка АПН України ; за ред. С.Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 
10. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 883–892. 
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Гайдаров С.С. (НУОУУкраїни імені Івана Черняховського) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

Військова міжнародна співпраця України з Європейськими країнами та 

США, Канади здійснюється за допомогою програми Україна–НАТО. 

Співробітництво НАТО з Україною має вагоме значення для гарантування 

миру і стабільності на євроатлантичному просторі. 
У створенні сучасної і боєздатної української армії важливу роль відіграє 

і міжнародне військове співробітництво. Його перспективними напрямками є: 

розширення формату військово-політичного діалогу між керівництвом 
оборонних відомств України та країн ЄС та НАТО; участь у спільних 

військових навчаннях для підвищення спроможності; участь у 

багатонаціональних операціях з підтримання миру та безпеки; отримання 

матеріально-технічної допомоги для забезпечення потреб підрозділів ЗСУ, які 
виконують завдання у зоні АТО/ООС; залучення інструкторів для підготовки 

військ; співробітництво в рамках українсько-американського Об‘єднаного 

координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного 
реформування; цивільно-військове співробітництво та інформаційні операції; 

професійна підготовка представників ЗСУ у навчальних закладах країн ЄС та 

НАТО; участь ЗСУ у Силах реагування НАТО, у багатонаціональних тактичних 

групах країн ЄС; участь в регіональних ініціативах спільно з країнами ЄС та 
НАТО. 

Одним із головних напрямів розвитку міжнародного військового 

співробітництва є організація стажування військовослужбовців ЗС України за 
кордоном, де вони мають змогу обмінюватися набутим військовим досвідом. 

Під час закордонних поїздок майбутні офіцери ознайомлюються з історією, 

структурою навчальних закладів, процесом підготовки військових  фахівців, 

навчально-матеріальною та польовою базами, активно спілкуються з 
іноземними колегами.  

Аналіз показників освітньої діяльності ВВНЗ, ВНП ЗВО свідчить про 

недостатній рівень підготовки курсантів (слухачів) до участі в програмах 
міжнародного військового співробітництва. Серед головних причин цього слід 

визначити перевагу традиційної парадигми навчання, не зорієнтованої на 

сучасні освітні стандарти; недосконалість навчальних програм; недостатня 

практична спрямованість навчальних курсів на майбутню діяльність офіцерів у 
міжнародних миротворчих операціях тощо. 

Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні 

зв‘язки ВВНЗ з військовими навчальними закладами іноземних держав, в 

першу чергу, країн – членів НАТО. Тому особлива увага приділяється обміну 
досвідом щодо підготовки випускників ВВНЗ, ВНП ЗВО для проходження 

військової служби у багатонаціональних штабах, їх участі в миротворчих 

операціях. Встановлені тісні зв'язки з провідними військовими навчальними 
закладами Великої Британії, Греції, Італії, Канади, Китаю, США, Туреччини, 

ФРН, Франції.  



 58 

Вищі військові навчальні заклади мають набути право здійснювати 

міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, 

встановлювати зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, 

міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до державної та 
відомчої нормативно-правової бази. 

Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ мають стати: 

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного обміну курсантами (слухачами), науково-педагогічними та 
науковими працівниками; 

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 

заходів; 
- участь у міжнародних освітніх, наукових та військових програмах; 

- надання послуг іноземним військовослужбовцям та громадянам, 

пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти у системі військової 

освіти України; 
- відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та 

наукової роботи відповідно до міжнародної договорів України, а також 

договорів ВВНЗ з іноземними партнерами. 
 

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Як і будь-яка спеціальна форма організації навчального процесу 

дистанційна освіта має цілий ряд специфічних особливостей. До їх числа 

зазвичай відносять такі: 
гнучкість. Ті, хто навчаються, в основному, не відвідують регулярних 

занять у вигляді лекцій, семінарів. Кожен може приділяти навчанню стільки 

своїх ресурсів (час, фінансові ресурси тощо), cкільки йому особисто необхідно 

для освоєння курсу, дисципліни і отримання необхідних знань за обраною 
спеціальністю; 

модульність. В основу програм дистанційного навчання закладається 

модульний принцип. Кожна окрема дисципліна або ряд дисциплін, які 
вивчаються, створюють цілісне уявлення про певну наочну область. Це 

дозволяє з набору незалежних навчальних курсів формувати навчальний план, 

що відповідає індивідуальним або груповим потребам; 

паралельність. Навчання може проводитися при поєднанні основної 
професійної діяльності з навчанням, тобто "без відриву від виробництва";  

дальність дії. Відстань від місця знаходження того, хто навчається, до 

освітньої установи (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для 

ефективного освітнього процесу; 
асинхронність. Передбачається, що в процесі навчання викладач і той, хто 

навчається, можуть реалізовувати технологію навчання незалежно один від 

одного в часі тобто за зручним для кожного розкладом і в зручному темпі, 
проте. в рамках деяких обмежень; 
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охоплення. Цю особливість іноді називають також "масовістю". Кількість 

осіб, що навчаються, не є критичним параметром. Вони мають доступ до 

багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а 

також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв'язку 
або за допомогою інших засобів інформаційних технологій;  

рентабельність. Під цією особливістю мається на увазі економічна 

ефективність дистанційного навчання. Дослідження зарубіжних та вітчизняних 

фахівців показують, що дистанційне навчання приблизно на 10-50% дешевше 
за традиційне, в основному за рахунок більш ефективного використання 

існуючих навчальних площ і технічних засобів інформаційних технологій, а 

також завдяки більш концентрованому і уніфікованому змісту навчальних 
матеріалів і орієнтованості технологій дистанційного навчання на значну 

кількість тих, хто навчається; 

роль викладача. Завдяки розвитку технологій дистанційного навчання 

виникає нова роль викладача, коли на нього покладаються такі функції, як 
координування пізнавального процесу, коректування курсу, що викладається, 

консультування, керівництво навчальними проектами і т. п. Взаємодія з учнями 

здійснюється, в основному, асинхронно за допомогою електронної пошти або 
інших систем зв'язку. Допускаються й вітаються також і очні контакти; 

роль того, хто навчається (здобувач освіти). Новий сенс підкреслюється 

самим терміном - не той, кого навчають, а той хто навчається. Для того, щоб 

успішно пройти навчання, необхідна виняткова самоорганізація, працьовитість 
і певний стартовий рівень освіти. 

Список використаних джерел:: 

 
1.  [Електронний ресурс] http://www.atutor.ca 

2.  [Електронний ресурс] http://www.claroline.net 

3.  [Електронний ресурс] http://www.dokeos.com 

 

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАПОВНЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ 

Наповнення навчальним матеріалом в системі дистанційного навчання 

відбувається наступним чином. Носіями знань виступають предметники - 

експерти в різних галузях знань. Причому в якості експертів залучаються 
автори відомих навчальних посібників, монографій, нових освітніх програм, 

провідні фахівці-практики. 

Фахівці системи дистанційного навчання отримують накопичені знання 

від експертів в різному вигляді, часом необробленому та неструктурованому. 
Завдання методистів – обробити і представити отримані знання в електронному 

вигляді, зручному для сприйняття. По суті, методисти є фахівцями щодо 

приведення знань експертів в належну форму. Далі представлені навчальні 
матеріали проходять експертизу у предметників, на підставі їх зауважень і 
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пропозицій вносяться необхідні корективи. І тільки після цього дистанційні 

курси стають доступними для навчання. 

Основні методичні підходи, які використовуються при створенні і 

розробці курсів: 
навчальний матеріал подається стисло і структуровано, що економить час 

при вивченні теоретичних блоків; 

застосовується принцип активізації наявних знань і особистого досвіду 

того, хто навчається; 
широко використовуються відео-матеріали, які виступають в ролі 

сюжетної основи, дозволяють використовувати проблемний підхід в навчанні. 

Поєднання популярно викладеної теорії, наочності поведінкових моделей 
відеофільму та практичної спрямованості різноманітних вправ дозволяє 

підсилити навчальний ефект, тобто досягти ефекту повної синергії. 

Звичайно, навчальний матеріал, який використовується в дистанційному 

навчанні, повинен мати практичну спрямованість.  
Система контролю може складатися з тестів, тематичних контрольних 

завдань, підсумкового контрольного завдання. 

Дистанційне навчання повинно включати в себе також і інтерактивні 
форми навчання, а саме: індивідуальні консультації, форум, семінари on-line, 

аудіо-відео конференції. 

У процес проходження курсів може бути вбудована система тестів, яка 

дійсно є інструментом самоперевірки, що дозволяє співробітникові виявити 
свої слабкі місця. Існує 5 видів різних тестів: 

вибір з альтернатив; 

множинний вибір; 
зіставлення; 

заповнення прогалини; 

впорядкування значень. 

Той, хто навчається, може пройти тести, в разі неуспішної здачі він може 
повторно пройти матеріал і знову здати тест для контролю. Існує і підсумковий 

тест, який складається по закінченню кожного курсу і оцінюється, причому 

оцінку бачить і сам учень. Отже, для кожного співробітника з кожного 
підрозділу створюється база статистичних даних, що відображає весь процес 

навчання. 

Вбудована система тестів дозволяє відслідковувати не тільки результати 

навчання, але і час, який людина реально витрачає на навчальний процес. 
Отже, сертифікація знань реалізується в системах дистанційного 

навчання практично єдиним способом - інтерактивними тестами, результати 

яких обробляються найчастіше автоматично. 

Список використаних джерел: 
1. Татарчук Г.М. Институционализация дистанционного обучения: 

социологический аспект / Г.М. Татарчук // Образование. – 2000. – ғ 1. –    С. 

63-72. 
2. Переваги дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html. – Назва з екрану. 
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3. Проблеми впровадження дистанційної освіти в Україні     [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/ 

RemoteEducation/Pages/Проблеми-впровадження-дистанційної-освіти-

вУкраїні.aspx. – Назва з екрану. 
4. Триндаде А.Р. Информационные и коммуникационные технологии и 

развитие человеческих ресурсов / А.Р. Триндаде // Дистанционное образование. 

– 2000. – ғ 2. – С. 5-9. 

Гончарова Н.С. (ВІКНУ) 

 

ВЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ПІДСВІДОМІСТЬ ТА ПОВЕДІНКУ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЧИ НА СТІЛЬКИ СТРАШНИЙ ВІРУС, ЯК 

НАМ ЙОГО ДЕМОНСТРУЮТЬ 

Наразі весь світ затамував подих в очікуванні що буде далі із надзвичайно 

стрімким розповсюдженням вірусу та які матиме наслідки. Та спочатку слід 

згадати події 10-тилітньої давнини, які заполонили всі обрії медіапростору,  
ввели в паніку мільйони людей та десятки країн. Пандемія 2009 року A/H1N1 в 

народі як "свинячий грип", від якої померло близько 200 тисяч людей. До того 

часу, українці не відкривали полювання на марлеві пов‘язки та противірусні 
препарати. Страх населення з кожним днем збільшувався під інформаційним 

впливом та впливом оточуючих. Паніка не припинялась тому, що свинячий 

грип вважався найстрашнішим явищем у світі, від якого не знайдено вакцини та 

абсолютно всі знаходились у зоні ризику, без ніяких пільг з боку вірусу.  
Пройшовши через 10-тиліття, світ стикається з черговою епідемією  під 

назвою «коронавірус» - COVID - 19. Цей вірус зміг вбити за лічені 3 місяці 

більше 7 тисяч людей та розповсюдився по всій планеті. Використовуючи 
досвіт минулого, світова спільнота швидко зрозуміла, які міри необхідно 

застосовувати, та все одно діяти під егідою паніки. А в той час, коли вірус 

вибирає самостійно тих, хто потрапляє в зону ризику, тривога населення 

України в рази зростає. Проаналізувавши поведінку людей, яка сформувалася 
під впливом епідемії, її можна поділити на три види: ті, що не вірять в 

існування вірусу (можливо це лише несвідомий протест ), ті, що вірять та 

бояться захворіти (постійно знаходяться у стані страху та паніки ) та третій тип, 
ті, які вірять, але їм все одно на світову проблему (вони керуються гаслом 

"мене це не стосується" та вважають, що не захворіють). 

Взявши до уваги вищесказане, можна зробити висновок, що людство 

переживає чергову світову епідемію, яка мине через деякий час. Але питання: 
«на скільки коронавірус небезпечний та які матиме наслідки? », залишається 

відкритим. Дії уряду країни стосовно локалізації в‘їздів та виїздів з країн, 

закриття всіх торговельно-розважальних центрів, спортивних комплексів, 

закладів громадського харчування та найважливіше, обмеження виїзду із міст 
будь-яким транспортом дають змогу зрозуміти рівень світової катастрофи. Тож, 

із рішучою впевненістю можна сказати, що левову частку дійсної статистики та 

реальної картини від нас приховують. І це лише для того, щоб убезпечити 
населення країни від агресивних та необдуманих дій. 
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Тож сподіватимемось, що по закінченню карантину, народ матиме 

відповіді на питання: «всі ті жорсткі дії по відношенню до населення були 

обов‘язковою мірою захисту, чи заздалегідь спланованою маніпуляцією? ».  
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Гречаник Р. (ВІКНУ) 

 
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ 

Конституція України визначає, що оборона України, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на 

Збройні Сили України. Якщо озирнутися назад, то ми зможемо побачити, що 

процеси розбудови збройних сил почалися після проголошення Україною 
незалежності. Визначальним документом стала ―Концепція переходу Збройних 

Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на 

період до 2015 року‖, положення якої так і не були реалізовані на практиці. 

Воєнний конфлікт, який триває на Сході України з 2014 року, 
кардинально змінив ставлення і державну стратегію творення української 

військової організації і довів необхідність професійної, контрактної, боєздатної 

та вмотивованої армії. Відкрите протистояння України та Росії пришвидшили 
перехід на контрактну основу комплектування Збройних Сил України, яке 

відіграє важливе значення для формування могутності Української держави на 

геополітичному просторі світу. 

Оскільки наша країна перебуває у стані війни, то все, що стосується 
військової сфери, набуває особливої суспільної гостроти. Саме тому питання 

мотивації та демотивації проходження громадянами військової служби за 

контрактом є актуальними для сучасних українських суспільствознавчих 

студій. 
Соціально-психологічні процеси, які відбуваються в Збройних Силах 

України привертали та привертають увагу українських та зарубіжних 

науковців. У витоків цього наукового дискурсу стояли Е. Афонін та М. Требін, 
які вивчали соціальні фактори процесів реформування та психологічного 

самопочуття військовослужбовців. 

https://lb.ua/society/2020/04/01/454233_lombardiya_statistika_smerti_vid.html
https://life.pravda.com.ua/society/2020/03/11/240162/
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Мотиваційна сфера особистості українського військовослужбовця 

знаходилась в центрі наукових досліджень таких відомих науковців як 

Ю. Красильник, який вивчав мотивацію досягнення як умову підвищення 

ефективності професійної діяльності; В. Осьодло розробив методику 
діагностики професійної мотивації; А. Скоромний присвятив свій час вивченню 

особливостей мотиваційно-смислового компонента активності курсантів щодо 

формування цілей їхньої діяльності. 

Однак, незважаючи на численні розробки у галузі військової організації, 
мотивації військовослужбовців-контрактників в ЗСУ вивчені недостатньо. 

Дослідження формування мотиваційної готовності військовослужбовців до 

проходження військової служби за контрактом не набули належного 
висвітлення. 

 

к.політ.н. Дубовик Н.А. (ДУТ) 

 
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

Політична психологія представляє собою галузь психології, предметом 

наукового пошуку, якої є психологічні компоненти (настрої, думки, почуття, 
ціннісні орієнтації тощо) політичної життєдіяльності суспільства, що 

формуються і виявляються на рівні політичної свідомості націй, класів, 

соціальних груп, урядів, індивідів і реалізуються в їхніх конкретних політичних 

діях. 
Основними напрямами політичної психології є біхевіористичний, 

когнітивістський, психобіографічний та психоісторичний, у кожному з них 

дещо по-різному трактується і об‘єкт політичної психології. 
Психологи-біхевіористи, наприклад, предметом політичної психології 

вважають певні особливості політичної поведінки конкретної людини, 

політика, лідера, політичної групи, партії, організації тощо. Вони стверджують, 

що у процесі вивчення поведінки її можна не лише зрозуміти, пояснити, а й 
відповідно змоделювати, сконструювати. Тому й самі політики, на думку 

біхевіористів, є об‘єктом маніпулювання. 

Когнітивісти вивчають і досліджують закономірності ідеологічного 
процесу як складного, суперечливого та неоднозначного явища; їх мета – на 

основі розвитку політичної психології гуманізація політичних відносин. 

Психологи-психоаналітики предмет політичної психології розглядають 

крізь призму насамперед підсвідомого. За допомогою своєрідного 
психобіографічного методу вони прагнуть зрозуміти власне мотиви конкретних 

політичних вчинків. 

Зазначимо, що у колишньому СРСР до 60-х років ХХ ст. політичної 

психології як науки фактично не існувало, оскільки політична свідомість 
громадян ототожнювалася з панівною ідеологією, а будь-які відхилення від неї 

вважались абсолютно неприпустимими, аполітичними. Іншими словами, 

політична свідомість громадян зводилася виключно до сповідування, 
дотримання комуністичної ідеології. 
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Наприкінці 90-х років в умовах розпаду СРСР, кризи комуністичної 

ідеології, відмови від комуністично-соціалістичних ідеалів, формування 

політичного плюралізму інтерес до політичної психології значно підвищився, 

позаяк до того часу не було потреби теоретично обґрунтовувати складні 
політичні явища, яких не існувало. 

Останніми роками інтерес до політичної психології за кордоном, зокрема 

в посткомуністичних країнах, посилився з огляду на такі складні політико-

психологічні явища, як внутрішня і зовнішня політика, тероризм, 
етноконфлікти, дискримінація окремих соціальних груп, наявність 

конфліктного потенціалу, формування субкультури протесту і недовіри 

громадян до владних структур. 
Основними об‘єктами політико-психологічних досліджень політичної 

психології є політична участь, політичне лідерство, політичні цінності та 

установки, мотиви, що впливають на політичну поведінку, політична 

соціалізація, індивідуальна, групова та масова політична свідомість. 
 

Єфименко Г.А. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВВНЗ 

Дослідницька діяльність у ВВНЗ є одним з основних засобів перевірки 

ефективності психолого-педагогічних впливів на слухацьку (курсантську, 

студентську) аудиторію. Психолого-педагогічне дослідження застосовується з метою 

опису та перевірки психологічних та педагогічних феноменів, які мають місце в 

освітньому просторі ВВНЗ.  

Психолого-педагогічне дослідження має чітку структуру та послідовність 

здійснення чотирьох етапів: програмуючий, інформаційний, аналітичний, практичний 

(Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Етапи психолого-педагогічного дослідження у ВВНЗ 
Етап 

дослідження 

Зміст Результат 

Програмуючий Розробка питань методології, 

методики і техніки психолого-

педагогічного дослідження у ВВНЗ 

Програма психолого-

педагогічного дослідження 

Інформаційний Застосування методів і технік для 

отримання масиву достовірної та 

репрезентативної інформації 

Емпірична інформація 

Аналітичний Аналіз отриманої емпіричної 

інформації, її узагальнення, теоритизація, 

опис та пояснення фактів, обґрунтування 

тенденцій та закономірностей, виділення 
кореляційних та причинно-наслідкових 

зв‘язків 

Опис та наукове 

обґрунтування об‘єкта (явища або 

процесу), який досліджується 

Практичний Розробка практичних 

рекомендацій та технологій 

Модель практичного 

перетворення досліджуваного 

об‘єкта (явища або процесу) 

Підготовка, організація та здійснення психолого-педагогічного 

дослідження повинні відбуватись у відповідності з принципом науковості, який 
вимагає від дослідника чіткої визначеності проблеми дослідження. Проблема 

повинна бути визначеною та викладеною так, що її можна було пов‘язати з 
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сучасною теорією та відомими емпіричними фактами. У дослідженні повинна 

бути сформульована гіпотеза, яка потребує перевірки. Гіпотеза повинна бути 

узгодженою з теоретико-методологічним підґрунтям і однозначно 

вираженою, щоб її можна було підтвердити або відхилити результатами 
дослідження. Дослідження здійснюється у відповідності до визначеної 

процедури, яка забезпечить можливість його повтору та уникнення 

суб‘єктивізму. В центрі дослідження знаходиться процедура збору фактів, їх 

аналіз, узагальнення і пояснення. Важливо, щоб факти заслуговували довіри. 
Для цього треба знати, яка кількість фактів є достатньою та як їх можна 

перевірити на доказовість (це забезпечується методами математичної 

статистики). Завершальним етапом є формулювання висновків, які є 
теоретичним підґрунтям для визначення теоретичної значущості і наукової 

новизни результатів психолого-педагогічного дослідження у ВВНЗ. 

 

Жогіна Л.В. (ВІКНУ) 

Родченко Л.М. (ВІКНУ) 

 

ПИТАННЯ ВИХОВУВАННЯ КОЛЕКТИВІЗМУ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Один з провідних військових педагогів М.І. Драгомиров вважав, що 

виховання військ важливіше освіти, оскільки війна є справа більше вольова ніж 

розумова [1]. Історично склалося, що у збройних силах всіх збройних держав 
приділяється велика увага виховуванню колективізму у курсантів вищих 

військових закладів, як одному з найважливіших факторів злагодженості і  

боєздатності військових підрозділів. Колективізм, як якісь особистості 
відображає розуміння необхідності формування у курсанта правил 

колективного самовизначення, він проявляється в усвідомленому прагненні до 

об'єднання з іншими військовослужбовцями для більш ефективних сумісних 

дій та накопиченню позитивного досвіду колективістської поведінки. 
Структура колективізму об‘єднує ціннісно-смисловий, потребо-цільовий, 

інтелектуально-пізнавальний, вольовий, чуттєво-рефлекторний і поведінковий 

рівні. 
Систему виховування колективізму у курсантів в процесі навчання можна 

визначити як необхідну цілісність зав‘язків, що забезпечують соціалізацію того, 

хто навчається, в специфічному освітньому середовищі вищих військових 

навчальних закладів. Організація виховання почуття колективізму у курсантів 
полягає у формуванні колективу шляхом розвитку колективістських відносин і 

прищеплення чіткого розуміння кожному курсанту суті військового колективу. 

Основним колективом у вищому військовому навчальному закладі є 

навчальний взвод (навчальна група), яка представляє собою об'єднану групу 
курсантів, що спільно здійснюють навчальну, службову, побутову, культурно-

дозвільну та внутрішньо-колективну діяльність. 

Однією з головних завдань при формуванні курсантського колективу є 
розвиток згуртованості, що виражається в єдності, колективного та 

індивідуального захисту як колективу в цілому, так і кожного індивіда 
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навчальної групи, співробітництві, взаємодопомоги і взаємопідтримки, що 

забезпечують відчуття ліктя у членів колективу [2]. Згуртованість 

курсантського колективу передбачає цілковитий консенсус стосовно цілей 

спільної діяльності, норм поведінки, встановлених у взводі, високий рівень 
організаторського управління та активності, що дозволяє швидко 

мобілізуватися для вирішення різних завдань. 

Можна з впевненістю стверджувати, що в умовах здійснення службово-

бойової діяльності значення виховання колективізму у курсантів багаторазово 
посилюється. Колективний характер вирішення задач що стоять перед 

курсантами зумовлює необхідність дружніх взаємовідносин, згуртованості, 

відповідальності один перед одним, свідомого прагнення до злагодженості та 
взаємопідтримки. Вихованцями цінностей колективізму та головними 

організаторами життєдіяльності курсантів виступають офіцери курсової ланки 

та особливо викладачі. Практика свідчить: якщо вдається згуртувати у вищому 

військовому закладі офіцерський та професорсько-викладацький склад, то 
гарний морально-психологічний клімат складається в усьому колективі. 

Демонстрація прикладу дружніх відносин між офіцерами, товариського, 

доброзичливого ставлення офіцерів до курсантів, справляє великий вплив на 
взаємовідносини між усіма суб‘єктами навчального процесу.  

Разом з тим аналіз навчального процесу свідчить, що вихованню 

колективізму в курсантів не завжди приділяється належне значення. Про це 

свідчать приклади окремих конфліктів між тими хто навчається, так як не всі 
викладачі повною мірою використовують в ході занять форми згуртованого 

виховання в курсантських колективах для формування здорових соціально-

психологічних відносин. 
У підсумку необхідно також згадати всесвітньо відомого вихователя, 

педагога і письменника Макаренка А.С., який відзначав, що чим згурованіший 

актив, тим ефективніше його вплив на колектив [3]. І оскільки саме тут 

виробляються групові ідеали – емоційно забарвлені уявлення про зразки 
характеру, лінії поведінки і відносин між курсантами, а так само з іншими 

людьми, остільки стає можливим певний управлінський вплив з метою 

формування бажаної спрямованості військового колективу. 
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Зарицька А.І. (ВІКНУ) 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВНЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Однією з головних ознак сучасного суспільства є його розвиток на основі 

інновацій. Цей процес повною мірою реалізовується й в освітній галузі. 

Традиційна для минулого освіта як система, спрямована на пасивне отримання 
та відтворення знань, відстає на сьогодні від реальних вимог ринку праці. 

Вимога переходу до інноваційної освіти, зокрема у вищій школі, належить до 

пріоритетних напрямів державної політики в Україні в контексті інтеграції 
вітчизняної освітньої галузі до європейського та світового освітнього простору. 

Зараз перед вищими навчальними закладами стоїть завдання постійного 

підвищення якості освіти, модернізації її змісту, розробка й упровадження 

освітніх інновацій та інформаційних технологій. 
Для забезпечення виконання цього завдання в Україні розроблена 

Державна національна програма «Освіта [Україна ХХІ століття]» Національна 

доктрина розвитку освіти [2002], прийнятий у 2014 році Закон України «Про 
вищу освіту», підготовлені та знаходяться на громадському обговоренні проект 

Концепції розвитку освіти України на період 2015-2020 років та проект 

Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Всі зазначені 

документи передбачають докорінне реформування освітньої галузі для 
формування творчого професіонала з глибокими знаннями, міцними вміннями 

та навичками. 

Під інноваційною освітою розуміють галузь, яка постійно оновлюється 
знаннями, технологіями, засобами навчання, організаційними та 

управлінськими підходами. Тому інновація в освіті – цілеспрямований процес 

змін, які ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й 

виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог 
Успішне запровадження інноваційних методів навчання вимагає системної 

роботи, для якої необхідно: 

• переглянути зміст і спрямованість підготовки та підвищення кваліфікації 
[стажування] педагогів задля формування їх професійної готовності до роботи в 

умовах інноваційного навчання; 

 • сприяти участі викладачів у процесі академічної мобільності, зокрема у 

міжнародних програмах обміну та стажування;  
• запровадити систему матеріального стимулювання педагогів, які активно й 

ефективно впроваджують інноваційні методи у навчальний процес.  

Висновки. Отже, головний вектор розвитку сучасної вищої освіти України 

визначається загальним спрямуванням на процес входження вітчизняної вищої 
школи до європейського та світового освітнього простору. Актуальним 

напрямом подальшого висвітлення порушеної теми є дослідження проблеми 

навчання фахівців а також вивчення найбільш ефективних інноваційних 
методів, що можна використати для підготовки фахівців гуманітарної 

спеціальності 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Рівень професіоналізму сучасного фахівця визначається його умінням 
творчо використовувати власні знання, зіставляти й аналізувати інформацію, 

шукати нестандартні рішення, розв‘язувати складні завдання, співпрацювати з 

іншими людьми тощо. Навчити цьому можна, поєднуючи традиційні та 
інноваційні методи. Якщо традиційні методики формують у студента базову 

систему теоретичних знань, то інтерактивні методики сприяють активізації 

студента у плані взаємодії, комунікації, спільної творчості, розвитку його 

навичок раціонально і корисно діяти в суспільстві. 
В українській лінгво-дидактиці сутність інтерактивного навчання 

досліджували І. Кочан, Л. Пироженко, О. Пометун, О. Січкарук. Теоретичні 

засади та практичні питання використання інтерактивних методів навчання для 
системи закладів вищої та післядипломної освіти в Україні розглядали В. 

Андрущенко, О. Горошкіна, Т. Груба, Т. Сердюк, А. Фасоля, П. Шевчук. 

Ретроспективний аналіз інноваційних методів навчання зробили Н. 

Андрущенко, В. Петрук, О. Прозор. 
Дослідники стверджують, що інтерактивні форми проведення занять: 

• пробуджують у студентів інтерес до майбутньої професії; 

• сприяють активній участі кожного в навчальному процесі; 
• звернені до кожного студента; 

• сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу; 

• здійснюють багатоплановий вплив на студентів у різних аспектах; 

• зумовлюють зворотну реакцію аудиторії; 
• формують у студентів думки і ставлення до навчання; 

• розвивають пізнавальну активність. 

До інтерактивних методів за участю лише студентів належать: круглі 

столи; ―мозковий штурм‖ та його варіанти; групове вирішення конкретних 
ситуацій (ситуаційна методика навчання або кейс-метод); ділові ігри. 

Розмаїття класифікацій інтерактивних методів навчання вказує на 

посилення наукового інтересу до цієї проблеми, активний пошук нових форм, 
прийомів і засобів побудови навчального процесу з метою посилення творчо-

пошукової, пізнавальної діяльності курсантів. 
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Уміння підтримувати процес спілкування, контроль за власною 

мовленнєвою поведінкою, уміння слухати співрозмовника, правильно 

трактувати його невербальні посили тощо. 

Розвитку навичок правильно будувати висловлювання сприятиме 
виконання вправи-гри, у якій пропонується через зображення пояснити сутність 

ключових понять теми. Наприклад, під час опрацювання теми ―Спілкування як 

інструмент професійної діяльності‖ студенти повинні продовжити та 

обґрунтувати твердження: Спілкування – це… 
Такий спосіб опрацювання теоретичного матеріалу, окрім перевірки 

базових знань студентів, дає змогу попрацювати над розвитком їхніх 

комунікативних умінь і навичок, зокрема характеризувати поняття, 
формулювати думку у вигляді закінчених речень, дотримуватися логічності 

викладу власних міркувань, правильно будувати висловлювання загалом, а 

також аналізувати власне та чуже мовлення. 

Наступні завдання стосуються характеристики рівнів спілкування та 
розгортання дискусії щодо можливості використання різних типів 

комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності. 

Висновки. Застосування таких технологій у навчанні студентів мови за 
професійним спрямуванням забезпечує комфортні, безконфліктні й сприятливі 

умови розвитку, всебічно реалізує їх природний потенціал, здатність до 

самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення; сприяє розвитку навичок 

спільної взаємодії, умінь слухати і чути одне одного, аргументовано 
відповідати, краще розуміти специфіку мови майбутньої професії тощо.  

Доречність і необхідність використання інтерактивних методів у 

навчальному процесі зумовлена необхідністю зацікавлення курсантів 
навчально-пізнавальною діяльністю, що є дуже важливим для формування 

мотивованого ставлення до навчання в цілому. 
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Звір В.Б. (НУОУ України імені Івана Черняховського) 

Фатальчук А.В. (НУОУ України імені Івана Черняховського) 

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКУ ГОСПОДАРЧИХ 

РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС РОЗРОБКИ НОВІТНЬОГО 

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ  

Україна має намір перейти на стандарти країн-членів Євросоюзу і 

Північноатлантиичний альянс тому, в першу чергу це буде стосуватись 
Концепції ―сімейств системи зброї‖, яка передбачає раціональне використання 

засобів, що спрямуються на наукові дослідження і розробку з метою зменшення 

їх дублювання. Новітні напрямки наукових досліджень і технологічних 
розробок в українських ВНП ЗВО, ВВНЗ перебувають у ―незрілому‖ стані. 

Низька затребуваність здобутків ВНП ЗВО, ВВНЗ негативно впливає на 

розвиток науки.  

Важливе значення для забезпечення ефективності науково-технічної 
політики має правильне визначення науково-технічних пріоритетів та 

формування дієвих механізмів реалізації цих пріоритетів, особливо з 

урахуванням різкого обмеження фінансових та інших ресурсів, які 
спрямовуються на науку. 

Наразі країна переживає доволі важкий період військових дій. Потреба у 

новій сучасній модернізованій техніці дуже велика і вкрай нагальна. Тому 

запровадження актуальних сьогоденню наукових робіт, в яких військова 
молодь проявила би свій творчий потенціал, вельми необхідно. Одним із 

ключових секторів системи вищої освіти є інженерно-технічні ВВНЗ. Саме 

військова інженерно-технічна освіта найбільш спрямована на практичну 
діяльність, взаємодію з промисловістю, в якій відбуваються зміни сутнісного 

характеру. Підприємства оборонно-промислового комплексу залишились 

основними системо утворюючими елементами найбільш важливих сфер 

життєдіяльності армії. Загальновідомо, що мета діяльності наукових 
організацій ЗС України полягає в посиленні впливу на техніко-економічний 

рівень виробництва на підприємствах військової галузі.  

Договори господарської розрахункової тематики повинні укладатися на 
виконання конструкторських, науково-дослідних, проектних і технологічних 

робіт зі створення нової техніки, технології і матеріалів, на виготовлення, 

випробування і постачання дослідних зразків або партій виробів (продукції), 

освоєння їх у виробництві, на надання науково-технічних послуг, на виконання 
інших робіт за профілем діяльності наукової організації. 

 

к.психол.н. Карачинський О.А. (ВІКНУ) 

 

СКЛАД БОЙОВОГО ПОРЯДКУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕСАНТУВАННЯ 

Склад бойового порядку, який призначений для десантування складається 
з передової групи, підрозділів першого ешелону, резерву, підрозділів 

прикриття, підрозділів артилерії та інших вогневих засобів і підрозділів ППО:  
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Повітряне десантування (склад бойового порядку) 

 

 
Передова 

група 

Підрозділ I 

ешелону 

Резерв Підрозділ 

прикриття 

Підрозділи 

артилерії та інших 

вогневих засобів 

Передова група під час десантування призначається для знищення 

противника на площадках (площадці) приземлення, їх захоплення та 

забезпечення висадження головних сил десанту. Передова група може 

складатися з двох-трьох (одного) десантно-штурмових взводів, посилених 
стрільцями-зенітниками, саперами та спеціалістами радіаційної, хімічної, 

біологічної розвідки. Разом із нею, як правило, десантуються розвідувальний 

або бойовий розвідувальний дозор і розвідники артилерійського підрозділу, 
який доданий або підтримує дії десанту. Від передової групи, як правило, 

виділяється група розвідки та позначення площадки приземлення, на особовий  

склад якої покладаються завдання уточнення обстановки у смузі прольоту й у 

районі десантування, висадки на площадках приземлення та їх позначення, 
забезпечення висадження передової групи. 

Перший ешелон десанту призначений для розгрому противника в районі 

десантування, захоплення (виведення з ладу) об‘єкта, виконання найближчого 
та подальшого завдань. Перший ешелон включає, як правило, головні сили 

десанту, може бути у складі до двох десантно-штурмових рот (взводів) із 

засобами підсилення. Залежно від специфіки виконання бойового завдання до 

складу першого ешелону можуть входити підрозділи розвідки (дорозвідки), 
захоплення, блокування, знищення (виведення з ладу), забезпечення відходу, 

штурмові. 

Резерв призначений для вирішення завдань, які раптово виникають у ході 
ведення бойових дій десанту, розвитку успіху першого ешелону, заміни 

підрозділів першого ешелону у разі втрати їх боєздатності, дій на новому 

напрямку, відбиття контратак противника тощо. Може складатися з одного-

двох десантно-штурмових взводів. 
Підрозділ прикриття призначається для забезпечення дій головних сил 

десанту утриманням вигідних рубежів, недопущення підходу резервів 

противника і відбиттям їх ударів у фланг і тил десанту. До складу підрозділу 
прикриття може виділятися від роти до взводу. 

Підрозділ артилерії мінометна батарея (взвод) призначений для 

ураження живої сили, вогневих засобів, ПУ та інших об‘єктів противника. 
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к.психол н. Карачинський О.А. (ВІКНУ) 

 

ВПЛИВ НЕЧТОНЧОСТІ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ  

Мова є одним з найвпливовіших напрямів в сучасній західній філософії, в 

центрі уваги якої уявлення про мову є ключем до розуміння мислення і знання. 

Попередниками філософсько-лінгвістичного напряму були Арістотель (трактат 
«Категорії»), Д. Мілль (вклад в теорію відгуку), Ж-Ж. Руссо (ідеї про 

походження писемності), І. Кант (розробка категорій розуму), Л. Вітгінштейн 
(«Логіко-філософський трактат»), О. Лосєв (Філософія імені) та інші філософи. Мова 

займає першочергове місце в раціонально-емотивній терапії А. Елліса, та 

інтегративному методі психотерапії діаналіз В. Зав‘ялова.  

Мова — є не тільки важливим засобом спілкування і пізнання, але і головним 

інструментом комунікації, описання та інтерпретації дійсності.  За допомогою слів ми 

організовуємо реальність, в якій знаходимось, вибудовуємо мислення та конструюємо 

сприйняття. Словами ми фіксуємо події, та в залежності від мовної фіксації надаємо 

цим подіям емоційного забарвлення. За допомогою мови ми описуємо проблеми і 

навіть створюємо їх.  

Велика кількість проблем виникає через мову, а саме через неточне надання 

сенсу подіям. Ця думка знаходить своє відображення в цитаті Л. Вітгінштейна: «Те, 

що взагалі може бути сказано, має бути сказано точно; про те ж, що сказати 

неможливо, слід мовчати». 

За О. Лосєвим, реальність — це синтез факту та сенсу. Факт відповідає на 

питання: «Що трапилось?», сенс відповідає на питання: «Що це для мене значить?». 

Тобто, в реальності трапляються певні факт (наприклад, пішов дощ), які не мають 

ніякої оцінки. Ми надаємо цим фактам певного сенсу (наприклад, погана, чи гарна 

погода). Факт від сенсу відрізняється тим, що факт не має оцінки, це просто подія, а 

сенс є оціночним, описовим судженням. Факт може бути тільки один на відміну від 

великої кількості смислів цього факту.  

Неточне мовне описання сенсу події може призвести до виникнення проблеми.  

Наприклад, під час психологічної консультації військовослужбовець розповідає по 

непорозуміння з командиром (непорозуміння — факт, який відбувся в реальності). Це 

непорозуміння відтворює підлеглий наступними словами: «Мій начальник — 

алкоголік і тиран. Я його ненавиджу» (сенс, який надає військовослужбовець факту). 

Така інтерпретація створює відчуття проблеми та невирішеного конфлікту. Описуючи 

ситуацію таким чином, військовослужбовець відчуває себе жертвою, заручником 

ситуації, а командира — винуватцем.  

На психолінгвістичному рівні це твердження могло б звучати інакше: «Я 

сприймаю мого начальника як алкоголіка і тирана. На даний момент я не сприймаю і 

не згадую (або не хочу сприймати і згадувати) в ньому нічого іншого. Через те, що 

мій досвід обмежується таким чином і ігноруються інші фактори, начальник викликає 

у мене негативні емоції». 

Точне описання дійсності (надання сенсу фактам) можуть не вирішити всіх 

проблем, але вони допомагають усвідомлено приймати відповідальність за вибір, 

який ми робимо. Це і є одним із важливих завдань психотерапевта при роботі з 

клієнтами.  
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Качан К.О. (ВІКНУ) 

Халіманенко С.М. (ВІКНУ) 

 

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНИХ ТА АУТОАГРЕСИВНИХ 

ПРОЯВІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ 

ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ В НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ 

Тема профілактики агресивних та аутоагресивних проявів поведінки 
військовослужбовців підчас проходження підготовки у навчальних центрах є 

актуальною в наш час.  

Дослідженнями агресії як феномену займались такі вчені: А. Басс, О. 
Дроздов, С. Кравчук, З. Фрейд, Х. Хекхаузен та ін. Причини появи агресії 

досліджували А. Арменті, Р. Берон, А. Берковітц, К. Лоренц, Д. Річардсон, З. 

Фрейд, А. Фрейд, Дж. Фрідмен, Х. Холдін, С. Тейлор та ін.  

Але не дивлячись на великий обсяг досліджень, тема прояву агресивної 
поведінки у військовослужбовців є маловивченою на даному етапі. Нажаль, 

питанню про причини виникнення агресії як до себе , так і до оточуючих, під 

час навчання у військових центрах, приділялось зовсім мало уваги в минулому. 
Нам хотілося б звернути увагу не тільки на психологічні передумови 

виникнення агресії у військовослужбовців, а й на фізіологічні. В наш час 

постала гостра проблема у вивчені цього питання. Це пов‘язано передусім зі 

змінами, які відбуваються в Збройних силах України: різноманітні форми 
насильства починають доволі часто зустрічатися. Це  проявляється через 

цькування, приниження честі й гідності військовослужбовців, а також натиск та 

заподіювання фізичних травм, не звертаючи уваги на сувору статутну 
регламентацію взаємовідносин військовослужбовців. Також зустрічаються 

випадки самогубств серед військовослужбовців, які є проявом аутоагресії, 

тобто агресії направленої на себе. 

Тема є актуальною ще й тому, що крім теоретичної, має й практичну 
направленість. Встановлення причин виникнення агресії та аутоагресії у 

військовослужбовців дозволяє розробити сучасні рекомендації щодо 

профілактики цих явищ у середовищі військовослужбовців; з обов‘язковим 
урахуванням сучасної політичної ситуації у країні.   

Ми вважаємо, що агресією є емоційно забарвлена фізична або словесна дія 

направлена на заподіяння шкоди іншій особі або ж собі.  Вона може бути 

керованою та некерованою. 
Керована агресія може бути направленою на вирішення конфліктних 

ситуацій та бути корисною. 

Некерована ж агресія частіше є недоречною та шкідливою. Вона є 

наслідком того, що з часом проходження військової служби, людина починає 
відчувати напругу, в організмі починає вироблятися гормон кортизол, який 

знижує поріг опірності емоційному стресу та підвищує рівень «бойової 

готовності» організму. За частих стресів відбувається надмірне вироблення 
кортизолу і напруга з часом переходить в агресію. Кортизолу в якийсь момент 
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накопичується занадто багато, щоб людина могла контролювати свої емоції, 

тому відбуваються емоційно забарвлені виплески негативу. 

Отже, агресивна та аутоагресивна поведінка у військовослужбовців є 

однією з найактуальніших проблем у Збройних Сил України.  Нам слід 
звернути увагу на вивчення передумов виникнення агресії задля створення 

плану профілактики агресивних та аутоагресивних проявів 

військовослужбовців, які проходять професійну підготовку в навчальних 

центрах. 
Список використаних джерел: 

1. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Корня Л.В. 

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України. Методичний 
посібник. Ғ К.: ФОП Маслаков, 2019. Ғ 288 с. 

2. Березка С.В., Карпенко Т.В. Теоретичний аналіз наукових 

досліджень проблеми агресивної поведінки у психолого- педагогічній 

літературі. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

Коваль Ю.В. (ВІКНУ) 

Насєдкін Д.Б. (ВІКНУ) 

Мукогоренко О.С. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ 

АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ ТА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ МОЗКУ 

Різні завдання, які поставлені перед військовослужбовцями вимагають 

наявності певних специфічних для цих завдань психофізіологічних 

властивостей нервової системи та когнітивних функцій. Комплексний аналіз 

ефективності виконання завдань військовослужбовцями, аналіз активності 
головного мозку та стану серцево-судинної системи дозволяє отримати 

об‘єктивні критерії здатності військовослужбовцями ефективно виконувати 

поставлені задачі [1]. Використання розробленої трикомпонентної інноваційної 
технології оцінки психофізіологічних, розумових та фізичних властивостей 

військовослужбовця для виконання тих чи інших видів службової діяльності 

відповідно до компетенції МОУ та ЗСУ потребують сучасних апаратних 

засобів. При проведені обстежень було використано електроенцефалограф 
Нейрон-Спектр/4ВП (НейроСофт, Росія, Іваново) та електрокардіограф 

ПоліСпектр 4ВП (НейроСофт, Росія, Іваново) 2006 року виробництва. Дане 

обладнання має європейську сертифікацію однак, є морально застарілою та 

стаціонарною установкою, що значно ускладнює його транспортування, 
розгортання та використання при проведенні виїзних досліджень 

психофізіологічних характеристик військовослужбовців відповідних 

спеціалізацій (наприклад в зону ООС). 
Для подальшого ефективного використання розробленої трикомпонентної 

системи визначення нейромаркерів стану когнітивних функцій 
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військовослужбовця (комп‘ютерне тестування визначення якості 

психофізіологічних функцій, стану мікроструктури оперативної пам‘яті 

військовослужбовця, реакції на інформаційне перенавантаження та визначення 

його структури інтелекту, проведення реєстрації ЕЕГ та ЕКГ під час 
комп‘ютерного тестування) та більш ефективного проведення подальших 

досліджень в галузі нейрофізіології необхідним є використання сучасного 

портативного апаратно-програмного комплексу визначення нейромаркерів 

стану когнітивних функцій військовослужбовця до складу якого повинно 
входити: 

- мобільний портативний електроенцефалограф з додатковими 

кардіоелектродами; 
- спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу 

електроенцефалограм та електрокардіограм (постачається з 

електроенцефалографом); 

- ноутбук для реєстрації та аналізу електроенцефалограм та 
електрокардіограм; 

- спеціалізоване програмне забезпечення для тестування ефективності 

когнітивних функцій (розроблюється в рамках виконання даної науково-
дослідної роботи); 

- ноутбук для комп‘ютерного тестування та визначення ефективності 

когнітивних функцій. 

З переліченого списку найбільш важливим для подальших досліджень та 
фінансово затратним є електроенцефалограф з відповідним програмним 

забезпеченням аналізу електроенцефалограм та електрокардіограм. Сучасний 

ринок електрофізіологічних приладів надає широкий вибір портативних 
електроенцефалографів та електрокардіографів закордонного виробництва, але 

необхідно зауважити, що незважаючи на велику кількість вхідних каналів 

(датчиків і одночасно вимірюваних ними параметрів) та порівняно низьку 

вартість, далеко не всі мають адекватне програмне забезпечення та його 
підтримку (наприклад обладнання виробництва Китаю). В роботі розглянуто 

найбільш розповсюджені, сертифіковані та функціонально застосовувані для 

нашого спектру завдань прилади реєстрації та аналізу ЕЕГ та ЕКГ (Neuro Style 
NS-EEG-D-1, Contec KT88-2400, G-tec g.GAMMAsys wireless EEG solution-

hybrid system, Recording EEG SynAmps RT 64-channel Amplifier with CURRY 

8X, та інші) [3] за наступними характеристиками: функціональні можливості 

(специфікація), вартість, переваги та (або) недоліки. 
З проведеного аналізу найбільш збалансованим за всіма висунутими 

критеріями є прилад g.GAMMAsys wireless EEG solution-hybrid system 

австрійської компанії G-tec. Даний електроенцефалограф, крім потужного 

програмного забезпечення, має додаткові електроди для реєстрації ЕКГ та 
дозволяє проводити повний аналіз як ЕЕГ, так і ЕКГ. Портативність та 

наявність сухих електродів роблять цю систему найбільш придатною для 

мобільного використання при оцінці психофізіологічних, розумових та 
фізичних властивостей (нейромаркерів) військовослужбовців для виконання 

тих чи інших видів службової діяльності відповідно до компетенції МОУ та 
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ЗСУ за прийнятну вартість (29,000 $). 

Список використаних джерел: 

1. Вознюк В., Філімонова Н., Зима І., Горбунов О., Кальниш В. Регуляція 

серцевого ритму та активність головного мозку бійців з черепно-мозковими 
травмами та постравматичним стресовим розладом при здійсненні реакції 

вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2018 - Вип. 25 - С.71-
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2. Knyr, A., Filimonova, N., Zyma, I., Kalnysh, V., & Cheburkova, A. Features 
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3. Електорон Дані – Режими доступу: http://neuro-style.com/wp-

content/uploads/2016/08/eeg-main.pdf; http://www.contecmed.com/index.php?page= 
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=com_virtuemart&Itemid=603; https://www.gtec.at/product/ggammasys/  

 

к.соц.н. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 
 

СТРУКТУРА ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

У сучасному науковому дискурсі особливої актуальності набирає тема 

гендеру. Не залишилась осторонь і психологічна наука, в структурі якої 
з‘явилась нова галузь – гендерна психологія, яка вивчає психологічні 

закономірності та психологічні механізми створення, трансформації та вияву 

різних форм гендеру (гендерної ідентичності) в інтерперсональній взаємодії. 
За результатами досліджень, у наукове поле психології, було введено 

різні типи тендерної ідентичності особистості: фемінну, маскулінну, 

андрогінну, недиференційовану. 

Сучасна гендерна психологія пройшла тривалий шлях становлення і є 
доволі усталеною сферою соціально-психологічних досліджень, що має 

окреслене дослідницьке поле та спирається на серйозні психологічні теорії. 

Явища, якими цікавиться сучасна гендерна психологія, тісно вплетені в 
предметний зміст соціальної психології. Тому справедливо розглядати гендерну 

психологію як структурну одиницю соціальної психології. 

Предметне поле гендерної психології, як науки молодої, яка розвивається, 

є мінливим та різноманітним, тому зрозумілим є намагання науковців його 
структурувати. Зазвичай виокремлюють: 

1. Методологію гендерних досліджень у психології, яка є важливим 

розділом науки, де здійснюється рефлексія методологічних засад 

психологічних досліджень гендеру, в якому обґрунтовуються адекватні 
предмету методи, доводиться їх достовірність та надійність. 

2. Психологію відмінностей, пов’язаних зі статтю, яка досліджує 

відмінності та подібності у психологічних характеристиках та особливостях 
поведінки чоловіків та жінок у спілкуванні, діяльності та самореалізації, що 

викликані соціокультурними умовами існування. 
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3. Психологію гендерних характеристик особистості, що спрямована 

на вивчення специфіки формування гендерної ідентичності і основних її 

складових: гендерної самооцінки, самоприйняття, установок, уявлень, 

стереотипів, що відповідають гендерній диференціації. 
4. Психологію гендерної соціалізації, яка вивчає психосоціальні аспекти 

розвитку особистості. Основним завдання даного структурного елементу 

гендерної психології є дослідження впливу соціальних інститутів (сім‘ї, школи) 

на розвиток гендерної ідентичності. 
5. Психологію гендерних груп, яка вивчає психологічні закономірності 

поведінки й діяльності людей, які обумовлені їх приналежністю до названих 

гендерних груп, забезпечується аналіз психологічних характеристик 
представників цих груп у зв‘язку з їх соціальним статусом, як всередині 

гендерної групи, так і в рамках більш широкої соціальної структури.  

6. Прикладну гендерну психологію, яка включає в себе вивчення 

практичного застосування знань з гендерної психології в різних галузях 
психологічної науки, зокрема гендерно-психологічні аспекти вікового розвитку 

та освіти, лідерства та розвитку кар‘єри в організаціях, сімейних, ділових та 

міжособистісних відносинах, а також психологічного благополуччя. 
7. Гендерну психологію лідерства. Це доволі добре напрацьований 

прикладний аспект гендерної психології. Його розробленість викликана тим, 

що дана область охоплює кілька важливих моментів: природу та характер 

відмінностей між чоловіками і жінками-лідерами; гендерну соціалізацію 
лідерства; специфіку жіночого менеджменту; відносини домінування і 

підпорядкування (лідерство), які часто виникають між чоловіками і жінками, а 

також дослідження, які необхідні для адекватної організації виробничих 
відносин. 

Колодка А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

Колодка Ю.О. (КВЛ імені Івана Богуна) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МИРОТВОРЧИХ КОНТИНГЕНТІВ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Участь України в миротворчих операціях в кожному конкретному 

випадку вимагає як високого рівня бойової готовності її ЗС, так і узгодженої дії 

зі ЗС інших країн. Важливим напрямом її вирішення є забезпечення мовної 

адаптації миротворчого контингенту ЗС України до взаємодії особовим 
складом інших країн, у тому числі з офіцерами багатонаціональних штабів. 

Суттєвою особливістю підготовки підрозділів ЗС до виконання 

миротворчих завдань є врахування багатонаціонального складу миротворчих 

підрозділів, де командування частин і з‘єднань − іноземці. Особовий склад 
нашого миротворчого контингенту має нагоду безпосередньо спілкуватися зі 

своїми колегами з іноземних держав, не на словах, а на ділі порівнювати свій і 

їх польовий вишкіл, виявляти ―вузькі‖ місця своєї підготовленості й 
обмінюватися досягненнями та визначати для себе певні перспективи. 
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У зв‘язку з цим предметом вивчення є іноземна мова, яка виступає 

засобом міжособистісної службової взаємодії миротворців та отримання 

необхідної інформації в процесі миротворчої діяльності. Її вивчення є 

важливою умовою професійного розвитку та формування професійного, 
суспільно-політичного і культурного світогляду сучасного миротворця – 

представника ЗС України. 

Вивчення, наприклад, англійської мови, як мови спілкування під час 

виконання миротворчих місій, є необхідною складовою бойової підготовки 
миротворчих підрозділів. Виходячи з цього, доцільно включати заняття з 

англійської мови до розпорядку дня частини, що сприятиме покращенню 

організації освітнього процесу та стимулюватиме високий рівень відвідування 
таких занять. 

Комплекс організаційних, дидактичних і методичних заходів, які 

організовуються і здійснюються у процесі підготовки миротворчих 

контингентів до участі в цих операціях для формування у особового складу 
потрібного володіння іноземною мовою – це іншомовна підготовка 

миротворчих контингентів. 

Основна ідея – це формування такої іншомовної компетентності 
майбутніх миротворців, яка забезпечує оптимальну їх міжособистісну службову 

взаємодію з воїнами та населенням інших країн. 

Технологія комунікативного навчання на основі здійснення слухачами 

квазіпрофесійної діяльності має на меті оволодіння ними базовими видами 
мовленнєвої діяльності, що відбувається на основі надання навчанню іноземної 

мови характерних рис процесу реального спілкування в усній і письмовій 

формах у процесі організації та здійснення миротворчої діяльності. 

 

Коляда А. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ 

Особливості професійного становлення офіцерів-психологів 

визначаються специфікою фахової психологічної підготовки. Діяльність 
майбутнього офіцера-психолога вимагає різнобічних знань про людину, що 

передбачають наукове пояснення з різних точок зору одних і тих самих 

психологічних явищ. При цьому залишається достатньо висока суб‘єктивність 

отриманих знань. Майбутній офіцер-психолог в період навчання у ВВНЗ, 
будучи орієнтованим на взаємодію з іншими військовослужбовцями, 

відпрацьовує розроблені в психології технології та прийоми. Однак особливості 

теоретичного компонента підготовки, динамічність та варіативність 

соціального та воєнно-політичного контексту, в якому здійснюється 
спілкування з військовослужбовцем, що потребує психологічної допомоги, 

офіцер-психолог зіштовхується з наступними питаннями: відсутність єдиної 

стандартної технології взаємодії – вона повинна бути вибудувана в процесі 
набуття досвіду на основі теоретичних розробок та власної інтуїції; можливість 

безпосереднього застосування отриманих знань, умінь та навичок лише в 
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ситуаціях професійного спілкування, та обмеженість застосування  поза 

професійною сферою життєдіяльності. 

Неоднозначний характер професійного становлення офіцера-психолога 

відбувається ще у стінах ВВНЗ, що зумовлено наступними змінними: розрив в 
уявленнях про теорії та злиття теоретичних концептів різних психологічних 

підходів; відсутність цілісної системи спеціальної наукової термінології; 

незадоволеність власними знаннями, силами; невідповідність власного ―Я‖ 

військовій спеціальності; залежність від думки викладачів та старших 
начальників; орієнтованість більшою мірою на емоційно-особистісну 

взаємодію, а не на спілкування у просторі майбутньої професії; складнощі у 

виборі власної професійної лінії, психологічної парадигми, власного стилю 
роботи; вузький спектр практичних психологічних умінь та навичок. 

Вказані труднощі визначають протиріччя професійного становлення 

курсантів, що навчаються за напрямом ―військова психологія‖. Причини цьому 

криються як в зовнішніх чинниках, так і у внутрішньому світі особистості як 
суб‘єкта професійного становлення. Аналіз досліджень, що, тією чи іншою 

мірою, охоплювали внутрішні змінні, показують, що саме останні переживання 

курсантами-психологами дисгармонії, труднощів у спілкуванні з оточуючими. 
Складний та неоднозначний характер професійного становлення офіцера-

психолога є основою професійного розвитку, але й разом з тим загрожує 

стабільності системи професійного становлення як в процесі навчання в самому 

ВВНЗ, так і після випуску молодих офіцерів. 
Отже, дестабілізуюча роль окреслених протиріч вимагає осмислення та 

практичних дій щодо їх подолання, виділення шляхів грамотної психолого-

педагогічної реалізації цих дій. 
 

к.психол.н., доц. Колісник О.Л. (НУОУ імені Івана Черняховського) 
Третяк С.Д. (ГВКГ) 

 
СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ В ЇХ 

ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стрес –це неспецифічна реакція організму та напружену ситуацію , це 
фізіологічна реакція , що мобілізує резерви організму і готує його до фізичної 

активності типу супротиву , боротьби , до втечі Стрес часто є природним 

наслідком того, що ми живемо в реальному світі. 

Способи подолання стресу : 
1.Активна взаємодія зі стресором або вплив на саму проблему: 

        2.Зміна погляду на проблему, зміна ставлення до неї або інша 

інтерпретація проблеми: 

        Нова інтерпретація проблеми – переоцінка, гаслом якої може бути 
постулат: ―Все не настільки погано‖. 

        Соціальне порівняння. Базується на установці: ―Мені краще ніж іншим‖. 

Уникання. Базується на установках – ―Це не проблема‖. ―Годі хвилюватися‖. 
―Потрібно поставити обмежувач на хвилювання‖. 

         Гумор. Базується на установках – ―Це смішно‖ 
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         3.Приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту від породжуваного 

нею стресу: 

        Вживання ліків є відомим способом зменшення шкідливого стресу. 

        Релаксація або розслаблення – найпростіший спосіб зменшити ознаки 
стресу (високий тиск крові, прискорене дихання). 

         Фізичні вправи і прояви – біг, танці, їзда на велосипеді (фізичні вправи), 

плач, сміх (фізичні прояви) дуже важливі для підтримування здоров‘я і 

зменшення стресу. 
         Свіже повітря і вода сприяють ефективнішій боротьбі зі стресом.  

    4.Комплексні способи, що поєднують в собі все перераховане вище: 

         В стані стресу можна звернутися за допомогою і підтримкою до інших. 
Вони не повинна долати стрес самотньо. 

         Різновидом психологічної допомоги є консультативна допомога або 

психотерапія, яку людині в стані стресу надає професіонал (консультант чи 

психотерапевт). 
Віра в Бога. 

         Отже, зі стресом можна боротися. Він може бути навіть корисним. Адже 

зустрічі з загрозами змушують нас замислюватися над життям, виробляти в собі 
терпіння, стриманість, мужність, волю, удосконалюватися. 

           Список використаних джерел: 

1. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Основи 

психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій: 
Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 

 

Котул В.С. (ВІКНУ)  

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед військовою 
психологією, є адаптація військовослужбовців до нових умов. Ця проблема є 

актуальною на сучасному етапі реформування Збройних Сил України.  

Вивчення результатів наукових досліджень стосовно адаптації 
особистості до різних умов її діяльності дозволяє стверджувати, що 

зацікавленість цією проблемою досить велика, а саме: окремі аспекти цієї 

проблеми у різні роки розглядали М. Вудкок, О. В. Данчева, В. Г. Зазикін, 

В. П. Казміренко, О. Г. Молл, Р. Розен, В. В. Третьяченко, Д. Френсіс, 
А. П. Чернишов, Ю. М. Швалб, Б. Швальбе, Х. Швальбе, В. М. Шепель, та інші. 

Враховуючи, що військове середовище, через свою специфіку, блокує 

багато звичних потреб особистості військовослужбовця, у нього з‘являється 

небезпека виникнення дезадаптації. Через це військові частини та інші 
військові формування щоденно потерпають від грубих порушень військової 

дисципліни, наслідком яких є скоєння злочинів, високий рівень травматизму та 

загибелі серед особового складу підрозділів.   
Під поняттям «соціально-психологічна адаптація військовослужбовця» 

слід розуміти складний соціально-психологічний процес, який полягає у 
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взаємодії особистості військовослужбовця і нового соціального середовища 

(умов військової служби), під час якого узгоджуються його потреби, мотиви та 

інтереси з вимогами військової діяльності та військового колективу. Цим 

процесом потрібно керувати, адже його результати (рівні соціально-
психологічної адаптованості) можуть не тільки мати негативний вплив на 

проходження військової служби військовослужбовцем, а взагалі – викликати 

складні дезадаптаційні явища, що можуть спотворити його особистісний 

розвиток. 
Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців передбачає 

єдність пристосування його до таких особливих умов діяльності та активного 

особистісного й професійного прояву у цій діяльності: 
- фізичних умов діяльності (психофізіологічний аспект); 

- військово-професійних завдань, що виконуються, та особливостей їх 

вирішення в особливих умовах (військово-професійний аспект); 

- фахової інформації та завдань службової діяльності тощо (посадовий 
аспект); 

- екстремальних умов бойової, навчально-бойової та інших різновидів 

службової діяльності, яка передбачає послідовні фази цього процесу (фаза 
початкової декомпенсації, коли особистість усвідомлює впливи на організм та 

психіку зовнішніх чинників середовища, що викликає певний дисбаланс в 

поведінці людини; фаза часткової компенсації характеризується тим, що 

людина частково пристосовується до оточуючих умов чи пристосовує їх до 
свого психічного стану; фаза повної компенсації, коли відновлюється 

дисбаланс психічної рівноваги організму особистості, викликаний 

ситуаційними умовами); 
- соціальних компонентів військового середовища (соціально-

психологічний аспект); 

- цілей, смислу і результатів військово-професійної діяльності 

(особистісний аспект). 
Отже, психологічну адаптацію військовослужбовця, на нашу думку, слід 

розглядати як діалектичну єдність процесів його пристосування до несення 

служби в особливих умовах військової діяльності й одночасно можливість 
перетворення ним умов цієї діяльності, що відбувається за рахунок 

особливостей його особистості. 

к.психол.н. Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

КРИЗОВИХ КЛІЄНТІВ 

Групова кризова терапія (ГКТ) задовольняє підвищену потребу кризових 

клієнтів у психологічній підтримці та практичній допомозі з боку оточуючих. 
ГКТ має ряд переваг у порівнянні з індивідуальною терапією. Група дає 

можливість клієнту побачити, що він не один, що труднощі, які виникли у 

нього притаманні і іншим людям – це є більш дієвим. Завдяки обміну життєвим 
досвідом між учасниками групи, репертуар навичок адаптації при ГКТ суттєво 
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збільшується та клієнти завдяки груповій підтримці скоріше використовують їх 

на практиці.  

Показання для проведення ГКТ: наявність суїцидальних тенденцій або 

висока ймовірність їх виникнення при погіршенні кризової ситуації; явна 
потреба у психологічній підтримці та практичній допомозі; встановлення 

значимих стосунків на заміну втраченим; необхідність створення 

терапевтичної,  життєвої оптимістичної перспективи, необхідність у розробці 

нових способів адаптації. 
Деякі клієнти розглядають свою участь у групі лише для того аби 

відволіктись від психотравмуючої ситуації, відновити сили, аби далі діяти 

попереднім, показавши свою неефективність методом. 
На етапі кризової підтримки необхідно забезпечити емпатійну підтримку 

клієнта всією групою, сприяти зникненню у нього відчуття безнадійності та 

відчаю, а також уявлення про унікальність та непереносимість його страждань. 

У результаті отримуємо полегшення від реагування переживань, що призводить 
до зниження афективної напруги. 

Етап кризового втручання необхідно присвятити пошуку оптимального 

методу вирішення кризової ситуації, досягти, щоб клієнт міг розпізнати у себе 
неадаптивні установки, які йому заважають вийти з кризи.  

Етап тренінгу навичок адаптації необхідно починати лише після того, як 

клієнт  остаточно вирішив змінювати свої позиції щодо вирішення кризової 

ситуації. На цьому етапі необхідно закріпляти нові способи рішення проблеми, 
корекцію ряду неадаптивних особистісних рис. Можна використовувати 

аутотренінг, метод проблемних дискусій, рольовий тренінг та психодраму. 

Проблемна орієнтація ГКТ вимагає сфокусованості заняття саме на 
кризовій ситуації, тому позиція терапевта є директивною. Психотерапевту в 

кризовій групі частіше необхідно застосовувати прямі питання, пропонувати 

теми дискусій та способи вирішення проблем. А якщо виявляються суїцидальні 

ризики у клієнтів, то необхідно здійснювати безпосереднє керівництво їх 
поведінкою.  

к.психол.н. Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

 
ЗВ‟ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК З 

ПРИЧИНАМИ ВИНИКНЕННЯ БОЙОВОГО СТРЕСУ  

 

Аналіз індивідуальних властивостей військовослужбовців – учасників 
антитерористичної операції дозволив виділити основні психологічні чинники 

причин виникнення бойового стресу: 

1. Рівень розвитку бойового стресу залежить від певних індивідуально-

психологічних та індивідуально-типологічних особливостей 
військовослужбовця. Більш стійкими до виникнення бойового стресу 

виявляються військовослужбовці з психопатійним та частково шизоїдним 

типами характеру. 
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2. Бойовий стрес є передумовою виникнення психічних розладів (але при 

наявності бойового стресу у військовослужбовця психічні розлади можуть й не 

спостерігатися). 

3. Бойовий стрес загострює (у межах норми) властивості особистості, але 
тільки паранойяльний тип характеру набуває ознаки акцентуації. 

4. Демонстративна, емотивна та гіпертимна акцентуації не корелюють з 

показником бойового стресу. 

5. Вплив бойового стресу на психіку військовослужбовця викликає зміну 
рис його характеру. При виникненні бойового стресу може спостерігатися 

прояв циклотимічної та екзальтованої акцентуацій, що свідчитиме про 

розбалансованість нервової системи військовослужбовця. 
6. Максимальний прояв в умовах бойових дій матимуть захисні 

механізми «заперечення» та «раціоналізація», але їх використання не зможе 

врятувати військовослужбовця від психотравматизації. Більш продуктивними 

виявляються захисні механізми «проекція» та «компенсація», хоча, як 
показують дослідження, психіка військовослужбовця і при їх використанні все 

рівно не може стовідсотково протистояти виникненню бойового стресу. 

7. Копінг-стратегії «самоконтроль», «пошук соціальної підтримки», 
«планування вирішення проблеми» та «позитивна переоцінка» не є 

ефективними, оскільки не корелюють з показником бойового стресу. 

Неконструктивні копінг-стратегії можуть бути ефективно використані при 

першій психологічній допомозі військовослужбовцям. 
8. Бойові умови позитивно впливають на розвиток комунікативного 

потенціалу військовослужбовця, тобто збільшують значення таких понять, як 

«єдність», «колектив», «побратим».  
9. Військовослужбовець, який буде найменше підлягати впливу бойових 

стрес-факторів залежно від рівня його особистісного адаптаційного потенціалу, 

матиме такі характеристики: високий рівень нервово-психічної стійкості, що 

обумовлюватиметься високим рівнем працездатності, у тому числі в бойових 
умовах; високу толерантність до несприятливих фізичних та психічних 

навантажень; достатню швидкість адаптації до колективу; неконфліктність; 

адекватну оцінку власної ролі у колективі.  
10. Суїцидальний ризик є наслідком бойового стресу. 

 

Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

Доброгурська О.Б. (ВІКНУ) 

 

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

За ступенем активності курсантів чи характером їхньої навчально - 

пізнавальної діяльності можна виокремити імітаційні та не імітаційні методи. 
Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності 

розподіляються на ігрові та не ігрові. 
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Педагогічна гра має істотну ознаку - чітко поставлену мету навчання й 

відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в 
явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. 
Ігрова форма занять створюється на заняттях за допомогою ігрових прийомів і 
ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної 
діяльності. До ігрових належать розігрування ролей і ділові ігри різних 
модифікацій. Вони заповнюють ту прогалину в навчальному процесі, яку не 
можуть компенсувати інші методи (наприклад словесні методи, практичні заняття 
тощо), але не замінюють їх. Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності 

дає змогу ознайомитися зі специфікою і особливостями певної професійної 
діяльності, а також сприяє відчуттю своєї ролі в ній. Окрім того, вони суттєво 
допомагають закріпленню й поглибленню знань, отриманих під час лекцій, 
семінарів, практичних занять, удосконаленню практичних навичок та вмінь, 
створенню умов для активного обміну досвідом [1]. 

Основна функція цих занять полягає в навчанні шляхом дій (чим ближча 
ігрова діяльність учнів до реальної ситуації, тим вища її навчально-пізнавальна 
ефективність). Основними різновидами ігрових методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності є метод інсценування і ділові ігри. Метод інсценування 
викликає сильні почуття і, відповідно, впливає на емоційно-вольову сферу 
особистості. Один із найдавніших методів навчання, він найбільш ефективний і на 
сьогодні, бо забезпечує умови максимального наближення дидактичного процесу 
до дійсності [2]. Характерними особливостями цього методу є, по-перше, 
ознайомлення учасників заняття з конкретною дидактичною ситуацією, яка 
відповідає професійній діяльності і потребує вирішення; по-друге, надання їм 
ролей конкретних посадових осіб, які існують в реальній ситуації; по-третє, 

розподіл цих ролей між учасниками гри. Метод інсценування забезпечує учням 
такі умови для занять, які не в змозі створити інші методи навчання - випробувати 
на собі результати своїх рішень і дій. 

Список використаних джерел: 
1. Вачугов Д. Д. Практикум по менеджменту: деловые игры : учеб. пособие / 

Д. Д. Вачугов, В. Р. Веснин, Н. А. Кислякова. ; под ред. Д. Д. Вачугова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 192 с. 

2 . Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник 

для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316с. 
 

к.психол. Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

Біліченко В.М. (ВІКНУ) 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 

КЕРІВНИЦТВА ВВНЗ ТА ОФІЦЕРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 

ВИКЛАДАЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Рекомендації щодо створення позитивного іміджу керівника (керівництва) 

ВВНЗ. Образ керівника має бути правдоподібним і вірогідним. Доречні стримані 
висловлювання, інформація без гіперболізації, нав‘язливості та зайвої емоційності, 
демонстрування успіхів, щира зацікавленість, вагома аргументація тощо; образ 
має бути яскравим і конкретним; образ має бути доступним для розуміння навіть 
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неспеціалістів із певної галузі (завдяки цьому інформацію про об‘єкт легко і 

просто засвоїти та швидко запам‘ятати, у результаті вдається уникнути небажаних 
наслідків);  образ має бути цікавим для соціуму(курсантів). 

З огляду на специфіку військової діяльності, зокрема на те, що вона 
пов‘язана із чималими нервовими витратами, можна додати ще декілька чинників, 
які будуть  впливати на формування позитивного іміджу керівництва: уміння 
регулювати свій психофізичний стан, адекватно виявляти його через поведінку в 
соціумі; уміння оптимально спілкуватися з будь-якою категорією людей, в тому 
числі з курсантами та колегами тощо; наявність та оптимальний вияв емпатійних 

здібностей; наявність і вияв у взаємодії ерудиції та професійної компетентн

— це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, 
який керується фасилітатором (ведучим, керівником). Це одночасно процес та 
сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення 
складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані 
дії із максимальним залученням учасників процесу. 

Слід пам‘ятати, що позитивний імідж керівника створюють турбота про 

процвітання організації, інтереси підлеглих, належні умови несення служби, 
відкритість для співробітників, широке коло спілкування. 

Рекомендації щодо формування іміджу офіцерів, які займаються 
викладацькою діяльністю: здійснювати ефективну самопрезентацію, яка зробить 
сприятливе враження на оточуючих (особливо при першій зустрічі), як приклад, 
впевнено зайти в аудиторію; необхідно пам‘ятати, що спілкування офіцера-
викладача з курсантами може бути дієвим методом формування позитивного 
іміджу офіцера, або навпаки; необхідно на першому занятті знайти час для 

спілкування (знайомства), налагодити емоційний контакт, шляхом представлення 
самих курсантів та визначити правила подальшої взаємодії; знаходити час на 
підготовку до занять: заняття, яке проводить офіцер-викладач, особливо перше, 
повинно бути емоційно насиченим, цікавим, з безліччю прикладів (бажано зі свого 
власного професійного досвіду) та головною його особливістю повинно бути те, 
щоб курсанти розуміли, а навіщо воно їм згодиться у професійній діяльності, 
тобто його практична складова; важливим моментом є проводити заняття не 
читаючи з конспекту! 

 

к.психол.н. Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

к.філос.н.  Соколіна О.В. (ВІКНУ) 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 

ОФІЦЕРІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ У ВВНЗ З УРАХУВАННЯМ 

ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУРСАНТІВ 
Вікова категорія курсантів, що навчаються у ВВНЗ може бути досить 

різноманітною. Згідно класифікації вікових періодів, курсанти, які навчаються 

належать до наступних вікових категорій: пізній юнацький вік (період зрілої 
юності) та ранній дорослий вік (період ранньої дорослості). 
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1) Рекомендації щодо формування позитивного іміджу офіцера, спираючись 

на вікові особливості юнацького віку (а саме періоду зрілої юності), можуть бути 
наступні:  

звертатися до курсантів на «Ви» – це буде формувати самосприйняття 
курсанта не як дитини, або підлітка, а як дорослої людини, причому, навіть, якщо 
офіцер робить зауваження курсанту за якість порушення – все одно на «Ви»;  

обов‘язково повинні бути виключені образливі слова або будь-яке 
неповажне ставлення до особистості курсанта, тому, навіть, якщо офіцер буде 
робити зауваження, то самооцінка курсанта не буде травмована (що у іншому 

випадку є для нього досить болючим у даному віковому періоді та не сприяє 
формуванню позитивного іміджу офіцера в його очах); 

при спілкуванні з курсантами використовувати «об‘єднуючі поняття», а 
саме: «ми – військовослужбовці», «наші обов‘язки», «наша з вами 
відповідальність», «наша професійна діяльність» та інше – це буде сприяти 
формуванню ідентичності курсанта; 

ділитися з курсантами позитивними фактами своєї військової кар‘єри, 
методами професійного зростання, а, можливо, і своїми особистими професійними 

планами на майбутнє; 
дружніх стосунків з курсантами бути не повинно; 
рекомендується показувати курсантам свої прагнення у розвитку 

інтелектуальних здібностей, тим самим формуючи відповідні інтереси у курсантів 
(наприклад, у вивчені англійської мови). 

2) Рекомендації щодо формування позитивного іміджу офіцера, спираючись 
на вікові особливості дорослого віку (а саме періоду ранньої дорослості), можуть 
бути наступні. 

Слід зазначити, що усі рекомендації щодо формування позитивного іміджу 
офіцера, які були надані раніше, також мають місце і при взаємодії з курсантами-
контрактниками, але тут включається ще одна важлива складова, а саме 
професіоналізм та досягнення у службово-бойовій діяльності. На відміну від 
курсантів більш молодого віку, які більше уваги звертають на зовнішність офіцера, 
його манери, поведінку та інші особистісні якості, у взаємодії з дорослою 
людиною переважають знання та вміння офіцера, але самопрезентація (особливо 
при першій зустрічі) також дуже вагома. 

 

Кульчицький О.С. (НУОУ імені Івана Черняховського) 
 

ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Сучасне світове, в тому числі і українське, суспільство переживає 

сьогодні складні трансформації, які вимагають змін найрізноманітніших сторін 

життя особистості. Остання повинна володіти новим типом мислення та бути 

здатною ефективно розв‘язувати свої життєві та професійні проблеми. 
Не стоїть осторонь цих перетворень і вища військова школа, яка вбачає у 

майбутньому викладачі ВВНЗ особистість, яка володіє новим педагогічним 

мисленням. Метою підготовки майбутніх викладачів ВВНЗ є формування 

інтелектуально розвиненої особистості кваліфікованих працівників, які вільно 
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володіють професією, готові до постійного професійного вдосконалення, здатні 

до прояву самостійності і творчої самореалізації, і які є рушійною силою 

здійснення предметних і соціокультурних перетворень. 

Викладач ВВНЗ – це педагог, який швидко орієнтується в численних 
педагогічних новаціях, уміє критично підходити до їх аналізу, генерувати 

власні інноваційні ідеї, володіє здатністю ефективного вирішення складних 

педагогічних ситуацій тощо. 

Зазначимо, що український педагогічний словник за редакцією 
С. Гончаренка дає наступне визначення поняття ―педагогічне мислення‖: ―це 

здатність учителя застосовувати теоретичні положення філософії, психології, 

педагогіки, методики в конкретних педагогічних ситуаціях навчально-виховної 
роботи; вирішувати педагогічні завдання; використовувати педагогічні ідеї в 

конкретних ситуаціях діяльності; ―бачити‖ в конкретному явищі його 

педагогічну суть. Педагогічне мислення дозволяє вчителеві проникати в 

причинно-наслідкові зв‘язки педагогічного процесу, аналізувати свою 
діяльність, погляди, переживання, знаходити науково обґрунтоване пояснення 

успіхів і недоліків, передбачати результати роботи‖ [1, с. 252]. 

Отже, майбутній викладач ВВНЗ вже сьогодні повинен вирізнятись не 
лише високим рівнем теоретичної підготовки, але високим рівнем 

сформованості особистості, володіти високим рівнем культурного потенціалу, 

психолого-педагогічної підготовки, готовності до саморозвитку, 

самовдосконалення. 
Список використаних джерел 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 

1997. 373 с. 

Куцова М.О. (НПУ імені М.П. Драгоманова) 

 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується впровадженням 
нових технічних засобів і технологій, зміною монопрофесіоналізму на 

поліпрофесіоналізм. Це призводить до того, що професійний і діловий світ 

потребує фахівців, здатних успішно і ефективно знаходити і реалізовувати себе 
в соціальноекономічних умовах, що змінюються дуже швидкоплинно. 

Соціологи передбачають, що ХХI століття буде століттям жінки. Фемінізація 

збройних сил викликала потребу в переоцінці колишніх уявлень про місце 

жінок та їх ролі. Тема жінка на війні доволі дискусійна. Досі побутують 
стереотипи про те, що захищати країну та охороняти слабших – це завдання 

чоловіків. Більшість аргументів тримаються на твердженні, що жінки є фізично 

слабшими, і не ефективно діють у бойовій ситуації.  Хоча численні 

дослідження переконливо свідчать, що, незважаючи на об'єктивну фізичну 
слабкість у порівнянні із чоловіками, жінки більш витривалі, тому при тривалих 

навантаженнях можуть, наприклад, довше залишатися на дистанції та 

продовжувати біг.  Особливістю сьогодення є те, що жінки-військовослужбовці 
опановують бойові спеціальності, на перший погляд не властиві жінкам: 

льотчик, штурман, моряк, десантник та інші. Вони також реалізують себе в 
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службі і на традиційно "жіночих" військових посадах юристів, медиків, 

зв'язківців, психологів тощо. За відгуками командирів військових частин та 

підрозділів саме військовослужбовці-жінки найбільш ретельно та старанно 

виконують свої службові обов'язки. Основними позитивними моментами у 
військовій службі жінок, за оцінками їх колег є: велика працездатність; 

внутрішня самодисципліна; відповідальність за доручену справу; 

професіоналізм.  

Отже, наявність жінок з вищими військовими званнями має не тільки 
статистичну значущість. Факт надання вищих офіцерських звань 

військовослужбовцям-жінкам демонструє те, що у них є можливість сходити на 

вершину військової кар'єри. Це важливий психологічний чинник для жінок в 
армії, яким необхідна самореалізація. 

Лемешко Р.Ю. (ВІКНУ) 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Людська психіка є дуже гнучкою, вона пристосовується, швидко реагує, 

високоефективна, самовідновлюється система, що володіє великим запасом 
міцності і величезними резервами. Але все-таки і в такої системи є свої слабкі 

сторони і граничні пороги витривалості. Страх перед дійсністю визиває 

прагнення бігти від реальності. В більшій мірі страх властивий людям з 

низькою пристосовуваністю до труднощів і низькими адаптаційними 
здібностями. У пошуках засобів захисту від напруги, стресу у таких людей 

найчастіше розвиваються форми адиктивної поведінки. Адиктивна поведінка 

пов'язана з бажанням людини уникнути реального життя шляхом зміни стану 
своєї свідомості. 

Адиктивна поведінка - один з типів девіантної (що відхиляється) 

поведінки з формуванням прагнення до відходу від реальності шляхом штучної 

зміни свого психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або 
постійної фіксацією уваги на певних видах діяльності з метою розвитку 

інтенсивних емоцій. 

Нажаль, в Збройних Силах України  дуже поширена така проблема, бо 
саме алкоголь, наркотики   є  найпоширенішим і найпростішим способом зняти 

стрес, відволіктись від проблем  і на мить забути про будь які проблеми. 

Оскільки наша країна перебуває у стані війни, то  це питання стоїть гостріше 

.Наша армія  не мала такої практики і достатнього досвіду у веденні війн, тому 
це створило масу проблем і не вирішених питань перед керівництвом. Ця 

проблема зачепила не лише Збройні Сили України  але і інших країн світу. Це 

демонструє нам статистика Адиктивна поведінка серед військовослужбовців у 

війнах Під час воєн у Кореї та В‘єтнамі від 30 до 45% американських 
військовослужбовців уживали наркотики або зловживали алкоголем, значна 

кількість у подальшому ставали залежними від них. На думку низки авторів, 

уживання психоактивних речовин дозволяло комбатантам тимчасово 
справлятися з психологічними проблемами. У першому періоді війни у 

В‘єтнамі всі психічні розлади становили лише 5% від числа бойових санітарних 
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втрат. Однак, у подальшому, цей показник зріс до 60%. Зі складу 

експедиційного корпусу збройних сил США, який перебував в Індокитаї, 

щомісяця звільнялися, як ―невиліковні наркомани‖, від 1 до 2 тис. 

військовослужбовців. Серед них 50% уживали марихуану, 17,4% – опіум, 2,5% 
– героїн. Основні представники цієї групи – молоді солдати у віці від 18 до 23 

років. Причому в бойових підрозділах відсоток тих, хто вживав наркотики, був 

вищим, ніж у тилових. Серед офіцерів і унтер-офіцерів особи, які вживали 

наркотики, складали від 10 до 20%. Проявився тісний взаємозв‘язок адиктивних 
розладів із іншими формами деструктивної поведінки: було встановлено, що 

серед солдатів, що утримуються на гауптвахті у зв‘язку з протиправними діями, 

63% постійно вживали марихуану, а понад 40% американських солдатів, які 
поверталися з Південного В‘єтнаму, проявляли схильність до агресивної 

поведінки та насильства. За даними зарубіжних психіатрів, у роки афганської 

війни близько третини психічних порушень були викликані вживанням 

наркотиків або алкоголю. Так, серед психічних розладів у рядового складу 31% 
був викликаний наркотизацією опіумом і гашишем, 35,2% психічних розладів у 

офіцерів були обумовлені вживанням алкоголю. Це, незважаючи на ―сухий 

закон‖, якого дотримувалися в ―обмеженому контингенті військ‖. За 
офіційними даними МОЗ України, кількість військовослужбовців (учасників 

АТО), які знаходились у 2015 році з розладами психіки та поведінки в 

психіатричних і наркологічних стаціонарах, складає 3791 особу. З них через 

уживання психоактивних речовин (ПАР) – 1877 осіб або 49,5% від усіх осіб 
(учасників АТО). 

Формування залежної поведінки  

 Перший етап - «Перші спроби». Спочатку відбувається знайомство 
з наркотиком епізодично, з отриманням позитивних емоцій і  збереженням 

контролю.  

 Другий етап - «адиктивний ритм». Поступово формується стійкий 
індивідуальний ритм вживання з відносним контролем. Цей етап часто 

називається стадією психологічної залежності, коли наркотик дійсно допомагає 

на деякий час поліпшувати психофізичний стан. Поступово відбувається 
звикання до все більш великих доз наркотику, одночасно з цим накопичуються 

соціально-психологічні проблеми і посилюються дезадаптивні стереотипи 

поведінки.  

 Третій етап - «Адиктивна поведінка» (адикція стає стереотипним 
механізмом реагування). Характерне почастішання ритму вживання при 

максимальних дозах, поява ознак фізичної залежності з ознаками інтоксикації і 
повною втратою контролю. Захисний механізм адикта виражається в 

наполегливому запереченні існуючих у нього психологічних проблем. Але на 

підсвідомому рівні виникає почуття тривоги, неспокою, неблагополуччя (звідси 

і поява захисних реакцій). Відбувається внутрішній конфлікт між «Я 
колишнім» і «Я адиктивним».  

 Четвертий етап - повна перевага адиктивної поведінки. Початкове 
«Я» зруйновано. Наркотик перестає приносити задоволення, він вживається для 
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того, щоб уникнути страждання чи болю. Все це супроводжується грубими 

змінами особистості (аж до психічного розладу), контакти вкрай ускладнені.  

 П'ятий етап - «Катастрофа». Відбувається руйнування особистості не 

тільки в психічному, а й у біологічному планах (хронічна інтоксикація призводить 
до ураження органів і систем життєдіяльності людського організму). 

 На заключному етапі адикти часто порушують громадський порядок, 

вимагають гроші, роблять крадіжки, завжди існує ризик покінчити з собою. 
Основні мотиви: відчай, безвихідь, самотність, ізоляція від світу. Можливе 
виникнення емоційних зривів: агресія, лють, які змінюються пригніченістю. 

Отже таким чином можна підвести підсумок ,що питання адиктивної 
поведінки в Збройних Силах України  є досить актуальною і не до кінця вивченою 
. Військовим психологам слід звернути увагу на проблему і перейняти досвід 
інших країн світу аби нейтралізувати і зменшити випадки адиктивної поведінки 
серед військовослужбовців. Це  зменшить випадки порушень дисципліни в  

Збройних Силах України  (самовільного залишення військової частини ,випадків 
суїциду та інших злочинних випадків ). 

Список використаних джерел : 
1. Методичний посібник «Психологічне вивчення особового складу 

Збройних Сил України»  ФОП Маслаков, 2019. Ғ 288 с. 
2. Стаття «Психологічні механізми формування адиктивної особистості» 

Штейн Н. Г., здобувач ХНУ ВС (м. Харків) 
3. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. 

Частина 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. 
– 172 с. 

Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 
Основою подальшого впровадження інформаційних технологій в  

суспільство є інформатизація вищої освіти, яка повинна випереджати 

інформатизацію інших соціальних інститутів, оскільки саме тут формуються 
соціальне, психологічне, загальнокультурне і професійне підґрунтя для 
інформатизації суспільства. Уміння самостійно набувати знання на сучасному 
етапі розвитку інформаційного суспільства перетворюється в життєву 
необхідність кожного. 

Одними зі стратегічних напрямків розвитку освіти відповідно до 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є: 
«створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх 
моделей, забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього 

життя, інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-
ресурсного забезпечення освіти і науки, створення сучасної матеріально-технічної 
бази системи освіти». 

Зростання обсягів інформації, стрімкий розвиток техніки та виробництва, а 
також інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернет-ресурсів 
інтенсифікували процес навчання, зумовили необхідність підготовки 
висококваліфікованих фахівців використовуючи новітні методики навчання та 
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створили якісно нове інформаційно-освітнє середовище, середовища без кордонів 

з можливістю застосування електронного навчання. Бурхливий розвиток 
інформаційних технологій сприяв активному їх упровадження в навчальний 
процес, змінюючи форми, методи та технології підготовки майбутніх фахівців у 
закладах вищої освіти (ЗВО). Одним із розповсюджених напрямів інформатизації 
вищої освіти у освітньому просторі багатьох країн є широке використання 
електронного навчання. 
Електронне навчання (Від загальноприйнятого терміна e-learning; насправді 
поняття «дистанційне навчання» і e-learning нерівнозначні, але в Україні зазвичай 

трактуються однаково) займає в сучасній системі навчання міцні позиції, 
органічно доповнюючи очне навчання і різноманітні очні курси. У (ЗВО) 
розроблено велику кількість електронних курсів, орієнтованих на використання 
ІКТ в навчанні. Основною ціллю будь якого ЗВО є передусім підготовка фахівця, 
який є компетентний у своїй професійній сфері, здатний до ефективної роботи за 
спеціальністю у відповідності до світових стандартів, а також здатного до 
непереривного самовдосконалення і саморозвитку. Стандартне навчання в ЗВО 
перестає бути актуальним. Стрімкий темп життя залишає все менше часу для 

навчання в аудиторних класах. Все більша кількість людей намагаються отримати 
освіту з мінімальними часовими втратами. Принцип поєднання аудиторних і 
електронних форм викладання, тобто ведення так званого змішаного навчання – 
забезпечує можливість комбінування в навчальному процесі аудиторної та 
електронної форм навчання. Сьогодні змішане навчання є одним із ключових 
конкурентних переваг ЗВО. Використання ІКТ технологій засвідчило переваги їх 
над традиційними методичними системами навчання в контексті реалізації 
особистісно-орієнтованого підходу, оскільки більшою мірою сприяють реалізації 

принципів індивідуалізації й диференціації навчального процесу, розширенню 
його змісту, підвищенню інтенсифікації і результативності навчання в цілому. 
Отже, актуальність більш детального вивчення використання змішаного навчання 
під час підготовки військових фахівців зумовлена: 

 значною інформатизацією суспільного життя, стрімким розвитком ІКТ, та 

їх повсюдному запровадженню в освітнє середовище (цифрові технології стали 
значущим джерелом знань); 

 забезпеченням доступності, якості та ефективності вищої освіти завдяки 

поширенню електронного навчання; 

 підвищенням рівня інтеграції комп'ютерних, інтернет-технологій та 

активним впровадженням у військову освіту Збройних Сил України дистанційної 
форми навчання (створенням комфортного освітнього інформаційного 
середовища, використанням ІКТ, що доставляють необхідний навчальний 
матеріал); 

 необхідністю розробки методики використання змішаного навчання при 

підготовці майбутніх викладачів ВВНЗ; 

 потребою в постійному удосконалені професійних компетентностей 

військових фахівців, зростанням ролі їх безперервної освіти, необхідністю 
непереривного самовдосконалення і саморозвитку. 
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к.пед.н. Марченко Н. В. (НПУ ім. М.П.Драгоманова) 

 
ТЬЮТОРІАЛ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Тьюторіал – це форма роботи в закладах вищої освіти, що спрямована на 

організацію, коригування та контроль самостійної роботи студентів 1]. 
Викладач здійснює взаємодію з групою чи індивідуально зі студентом шляхом  

розподілу завдань та детальним інструктажем щодо їх виконання. 

Тьюторіал характеризуються високою інтерактивністю. Основною його 
метою є глибоке ознайомлення студентів із предметом, що вивчається, 

обговорення творчих проектів (есе) під час занять (двічі у місяць) та розвиток 

творчого потенціалу. Дана форма самостійної роботи студентів дозволяє 

навчити їх думати, наприклад, синтезувати різні джерела, формулювати власні 
тези та доводити їх, передбачати критику своїх аргументів та відповідати на 

запитання. 
Тьюторіали сприяють розвитку: 
- основних навичок студентів (наприклад, ідентифікації та оцінці 

відповідних ресурсів, впевненому усному чи письмовому спілкуванню, 
ефективному управлінню часом, критичній самооцінці); 

- здатності мислити та діяти як професіонал; 
- продуктивній взаємодії студента та тьютора під час вирішення завдань, 

що сприяє підтримці його особистісного розвитку протягом усього відрізку 

освітнього процесу. 
Основні стратегії ефективного тьюторіалу:  
- планування – чітке виокремлення основних проблем, які необхідно 

розглянути протягом заняття, завчасне формування наочного матеріалу та кількох 
додаткових питань, які дотичні до проектів студентів; 

- спілкування – створення середовища, в якому студенти активно беруть 
участь в обговоренні представлених результатів самостійної роботи як власних, 
так і колег; 

- взаємодія – налагодження органічного зв‘язку між отриманими знаннями 
з предмету та результатами самостійної роботи над проектом, тобто вироблення 
практичних фахових навичок. 

- система запитань – підтримка конструктивної дискусії, «мозкових атак» 
тощо; 

- постійна робота над завданням – проведення інструктажу щодо мети та 
цілей завдання, термінів виконання, а також допомога під час їх виконання; 

- мотивація та ін. 

Отже, тьюторіал дозволяє створити максимально сприятливе середовище 
для самостійної роботи студента та розвитку особистості професіонала, який 
впевнений у собі, здатний доказово формулювати власну думку та презентувати 
напрацювання колегам.  

Список використаних джерел: 
1. Вишомірська Н.А. Тьюторіали, як форма організації самостійної роботи 
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студентів на агробіологічному факультеті Національного університету біоресурсів 

і природокористування України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Pedagogica/47828.doc.htm. 

 

к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 
 

ТВОРЧІ ЯКОСТІ СЛУХАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
Сучасні вітчизняні ВВНЗ приймають активну участь у підвищенні 

кваліфікації військовослужбовців різних військово-облікових спеціальностей. Не 
стоїть осторонь і Військовий інститут Київського університету імені Тараса 
Шевченка. Так, на базі кафедри військової психології та педагогіки здійснюється 
підвищення кваліфікації офіцерів-психологів військових частин і підрозділів ЗСУ. 

Професію військового психолога можна з упевненістю віднести до творчих. 
Ситуації, з якими офіцер-психолог стикається у своїй професійній діяльності, 
завжди потребують творчого підходу.  

Як і в кожній особистості, в особистості слухача ВВНЗ присутні творчі 

якості, на які професорсько-викладацький склад кафедри спирається формуючи у 
нього творчий підхід до розв‘язання нестандартних ситуацій. 

Розглянемо творчі якості слухача ВВНЗ враховуючи структуру його 
особистості. В структурі будь-якої особистості є чотири складові: психічні 
процеси, психічні стани, психічні властивості та психічні утворення. 

Такі творчі якості як позитивне уявлення про себе, творчий інтерес, 
допитливість, потяг до пошуку нової інформації, фактів є елементами підсистеми 
спрямованості (психічна властивість особистості). 

Позитивне уявлення про себе – це відносно стійка, значною мірою 
усвідомлена система уявлень слухача про себе самого, про свої можливості. На 
основі цієї творчої якості слухач ВВНЗ вибудовує свою комунікацію з соціальним 
середовищем: з керівництвом, підлеглими, військовослужбовцями, які потребують 
його професійної допомоги і в решті решт з сім‘єю. Оцінити рівень сформованості 
даної якості дозволяють такі критерії: сформована самосвідомість, самооцінка і 
рівень вимог відповідають одне одному, реальна оцінка себе, своїх можливостей, 
якостей і місця серед інших людей (високий рівень). Деякі розходження між 

самооцінкою і рівнем вимог, реальна оцінка, але з тенденцією завищеної або 
заниженої (середній рівень). Великі розходження, занижена або завищена оцінка 
самого себе (низький рівень). 

Творчий інтерес, допитливість – це форма вияву пізнавальної потреби, що 
забезпечує спрямованість особистості на творчість. Проявляється дана якість у 
слухача ВВНЗ у формі відвідування найрізноманітніших тренінгів, перегляду 
вебінарів, читанні спеціальної науково-психологічної літератури. Оцінити рівень 
сформованості даної якості допоможуть такі критерії: нестимульована зовні 
зацікавленість навколишнім середовищем, різними явищами, зацікавленість новою 

інформацією і формами діяльності, розв‘язанням нестандартних проблем (високий 
рівень). Ситуативний вияв зацікавленості, зумовлений стимулюванням ззовні; 
зацікавленість має тенденцію бути недовгочасною (середній рівень). Відсутність 
зацікавленості (низький рівень). 

http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Pedagogica/47828.doc.htm
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Потяг до отримання нової інформації, фактів – це потреба слухача ВВНЗ у 

пошуку нових фактів, задоволення інформаційного голоду. Критерії оцінки: 
самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку (високий рівень). 
Потяг до пошуку, який потребує початкового зовнішнього стимулювання і свідомо 
не проектується на службову діяльність (середній рівень). Відсутність потягу до 
пошуку нової інформації або він слабко виражений (низький рівень). 

 

Мартиненко О.Ю. (ВІКНУ) 

 Ряба Л.О. (ВІКНУ) 

 

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ 

ПСИХОЛОГІВ 

 В умовах сучасності Збройним Силам України необхідні компетентні 

фахівці, які володіють сукупністю професійних знань, практичних умінь і 
навичок, виявляють здатність постійно працювати над собою і прагнення 

максимально реалізуватися. 

Внаслідок поступових закономірних змін українського суспільства 

особливо важливими стають такі категорії людського існування як свідомість 
буття, індивідуальність самовираження, творчість, розвиток своїх можливостей, 

самоактуалізація та самореалізація[1]. Проблема професійної самореалізації є 

надзвичайно актуальною, оскільки професійна діяльність становить досить 
значну частку життя дорослої зрілої людини[2].  

Термін «самореалізація» вперше зустрічається в гуманістичних 

концепціях, згідно з якими людина розглядається як свідома істота, здатна до 

саморефлексії, саморозвитку, самовдосконалення. Особливо яскраво цю думку 
розвинули такі вчені, як Р. Мей, А. Адлер, К. Хорні, К. Роджерс,        В. Франкл, 

і, зокрема А. Маслоу наголошував на важливості вивченні психічно здорових 

особистостей, позбавлених будь-яких видів неврозів і психозів. 
Проаналізувавши праці зазначених науковців, пропонуємо власне 

визначення самореалізації: самореалізація – це сукупність інструментально-

стильових і мотиваційно-смислових характеристик, що забезпечують сталість 

прагнень і готовність до самовираження особистості в різних сферах 
життєдіяльності в процесі онтогенезу, а також здатність до ефективної 

взаємодії з оточуючим середовищем. 

Варто зазначити, що усвідомлення професійної самореалізації впродовж 
життя і кар‘єри проходить суттєві трансформації, що пояснюється 

безперервним особистісним розвитком людини або її пристосуванням до 

актуальних обставин і ситуацій[3]. 

Таким чином, можемо встановити, що основними чинниками професійної 
самореалізації військових психологів є: 

1) особливості особистості та її задатки; 

2) мотивація та ціннісна орієнтація; 
3) професійне середовище  (колектив). 

Застосовуючи подальшу класифікацію, виокремлюємо внутрішні (тип 

нервової системи, задатки, нахили спрямованість особистості, її життєві 
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цінності та особисті мотиви до виконання певної діяльності) та зовнішні 

(оточення, колектив, наявність сил і засобів для здійснення професійної 

діяльності) чинники професійної самореалізації. 

Отже, існує чимало факторів, що впливають на самоздійснення 
військових психологів, що дає основу для глибшого дослідження даного 

проблемного питання. 

Список використаних джерел: 

1. Підлісний Ю.А. Особливості самоактуалізації військовослужбовців у 
професійній діяльності. Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 9. 

2. Пилипенко Н. М. Психологічні особливості самореалізації особистості 

в умовах професійної кризи. Соціальна психологія. 2005. ғ 3 (11). С. 72–79. 
3. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : 

Знание, 1996. – 308 с. 

Міроненко К.Є.(ВІКНУ) 

 

МОТИВАЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УСПІШНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ 

Вирішення практичних питань психології діяльності в особливих умовах 

вимагає глибокого і всебічного вивчення успішності діяльності суб‘єкта праці. 
На сьогоднішній день, в психологічній науці склалися різні концепції, щодо 

пояснення феномену успішності, розроблені психологічні моделі прогнозування 

успішності професійної діяльності для багатьох професій. Винятком не стала і 
військова сфера. 

Військова професійна діяльність – це один із специфічних видів людської 

діяльності. Специфіка військової діяльності, перш за все, характеризується 

екстремальними умовами виконання службових обов‘язків. Саме, умови з 
підвищеним ризиком для життя, визначають підвищені вимоги не лише до 

стану здоров‘я, фізичної підготовленості, але і до індивідуально-психологічних 

особливостей військовослужбовців. 
Розуміння того, що для досягнення цілей діяльності Збройним Силам 

України необхідні люди, які в змозі виконувати свої професійні обов‘язки в 

умовах підвищеної небезпеки, зумовлює актуальність проблеми психологічного 

професійного відбору, а фактично – прогнозування успішності 
військовослужбовців за індивідуально-психологічними показниками. 

У наукових працях обґрунтовано теоретичні засади системи професійного 

психологічного відбору військовослужбовців, де прослідковуються логічні та 
статистичні передумови використання в якості прогностичних факторів 

успішності професійної діяльності особистісних та мотиваційних 

характеристик суб‘єктів діяльності. 

Проте, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, у судженнях 
про поняття, чинники і діагностику професійного успіху зустрічається багато 

відмінностей та протиріч. Зокрема, це стосується співвіднесення понять 

―успішність‖, ―ефективність‖, ―надійність‖, відсутності критеріїв та правил 
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прогнозування професійної успішності військовослужбовців за мотиваційними 

та особистісними характеристиками, а також їх ефективності. 

Крім того, актуальність даного психологічного дослідження пов‘язана з 

тим, що при виконанні бойових задач в зоні проведення Операції Об‘єднаних 
Сил, успішність професійної діяльності військовослужбовця відіграє 

першочергову роль в збереженні обороноздатності держави. Вивчення 

проблеми успішності військово-професійної діяльності вносить вклад до 

проблеми структурної організації діяльності, сприяє розвитку психологічних 
концепцій успішності діяльності в особливих умовах та пов‘язане з 

доповненням психологічної теорії діяльності. 

 
к.пед.н. Мотика С.М. (ВІКНУ) 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 

ІМІДЖУ ОФІЦЕРАМИ КУРСОВОЇ ЛАНКИ ВВНЗ 
Проблемні питання на шляху формування позитивного іміджу офіцерів 

курсової ланки: 
 необхідно пам‘ятати, що ефективність виконання своїх професійних 

обов‘язків  обернено пропорційна позитивному ставленню курсантів до офіцера 
курсової ланки; 

 ігнорування певною частиною молоді системи соціальних цінностей і 

заборон, невихованість; 
 низький рівень мотивації курсантів щодо військової служби; 
 методи роботи офіцерів курсової ланки (згідно їх посадових обов‘язків) 

та їх вимоги, що висуваються до курсантів, адекватно сприймають та розуміють їх 
необхідність лише 36% курсантів, таким чином, формування позитивного іміджу 
за допомогою власних індивідуально-психологічних, моральних, професійних, 
організаційних  якостей офіцера можливе лише у зазначеній кількості курсантів; 

 для курсантів, які увійшли у 64% опитуваних, на нашу думку, необхідно 

розробити окремі методи роботи з ними, які будуть ґрунтуватися на наукових 
дослідженнях; 

 перебільшене ставлення до статусу курсанта; 
 вважаємо за необхідним розробити методи саме дисциплінарного 

врегулювання неповажного ставлення курсантів по відношенню до офіцерів (до 
неповажного ставлення також віднести інформацію у різноманітних соціальних 
мережах та месенджерах). 

У зв‘язку з зазначеними проблемними питаннями, достатньо вимогливими 

функціональними обов‘язками офіцерів, що охоплюють усі сфери навчально-
службової діяльності курсантів, недостатнім кадровим забезпеченням курсової 
ланки, найнижчою заробітною платою серед військовослужбовців ВВНЗ, 
некоректним поводженням деяких батьків курсантів та за недостатньою 
співпрацею офіцерів з вищим керівництвом ВВНЗ з питань навчально-службової 
діяльності курсантів у самих офіцерів знижуються мотивація до ефективного 
виконання поставлених задач, а тим паче, до роботи над формуванням свого 
позитивного іміджу. 
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Музичук А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАР'ЄРИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Головною метою управління кар‘єрою військовослужбовців за 

контрактом є: 

створення умов для гарантованого та якісного комплектування Збройних 

Сил України особовим складом, спроможним виконувати завдання за 
призначенням, ефективного використання його потенціалу під час 

проходження військової служби шляхом індивідуального підходу до кожного 

військовослужбовця; 
чітке розуміння військовослужбовцями своєї подальшої перспективи та 

службової кар‘єри, а також показників, яких вони повинні досягти для 

просування по службі [1]. 

Процес планування індивідуальної кар'єри починається з виявлення 
військовослужбовцями своїх потреб і інтересів (бажаної посади, рівня доходів і 

т.п.) і потенційних можливостей, на основі чого з урахуванням перспектив 

військової організаційної структури і об'єктивних особистих даних 
формулюються основні цілі кар'єри. Потім самостійно або за допомогою 

керівника і при консультації менеджера з персоналу визначаються варіанти 

просування за службою та необхідні для цього міри. 

Планування кар'єри повинно бути пов'язане з мотивацією просування по 
службі і бути довгостроковою програмою переміщення по горизонталі і 

вертикалі. В результаті у військовослужбовців має місце велика задоволеність 

службою, бачення перспектив, можливість планувати інші аспекти власного 
життя, цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію і готуватися до майбутньої 

роботи. Військовослужбовець, пов'язуючи життя з військовою організаційною 

структурою, стають більш лояльними, зацікавленими в продуктивній і якісній 

службовій діяльності. 
Засобами реалізації плану кар'єри є: 

успішна робота за посадою; 

професійний і індивідуальний розвиток; 
навчання; 

формування іміджу у військовій організаційній структурі. 

Усе це дозволяє успішно пройти через ряд послідовних посад і домогтися 

бажаного, здійснивши тим самим розвиток кар'єри. 
Список використаних джерел: 

1. Наказ Міністерства оборони України ―Питання управління кар‘єрою 

військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу за 

контрактом‖ від 20.12.2019. ғ 653. 

 

 

 

 

 



 98 

Муштатов Ю.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

Гайдаров С.С. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ВИТРИМКА І ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: ВИКЛИКІВ ТА 

ЗАГРОЗ 

Підготовка до виживання не матиме повного успіху, якщо її не 
розглядати як спеціальну підготовку, що взаємопов‘язана з різноманітними 

дисциплінами. Не може бути успішного виживання без належного рівня 

фізичної підготовленості та навпаки, фізично підготовлений 

військовослужбовець не може успішно виконувати завдання виживання без 
спеціальних знань, умінь та навичок та досвіду. Значну роль у виживанні 

відіграє воля до життя, виявляються такі фізичні резерви організму, про які, 

зазвичай, і не підозрюєш.  
Наявні напрацювання фахівців з витримки і виживання нажаль 

недостатньо впроваджувались у практику бойової підготовки військ, не 

враховувались сучасні реалії, у тому числі ‟гібридних війн‖. Все це сформувало 

дефіцит знань із сучасних способів виживання та дій військовослужбовців в 

екстремальних умовах, нестачу кадрів з підготовки до виживання, відсутність 

дієвої системи підготовки. 
Перехід на європейські стандарти підготовки, урахування досвіду 

бойового застосування Збройних Сил України під час виконання завдань у зоні 

проведення антитерористичної операції на сході нашої країни дали новий 

поштовх зазначеному питанню. Особливої актуальності питання витримки 
військовослужбовців під час впливу на них екстремальних факторів бойового 

середовища набуло для фахівців підрозділів спеціального призначення, 

льотного складу. Ситуації потрапляння в оточення, ізоляцію, дії на ворожій 

території спонукали вітчизняних науковців шукати ефективні способи, 
прийоми методи протистояння впливу несприятливих факторів.  

На даний час в українському війську успішно запроваджується Бойова 

армійська система (БАРС), яка здатна підвищити рівень бойового вишколу 
військовослужбовців та підрозділів ЗС України. Її метою є формування у 

військовослужбовців спеціальних навичок, що дозволять ефективно 

пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання 

в екстремальних ситуаціях, ефективно вести рукопашний бій, надавати 
домедичну допомогу пораненим і постраждалим та контролювати будь-яку не 

штатну (бойову) ситуацію. Крім того, у військових навчальних закладах, 

навчальних центрах активно впроваджуються різні ―Курси витримки та 
виживання‖. Вони проводяться із максимальною натуралізацією тих умов, в 

яких перебували військовослужбовців у зоні проведення АТО/ООС. 

Продовжується робота по удосконаленню стандартів підготовки. Їх наповнення 

відповідає змісту та характеру прийомів (дій) що використовують 
військовослужбовці на полі бою. 

З цих фактів можна зробити практичний висновок з даного дослідження, 

що у навчальній і бойовій обстановці деякі військовослужбовці і підрозділи 
можуть несподівано опинитися в таких умовах, що вимагатимуть від них 



 99 

прояву виняткової витримки, самоконтролю і сили волі, а також високого 

рівня розвитку спеціальних умінь і навичок. 

Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ 

Розвиток особистості та підготовка військових фахівців з високим рівнем 

інформаційно-комунікаційної компетентності, готових до ефективного 
застосування придбаних знань, призводить до актуалізації досліджень з проблеми 

визначення педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної культури 

майбутніх офіцерів Збройних Сил України у процесі професійної підготовки. У 

процесі розгляду, необхідно уточнити сутність понять ―умови‖ та ―педагогічні 

умови‖. Умови складають середовище, в якому виникає, існує й розвивається те чи 

інше явище або процес. Поза цим середовищем вони не можуть існувати. Умови 

обов‘язково впливають на хід та результат будь-якої діяльності. Цей вплив може бути 

як прямий, так і опосередкований. Л. Хоменко-Семенова [1] під педагогічними 

умовами розуміє сукупність взаємозалежних елементів освітнього середовища – 

факторів, що визначаються та усвідомлюються учасниками педагогічної взаємодії, 

реалізуються у освітньому процесі. За О. Попадич [2, с.175], педагогічні умови – це 

цілеспрямовано створені обставини у тісній взаємодії педагогічних, психологічних і 

соціально-економічних чинників (відносин, засобів тощо), що дозволяють педагогові 

ефективно здійснювати виховну або навчальну роботу. До педагогічних умов 

відносять ті, що створюються в освітньому просторі. Реалізація педагогічних умов 

забезпечує найефективніше протікання педагогічних процесів. Аналіз позицій різних 

дослідників відносно визначення поняття ―педагогічні умови‖, проведений Н. 

Іпполітовою та Н. Стєрховою дозволив виділити ряд положень: умови виступають як 

складовий елемент педагогічної системи; педагогічні умови відображають сукупність 

можливостей освітнього і матеріально-просторового середовища, які впливають 

позитивно чи негативно на його функціонування; реалізація правильно вибраних 

педагогічних умов забезпечує розвиток і ефективність функціонування педагогічної 

системи [3]. Під педагогічними умовами було визначено сукупність зовнішніх і 

внутрішніх факторів освітнього процесу, від реалізації яких залежить рівень 

сформованості компонентів професійної підготовки майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України, в тому числі певних вимоги до процесу формування інформаційно-

комутаційної культури майбутнього офіцера ЗС України. 
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СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Якість професійної підготовки нової генерації офіцерів, формування 

їхньої професійної та фахової компетентності безпосередньо залежить від 
викладачів ВВНЗ, їхньої професійної компетентності, педагогічної 

майстерності й культури педагогічного спілкування. Тому, актуальною 

проблемою сьогодення стає розвиток особистості педагога, його постійне 

комунікативне вдосконалення для реалізації педагогічних і соціально-
комунікативних цілей навчання, виховання та розвитку нового покоління 

офіцерів. Досягнення цієї мети породило виникнення цілої низки наукових 

теорій в педагогіці, які так чи інакше торкаються питання  дослідження 
сутності феномену ―культура педагогічного спілкування‖. Так, О.Леонтьєв 

окреслив культуру педагогічного спілкування як культуру сприйняття та 

розуміння особистості учня, культуру стосунків й звертання повідомлення та 

переконання, впливу й взаєморозуміння [5]. В.Кан-Калик запропонував 
спілкування вчителя ―від партнера‖, а не ―від себе‖ і підкреслив, що 

вдосконалення культури педагогічного спілкування є реальна умова 

підвищення ефективності навчального процесу [3]. Т.Левашова однією з 
найперших з‘ясувала сутність даного поняття неописовим шляхом. Вона дає 

таке визначення: ―культура педагогічного спілкування припускає оволодіння 

глибинним змістом та різноманітними засобами педагогічного спілкування на 

перехресті науки, мистецтва та техніки спілкування, інтегрованим результатом 
чого є професійна майстерність і педагогічна творчість [4, 8].  

Важливою умовою існування культури педагогічного спілкування є не 

тільки його зміст, але й структура цього змісту. Аналізом структури феномену 
культури педагогічного спілкування займалися І. А. Зязюн, І. Зарецька, І.Зимня 

В. Кан-Калик, Красницька та ін. [2]. Здійснивши теоретико-методологічний 

аналіз та узагальнивши результати наукового доробку, що сформувався у сфері 

дослідження проблеми професійного спілкування, ми дійшли висновку, що 
структура культури педагогічного спілкування викладача ВВНЗ має наступні 

складові, які взаємодіють та взаємно обумовлюються, а саме: загальна 

культура, культура мислення, культура мовних засобів, культура слухання, 
культура прогнозування реакції партнера, культура педвпливу, культура 

підтримки й спілкування, культура виправлення помилкової дії. Іншими 

словами, культура педагогічного спілкування містить уміння слухати, ставити 

запитання, аналізувати відповідь, розуміти курсанта (студента, слухача) і 
самому бути зрозумілим для нього, бути уважним, спостережливим, 

встановлювати контакт, бачити й розуміти реакцію аудиторії, передавати своє 

ставлення до того, про що йдеться, зацікавити, захопити поясненням, 

орієнтуватися в ситуації.  
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Отже, в умовах навчання й виховання особистості курсанта (слухача), 

основними рисами якого є суб‘єкт-суб‘єктна взаємодія із викладачем, стає 

зрозумілим, що культура педагогічного спілкування – це найважливіша частина 

професіонально-педагогічної культури викладача, бо виступає показником його 
схильності здійснювати свої взаємостосунки з курсантами (студентами, 

слухачами), уміння сприймати та засвоювати зміст, думки, почуття у процесі 

вирішення конкретних педагогічних задач за допомогою комунікативних 

засобів спілкування. З‘ясування сутності культури педагогічного спілкування 
та окреслення її структури дозволяє глибоко усвідомити кожному педагогу 

завдання щодо ефективної реалізації освітнього процесу, а також особистісного 

розвитку та самовдосконалення. 
Список використаних джерел: 

1. Кипень, В., Коржів, Г. Викладачі вузів: соціологічний портрет. -Донецьк, 

2001.  

2.Кремень, В. Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. - 2002. - 28 

грудня. - ғ 102- 103.  

3. Литвин, В. М. Українська культура й освіта в контексті суспільних 

трансформацій // Урядовий кур'єр - 2002. - 24 вересня. - ғ 175.  

4. Макаренко, А. С. Про мій досвід // Твори: В 7 т. - К.: Рад. пік., 1954. - Т. 5.  

5. Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009. – 472 с.  

6. Педагогічна майстерність / За ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997.  

7. Сурмін, Ю. Кінець епохи «старанних відмінників» // Синергія. - 2001. - 
ғ 2 - 3 ( 3 - 4 ) .  

Пусан В.В. (ВІКНУ) 

Петрівський В.Я. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ШТУРМАНСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Використання інформаційно-аналітичних систем (ІАС) для вирішення 
завдань штурманського забезпечення дозволяє суттєво підвищити 

оперативність і обґрунтованість прийнятих рішень. На даному етапі розвитку 

автоматизації штурманського забезпечення ІАС використовуються як для 

вирішення часткових завдань, так і комплексної оптимізації керованих 
параметрів бойових дій. 

Отримані данні моделювання окремих етапів польоту аналізуються і 

логічно узгоджуються один з одним при оптимізації керованих параметрів 

бойових дій за частковими критеріями, та дозволяють спрогнозувати ті чи інші 
наслідки маневрів. 

Вагомою перевагою зазначеного способу використання ІАС є простота і 

можливість оперативно та ефективно оцінювати окремі заходи штурманського 
забезпечення. 

Найбільш перспективним напрямком використання ІАС для вирішення 

завдань штурманського забезпечення є розробка комплексних оптимізаційних 

задач, що поєднують ряд часткових задач, для яких усі вихідні дані є 
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загальними, а результати рішення окремих задач на попередніх етапах 

моделювання використовуються для наступних етапів. Результати вирішення 

комплексної задачі дозволяють одержати всі основні керовані параметри 

бойових дій на всіх його етапах. Оптимізація керованих параметрів у 
комплексних моделях в залежності від характеру вихідної інформації може 

виконуватися методами математичного програмування або методами ―людино-

машинних‖ процедур. Останні методи характерні для роботи в умовах 

недостатньої визначеності вихідної інформації (наприклад бойової обстановки).  
Для методу ―людино-машинних‖ процедур теоретичною основою є теорія 

нечітких множин і відносин, що реалізує так називаний принцип ―максиміна‖ 

(вибираються такі дії, які при найгірших умовах забезпечують максимальний 
результат на виході). Такі задачі вирішуються, як правило, у діалоговому 

режимі роботи з електронно-обчислювальною машиною. Робота людини в 

такому випадку відбувається у формі питань і відповідей, у процесі яких 

людина, використовуючи результати проміжних розрахунків ІАС та свій 
досвід, має можливість приймати рішення на окремих етапах моделювання в 

умовах неповної визначеності отриманої інформації. 

Представлена модель реалізує один з можливих методів людино-
машинних процедур відпрацювання рішень на бойові дії на основі 

використання ІАС. Цей метод полягає в оцінці командиром, що приймає 

рішення, результатів комплексного моделювання нанесення ударів (ведення 

повітряних боїв і т. ін.) з наступним вибором раціонального варіанту бойових 
дій з декількох можливих. Описана вище модель повинна мати сукупність 

відносно самостійних блоків, які зв'язані через основну моделюючу систему і 

єдину базу вихідних даних, загальною для всієї моделі. При цьому результати 
роботи окремих блоків служитимуть вихідними даними для інших блоків і 

наступних етапів моделювання. 

За характером модель є імітаційно-оптимізаційною. Сутність імітації 

бойових дій полягає в покроковому, з деяким часовим інтервалом, моделюванні 
польотів авіаційних груп різного тактичного призначення, дій підрозділів 

ракетних військ і протиповітряної оборони сторін відповідно до закладених в 

ІАС рішеннями на їхні дії. 
Комплексна двостороння модель бойових дій дозволяє, максимально 

використовуючи обчислювальні можливості сучасних комп‘ютерних засобів і 

досвід командира, оцінити вплив різних, часто суперечливих факторів на 

ефективність виконання бойових завдань, і на цій основі вибирати раціональні 
тактичні прийоми при веденні бойових дій. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО 

ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У сучасних умовах підготовка військовослужбовців, майбутніх командирів 
планується з урахуванням можливості виконання завдань в ООС, в умовах 
гібридної війни із застосуванням досвіду НАТО. Простіше кажучи – випускника 
військового вищого навчального закладу, офіцера ЗСУ, необхідно підготувати так, 
щоб він міг почати виконання обов‘язків в найкоротший термін після 
розподілення до військового підрозділу.  

Розробка засад інтегрованості військової освіти відповідно вимагає 
системності, тому що система надає можливості воєдино поєднати всі складові 

професійної підготовки сучасного офіцерського складу, які відповідно є і 
складовими в системі професійної підготовки у військовому вищому навчальному 
закладі. 

Практика використання системного підходу у військовій освіті передбачає 
наступну послідовність процедур: 

 фіксація деякої безлічі елементів щодо відокремленого від решти 
освітнього процесу військового навчального закладу; 

 встановлення і класифікація зав‘язків цієї множини – зовнішніх (тобто 
зав‘язків множини з рештою світу) і внутрішніх (тобто зав‘язків між елементами 

множини); 
 визначення – на основі аналізу сукупності зовнішніх зав‘язків – 

принципів взаємодії системи із педагогічним середовищем військового 
навчального закладу; 

 виділення серед множини внутрішніх зав‘язків спеціального їх типу – 
системоутворюючих, що забезпечують, зокрема, певну впорядкованість 
педагогічної системи; 

 з‘ясування, у процесі вивчення впорядкованості, структури і організації 

педагогічної системи (структура виражає інваріантний аспект системи, а 
організація – кількісну характеристику і спрямованість впорядкованості); 

 аналіз основних принципів поведінки педагогічної системи, які 
визначаються самою системою як цілісна організована множина військової 
підготовки; 

 вивчення процесів управління, що забезпечують стабільний характер 
поведінки і досягнення системою ефективних результатів військової освіти. 

Головний сенс системного підходу в військовій освіті полягає у тому, що 

будь-яка деталь дослідження і спостереження може бути укорінена в один із 
умовних механізмів внутрішньої архітектоніки. Будь-яка наукова тема, що 
претендує на істинність, не може бути сформульована поза конкретною системою. 

Для досягнення запрограмованого результату системи – високого рівня 
професійної підготовки майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки у 
ВВНЗ необхідно провести упорядкування системи на підставі визначених 
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закономірностей (принципів), які повинні так вплинути на різні засоби підготовки, 

щоб у кінцевому результаті сформувати визначений високоорганізований, гнучкий 
комплекс із множини можливих інтегративних утворень у відповідь на вплив 
середовища.  

Отже, сутність системного підходу сходяться до того, що теорія системності 
відштовхуються від синтезу онтологічного і гносеологічного розуміння системи, у 
зв'язку з чим методологія системного підходу в військовій освіті ґрунтується на 
вирішенні двох взаємозв'язаних завдань: по-перше, на вивченні системних об'єктів 
як форми існування і руху реального світу, як прояву його впорядкованості; по-

друге, на конструюванні системи категорій, що відображає системні зв'язки 
досліджуваних об'єктів, що й впорядковує саме пізнання. При цьому найповніше і 
найпослідовніше методологічна програма в військовій освіті розкривається в 
другій позиції, що представляє системний підхід як методологію інтеграції різних 
зрізів знання про об'єкт в системну картину.  

 

д.пед.н., проф. Рижиков В.С. (ВІКНУ)  

 

МІСЦЕ І РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

Матеріальною основою суспільства повинно стати високорозвинена в 

науковому, технічному відношенні виробнича база, але для цього потрібна 
відповідна людина із розвинутими здібностями, із розкритими всіма скарбами 

людської природи та її творчих обдарувань. І в цьому плані формування 

гармонійної, всебічно розвинутої особистості необхідно розглядати у якості 
ідеальної цілі, до якої прагне як суспільство так і школа і для досягнення якої  

вимагається відповідний рівень матеріальної і духовної культури. Задача 

виховання виражає історичну потребу суспільства у підготовці нового 

покоління, яке здатне реалізувати визначальні суспільні функції і соціальні 
ролі.  

Процес виховання у військовому навчальному закладі обумовлений 

рядом закономірностей як суспільного явища, так і закономірностями розвитку 
самої особи курсанта:  

- залежність курсанта як особливої сфери життєдіяльності людей від 

сукупності об`єктивних і суб`єктивних факторів суспільного середовища;  

- єдність і взаємозв'язок виховання і розвитку особистості; 
 - чим доцільніше організована корисна суспільству діяльність вихованців 

(курсантів), тим ефективніше будується їх спілкування, і протікає сам виховний 

процес;  
- закономірний зв'язок між виховним впливом, взаємодією та активною 

діяльністю вихованців (курсантів).  

Якщо закономірності виступають як вираження істотної необхідності 

зв'язку між причиною і наслідком, то ті, що випливають з них принципи 
визначають загальний напрямок виховного процесу та вимоги до нього. 

У свій час, А.С. Макаренко, прихильник спеціальної виховної педагогіки, 

обґрунтував такі принципи: повага і вимога, щирість і відкритість, 
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принциповість, турбота і увага, знання, вміння, загартованість, праця, колектив, 

сім'я: перше дитинство, кількість любові і міра суворості, дитяча радість, гра, 

покарання і винагорода. В умовах переходу від авторитарного до 

демократичного виховання, стимулюючого самовизначення і саморозвитку 
дитини, її індивідуальності, потрібні відповідні принципи побудови істинно 

гуманного процесу виховання: стимулювання самодіяльності, свободи 

волевиявлення, самоорганізації, інтересу; усвідомленого товариського чи 

громадянського обов'язку; співтворчості вихователів та вихованців (природно з 
урахуванням вікової специфіки).  

Аналіз тенденцій розвитку вищої військової освіти свідчить про те, що 

підвищення якості і ефективності залежить не стільки від начальних планів і 
кількості аудиторних годин, скільки від особи викладача, здатного втілювати 

свої установки, знання, уміння і навички в творчий потенціал курсантів. 

Сьогодні надзвичайно актуальне питання про підготовку таких викладачів, які 

здатні вибудовувати міждисциплінарні навчальні плани, вступати в 
продуктивну комунікацію з іншими викладачами, командуванням і курсантами,  

використовувати різні стилі педагогічної діяльності, постійно підвищувати 

свою кваліфікацію. Розвиток продуктивної навчальної діяльності, автономії 
особи і креативності, що вчиться, природно, вимагає, щоб викладач сам володів 

яскраво вираженою педагогічною індивідуальністю, креативністю, здібністю до 

гнучкої професійної поведінки, творчого пошуку і професійного 

самовдосконалення. Необхідною умовою і засобом самовдосконалення особи 
викладача є його постійна рефлексія своєї професійної діяльності. Розвиток 

професійної рефлексії, адекватної самооцінки стає сьогодні одним з 

пріоритетних завдань професійної підготовки і підвищення кваліфікації 
викладачів, без вирішення якої навряд чи можлива яка-небудь істотна 

модернізація вищої військової освіти. Як інструмент вимірювання рівня 

сформованості професійно значущих якостей особи викладача, ключових 

компетенцій, розвитку його оцінної для рефлексії свідомості необхідно широко 
використовувати розроблені в педагогічній деонтології і психології 

діагностичні методики і технології.  

 Основним завданням військової педагогічної науки є вивчення 
педагогічної дійсності з метою накопичення і систематизації наукових знань 

для розуміння, пояснення і прогнозування процесів навчання, виховання, освіти 

і розвитку людської особи у вищому військовому навчальному закладі. 

Пізнаючи закономірності цих процесів, військова педагогіка вказує практиці 
найбільш раціональні шляхи і засоби педагогічної дії на особу курсанта, 

розробляє ефективні освітні технології і методики підготовки 

військовослужбовців.  Інше завдання педагогів-вчених полягає в дослідженні і 

обґрунтуванні освітніх цінностей і норм, на підставі яких повинні визначатися 
цілі і зміст педагогічної діяльності у військовому навчальному закладі. У всі 

часи педагоги прагнули допомогти людям ставати краще, розвивати і 

реалізовувати властиві ним здібності з найбільшою користю для себе і для 
суспільства.  

Головною метою вищої військової освіти сьогодні є сприяння 
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становленню демократичної творчої конкурентоздатної особи 

військовослужбовця, що уміє самостійно ставити і вирішувати професійні 

завдання в так званому суспільстві ризику. 

 
Розумний О.Д. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

Колодка Ю.О. (КВЛ імені Івана Богуна) 

 

ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ВІЙСЬКОВИЙ 

КЕРІВНИКОМ 
У зоні бойових дій виконання наказів є вкрай важливим для особистої 

безпеки і успіху завдання. Військові керівники, які за рангом можуть приймати 
рішення, віддають накази, що стосуються життя або смерті інших людей, навіть за 
відсутності усієї необхідної інформації.  

У зоні військових дій виживання залежить від автоматичної реакції на 

небезпеку. Будь-яке управлінське рішення зводиться до вибору конкретного 
варіанта з можливих альтернатив, що є складним психологічним процесом. У 
процесі розроблення та ухвалення управлінського рішення діяльність командир 
має охоплювати такі етапи: 

1. З‘ясування, усвідомлення, формування проблеми. З‘ясувати проблему – 
означає наполовину її розв‘язати. Для цього необхідно зібрати, систематизувати, 
проаналізувати значну кількість інформації. Отже, вичерпність, достовірність, 
належна структурованість інформації є важливою передумовою прийняття 

ефективного управлінського рішення. 
2. Вибір лінії поведінки, формулювання обмежень та критеріїв для 

прийняття рішення. Вибір лінії поведінки пов‘язаний із: визначенням особистих 
можливостей у розв‘язанні проблеми; вольовим актом, спрямованим на вияв 
активності; пошуковою діяльністю у задоволенні потреби прийняття рішення. 

3. Всебічний розгляд альтернатив. Етап виявлення, порівняння та відбору 
альтернативних рішень є особливо складним. Передусім дуже важливо визначити 
цінність кожної альтернативи. 

4. Остаточний вибір варіанта адекватного цілям діяльності організації. 
Прийняття рішення пов‘язане з вибором однієї з можливих альтернатив.  

5. Прийняття рішення та організація його виконання. Вагомою складовою 
процесу прийняття управлінського рішення є зворотний зв‘язок, який виявляє себе 
після того, як рішення почало діяти. Часто він є оцінкою можливих наслідків 
прийнятого рішення. Основним критерієм ефективності в такому разі є два 
параметри: якість рішення та сприйняття (реакція) рішення його виконавцями.  

6. Формулювання, аналіз, апробація робочого варіанта (робочої гіпотези) 
рішення. Підготовка рішення може бути тривалою і не лише тому, що обсяг робіт 

у цей період є надзвичайно великим, а й у зв‘язку з пошуком компромісів, 
урахуванням різних інтересів, створенням системи стимулів. Проект рішення 
підлягає утвердженню, якому передує групове обговорення, що дає змогу усунути 
неточності й суперечності, остаточно з‘ясувати позиції та інтереси, чіткіше 
сформулювати вимоги, аргументувати вибір остаточного варіанта рішення. 
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Отже, в управлінській діяльності значення ухвалення рішення важко 

переоцінити, оскільки воно виступає як її невід‘ємна частина на всіх етапах 
організації та здійснення. 

к.і.н. Скрябін О.Л. (ВІКНУ) 

 
ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Професійна соціалізація курсантів ВВНЗ здійснюється переважно в 

системі професійного виховання, яке проводиться шляхом засвоєння елементів 

військово-професійної культури, базових традицій і цінностей армії, засвоєння 

офіцерських (в тому числі і побутових) звичаїв. У процесі підготовки курсанти 
поступово адаптуються до реального військово-професійного середовища і 

встановлюють з ним стосунки. Ураховуючи те, що для більшості з курсантів, це 

є принципово новою реальністю, вони використовують різні механізми 
включення в нове для них середовище − від пристосування до інтеграції і 

активної взаємодії з ним. У ВВНЗ для цього використовуються різноманітні 

педагогічні форми і методи. 

Ця соціалізація курсантів відбувається під впливом низки факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища як соціально контрольованих, так і 

неконтрольованих, які виникають часто і несподівано. Вона відображає, з 

одного боку, сукупність всіх соціальних процесів засвоєння індивідом певної 

системи знань, норм, цінностей, установок, зразків поведінки, що належать до 
культури соціальної групи і суспільства і дозволяють індивіду функціонувати в 

якості активного суб'єкта суспільних відносин. З іншого боку, значущим є 

процес входження індивіда в професійне офіцерське середовище, долучення до 
нього, засвоєння соціальних впливів цього співтовариства через системне 

професійне виховання. Саме воно забезпечує становлення курсанта як 

майбутнього офіцера шляхом перетворення його природних, вроджених 

здібностей, їх окультурення відповідно до соціального замовлення суспільства 
в системі військово-професійної освіти.  

У професійному вихованні суб'єктом зовнішнього впливу виступає 

військово-професійне середовище, його чинники та умови. У свою чергу 
особистість вихованця також активно впливає на свій професійний розвиток 

шляхом самоорганізації, самоосвіти і самовиховання, виступаючи соціальним 

суб'єктом професійного виховання. Внутрішні чинники, що мобілізуються 

зовнішніми умовами, їх рефлексія курсантом, забезпечують привласнення 
професійних цінностей під впливом професійно орієнтованого середовища 

військового вишу. Їх присвоєння забезпечує формування на цій основі 

професійно значимих в професії офіцера цінностей.  
Отже, створене в ВВНЗ професійно орієнтоване соціальне середовище 

має забезпечувати формування базових професійних орієнтацій, вирівнювати 

ієрархію професійних цінностей курсантів, представляючи в якості орієнтира 

базові цінності офіцерства, як сучасні, що закріплені нормативно, так і ті, що 
сформувалися історично. Важливо зауважити, що успішність професійного 
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виховання визначається розвиненістю знань, способом професійного 

виховання, їх науковою, світоглядною і морально-етичною спрямованістю. 

 

к.і.н. Скрябін О.Л. (ВІКНУ) 
 

ФОРМУВАННЯ ІДЕЙНО-ЦІННІСНИХ ОСНОВ ОФІЦЕРСЬКОГО 

КОРПУСУ У КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ВИШУ  

У професійному вихованні майбутнього офіцера принципово важливою є 
відповідь на питання − що покладено в основу рішення людини присвятити 

своє життя військовій службі: прагнення до матеріальної вигоди, бажання 

влади або незаперечні цінності військової служби. Актуальним завданням є 
дослідження ідейно-ціннісних засад професійного виховання курсантів, що 

дозволяють сформувати уявлення про мету, зміст та організацію виховної 

роботи військового вишу. 

Ідейно-ціннісними основами професійного виховання майбутніх офіцерів 
можна вважати сукупність базових ідей та ідеалів військово-професійної 

діяльності, які, сприймаються офіцером як особисто значущі цінності та 

регулюють його ставлення до навколишнього світу, явищ і процесів військово-
професійної діяльності, мотивують поведінку, прийняття і виконання 

професійних рішень. Ключові ідейно-ціннісні основи професійного виховання 

майбутніх офіцерів можуть бути об‘єднані в чотири групи. 

1. Суспільно-державні основи професійного виховання майбутніх 
офіцерів є відображенням ідеальної позиції армії по відношенню до суспільства 

і держави, соціальних інститутів і різних соціальних груп. До цієї групи можна 

віднести ідеї: державності військово-професійної діяльності та її суб'єктів, 
органічної єдності суспільства і армії, соціальності військової служби. 

2. Група ментальних основ професійного виховання відображає 

сукупність культурних, емоційних, розумових і інших установок, цінностей, 

смислів і орієнтацій, характерних для народу і властивих офіцерам, як його 
представникам. Виражені у вигляді ідейно-ціннісних засад професійного 

виховання майбутніх офіцерів, ці установки включають: належність офіцера до 

національної культури, духовність і моральність, оборонна свідомість, та інші 
численні риси, що утворені національним менталітетом. 

3. Група корпоративних основ професійного виховання відображає 

специфіку офіцерського корпусу як соціально-професійного інституту, 

корпорації, розкриває його відмінності від офіцерів інших армій. До них 
відносяться: військова честь, служба за покликом, колективізм і товариство.  

4. Остання група ідейно-ціннісних засад професійного виховання 

утворюється тими особистісними якостями, які є властивими представникам 

офіцерського корпусу. До цієї групи включені ідеї: патріотизму, 
дисциплінованості, підпорядкування і відповідальності, професіоналізму, 

навчання і самоосвіти протягом усього життя. 

Слід зазначити, що військова наука продовжує вести активний пошук 
шляхів і способів розвитку особистості офіцера відповідно до постійно 

зростаючих вимог професії, і з урахуванням перспективи, при якій особистість 
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прогресивного офіцера сама стає чинником розвитку військової справи. 

Важливими при такій постановці питання стають ціннісно-смислові основи 

військово-професійної діяльності офіцера, що формуються під час 

професійного виховання курсантів. 

к.філос.н. Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

 

ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН 
Сучасний суспільний розвиток характеризується глибоким 

взаємопроникненням цивільної та військової сфер життєдіяльності людей. 

Глибина і ступінь цього взаємопроникнення залежать від характеру і змісту 
військово-політичної обстановки у світі, громадянського суспільства, 

військового механізму забезпечення національної безпеки, військової 

організації, традицій і цінностей певного соціуму.  

Військово-цивільні відносини – один з важливих компонентів військової 
політики, під якою розуміють систему поглядів, відносин та інститутів, 

спрямованих на створення, підготовку і застосування військової сили. Вона 

служить своєрідним пусковим механізмом цивільно-військових відносин. 
Вплив цивільно-військових відносин на суспільне життя здійснюється як 

безпосередньо через реалізацію соціальних функцій армії, інших військово-

силових структур, так й опосередковано через так звані ―невійськові дії‖ – 

вплив на військову політику держави, методи дипломатичної діяльності, 
військову доктрину, концепцію національної безпеки тощо.  

Основна функція цивільно-військових відносин полягає у тому, щоб 

об‘єднати народ, збройні сили і політичне керівництво країни в процесі 
забезпечення її воєнної безпеки, а в разі потреби й у веденні військових дій на 

захист Вітчизни. Ефективність основної функції цивільно-військових відносин 

залежить від цілого ряду чинників, але особливо, по-перше, від усвідомлення 

політичним керівництвом країни її необхідності та обґрунтованості наукової 
розробки її змісту; по-друге, від того, наскільки зрозуміла і прийнята військова 

політика народом. 

Цивільно-військові відносини – невід‘ємний елемент, атрибут суспільних 
відносин взагалі. Тому вони потребують наукового управління. Об‘єктивна 

необхідність управління військово-цивільними відносинами випливає з самої 

суспільної сутності людини, громадського характеру діяльності людей, з самого 

процесу матеріального виробництва. Воно дозволяє свідомо ставити і досягати 
певних, заздалегідь намічених цілей у сфері забезпечення військової безпеки, 

забезпечувати узгодженість зусиль суспільства й армії, державних і 

громадських структур, політичних і військових еліт щодо зміцнення 

обороноздатності країни, підвищення престижу збройних сил та військової 
служби. 

Зміст наукового управління системою цивільно-військових відносин 

включає аналіз, оцінку, прогнозування і моделювання їх стану з урахуванням 
тенденцій світового розвитку; визначення поточних і перспективних завдань 

військово-цивільних відносин; підбір, навчання, розстановку їх суб‘єктів; 
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моніторинг стану і дієвості військово-цивільних відносин; своєчасне 

коректування політики у сфері оборони країни. 

Проблеми розвитку і вдосконалення взаємовідносин між суспільством і 

військовою організацією в сучасній Україні актуалізують у першу чергу 
питання, що стосуються дієвості політичної влади в управлінні військово-

цивільними відносинами, зовнішньої і внутрішньої функцій армії, створення 

державної ідеології військової служби, цивільного контролю над військово-

силовими структурами, військово-службових відносин, комплектування армії, 
престижу військової служби, військово-патріотичного виховання тощо. 

Глибокий науковий аналіз сутності, змісту, функцій, закономірностей і 

тенденцій розвитку цивільно-військових відносин дозволяє з безлічі варіантів 
вирішення завдань щодо зміцнення військової безпеки країни вибрати найбільш 

оптимальні, своєчасно долати виникаючі труднощі. 

 

к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) 

 

ОСОБИСТІСТНІ РИСИ ЛІДЕРА 

Сьогодні тема лідерства є одною з актуальних. До числа найбільш часто 
згадуваних особистісних рис відносяться: домінантність, впевненість у собі, 

емоційна врівноваженість, стресостійкість, креативність, прагнення до 

досягнення, підприємливість, відповідальність, надійність у виконанні 

завдання, незалежність, товариськість. Коротко охарактеризуємо їх. 
Домінантність в перекладі з англійської означає ―панування‖, 

―переважання‖, ―вплив‖. Йдеться про домінантність як прагнення впливати на 

інших людей. При цьому необхідно постійно пам‘ятати про психологічну 
сторону питання. Його вплив має знаходити внутрішній відгук у підлеглих. В 

іншому випадку прагнення керівника домінувати залишиться не більше ніж 

черговою претензією на владу. 

Наступною особистісною рисою є впевненість в собі. На впевнену у собі 
людину можна покластися: вона підтримає і захистить. Такий лідер забезпечує 

певний психологічний комфорт і підвищує мотивацію до виконання завдання. 

Підлеглі, як правило, дуже добре відчувають стан керівника, і лідеру, попри 
все, треба бути спокійним і впевненим. 

Емоційна врівноваженість. Суттєвий вплив, на впевненість лідера в своїх 

силах, може здійснити його неврівноваженість. Але лідер є живою людиною, а 

його негативний емоційний стан, пригнічений настрій можуть обернутися 
неврозами і психосоматичними захворюваннями. Лідер повинен піклуватись 

про власні засоби емоційної розрядки (дозвілля, спорт тощо). З емоційною 

врівноваженістю пов‘язана стресостійкість лідера. Сучасне життя наповнене 

стресовими ситуаціями. Стрес характеризується як перенапруження, що знижує 
життєву активність, дезорганізує поведінку, послаблює спроби досягнення 

мети. Кожна людина має свій рівень опору стресу. Проте стресостійкість можна 

та потрібно розвивати. 
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Суттєво вирізняє лідера креативність, яку розуміють як здатність до 

творчого вирішення завдання. Лідер повинен бачити елементи новизни, 

творчості в діяльності своїх підлеглих і усіляко їх підтримувати. 

Наступні особистісні характеристики лідера – прагнення досягнення і 
підприємливість і пов‘язана з ними схильність до ризику. 

Зазначимо, що у прагненні досягнення відображена фундаментальна 

людська потреба у досягненні мети. Лідер, якого ми можемо охарактеризувати 

як цілеспрямовану особистість, найкраще почуває себе в ситуаціях де 
необхідно брати на себе відповідальність. Але за умови зворотного зв‘язку про 

результати своєї діяльності. Такий лідер завжди спостерігає за процесом, який 

наближує його до цілі. 
Важливими особистісними характеристиками лідера є відповідальність та 

надійність у виконанні завдання. Сьогодні українське суспільство відчуває 

дефіцит відповідальності, за себе, за доручену справу, за соціальне оточення. 

Лідер повинен нести відповідальність не тільки за поставлене завдання а й за 
підлеглих. 

Важливою особистісної рисою лідера є його незалежність. Керівник 

повинен мати свою точку на проблеми, які виникають в процесі виконання 
завдання. Відомо, що деякі керівники підтримують у своїх колективах 

інакомислення, якщо це сприяє соціальному і економічному здоров‘ю останніх.  

І, нарешті, останньою важливою особистісною рисою лідера є –

товариськість. 

к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У 

ВВНЗ 

Динаміка нарощування в конфліктогенних та кризових явищ в суспільстві 

викликані ведення на території України Операції Об‘єднаних сил (далі–ООС) 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації обумовили підвищення вимог до 

підготовки, оснащення та застосування Збройних Сил Україні (далі–ЗСУ). В 
умовах вдосконаленням сучасних видів збройної боротьби, використання 

новітніх комплексів та систем  озброєння та різноманітних інформаційно-

психологічних технологій відбувається підвищення значення людського 

фактору, який стає вирішальним у досягнення переваги над супротивником у 
сучасному збройному протистоянні. В таких умовах військовий фахівець будь-

якого рівня перестає бути простим виконавцем наказів, навченим о виконання 

дій за наперед визначеними методиками, настановами, статутами, алгоритмами. 

Він має бути компетентним за сферою своєї військової спеціальності щодо 
управління бойовими діям, застосуванням новітніх зразків озброєння та 

військової техніки, бути готовим самостійно приймати рішення і діяти в 

нестандартних умовах й бути безперечним авторитетом та лідером в сфері 
соціальних стосунків, уміти згуртовувати підрозділ в ефективну бойову 

команду [1]. Як зазначає О. Бойко, лідерська компетентність офіцера – це 
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складова професійної компетентності офіцера, інтегральна характеристика його 

професійної здатності й готовності кваліфіковано провадити лідерську 

діяльність відповідно до фахової кваліфікації на основі системи військово-

професійних знань, навичок, умінь і досвіду лідерської поведінки, емоційного 
інтелекту, комплексу сформованих лідерських цінностей, мотивів, еталонів, 

ставлень, якостей і корпоративної культури [2]. 

Аналіз відгуків з військ на випускників військових вузів показує, що в 

сучасних умовах зростають вимоги до здатності та готовності офіцера бути 
лідером військового колективу. Тож по суті, якості лідера для сучасного 

офіцера є однією з ключових складових як загальних, так і фахових 

компетенцій. При цьому, система військової освіти, на всіх її рівнях, повинна 
забезпечувати умови для становлення і розвитку лідерських якостей 

особистості майбутнього офіцера, керівника.  

Теоретико-методологічні основи наукового розв‘язання 

загальнопедагогічних проблем формування лідерства майбутніх офіцерів у 
ВВНЗ як професійно важливого явища викладено в літературі з розвитку 

педагогічної науки та практики в Україні. Суттєвий інтерес у цьому контексті 

становлять праці А. Алексюка, В. Євдокимова, А. Зільберштейна, В. Лозової, В. 
Онищука, С. Чавдарова, І. Федоренка, Е. Юдіна, М. Ярмаченка.  

Отже, аналіз стану теорії і практики формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів Збройних сил України та професійної 

готовності до виконання завдань за призначенням, розвитку в них особистісних 
та професійно-важливих якостей керівника, лідера під час навчання у вищих 

військових навчальних закладах дозволив виявити низку протирічь: 

між потребою суспільства, держави, Збройних сил і силових відомств в 
офіцерських кадрах, здатних здійснювати успішне керівництво військовими 

підрозділами, бути ефективними лідерами серед підлеглих та колег і станом 

науково-прикладної розробленості проблеми формування та розвитку 

лідерських якостей у курсантів в педагогіці, психології, соціології;  
між зростанням вимог до професійної підготовки майбутніх офіцерів та 

недостатньою відповідністю змісту освіти досвіду бойової та оперативної 

підготовки військ (сил), їх застосування в ООС; 
між зростанням вимог до професійної підготовки майбутніх офіцерів та 

надостатнім впровадженням в освітній процес ВВНЗ сучасних інформаційних 

технологій навчання. 

Отже, недостатня розробленість проблеми формування лідерських 
якостей майбутніх офіцерів у ВВНЗ в педагогіці, наявні суперечності 

зумовлюють актуальність вирішення даної проблеми як в науковому так і 

прикладному аспектах. 
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Сидоренко О.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 
 

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ 

ОБСТАНОВКИ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ 
В умовах збройної агресії Російської Федерації надзвичайно гостро 

постало питання висвітлення морської обстановки. Так, створення Державної 

інтегрованої інформаційної системи висвітлення надводної та підводної 
обстановки в акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і 

Дунай (далі – ДІІ ВНПО) визначено указом Президента України від 12.10.2018 

ғ320 [1]. 

Відсутність єдиної системи висвітлення морської обстановки в 
Азовському морі значно ускладнює своєчасне виявлення ворожих плавзасобів 

та своєчасне реагування на зміни оперативної обстановки. Так, заступником 

голови Державної прикордонної служби України (далі – ДПС України) у 2015 
році було озвучено інформацію про наявність у Азовському морі шести 

радіолокаційних тіней та необхідність мати сучасні засоби розвідки та раннього 

виявлення надводних цілей, які б могли забезпечити адекватну реакцію на 

загрозу з морського напрямку [2]. 
До виконання завдань висвітлення надводної обстановки в Азовському 

морі передбачається залучення комплексу сил та засобів: 

сили та засоби Військово-Морських Сил Збройних Сил України; 
сили та засоби інших видів Збройних Сил України; 

сили та засоби Державної прикордонної служби України; 

сили та засоби розвідувальних органів; 

засоби стаціонарної берегової системи спостереження; 
сили та засоби гідрографічної та гідрометеорологічної служб; 

диспетчерські служби портів Азовського моря. 

Основу існуючої системи висвітлення надводної обстановки складає 
стаціонарна система висвітлення надводної обстановки у складі постів 

технічного спостереження ДПС України, розгорнутих по узбережжю 

Азовського моря.  Радіолокаційне спостереження на цих постах ведеться в 

темний час доби та вдень в умовах обмеженої візуальної видимості (виходячи з 
умов місцевості та особливостей ділянки – на віддалі не менше 40–80 

кабельтових).  

При виходу із ладу радіолокаційних станцій здійснюється візуальне 

спостереження у світлий час доби. У темний час доби та в умовах поганої 
видимості застосовуються прилади нічного бачення та тепловізори [3]. 

На посту технічного спостереження ―Маріуполь‖ ДПС України із грудня 

2016 року розгорнута новітня система опто-електронного спостереження 
AEROS із дальністю виявлення надводних цілей до 50 кілометрів (22-25 миль), 

цифровою стабілізацію оптичного та радіолокаційного каналів виявлення цілей, 
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системами раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей. AEROS 

була розроблена у співпраці з однойменним американським концерном та 

виготовлена на підприємстві концерну ―Укроборонпром‖. Під час відкриття 

Президент України наголосив на актуальності питання функціонування 
системи спостереження та анонсував плани щодо розробки й встановлення ще 5 

таких комплексів, які буде інтегровано до ДІІ ВНПО в акваторії Чорного й 

Азовського моря, басейнах Дніпра й Дунаю [4]. Але, на сьогодні більше 

подібних систем на Азовському морі встановлено не було. 
Хоча, слід зазначити, роботи щодо нарощення існуючої системи 

висвітлення обстановки все таки проводяться. Так, в лютому 2019 року 

помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян заявив про 
вдосконалення системи висвітлення надводної обстановки у 2019 році та 

встановлення на всіх постах технічного спостереження ДПС України сучасних 

радіолокаційних комплексів та систем відеоспостереження‖ [5]. 

Стаціонарну систему висвітлення надводної обстановки доповнюють 
мобільні засоби, а саме - пересувні радіолокаційні станції ВМС ЗС України, які 

дозволяють оперативно нарощувати радіолокаційне поле на загрозливих 

напрямках. 
Візуальне спостереження здійснюється як постами технічного 

спостереження ДПС України так і додатковими спостережними постами, 

виділеними від підрозділів ДПС України та Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України, розгорнутими на узбережжі. Дальність візуального виявлення 
цілей залежить від часу доби та погодних умов та може досягати 10 миль. 

Технічне спостереження за надводною обстановкою здійснюють кораблі 

(катери) Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Морської охорони 
ДПС України при виконанні завдань у морі. 

Висновок: існуюча у Азовському морі система висвітлення надводної 

обстановки більшою частиною представлена силами та засобами ДПС України. 

Відповідно до завдань, які покладені на ДПС України основна увага, щодо 
спостереження за надводною обстановкою зосереджена на 12-мильній зоні, а 

отже можна вести мову про певні проблемні питання, щодо оперативного 

висвітлення обстановки у зоні Азовського моря понад 12 миль від берега. Крім 
того надзвичайно гострим залишається питання інтеграції міжвідомчих сил і 

засобів в єдину систему висвітлення морської обстановки. 

 

Ткачук С. П. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО 

НАГОРОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Розглядаючи поняття нагородної справи, потрібно визначити поняття 

суб‘єкта нагородної справи. Отже, суб‘єкт нагородної справи – це особа 

(установа), уповноважена нагороджувати. Тобто, суб‘єкт нагородної справи і 

орган нагородження в даному випадку – тотожні поняття. Нагородна справа в 
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Україні – це діяльність суб‘єкта нагородної справи, що спрямована на 

активацію заслуженої поведінки суб‘єкта нагородження (особи, чиї заслуги 

відзначаються). Існування «Концепції вдосконалення нагородної справи», хоча 

й присвячена лише удосконаленню правової регламентації нагородження 
державними нагородами, не є документом, який визначає поняття нагородної 

справи, яке ми розглядаємо на багато ширше, включаючи велике різноманіття 

інших нагород. 

Нагородний процес, як вид юридичного процесу, у самому вузькому 
розумінні – це триваючі діяння органу нагородження та інших суб‘єктів 

нагородного процесу, спрямовані на відзначення заслуженої поведінки особи. 

Проведення нагородження державними нагородами України 
здійснюється з нагоди Дня соборності України 22 січня, Дня Конституції 

України 28 червня, Дня незалежності України 24 серпня, Дня Захисника 

України 14 жовтня, професійних свят та ювілейних дат, а також в інших 

випадках, що визначаються Президентом України. 
Підставою для подання клопотання про нагородження державною 

нагородою мають бути виключно вагомі особисті заслуги перед народом і 

державою, високі здобутки у професійній діяльності, захисті Вітчизни, 
широке визнання цих заслуг суспільством, здійснення подвигу або особливо 

мужнього вчинку, високі моральні якості особи.  

При цьому мають забезпечуватись послідовність у нагородженні осіб 

відповідно до системи державних нагород, додержання встановлених 
законодавством строків представлення нагороджених осіб до наступного 

нагородження.  

Кандидати до відзначення державними нагородами від Збройних Сил 
України підлягають обов‘язковому узгодженню з начальником Генерального 

штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України та розгляду Вищою 

атестаційною комісією Міністерства оборони України, а кандидати до 

присвоєння почесних звань України попередньо розглядаються воєнно-
науковою Радою Міністерства оборони України. 

Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до 

наступного нагородження не раніше ніж через три роки після попереднього 
нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену 

особисту мужність і героїзм. 

На кандидата до відзначення державною нагородою оформляються такі 

документи: нагородний лист, подання на ім‘я старшого начальника за 
підпорядкованістю, довідка про проходження служби для розгляду Вищою 

атестаційною комісією Міністерства оборони України. 

Відомчими відзнаками Міністерства оборони України нагороджуються 

військовослужбовці і працівники Збройних Сил України, які мають заслуги 
перед Збройними Силами України з нагоди ювілеїв, державних свят та 

військових професійних свят.  

Подання до нагородження відзнаками надсилаються до Департаменту 
кадрової політики Міністерства оборони України не пізніш як за місяць до 

відповідної дати або події. 
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Вручення відзнаки та посвідчення до неї проводиться в обстановці 

урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується наказ Міністра 

оборони України. 

Почесні знаки та посвідчення до них вручає начальник Генерального   
штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України або за його дорученням  

посадові особи до командира окремої військової частини включно. 

Про нагородження почесним знаком військовослужбовців Збройних Сил 

України робиться відповідний запис в особових справах (військових квитках), 
працівників Збройних Сил України – в трудових книжках. 

У всіх кадрових органах Збройних Сил України ведеться персональний 

облік поданих до нагородження почесними знаками осіб. Облік ведеться за 
обліковими картками встановленого зразка в алфавітному порядку окремо за 

кожним видом почесних знаків, або в електронному вигляді за формою 

встановленого зразка. 
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Флорескул О.М. (ВІКНУ) 

 
ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ 

РОЗРАДІВ У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Україна переживає нелегкий час випробовувань, які особливим чином 

загострюють наше усвідомлення важливості психічного здоров‘я нації. Війна в 
Україні актуалізувала проблему посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР).  

Термін ПТСР був запропонований M. Горовицем, який розробив 
діагностичні критерії ПТСР, прийняті за основу при складанні американської 

класифікації хвороб DSM-III (1976-1980). Пізніше ці критерії зазнали деяких 

змін і в 1995 році були внесені до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10). 

Остання визначає ПТСР ―відстроченою і/ або затяжною реакцією на стресову 
подію… (короткочасну або затяжну) виключно загрожуючого або 

катастрофічного характеру, яка в принципі може викликати дістрес практично у 

будь-якої людини‖. 

Діагностичні критерії ПТСР за DSM-ІV розбиті на A, B, C, D, E, які в 
подальшому диференціюються за симптомами, що дозволяє діагностувати 

ПТСР як синдром і визначати питому вагу кожного із симптомів. 

Критерій А (відноситься до травматичної події): 1. травматична подія 
пов‘язана з загибеллю або серйозними пораненнями людей, або з можливою 

загрозою такої загибелі або поранень, при цьому людина може бути як 
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очевидцем страждань інших, так і безпосередньо жертвою. 2. в момент 

перебування в травматичній ситуації людина повинна відчувати інтенсивний 

страх, жах і почуття безпорадності. 

Критерій В (критерій ―вторгнення‖). Травматична подія нав‘язливо 
повторюється в переживаннях. 

Критерій С (―уникнення‖). Постійне уникнення стимулів, пов‘язаних із 

травмою, а також ознаки нумбінгу – блокування емоційних реакцій, 

―заціпеніння‖ (не спостерігалося до травми).  
Критерій D (гіперактивація). Постійні симптоми гіперактивації 

(порушення), що не спостерігалися до травми. Визначаються за наявністю, як 

мінімум, двох з нижчеперелічених симптомів: 1. труднощі із засипанням або 
поганий сон (ранні пробудження). 2. дратівливість або спалахи гніву.  

Критерій Е. Тривалість перебігу розладу. Симптоми, що відповідабть 

критеріям В, С і D спостерігаються протягом шести місяців після завершення 

стресогенної дії або після стресорного періоду (в окремих випадках початок 
розладу може бути відстрочений більше, ніж на шість місяців після травми). 

Критерій F. Розлад викликає клінічно значущий дистрес або порушення 

адаптації в соціальній, професійний або інших важливих сферах 
життєдіяльності. 

Отже, важливо використовувати комплексний підхід у діагностуванні для 

максимально точної класифікації відносно кожного з критеріїв. Оскільки, таким 

чином, психолог зможе найбільш ефективно, не лише визначити привентивні 
заходи, а й обрати в подальшому методи терапії. 

Фугело О. (ВІКНУ) 

 
СИНДРОМ “ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ” ТА ЙОГО 

ДІАГНОСТИКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Інтерес до синдрому ―професійного вигорання‖ виник у зарубіжній 

науковій літературі у 70-і роки минулого століття, і наразі ця проблема широко 
вивчається в контексті професійних стресів, зокрема у Збройних Силах 

України. 

Існують різні визначення ―вигорання‖, однак в найбільш узагальненому 
вигляді воно розглядається як синдром, який розвивається на тлі хронічного 

стресу і призводить до загального виснаження організму людини 

(військовослужбовця). 

Він включає в себе три основні компоненти: енергетичний (брак енергії, 
фізична перевтома), емоційний (апатія, зниження чутливості та емоційності, 

байдужість) і екзистенціальний (втрата сенсу діяльності, життя). 

З 1974 року вийшло друком понад 2500 статей і книг; присвячених 

вивченню синдрому ―професійного вигорання‖. Але переважна більшість із них 
– описового й епізодичного характеру. Літератури, що розкривала науково-

практичні дослідження в цій галузі, ще недостатньо. Проте дослідження 

синдрому професійного вигорання триває.  
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Сьогодні синдром вигорання входить до 11-го видання 

Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як явище, що виникає внаслідок 

хронічного стресу на роботі 

Аналіз проблем вивчення синдрому ―професійного вигорання‖, 
проведений авторами в різних військових підрозділах, показав, що до основних 

методик, які можуть бути використані військовими психологами при 

дослідженні цієї проблеми, належать: 

1. Методика ―Діагностики рівня емоційного вигорання‖ В.В. Бойка. 
2. Методика ―Визначення психічного ―вигорання‖ О.О. Рукавішнікова. 

3. Методика ―Синдром ―вигорання‖ в професіях системи ―людина – 

людина‖. 
4. Методика ―Оцінка власного потенціалу ―вигорання‖.  

5. Методика ―Дослідження синдрому ―вигорання‖. 

Необхідно зауважити, що кожна із зазначених методик дає можливість 

насамперед виявити рівень розвитку синдрому та його окремих складових. 
Незважаючи на різні термінологічні значення понять, які використовуються 

науковцями, – ―професійне вигорання‖, ―емоційне вигорання‖, ―психічне 

вигорання‖, ―вигорання‖ та ін., вони є синонімами і розкривають ті чи інші 
аспекти ―вигорання‖, як у професійній, так і в інших сферах життєдіяльності 

військовослужбовців. 

 

Ряба Л.О. (ВІКНУ) 

Солодєєва Л.В. (ВІКНУ) 

Халіманенко С.М. (ВІКНУ) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЩОДО 

ОСОБЛИВОСТЕЙ КАТЕГОРІЇ «ІМІДЖ» У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ 

Провівши теоретичний аналіз по обраній тематиці було розглянуто 
поняття «імідж» у різних галузях науки (філософії, соціології, політології, 

економічних науках, психології, педагогіці) та зроблені наступні висновки: 

1) Імідж (позитивний) формується цілеспрямовано і покликаний справити 
емоційно-психологічний вплив на певних осіб. 

2) Компонентами іміджу є міжособистісні відносини, виконувані ролі, 

індивідуальні характеристики носія (зовнішні, внутрішні), суб‘єктивне 

сприйняття цільовою аудиторією. 
3) Імідж базується на сильному емоційному враженні, коли знижуються 

механізми свідомого контролю. 

4) Імідж може виступати засобом педагогічного впливу на людину. 

Таким чином, проаналізувавши особливості та підходи, було визначене 
поняття іміджу, на яке ми спирались у нашій роботі: імідж – це особливий 

психічний образ, який інтенсивно та цілеспрямовано впливає на емоційну 

сферу (часто на підсвідомість), а через них на поведінку, вибір та ставлення 
особи (цільової аудиторії) до будь-якого об‘єкту, процесу, явища. 
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Також був проаналізований сучасний стан вивченості проблеми 

формування іміджу Збройних Сил України та були зроблені наступні 

принципові висновки: 

1) Професійно створений позитивний імідж функціонує як оптимальний 
інформаційний об‘єкт, формує прихильність і визначення з боку громадськості 

й забезпечує адекватне сприйняття української армії, як силової державної 

інституції. 

2) Імідж об‘єднує у собі дві важливі складові: інформаційну, що є 
уявленням суспільства про ЗС України та ціннісну, яка існує незалежно від 

будь-якої інформації про структуру. 

3) Важливим є символічний компонент іміджу армії. 
4) Імідж буде ефективним і успішним, якщо не буде суперечити 

сформованій у суспільстві системі цінностей, безпосереднім інтересам людей 

та стійким уявленням. 

Слід зазначити, що 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. 

 

Халіманенко С.(ВІКНУ) 

 

ГРУПИ САМОДОПОМОГИ І САМОПІДТРИМКИ ЯК СПОСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ РЕАДАПТАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

На даний момент МОЗ і соціальні служби вирішують більшу частину 
проблем соціальної та професійної реадаптації учорашніх учасників ООС/ 

АТО, питаннями їх перекваліфікації (особливо тих, кому за станом здоров‘я 

доведеться змінювати професію і роботу), надання допомоги у вирішенні 
питань пошуку роботи, надання допомоги з питань соціально-правового 

захисту тощо.  Попри значні досягнення державних структур по вирішенню 

зазначених проблемних питань поза їхньою увагою, у багатьох випадках, 

залишаються питання психологічного аспекту процесу реадаптації учасників 
бойових дій.  

У даному контексті, на нашу думку, необхідне створення по всій країні 

специфічного мікросередовища життєдіяльності учасників ООС/АТО у вигляді 

різних організацій та об‘єднань, по типу центрів підтримки ветеранів (США) 
та професійних груп взаємодопомоги. Як вказує Ф. Пьюселик: ―Нашим 

захисникам потрібне середовище, де вони зможуть говорити на зрозумілій їм 

мові, на важливі для них теми. Такий середовищем можуть стати професійні 
групи взаємодопомоги. Там не потрібні професійні психотерапевти. Там – 

люди, що пройшли через схожий страшний досвід війни, збираються разом і 
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діляться один з одним своїм болем, досвідом, надією. Вони розуміють один 

одного з півслова. Це допомагає! Це може вберегти від самогубств, насильства, 

алкоголю і наркотиків. До того ж, такі групи не вимагають великих фінансових 

витрат‖ [1]. 
Тобто, групи самодопомоги і самопідтримки – це добровільні спонтанно 

виникаючі або спеціально організовані за допомогою фахівців групи людей, 

об'єднані схожістю пережитих проблем і кризових життєвих обставин, для 

спільного вирішення цих проблем і надання взаємної допомоги і підтримки. Ці 
групи відрізняються від психокорекційних або психотерапевтичних тим, що 

вони більш відкриті, у них немає терапевтичної програми, відсутній 

професійний ведучий. 
Відомі такі групи, як анонімні алкоголіки, наркомани, групи ветеранів 

В‘єтнаму, Афганістану, групи хворих на СНІД, батьківські або сімейні групи, 

матерів або батьків-одинаків, батьків дітей-інвалідів, батьків і друзів психічно 

хворих, групи постраждалих від катастроф і лих, групи жертв насильства тощо. 
Можливість отримання тривалої і стабільної підтримки є однією з причин 

ефективності груп самодопомоги.  

Яких цілей можна досягти приймаючи участь у діяльності груп 
взаємодопомоги: 

реагування і обговорення минулого травматичного досвіду, а також 

можливого майбутнього; 

мінімізація негативного самосприйняття: ―це сталося не тільки зі мною‖; 
вироблення засобів подолання кризової ситуації (психологічних, 

організаційних); 

надання комплексної психологічної підтримки, в тому числі 
інструментальної (матеріальної), емоційно-психологічної та ціннісно-

смислової. 

Форми і методи в групах самодопомоги. 

Є дві форми психологічної роботи з групами самодопомоги в залежності 
від організації групи: активне ведення групи самодопомоги, фахівцями-

психологами, і супровід спонтанно організованої групи самодопомоги. 

Перша форма. Ведучий групи повинен бути кваліфікованим і професійно 
підготовленим для того, щоб сформувати групу, створити атмосферу групової 

довіри і згуртованості, організувати ефективну роботу в групі. Робота в групі 

поділяється на три етапи. 

На першому відбувається: 
а) знайомство незнайомих членів групи між собою та із метою 

перебування в даній групі; 

б) обговорення питань щодо її складу групи, закритості чи відкритості; 

в) групу ознайомлюють із правилами роботи; 
г) можуть бути організовані в межах групи зустрічі родичів членів групи, 

організовані сімейні групи, дитячі; 

Другий етап – основний. На цьому етапі застосовуються 
найрізноманітніші методи: групові дискусії, емпатичного слухання. Якщо група 

організована фахівцем, то застосовуються різні вправи, які дозволяють членам 
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групи оволодіти технікою ефективного спілкування, засобами саморегуляції. 

Якщо соціальний працівник недостатньо підготовлений для проведення 

спеціальних занять, то робота групи може складатися в спільних обговореннях 

актуальних проблем, загальних для всіх учасників, або в пошуку спільних 
рішень питань, що виникають у окремих учасників. Можуть запрошуватися до 

роботи групи фіхівці-експерти, які обізнані з вишенням проблем подібних до 

тих які виникли в процесі групової роботи.   

Третій етап – завершальний. На цьому етапі підводяться підсумки і 
визначаються завдання на майбутнє. Ведучий на цьому етапі також повинен 

створювати умови, щоб члени групи мали можливість зустрічатися після 

завершення регламентованих занять для неформального спілкування і 
спільного проведення часу. Члени групи можуть обмінятися адресами, 

домовитися про додаткові зустрічі. На цьому етапі ініціатива переходить до 

самих членів групи. Група стає справді групою самодопомоги, в якій домінують 

вертикальні зв'язку ―ведучий – учасник‖, а горизонтальні – ―учасники – 
учасники‖, підтримка здійснюється стихійно, без допомоги ведучого.  

Друга форма роботи полягає в допомозі діяльності стихійно виниклої 

неформальної групи, в орієнтації її на спільне вирішення проблем, 
згладжування негативних (ізоляційних, агресивних, асоціальних) станів в групі. 

Головним завданням психолога полягає в допомозі в налагодженні ефективного 

спілкування. Для цього з боку органів соціального захисту надається 

приміщення для зустрічей, виділяються кошти і матеріально-фінансова 
допомога на групу. При наявності в групі високого соціально-психологічної 

напруженості необхідно залучення фахівців для проведення спеціальних 

психокорекційних або тренінгових занять. Психолог або соціальний працівник, 
крім надання психологічної допомоги, повинен допомогти у вирішенні питань 

щодо пошуку інших фахівців (юриста, психотерапевта, лікаря) компетентних у 

виниклих проблем в групі. Як свідчить практика провідних країн, така 

комплексна спрямованість груп самопідтримки робить психологічну допомогу 
щодо реадаптації учасників бойових дії ефективною. 

Список використаних джерел: 
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ПОНЯТТЯ БОЙОВОГО СТРЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СТРЕСОСТІЙКОЇ ПОВЕДІНКИ 

Професійна діяльність військовослужбовців відрізняється від інших 

категорій праці постійною нервово-психічною й емоційною напругою, 
обумовленою як змістом, так і умовами роботи. Військові є представниками 

http://gordonua.com/publications/psiholog-pyuselik-nado-nauchit-boycov-ot-psihologicheskih-pravil-voyny-perehodit-k-obychnoy-zhizni-ved-posle-srazheniy-oni-opasny-slovno-dikie-zhivotnye-77162.html
http://gordonua.com/publications/psiholog-pyuselik-nado-nauchit-boycov-ot-psihologicheskih-pravil-voyny-perehodit-k-obychnoy-zhizni-ved-posle-srazheniy-oni-opasny-slovno-dikie-zhivotnye-77162.html
http://gordonua.com/publications/psiholog-pyuselik-nado-nauchit-boycov-ot-psihologicheskih-pravil-voyny-perehodit-k-obychnoy-zhizni-ved-posle-srazheniy-oni-opasny-slovno-dikie-zhivotnye-77162.html
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стресогенної професії, саме тому виникає потреба у визначенні поняття 

«стрес». 

Вивченням феномену стресу займаються різні науки, а саме: психологія , 

фізіологія, медицина. Психологи дотримуються традиційного розуміння стресу 
як захисної реакції на негативні стимули і впливи, включаючи депривацію 

життєво важливих функцій. Стрес необхідний у житті людини, він допомагає 

пристосуватися до нових умов, впливає на працездатність, творчість, сприяє 

подоланню перешкод на життєвому шляху, дає змогу мобілізувати власні сили 
й ставати впевненим у собі. Стрес спричиняє появу різноманітних 

психологічних станів деструктивного характеру, серед яких особливо 

складними є посттравматичні стресові розлади, психічна травма, нервово-
психічне напруження, «м‘язова броня» тощо. 

Тривале перебування в зоні бойових дій поступово виснажує нервову 

систему, призводить до органічних змін і, тим самим, підсилює тенденцію до 

затяжного перебігу і маніфестації стресових розладів. Світовий досвід показує, 
що через два місяці перебування на передовій військовослужбовець повинен 

бути переправлений у тил для відпочинку. В протилежному випадку він може 

вдатися до спроб самогубства, або вчинити якісь інші неадекватні дії. На думку 
М. Крамника, це типовий нервовий зрив, яким, зазвичай, закінчується тривале 

перебування в стресових умовах.  
Бойовий стрес – сукупність переживань, обумовлених тривалою загрозою 

життю в бойовій обстановці. У той же час Г. Кормос розглядає бойовий стрес як 
таку «поведінку військовослужбовця в умовах війни, яка є сигналом про те, що 
такий військовослужбовець не здатний воювати далі».  Симптоми бойового стресу, 
на думку А. Денисова, переходять у так звані «посттравматичні стресові розлади», 
які можуть продовжуватися десятиріччями, а інколи стають незворотними. Вони є 

наслідком того, що в умовах військових конфліктів у їх учасників формуються 
розлади психіки, які можуть мати як передхворобливий (донозологічний) стан, так 
і форму психічного захворювання, наприклад, бойову психічну травму. 
Посттравматичний стресовий розлад –  це тривожний розлад, що виникає після 
психологічного стресу, травматичних подій, таких як стихійне лихо, нещасний 
випадок, війна, насильство тощо. Серед основних симптомів явища військового 
неврозу А. Кардинер, виділив: збудливість і дратівливість; нестримний тип 
реагування; фіксацію на обставинах травмувальних подій; відхід від реальності; 

схильність до некерованих агресивних реакцій. 
Більшість дослідників приходять до висновку, що в основі механізму 

формування ПТСР лежать не тільки фізіологічні, але й психологічні особливості 
потерпілих. 

Отже, можна зробити висновок, що військовослужбовці учасники бойових 
дій – це особлива категорія громадян, які особливо гостро потребують 
комплексної реабілітації, соціальної підтримки, отриманні знань, що допоможуть 
контролювати психоемоційний стан і самостійно знаходити вихід з постстресових 

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

 

ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
Гнучко реагуючи на складні економічні, політичні, соціальні, культурні, 

військові події, що динамічно змінюються протягом першої чверті XXІ століття, 
арт-терапевти створили складну високодиференційовану систему послуг для 
широкого кола клієнтів. При цьому зберігається прихильність гуманістичним 
цінностям, усвідомлюється відповідальність за здоров‘я людей, повага їх гідності і 

врахування способу життя і культурного досвіду військовослужбовців учасників 
бойових дій. Останнім часом саме арт-терапію почали активно використовувати у 
лікувально-реабілітаційній роботі з комбатантами, які мають психоемоційні 
розлади, наслідки ПТСР, прояви деструктивних емоційних станів тощо. Це 
пов‘язано з тим, що арт-терапія не має протипоказань і характеризується певними 
ознаками. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови представлено 
таке визначення арт-терапії – це «метод лікування нервових і психічних 

захворювань засобами мистецтва та самовираження в мистецтві».  
З методологічної точки зору доведено, що робота з образотворчими 

матеріалами дає вихід почуттям роздратування, гніву, образи, сорому, зменшує 
фрустрацію, прикладом чого може бути використання глини. Переключення уваги 
на інші техніки допомагає подолати захисні механізми, які допомагають 
адаптуватися до травми і її наслідків. Завдяки цьому військовослужбовці можуть 
ідентифікувати і усвідомити свої почуття, зрозуміти пов‘язані з ними асоціації, 
побачити новий сенс у минулих подіях і сформувати нові, більш здорові захисні 

механізми. Присутність арт-терапевта у роботі з військовослужбовцями є 
обов‘язковою умовою подолання травматичних переживань і сприяє створенню 
безпечного комфортного простору для їх вираження. 

Ще однією з переваг арт-терапії при реабілітації військовослужбовців-
учасників бойових дій є те, що вона заснована на невербальному вираженні 
почуттів. Невербальні засоби часто є єдино можливими для вираження і 
прояснення травмувального емоційного стану. Перебуваючи у важкій, стресовій 
ситуації, людина, сама того не помічаючи, спонтанно малює лінії, «каракулі», 

закреслює зображення, зафарбовує простір аркуша паперу, креслить палицею на 
піску. Цей процес не контролюється свідомістю і може бути використаний як 
спосіб виплеснути болючі переживання назовні, звільнитися від негативних 
емоцій і почуттів. Вважаємо, що лікувально-коригувальні ефекти арт-терапії 
можуть проявлятися завдяки образотворчій діяльності, навіть, при відсутності 
вербалізації переживань. Це пов‘язано з дією терапевтичних механізмів 
(релаксація, інсайт, катарсис, розвиток навичок самоорганізації та прийняття 
рішень). Під час організації та проведення арт-терапевтичних занять необхідно 
використовувати допоміжні арт-терапевтичні технології (пісочну, ігрову, казкову, 

театралізовану, музичну, танцювально-рухову, фототерапію).  
Отже, арт-терапія сприяє звільненню від сильних переживань та 

конфліктних ситуацій на основі розвитку уваги до почуттів, посилення власної 
особистісної цінності і підвищення художньої компетенції. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ 

ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ  
У теперішній час одними з найважливіших заходів у країнах європейського 

простору вищої освіти, спрямованих на впровадження національних рамок 
кваліфікацій та компетентністного підходу до опису кваліфікацій на галузевому 
рівні, є розроблення відповідних галузевих рамок кваліфікацій (ГРК). Виникла 

необхідність в універсальному інструменті, який дозволив би порівнювати та 
зіставляти кваліфікації, що здобуваються у різних країнах. Таким інструментом 
стали рамки кваліфікацій, які мають надавати прозору та зрозумілу інформацію 
про усі можливі кваліфікації [1]. 

Розроблення концептуальних підходів до опису кваліфікацій на теперішній 
час є найважливішим пріоритетом для багатьох країн, які впроваджують реформи 

освіти, зокрема – в рамках Болонського процесу. Особливо важливим  це питання  

постає у теперішній час, коли у Збройних Силах України запроваджуються 

стандарти, які прийняті у країнах-членах НАТО. Ситуація у цій сфері є досить 
непростою і ускладнюється наявністю декількох різних підходів до описів та 

вимірювань навчальних (освітніх) програм. Серед таких підходів є підходи, що 
базуються на термінах (роках) навчання, на кредитах (кредитних одиницях), на 
ідентифікації компетентностей та результатів навчання тощо. 

Зазначимо, що актуальність розробки ГРК військових фахівців, які 
проходять підготовку у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) за 
спеціальностями у галузі знань «Воєнні  науки, національна безпека, безпека 
державного кордону», зумовлена низкою додаткових чинників: 

подальшою інтеграцію України в європейський освітній простір; 
суттєвими змінами у національній законодавчій базі щодо вищої освіти; 
необхідністю подальшого розвитку Збройних Сил України з урахуванням 

сучасних поглядів на застосування військових формувань у збройних конфліктах 

та до досвіду проведення антитерористичної операції та операції об‘єднаних сил 
на сході України; 

прийняттям нової парадигми при  розробці стандартів вищої військової 
освіти на основі компетентнісного, міждисциплінарного підходів; 

зростаючими вимогами до випускників ВВНЗ з боку суспільства, 
керівництва держави, органів військового управління та військ (сил) щодо їх 
компетентності, здатності і готовності до самовдосконалення, застосування 
здобутих під час навчання знань, умінь та навичок  у постійно змінюваних, 
екстремальних умовах ведення бойових дій та персональної відповідальності за 

результати впровадження прийнятих ними рішень тощо. 
З метою вирішення зазначених проблем у певних ВВНЗ України на цей час 

розпочата науково-дослідна робота «Обгрунтування кваліфікаційних вимог до 
підготовки військових фахівців у галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону» відповідно до стандартів країн-членів НАТО» 
(шифр – «Галузь»). На цей  час відповідно до мети дослідження визначено перелік 
ключових компетенцій майбутніх офіцерів, які вони мають опанувати під час 
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навчання, на певних освітніх рівнях. Аналіз сутності зазначених компетенцій, 

розробка та впровадження галузевої рамки кваліфікацій  у педагогічну практику 
ВВНЗ сприятимуть наданню процесу підвищення якості підготовки військових 
фахівців більш цілеспрямованого і керованого характеру.   

Список використаних джерел: 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ 

ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ  
У теперішній час у Військовому інституті виконується науково-дослідна робота 

«Теоретико-методологічне обґрунтування професіографічного профілю професійної 
підготовки офіцера Збройних Сил України – командира військового підрозділу 
тактичного рівня за стандартами країн НАТО та країн партнерів» (шифр – 

«Професіограма»). 
При складанні професіограми військового фахівця в якості основи доцільно 

використати методику визначення його професійно-важливих якостей (ПВЯ). 
Методика визначення ПВЯ військового фахівця призначена для виявлення повного 
переліку таких якостей для певної військової спеціальності (посади) для складання 
психограми і ранжування сукупності основних ПВЯ за допомогою експертної оцінки 
[1]. Використання опитування експертів при  вивченні професій засновано на 
допущенні, що людина, яка добре знається на структурі і змісті професійної 

діяльності, спроможна повідомити також, за допомогою яких індивідуальних якостей, 
насамперед, досягається успіх у роботі. До складу експертних груп повинні входити 
фахівці, які мають високий рівень професійної підготовки, добре знають зміст 
повсякденної діяльності і бойової роботи зі спеціальності, а також порядок 
використання відповідного озброєння та військової техніки, мають досвід участі в 
тактичних навчаннях, маневрах, бойових діях і т. ін. Кількісний склад експертної 
групи має складати не менш ніж десять фахівців. їхній рівень досвідченості впливає 
на достовірність одержаних у ході опитування даних. Опитування може проводитись 

двома способами. 
Перший спосіб. Самостійна оцінка якостей, без взаємних консультацій і обміну 

думками з наступним розрахунком усередненого балу з кожної якості. 
Другий спосіб. Групова експертиза з детальним обговорення ролі кожної якості 

й аналізу конкретних ситуацій, які могли б наочно показати статус тієї або іншої 
характеристики людини як професійно-важливої для певної посади військового 
фахівця. Кожна з цих якостей має свої переваги та недоліки. На практиці можливе 
їхнє поєднання, якщо на першому етапі опитування проводиться на основі 
самостійної оцінки якостей, а після отримання усередненої оцінки кожної якості та 

при відсутності кореляції результатів проводиться групова експертиза з важливості 
суперечних якостей. 

Під час визначення ступеня значимості для спеціальності (посади) різних 
психічних функцій (якостей) експертам рекомендується враховувати: активність 
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функції протягом усього процесу діяльності, загальну тривалість часу її найбільшої 

завантаженості; участь функції у забезпеченні ефективної роботи в найбільш 
складних, критичних ситуаціях, а також при наявності перешкод і в умовах 
наростаючого стомлення фахівця; можливість тренування функції, вправи і 
компенсації іншими якостями в процесі діяльності. 

Оцінка ПВЯ проводиться в два етапи. На першому етапі проводиться 
опитування експертів шляхом самостійної оцінки (без взаємних консультацій та 
обміну думками). При цьому експерти повинні орієнтуватися на особливості 
діяльності і поведінки військового фахівця на певній посаді, а також типові випадки з 

життя. Свою думку кожен експерт має виразити позначенням цифри (обвести 
кружком) за десятибальною шкалою. В основу визначення експертами оцінок 
відповідних якостей доцільно покласти методику, запропоновану американським 
вченим Т. Сааті. Під час аналізу результатів дослідження обраховується середня 
оцінка кожної психологічної якості всієї групи експертів. Якщо результати з однієї 
або більше якостей не корелюють і набрали середній бал більший 3-ох, то експертна 
група збирається знову і на основі колективного обговорення важливості цих якостей 
відповідно до певної посади військового фахівця оцінка уточнюється. Підсумком 

першого етапу роботи експертів з опитувальником є загальний перелік ПВЯ, які 
набрали бал більше  3-х. Для складних спеціальностей він, як правило, включає 
більше 60 якостей. Крім того, може бути обчислений середній бал з кожної групи 
якостей. 

На другому етапі виявляються основні ПВЯ. Якості, що увійшли в групу ПВЯ 
(набрали бал більше 3), ранжуються та з цього переліку відбирається       10 - 15 
якостей, що одержали найбільш високу оцінку (у всіх експертів). Ці якості утворять 
перелік основних ПВЯ спеціальності (посади, професії). Після цього експертам 

пропонується провести ранжування основних 10-15 якостей за ступенем їхньої 
важливості для військового фахівця, тобто кожній якості визначається місце від 1-го 
до 15-го. У підсумку отримується ранжована сукупність основних ПВЯ. Результати 
оцінки переліку ПВЯ використовуються для створення психограми. 

Список використаних джерел: 
1. Заболотний О. А. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів Збройних Сил України/ О.А. Заболотний, А.М. Зельницький, 

В.Є. Мозальов, Ю.І. Приходько, О.А. Прохоров, О.О. Рибчук, О.І Судніков., І.В Толок 
//. – К.: МО України, НУОУ – 201 с. 

 

Чунаков Р.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 
 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ 

СИЛАХ УКРАЇНИ 
Станом на сьогодні актуальність зазначеного питання є високою оскільки з 

2014 року по даний час у зв‘язку із агресією Російської Федерації проти України 

згідно наданих повноважень Міністерство оборони України, органи військового 
управління, з‘єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України 
організовують та проводять комплекс військових і спеціальних організаційно-
правових заходів спрямованих на протидію діяльності незаконних російських та 
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проросійських збройних формувань із застосуванням сил і засобів Сухопутних 

військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил і Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України, які потребують належне матеріальне забезпечення. 

На даний час питання організації договірної роботи у Збройних Силах 
України регламентується Положенням про військове (корабельне) господарство 
Збройних Сил України затвердженого наказом Міністра оборони України   від   
16.07.1997 ғ 300 (далі - Положенням) де відповідно до пункту 5.7.3 та  5.7.4  
частини 5.7 розділу 5 проекти  договорів  (угод)  та  всі  додатки  до  нього 
розробляються  відповідними начальниками служб частини (з'єднання) та 

перевіряються  начальником  фінансової  служби  військової  частини (з'єднання)   
і   юрисконсультом   на   відповідність  їх  чинному законодавству,  встановленим 
цінам та забезпеченості коштами після чого подаються для підписання командиру 
частини (з'єднання). 

Стосовно практичних дій відповідних посадових осіб  в  управлінні 
правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України розроблено 
Методичні рекомендації щодо ведення договірної роботи у Збройних Силах 
України, які не можуть бути віднесені до нормативно-правових актів, оскільки не 

відповідають їх ознакам і як наслідок можуть нести лише інформативний або 
рекомендаційний характер для відповідного суб‘єкта.  

Тобто дії відповідальної особи, на яку покладено розроблення проектів 
договорів  (угод) або осіб, які наділені контролюючими функціями, можуть  не 
відповідати порядку зазначеному  Методичними рекомендаціям щодо ведення 
договірної роботи у Збройних Силах України і, як наслідок, нести підчас їх 
реалізації відповідні економічні ризики для установи. 

Тому вважаю, що одним із найважливіших завдань для належної організації 

договірної роботи у Збройних Силах України є створення нормативно-правового 
акта, який би регулював порядок укладення договорів з визначенням  функції 
кожного відповідального підрозділу (наприклад як, Інструкції або Положення з 
організації договірної роботи затвердженої відповідним наказом). Наявність 
такого документа дозволить упорядкувати процедуру укладення договорів і 
узгодження їх умов. 

к.пед.н. Шемчук В.А. (НУОУімені Івана Черняховського) 

Колодка Ю.О. (КВЛімені Івана Богуна) 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 
Аналіз цілей і пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку 

освіти та основні завдання стосовно національної освіти в контексті світових 
освітніх процесів визначених в Національній доктрині розвитку освіти, а також 
основних тенденцій розвитку військової освіти у провідних зарубіжних країнах, 
дає змогу окреслити перспективні напрями розвитку військової освіти України.  

Єдність освіти і науки повинна знайти нетрадиційні рішення, бо при 
переході до методологічної парадигми освіти перевірити якість підготовки 

фахівців сукупністю знання чинників – принципово некоректно. Така властивість, 
як інтегрована якість особистості, передбачає наявність таких характеристик:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w214
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w214
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інтелектуальні навички (діагностування явищ і процесів, їх аналіз, 

інноваційна діяльність, самоосвіта, спілкування, прийняття рішень, адаптація в 
колективі, колективна робота, позитивна конструктивна поведінка); 

професійні знання та навички фундаментального характеру (основа для 
забезпечення професійної мобільності);  

уніфіковані навички (особиста ініціатива, творче ставлення до роботи, 
здатність до осмислення перспектив її розвитку, передбачення ризиків у прийнятті 
нових нетрадиційних рішень, розуміння законів світогляду).  

Сучасна модернізація системи освіти передбачає забезпечення якості 

останньої відповідно до новітніх досягнень науки, культури та соціальної 
практики. На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні; фінансові, 
кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. Висока якість освіти передбачає 
взаємозв‘язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики.  

При цьому головна увага має приділятися виробленню в майбутніх офіцерів 
активності, лідерських якостей, творчого підходу, гнучкості мислення, навичок 
критичного аналізу, умінь узагальнювати інформацію, морально-психологічної 
витримки в критичних ситуаціях, готовності взяти на себе відповідальність за 

прийняте рішення, забезпечити його виконання.  
Отже, ситуація; яка склалася; актуалізує проблему пошуку нової парадигми 

освіти; сутність якої визначають фундаментальність; її цілісність і спрямованість 
на задоволення інтересів особистості, визнали, що фундаментальна освіта має 
формувати глибокі теоретичні знання, критичне мислення і бути спрямованою на 
вирішення проблем глобальної етики і глобальної відповідальності як 
принципових норм нового гуманізму. 

 

Шемчук О.М. (Українська військово-медична академія) 
 

ДІАГНОСТУВАННЯ CФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

МИСЛЕННЯ У ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ДЕРЖАВНІЙ 

ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

Під час виконання службових обов‘язків жінки-військовослужбовці ДПСУ 

виконують професійне завдання – вид діяльності, який з‘являється відповідно до тих 

професійних вимог, які спрямовані на розв‘язання проблемних ситуацій. Під 

сформованістю професійного мислення розуміємо засвоєння професійних способів 

розв‘язання завдань, що зустрічаються під час проходження служби в ДПСУ.  

Військово-професійна діяльність потребує ініціативних і творчих жінок-

військовослужбовців. При цьому вони повинні бути гнучкими, рішучими, сміливими 

та готовими до ухвалення рішень за будь-яких умов військової діяльності, тобто 

важливим психологічним завданням у процесі їх військово-професійної підготовки є 

формування та розвиток професійного мислення. 

Для діагностування рівнів розвиненості  професійного мислення жінок-

військовослужбовців ДПСУ ми підібрали комплекс методик, який дає можливість 

виокремити у них основні компоненти професійного мислення (див. табл.):  
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Таблиця 

Методики дослідження професійного мислення жінок-

військовослужбовців 

Методики дослідження  
Компоненти професійного 

мислення 

Короткий відбірковий тест Бузина – Вандерлік – поняттєво-змістовий;  

Методика ―Якоря кар‘єри»  
– поняттєво-змістовий; 

– операційно-регуляційний; 

Професійно-особистісний опитувальник – операційно-регуляційний; 

Методик «Тип мислення» Г.В. Резапкіної 
– мотиваційно-цільовий; 

– рефлексивно-оціночний; 

Методика «Оцінка КОЗ -2» (за Б. Федоришиним) 
– операційно-регуляційний; 

– рефлексивно-оціночний; 

Методика діагностування спрямованості мислення  

Урванцева – Володіної 

– рефлексивно-оціночний; 

– операційно-регуляційний; 

Методика оцінки визначення мотивації успіху та страху 

невдачі (опитувальник А.О. Реана). 
– мотиваційно-цільовий; 

Опитувальник «Локус контроль» 
– операційно-регуляційний; 

– рефлексивно-оціночний; 

Методика визначення стресостійкості і соціальної 

адаптації Хомса і Раге. 

– операційно-регуляційний; 

– рефлексивно-оціночний; 

Стильова саморегуляція поведінки людини  Моросанова 

– Коноз. 
– рефлексивно-оціночний. 

 

Отже стає очевидним, що для забезпечення ефективної військово-професійної 

діяльності жінок-прикордонників необхідно формувати професійне мислення в 

процесі набуття ними первиної військово-професійної освіти в Навчальному центрі 

перепідготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. 

 
к.пед.н. Шемчук В.А. (НУОУімені Івана Черняховського) 

Фатальчук А.В. (НУОУімені Івана Черняховського) 
 

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

Збройні Сили України залишаються найважливішою структурою в системі 

захисту національних інтересів та територіальної цілісності держави. Підготовки 

військових фахівців для ЗС України здійснюється в умовах постійного перегляду 

поглядів на національну безпеку та оборону держави, принципів і напрямів 

підготовки держави до збройного захисту національних інтересів, відсутності чітких і 

стабільних параметрів щодо поточного та прогнозованого реформування ЗС України, 

їх завдань, щодо загальної та організаційно-штатної структури, кількості та 

обґрунтованості військово-облікових спеціальностей частин і підрозділів тощо. 

Перехід до нових дидактичних засад у підготовці військових фахівців має 

передбачати: коригування цільових установок (пріоритет загальної мети над тими, що 

реалізуються у ВНП ЗВО, ВВНЗ за відповідними спеціальностями з урахуванням 

національних інтересів і національної безпеки, офіцерські кадри повинні усвідомлено 

підходити до всіх політичних, воєнно-економічних; дипломатичних та інших 

державних рішень, що мають проектуватися та запроваджуватися в освітньому 

процесі), оптимізацію інтеграційних процесів військової освіти з цивільною освітою в 
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напрямах перегляду співвідношення нормативної та варіативної складових стандартів 

вищої військової освіти, військово-професійної спрямованості підготовки фахівців у 

ВНП ЗВО, ВВНЗ, удосконалення структури та змісту підготовки фахівців усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, приведення його у відповідність до досвіду 

антитерористичної операції та операції об‘єднаних сил на південному сході України, 

бойової та оперативної підготовки військ (сил), їх застосування в миротворчих 

операціях, локальних конфліктах і війнах, з психолого-фізіологічними можливостями 

тих, хто навчається, розроблення принципово нового покоління освітньо-

кваліфікаційних характеристик, засобів діагностики якості підготовки військових 

фахівців, теоретико-прикладна підготовка військових фахівців у ВНП ЗВО, ВВНЗ, 

застосування інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій, інтегрованих 

освітніх середовищ, тренажерів тощо; практична підготовка військових фахівців у 

навчальних центрах, військових частинах за посадовим призначенням (спеціальністю, 

кваліфікацією, паспортом посади) на діючому озброєнні та військовій техніці в 

умовах наближених до бойового застосування, особистісно-орієнтованих технологій 

у підготовці військових фахівців, підвищення ефективності інноваційної діяльності в 

усіх складових військово-педагогічного процесу, достатність матеріально-технічного, 

фінансового та освітньо-методичного забезпечення тощо. 
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СЕКЦІЯ № 3 

ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
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к.т.н. Джулій В.М. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 

Ряба Л.О. (ВІКНУ) 

ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 
Система управління інтелектуальною обробкою даних - це програмний 

комплекс, що дозволяє автоматизувати процес управління як сайтом в цілому, так 
і елементами в рамках сайту: макетами сторінок, шаблонами виведення даних, 
структурою, інформаційним наповненням, користувачами і правами доступу, а 

також додатковими сервісами: списки розсилки, ведення статистики, пошук, 
засоби взаємодії з користувачами і т. д.  

Проектні рішення в рамках розробки інтелектуального сховища знань і 
автоматизаціі процесу інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень 
разом з технологіями інтелектуального аналізу даних, методами штучного 
інтелекту, моделями подання інформації, електронними базами по різних 
предметних областях слугують інструментом для підвищення ефективності 
наукової, інноваційної та освітньої діяльності, а також в промисловості, в 

економіці, в медицині і т. д.  
Практична реалізація проекту дозволить використовувати його як 

самоналаштовуючу, адаптивну, відкриту інтелектуальну інформаційну систему з 
інтегрованими функціями експертної системи і підсистеми інтелектуального 
аналізу даних.  

Незалежно від того, чи використовується SQL, бази даних на основі 
документів, такі як Hadoop, або прості неструктуровані файли, необхідно 
працювати з даними, форматувати або реструктурувати їх. Потрібно визначити 

формат інформації, на якому буде грунтуватися метод і аналіз. Потім, коли 
інформація знаходиться в потрібному форматі, можна застосовувати різні методи 
(окремо або в сукупності), які не залежать від необхідної базової структури даних 
або набору даних. 

Пропонуються технічні рішення по структурі, функціям та організації 
інструментарію інтелектуального аналізу даних, заснованого на технології WEB 
систем. Формулюються стратегічні напрямки розробки програмної системи для 
підвищення ефективності обробки великих масивів електронних даних для задач 

інтелектуального аналізу, класифікації, навчання, прогнозування.  
Запропонований математичний апарат і методика його використання в 

процесі аналізу даних є інструментом наукової оцінки та формального 
обгрунтування прийнятих інженерних рішень в різних областях прогнозування, 
класифікації, прийняття рішень. 

 

Горбут Є.М. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 
МЕТОДИКА ВИБОРУ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНУ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

На етапі логічного проектування бази даних здійснюється відображення 

отриманої концептуальної схеми на модель даних системи управління базами даних 
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(СУБД). У розглянутому випадку формально ця процедура є виродження, оскільки на 

етапах концептуального і логічного проектування використовується одна і та ж 

реляційна модель даних. З огляду на той факт, що створювана база даних є елементом 

системи військового призначення, для якої ці параметри грають істотну роль, 
представляється доцільним розумно відійти від оптимального не надмірного покриття, 

отриманого в результаті концептуального проектування, з тим, щоб досягти 

компромісу, пов'язаного з підвищенням оперативності автоматизована інформаційна 

система  (АІС) органів військового управління  (ОВУ). 
Вирішення цієї проблеми залежить від використання тимчасових 

характеристик, які визначаються не тільки параметрами базою даних (БД), а й 

особливостями програмного і технічного забезпечення, які виділяються ресурсами, 
розмірами і числом буферів СУБД і т.п., тобто факторами, конкретні дані про яких на 

етапі логічного проектування, як правило, не відомі. Тому при синтезі логічної 

структури БД розробники зазвичай вводять деякі припущення, до числа яких можна 

віднести: 
розглядається обробка незалежних за часом запитів; 

відносної оцінкою часу обробки запиту є сумарна кількість логічних 

записів(Кортежів), Які обираються строком на шляху доступу до цільової записи 
даного запиту; 

зміною середнього часу доступу до кортежів різних файлів (типів відносин) 

можна знехтувати, оскільки домінуючу роль відіграє час обміну із зовнішньою 

пам'яттю. 
У випадках, коли на етапі логічного проектування відомо значення обсягу 

пам'яті, що виділяється в АІС ОВУ для розміщення бази даних, можуть бути 

використані наступні варіанти перетворення концептуальної схеми при використанні в 
складі АІС ОВУ сучасних СУБД для ПЕОМ: 

виділення в окремі файли кортежів, ідентифікованих атрибутами, 

використовуваними в якості пошукових ознак; 

застосування засобів вторинного індексування цих атрибутів. 
З урахуванням запропонованої системи показників, за якими оцінюється база 

даних, і відповідно до рівнів деталізації її опису розроблена поетапна технологія 

проектування бази даних АІС ОВУ. Основу цієї технології складає єдиний 
методичний підхід послідовного перетворення вихідних даних і отриманих в процесі 

проектування результатів з урахуванням обмежень і критеріїв ефективності, 

специфічних для кожного етапу. 

Для проектування концептуальної схеми бази даних розроблені алгоритми 
обробки структур функціональних залежностей, застосування яких забезпечує 

побудова мінімального не надмірного покриття вихідної множини функціональних 

залежностей і дозволяє синтезувати схему реляційної бази даних з відносинами, які 

перебувають в третій нормальній формі. 
При застосуванні єдиної (реляційної) моделі даних оптимізація концептуальної 

схеми, спрямована на задоволення тимчасових вимог по обробці даних і здійснювана 

на етапі логічного проектування, зводиться до вибору такої логічної структури бази 
даних, яка забезпечить кращі тимчасові характеристики при обслуговуванні запитів 
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посадових осіб ОВУ. Вирішення цього завдання може бути досягнуто на основі 

застосування алгоритмів, що реалізують метод гілок і меж. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

ПОЖЕЖ НА ТОРФОВИЩАХ 
Торфовища − складна багатокомпонентна і унікальна природна система, що в 

значній мірі впливає на екологічний стан довкілля, особливо в останній час, у зв‘язку 

з потеплінням клімату.  

У посушливі періоди другої половини літа верхній шар торфу може висихати 

до відносної вологості від 25 % до 100 %. При такій вологості він може загорятися і 

підтримувати горіння в нижніх, менш сухих шарах. 

Тривале тління торфу має негативні наслідки для довкілля далеко за межами 

ділянки горіння. 

Основні негативні процеси, якими супроводжуються рослинні та торфові 

пожеж, виглядають так: перетворення деревостану в сухостій, знищуваний в 

майбутньому при пожежах; пошкодження кореневої системи дерев, супроводжуване 

вітровали, знищення лісової підстилки; значне зменшення врожайності 

сільськогосподарських  культур при пожежах на прилеглих до полів смугах і 

територіях; знищення кормової бази для певного ряду тварин при згорянні трав‘яного 

покриву мохів; зміна породного складу рослинності на вигорівши територіях; 

збільшення впливу дощів і вітрову та виникнення ерозії порушеного ґрунтового 

покриву. 

Зважаючи на негативні впливи та процеси, які виникають, або посилюються 

внаслідок торф‘яних пожеж, виникає цілий ряд наслідків для навколишнього 

середовища та суспільства. 

Відображаються вони для складових довкілля  здебільшого у негативних 

проявах: тепло, що виділяється під час лісових та торфових пожеж, викликає прогрів 

грунту (відбуваються втрати азоту грунт стає менш придатним для росту рослин); 

забруднення повітря  у продуктах горіння ідентифіковано більше 50 легколетких 

сполук, метан та інші алкани, бензол і його гомологи); за рахунок зменшення площі 

лісів зменшується продукування кисню. 

Для людини наслідки торф‘яної пожежі можуть бути дуже небезпечними. 

Зберігається дуже високий ризик інтоксикації людей, які живуть поблизу осередків 

загоряння або тих, які знаходяться в зоні задимлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННІ П‟ЄЗО ДАТЧИКІВ НА 

П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ 

На роботу п'єзоелектричного датчика, при деяких умовах експлуатації, 
може вплинути явище піроефекту. П'єзокерамічний матеріал, з якого 

виготовлений п'єзоелемент в першу чергу впливає на його властивості, таким 

чином, всі основні електрофізичні властивості п'єзоелементу визначаються з 
співвідношень констант п'єзокерамічних матеріалів. П'єзоелектричними 

властивостями володіють багато кристалічні речовини: кварц, турмалін, ніобат 

літію, сегнетова сіль та інші, а також штучно створюванні та спеціально 

поляризовані в електричному полі полікристалічні матеріали (п'єзокераміки): 
титанат барію, титанат свинцю, цирконат свинцю та ін. 

Визначили, що при проектуванні датчиків на п'єзокерамічних матеріалах 

правильний вибір матеріалу є визначальним фактором основних характеристик 
і функціональних можливостей п'єзодатчиків. Досліджені основні параметри 

п'єзоелементів загальноприйнятих в п‘єзотехніки та визначені оптимальні 

співвідношення констант п'єзокерамічного матеріалу з якого виготовлено 

п'єзоелемент, що впливає на основні електрофізичні властивості п'єзодатчика. 
Метрологічні і експлуатаційні характеристики акселерометрів насамперед 

залежать від властивостей використовуваного п'єзоматеріалу і конструктивних 

особливостей електромеханічного перетворювача, а також датчика в цілому, що 
відповідно впливає на основні тактико-технічні характеристики засобів 

охорони, на їх чутливість та стійкість перед перешкодами. Крім впливу 

вищевказаних характеристик, які безпосередньо пов'язані з п'єзоелементом, на 

амплітудно-частотну характеристику суттєво впливає конструкційні параметри 
перетворювача. Відповідно, основними тактико-технічними характеристиками 

(ТТХ) засобів виявлення, є їх чутливість (здатність виявлення) та стійкість 

перед перешкодами (поріг спрацьовування). Як надмірна, так и недостатня 
чутливість, в тому, чи іншому діапазоні частот сейсмоакустичних сигналів, 

шкідлива для надійної локалізації того чи іншого виду порушників. 

Тому оптимізація форми і розмірів п'єзоелемента і конструкційних 

параметрів перетворювачів в цілому пов'язана з проведенням численних 
дослідів для виявлення впливу вищевказаних факторів. Експерименти 

показують, що резонансні частоти і чутливість в цих частотах, а також 

частотний діапазон перетворювача залежать від модуля Юнга і товщини п‘єзо 

композитного елемента. 
Надано висновок що при проектуванні п'єзодатчиків на п'єзокерамічних 

матеріалах правильний вибір матеріалу є визначальним фактором щодо 

визначення оптимальних властивостей сейсмоприймачів з найкращими 
характеристиками 
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к.т.н. с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Карпенко А.О. (ВІКНУ) 

 

ОЦІНКА РІВНЯ НАДІЙНОСТІ ОБ'ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

В даний час завдяки успіхам у розвитку мікроелектроніки з'явилися нові 

можливості в розробці високоефективних об'єктів радіоелектронної техніки. 

Одночасно з цим з'явилися і нові можливості для автоматизації процесів 
технічного обслуговування за рахунок «вбудовування» в апаратуру елементів 

вимірювання параметрів, що визначають технічний стан об'єкта. При цьому 

виникає актуальне завдання оцінки очікуваного виграшу в рівні надійності 
об'єкта та необхідних для автоматизації додаткових економічних витрат. Це 

завдання може вирішуватися тільки на основі застосування відповідних 

математичних моделей, які, з одного боку, повинні максимально враховувати 

конструктивні і функціональні особливості об'єкта даного типу та, з іншого 
боку, повинні дозволяти проводити конкретні розрахунки оптимальних 

параметрів автоматизованої системи технічного обслуговування, за 

результатами яких можна приймати практичні рішення.     
Для проведення оцінки очікуваного виграшу рівня надійності об'єкта та 

необхідних для автоматизації додаткових економічних витрат необхідно: 

1)  Розробити математичну модель об'єкта радіоелектронної техніки, в 

якій повинні бути представлені основні конструктивні і надійнісні 
характеристики об'єкта, які впливають на процес технічного обслуговування і 

ремонту;  

2)  Розробити математичну модель процесу технічного обслуговування і 
ремонту, за допомогою якої можна прогнозувати показники надійності і 

вартості експлуатації об'єкта радіоелектронної техніки даного типу з 

урахуванням його характеристик та параметрів обраної стратегії технічного 

обслуговування; 
3)  Розробити моделі та алгоритми для визначення оптимальних 

параметрів різних стратегій технічного обслуговування;  

4)  Розробити методику визначення оптимальних параметрів 
(параметричного синтезу) автоматизованої системи технічного обслуговування 

для даного типу об'єкта радіоелектронної техніки.   

Карпенко А.О. (ВІКНУ) 

Шевченко В.В. (ВІКНУ) 
 

СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ‟ЄКТІВ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 
Від технічного стану та рівня надійності об'єктів радіоелектронної техніки 

істотно залежить боєздатність частин і підрозділів ЗСУ. Характерною 

особливістю об'єктів радіоелектронної техніки є наявність в їх складі великої 
кількості (десятки, сотні тисяч) різнотипних комплектуючих елементів, 

більшість з яких є виробами радіоелектронної. Такі елементи 
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виготовляються різними виробниками і характеризуються різними 

показниками надійності, що створює великі проблеми для забезпечення 

необхідної високої надійності об'єкта радіоелектронної техніки в цілому. 

Проблеми забезпечення надійності об'єкта радіоелектронної техніки 
вирішуються в основному на етапах його розробки і виготовлення. Однак, 

важливе значення для забезпечення надійності об'єкта також має якісне 

технічне обслуговування, яке повинно здійснюватися на етапі експлуатації.  

Ефективність і якість процесу технічного обслуговування залежать, як від 
правильності вибору стратегії технічного обслуговування та її параметрів, 

так і від ступеня пристосованості конструкції об'єкта до виконання 

передбачених операцій технічного обслуговування. Обидва ці фактори 
взаємопов'язані і суттєво впливати на їх рівень надійності можна тільки на 

етапі розробки. Оптимальні параметри стратегії технічного обслуговування 

можуть бути визначені тільки на основі достовірної інформації про склад і 

структуру об'єкта, на основі більш-менш достовірних даних про показники 
надійності комплектуючих елементів. З іншого боку, тільки на етапі 

проектування можна передбачити та реалізувати необхідні апаратні і 

програмні засоби вбудованого контролю технічного стану об'єкта, 
забезпечити необхідний рівень ремонтопридатності апаратури об'єкта. Для 

вирішення всіх цих питань на етапі проектування об'єкта необхідні адекватні 

математичні моделі процесів технічного обслуговування і ремонту, тільки за 

допомогою таких моделей можна прорахувати можливий виграш в рівні 
безвідмовності об'єкта за рахунок проведення технічного обслуговування, 

оцінити необхідні для цього вартісні витрати.  

Лалетін С.П. (ВІКНУ) 

Краснік А.В. (ВІКНУ) 

 

ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ОБ‟ЄКТА 

ПАСИВНИМИ ЗАСОБАМИ ЛОКАЦІЇ НА ОСНОВІ ПЕЛЕНГАТОРА 

САЙБЕЛЯ 

Останнім часом спостерігається ріст інтересу до пасивної сейсмічної 

локації (далі локації), що дозволяє суттєво підвищити завадостійкість і 
розширити функціональні можливості сейсмічних засобів виявлення, які є 

перспективним напрямком розвитку сучасних технологій безпеки [1].  

До такого типу засобів можна віднести вітчизняну розробку «Периметр-

3» та засоби російських виробників «Форшлаг» і «Азимут». Зазначені засоби 
забезпечують визначення місцеположення об‘єкта за рахунок обробки сигналу 

сейсмічними приймачами. Проте, необхідна локаційна функція в засобі 

«Периметр-3» досягається на основі векторно-фазового методу визначення 

координат, що потребує деяку структурну надлишковість приймачів, а отже 
впливає на вартість виробу, що становить не менше 800 грн./м. Дещо меншу 

вартість має засіб «Форшлаг», проте точність визначення координат 

забезпечується на рівні 40 % від дальності дії, що, очевидно, потребує 
суттєвого покращення [2, 3]. 

Основною складністю в розробці локатора є усунення впливу параметрів 
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грунта, як середовища розповсюдження пружних коливань, на швидкість 

поширення сейсмічної хвилі [3]. На відмінну від радіолокації, де швидкість 

розповсюдження вважається практично фіксованою через однорідність 

середовища, в сейсмолокації швидкість залежить від нашарування грунту, 
щільності, вологості і неоднорідності шарів і може змінюватись в 1,5 і більше 

рази для певної ділянки місцевості. Зазначене робить актуальним розробку 

нового технічного рішення визначення місцеположення (ВМП) об‘єкта при 

виключенні параметра швидкості з розрахунків, що є метою роботи, для 
досягнення якої було проведено аналіз методів пасивної локації. 

Недоліки існуючих методів ВМП: 1. Відсутня модель з аналітичним 

визначенням координат об‘єкта для довільної топології 3-х датчиків, а 
застосування чисельного методу розрахунку координат дає наближений  

результат і потребує проведення ітераційних розрахунків (послідовних 

наближень), що унеможливлює обробку значного потоку даних в масштабі 

реального часу. 2. При виключенні параметру швидкості з розрахунків 
математичні моделі або не враховують сферичність розповсюдження фронту 

хвилі (топологія приймача з 3-х датчиків), що збільшує систематичну похибку 

зі збільшенням відстані до цілі, або модель визначається для більшої кількості 
датчиків (топологія приймача з 5-ти датчиків), що збільшує вартість системи 

контролю на третину, або застосують чисельний метод розрахунку координат 

(топологія приймача з 4-х датчиків) що дає наближений результат і потребує 

проведення ітераційних розрахунків. 
З метою усунення зазначених недоліків пропонується нове технічне 

рішення ВМП із виключенням параметра швидкості з розрахунків при 

врахуванні сферичності фронту розповсюдження сейсмохвилі, в основу якого 
покладено порядок функціонування пеленгатора Сайбеля [4]. Пеленгатор 

Сайбеля забезпечує визначення пеленга із виключенням параметра 

сейсмохвилі. Але, координата точки спостереження буде змінюватись  при 

зміні місцеположення об‘єкта. 
Пропоноване технічне рішення ВМП засновано на гіпотезі, що 

раціональною топологією тріади сейсмодатчиків для наближеного визначення 

пеленга об‘єкта із врахуванням сферичності фронту розповсюдження 
сейсмохвилі і виключенням параметра швидкості з розрахунків буде такою, що 

характеризується мінімальним розмахом варіації точки спостереження, як 

точки перетину пеленгом вісі ординат. 

З проведених у роботі розрахунків випливає, що раціональним типом 
топології тріади сейсмодатчиків при ВМП із виключенням параметра 

швидкості із розрахунків слід вважати рівнобедрену прямокутну. При 

використанні діючого методу ВМП на основі рівносторонньої топології 

сейсмодатчиків і застосуванню метода визначення пеленга із врахуванням 
сферичності фронту розповсюдження сейсмохвилі, отримують похибку 

визначення координат на рівні, що не перевищує довжину бази датчиків. 

Зазначена похибка може бути зменшена до рівня за умови вибору точки 
спостереження як середнього арифметичного максимального і мінімального 

значення координати точки перетину лінією пеленга вісі ординат, при цьому 
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значення похибки на порядок менше для дальньої зони сейсмолокації чим для 

діючого методу, в якому не враховується сферичність розповсюдження 

сейсмохвилі, а також на чверть базової відстані менше похибка визначення 

ординати об‘єкта, за умови розрахунку пеленга згідно методу [2]. Крім цього, 
при ВМП локатором з виключенням параметра швидкості розповсюдження 

сейсмохвилі з розрахунків важливим етапом є вибір топології тріади 

сейсмодатчиків, врахування координати точки спостереження і сферичності 

фронту розповсюдження сейсмохвилі, що дозволяє компенсувати відповідну 
систематичну похибку визначення абсциси місцеположення об‘єкта і зменшити 

до рівня половини базової відстані похибку визначення ординати 

місцеположення об‘єкта. 
У середньому похибка визначення ординати зменшена на 23 % і в 8 раз, в 

залежності від діючого методу, з яким порівнюється розроблений. 

Список використаних джерел: 

1. Morozov Y. V., Rajfeld M. A., Spector A. A., Analysis of seismic signals 
preliminary processing influence on classification results // 12 International forum on 

strategic technology (IFOST 2017) : proc., Korea, Ulsan, 31 May – 2 June 2017. 

Ulsan, 2017. Vol. 1. P. 138-142. 
2. Прокина Н. В. Пеленгация наземных объектов с использованием 

сейсмических датчиков / Н.В. Прокина, В.А. Дудкин. // Датчики и системы / 

под. ред. Кнеллер В. Ю. – М. : ИПУ РАН, 2010. – ғ 1. – С. 24–29. 

3. Лантвойт О.Б., І.М. Лисий, І.М. Плосконос Аналіз методів і розробка 
нового технічного рішення визначення місцеположення об‘єкта пасивними 

засобами локації / О.Б. Лантвойт, М.І. // Системи озброєння і військова техніка. 

– 2010. – ғ 1(21). – С. 170-174. 
4. Сайбель А. Г. Разностно-дальномерный метод радиопеленгования / 

Сайбель А. Г. // Радиотехника / под ред. Ю. В. Гуляева. – М. : «Радиотехника», 

2003. – ғ 4. – С. 39–41. 

д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 

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

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чорненький В.І. (ХмНУ) 

д.т.н., доц. Яцків В.В. (ТНЕУ) 

 

СТАНДАРТИ І ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Цінність інформаційних ресурсів і необхідність забезпечення їх 

функціональної безпеки усвідомлена усіма доволі давно, але поява нових 

ризиків в умовах гібридної війни значно загострює проблему захисту 

інформаційних цінностей і забезпечення безперервності бізнес-процесів, що 
зумовлює потребу у застосуванні комплексного підходу до вирішення  задач 

інформаційної безпеки сучасного підприємства. 

 На захист інтересів бізнесових структур на цей час розроблено велику 
кількість державних і міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки. 

Особливе місце серед подібних стандартів займає група міжнародних 
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стандартів інформаційної безпеки серії 27000х, які можуть бути застосовані 

організаціями усіх рівнів у будь-яких сферах діяльності [1]. Стандарти серії 

27000х забезпечують багатоаспектний підхід до питань  інформаційної безпеки, 

починаючи із загального огляду задач та введення в термінологію і завершуючи 
пропозиціями кращих практик впровадження, розвитку та вдосконалення 

системи управління інформаційною безпекою Про актуальність зазначених 

стандартів в сучасних умовах для бізнесу України свідчить прийняття частини з 

них в якості державних (ДСТУ ISO/IЕС 27001-2015, ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 
тощо). 

Політика інформаційної безпеки підприємства базується на 

багатоаспектному і комплексному підході до вирішення завдань захисту 
інформаційних ресурсів і повинна враховувати питання політик безпеки 

використання електронних сервісів та програмного-апаратного забезпечення, 

роботи персоналу в межах виконання посадових обов‘язків, діяльності 

структурних підрозділів та підприємства в цілому тощо. Таким чином, 
ефективна політика безпеки розробляється з орієнтацією на структурну 

організацію підприємства, сферу і особливості його діяльності, кадровий склад, 

використовувані засоби та інформаційні технології. 
При формуванні політики безпеки виникає питання економічної 

доцільності організації бажаного комплексу заходів інформаційної безпеки, 

оскільки витрати на систему безпеки можуть перевищити цінність об‘єктів 

захисту. Як наслідок, необхідно враховувати, що окремі вразливості можуть 
зберегтися й після застосування обраних механізмів і сервісів безпеки, а тому і 

завдання синтезу  політики зводиться до формування актуального рішення, яке 

безпеки визначає погоджену сукупність механізмів і сервісів безпеки, 
адекватну цінностям, що захищаються, і оточенню, у якому вони 

використовуються. 

к.т.н. Муляр І.В. (ХмНУ) 

к.т.н. Лєнков Є.С.  

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

Якубець А.В. (ХмНУ) 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Технічний захист інформації (ТЗІ) – діяльність, спрямована на 

забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та 
доступності інформації. Система ТЗІ – сукупність суб'єктів, об'єднаних цілями 

та завданнями захисту інформації інженерно-технічними заходами, 

нормативно-правова та їхня матеріально-технічна база. 

Сучасне підприємство – об'єднує в складну систему велику кількість 
різнорідних компонентів, які в процесі функціонування підприємства можуть 

модифікуватися. Різноманіття та складність впливу внутрішніх та зовнішніх 

чинників часто не піддаються чіткому кількісному оцінюванню. Це призводять 
до того, що ця складна система може набувати нові якості, не властиві її 

складовим компонентів. 
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Виконавцем робіт із створення комплексної системи захисту інформації 

(далі - КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі  може бути суб‘єкт 

господарської діяльності або орган виконавчої влади, який має ліцензію або 

дозвіл на право провадження хоча б одного виду робіт у сфері  ТЗІ [2]. 
До складу КСЗІ входять заходи та засоби, які реалізують способи, методи, 

механізми захисту інформації від: 

- витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічного 

електромагнітного випромінювання і наведення, акустоелектричні та інші 
канали; 

- несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що 

можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв‘язку, 
маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з 

метою використання інформації або нав‘язування хибної інформації, 

застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп‘ютерних 

вірусів тощо; 
- спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися шляхом 

формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації або 

руйнування системи захисту. 
Для кожної конкретної інформаційної системи склад, структура та вимоги 

до КСЗІ визначаються властивостями оброблюваної інформації, класом 

автоматизованої системи та умовами її експлуатації. 

 

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

к.т.н. Гавронський В.Є. (ХмНУ) 

к.т.н. Гурман І.В. (ХмНУ) 

 к.т.н. Муляр І.В. (ХмНУ) 

Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 

 

ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ 

ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Розвиток сучасних телекомунікаційних систем і мереж обумовлює 
необхідність створення та надійного функціонування великого набору 

комунікаційних сервісів, що забезпечують ефективну роботу користувача із 

різнорідною інформацією у телекомунікаційній мережі. Разом з тим, 

неоднорідність мережевих інформаційних ресурсів, так і аудиторії 
користувачів, якій вся ця інформація адресована, ускладнює об'єктивний аналіз 

та моніторинг телекомунікаційних ресурсів. Тому актуально, що при 

експлуатації телекомунікаційних мереж повинен бути використаний широкий 

спектр сучасних та науково обґрунтованих технічних і технологічних рішень їх 
аналізу та моніторингу. 

Якість телекомунікаційної послуги  включає усю сукупність 

характеристик послуги, які визначають її здатність задовольнити встановлені 
чи очікувані потреби споживача послуг та визначають  сукупність специфічних 

показників, які характеризують споживчі властивості цієї послуги та 
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визначають її здатність задовольнити заявлені, встановлені та замовлені 

потреби споживача послуг. 

Для оцінки якості функціонування телекомунікаційної мережі, виявлення 

та запобігання збоїв необхідно вести постійний статистичний контроль та 
аналіз стану мереж, що беруть участь у передачі інформації.  Для оцінки якості 

телекомунікаційної мережі необхідна побудова системи характеристик якості 

мережі. Характеристики якості, якісні і кількісні, являють собою функції, задані 

на множині об'єктів, і приймають значення на деяких підмножинах - шкалах 
критеріїв. 

Після проведення дослідження,  виявлення та аналізу  факторів, що 

впливають на побудову та процес функціонування телекомунікаційних мереж, 
подальший розвиток та удосконалення побудови інтелектуальних засобів 

оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних мереж 

пропонується  вдосконалення методу оптимізації параметрів  мережі, що 

дозволяє зменшити середнє значення помилки обробки проекційних даних для 
відновлення інформації, що надходить із вимірювальних ліній. 

Розроблений метод оптимізації телекомунікаційних мереж на основі 

інтелектуальних технологій дозволяють забезпечити задану якість послуг при 
передачі  інформаційних даних та  підвищують ефективність використання 

обладнання і каналів передачі.  
к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

Погрецька О.В. (ВІКНУ) 

Мукогоренко О.С. (ВІКНУ) 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОГНІТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ В 

СИСТЕМАХ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ  

Крім вроджених здібностей, таких, як музичні, математичні та інші, 

можливості людини обмежені її вродженими властивостями центральної 

нервової системи (ЦНС). Вроджені властивості ЦНС обумовлюють 
ефективність професійної діяльності людини. 

Успішність оволодіння тією чи іншою професією залежить значною 

мірою від здібностей людини, тобто від стійких психологічних, 
психофізіологічних і фізичних якостей особистості, які проявляються в певній 

практичної діяльності, тобто від вихідного рівня розвитку здібностей в 

подальшому залежить кар'єра людини. В процесі психологічного відбору в 

залежності від його задач, характеру контингенту і професійних вимог може 
бути передбачена оцінка: 

1. Біологічно стійких психофізіологічних якостей (пороги відчуття і 

сприйняття, типологічні властивості вищої  нервової діяльності, психомоторні 
якості і т. д.). 

2. Соціально-психологічних характеристик (спрямованість 

особистості, комунікативність, схильність до лідерства, конформізм і т. д.). 

3. Особливостей психічних процесів, станів і властивостей. 
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У різних країнах існує ціла система тестування особистості: чи то 

майбутнього працівника, чи студента, військового чи держслужбовця. 

Переважно у країнах, де тестологія розвинена як наука (у Німеччині, Англії, 

Франції, Австрії, Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Великобританії та ін.), при 
вступі до навчального закладу, при влаштуванні на роботу обов‘язково 

потрібно пройти тести двох видів. Подібні системи тестування широко 

використовуються в різних країнах світу. Як приклад можна навести дані щодо 

системи відбору військовослужбовців за їх психофізіологічними якостями у 
підвищенні боєздатності та ефективності виконання поставлених завдань. На 

основі сучасних методів діагностики розробляються процеси відбору, які мають 

бути максимально ефективними та успішними, а відбір персоналу  повинен 
бути економічно ефективним. Системи відбору до сил спеціального 

призначення (SOF) повинна виявити достовірні рівні знань, умінь, здібностей 

та інших характеристик (KSAOs - Knowledge, Skills, Abilities, and Other 

characteristics), щоб передбачити наступну успішну діяльність. 
Нами було створено оригінальний комп‘ютерний тест, який на відміну від 

закордонних систем дослідження поведінки в умовах інформаційного 

перенавантаження, зовнішньо є достатньо простим і обстежувані не 
здогадуються, яку саме психофізіологічну властивість тестують, тому вони не 

можуть скорегувати свою поведінку. Програмно-апаратний комплекс оцінки 

адаптаційних можливостей людини до виконання завдань в умовах 

інформаційного перенавантаження на основі одночасного аналізу 
варіабельності серцевого ритму, електричної активності головного мозку та 

функції помилок при комп‘ютерному тестуванні психофізіологічного статусу 

людини та стану її когнітивних функцій дозволяє оцінити реакцію людини на 
зроблені помилки (усвідомлені та неусвідомлені), її можливості до адекватної 

оцінки ситуації, що склалась, та наступної ефективної роботи незважаючи на 

зроблені помилки.  

Згідно отриманих нами результатів неможливо побудувати достатньо 
надійну систему маркерів ефективності когнітивних функцій людини 

спираючись тільки на показники комп‘ютерного тестування. Психофізіологічні 

показники мають індивідуальну варіабельність в певному діапазоні. Результати 
одного тестування з певною ймовірністю можуть оцінювати як типовий стан 

даної когнітивної функції, так і найгірший, або найкращий. Це пов‘язано з 

наявною пластичністю нейромереж головного мозку та регуляторних 

можливостей ЦНС. Однак, характерні особливості активації та зв‘язності 
структур головного мозку є, певною мірою, незмінними і визначають тип 

мислення та психофізіологічні можливості людини. Унікальність нашого 

рішення полягає в тому, що аналіз психофізіологічного стану обстежуваного та 

стану його когнітивних функцій ми доповнили сучасними нейрофізіологічними 
та фізіологічними методами визначення нейромереж та структур головного 

мозку, які задіяні при виконанні тестів, та визначення ціни, яку платить 

організм для їх виконання. 
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к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

Жогіна Л.В. (ВІКНУ) 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

Створення ГІС для управлінської діяльності, а конкретно систем 

підтримки прийняття рішень в середовищі існуючих геоінформаційних пакетів 
(ArcGIS, MapINFO, DIGITAL і т.і.) дозволить підвищити якість аналізу і 

короткострокового прогнозу на регіональному рівні, оскільки така ГІС буде 

оптимально поєднувати стандартні процедури обробки даних і можливості 

просторового аналізу. 
 Переваги застосування геоінформаційних технологій у сфері управління, 

перед іншими технологіями: 

інтеграція різнорідної інформації про територію між різними 
підрозділами на одній платформі; 

інтеграція різнорідної інформації про територію між різними 

підрозділами організації та іншими структурами на одній платформі;  

можливість доступу до повного набору інструментів з обробки даних, 
редагування, створення власних даних; 

можливість побудови власних математичних моделей за визначеними 

даними; 

можливість створення різноманітних картографічних звітів;  
можливість створення різноманітних додатків для вирішення 

спеціалізованих завдань; 

Впровадження даної системи дозволить: 
ефективно зберігати і накопичувати економіко- географічну інформацію; 

аналізувати існуючі дані; 

поліпшити сприйняття кінцевої інформації шляхом її візуалізації; 

генерувати звіти про об'єкти. 
Геоінформаційна система є дієвим інструментом прийняття 

обґрунтованих рішень. Вона  не надає готові рішення, а допомагає прискорити 

процедури прийняття рішень. ГІС в системі підтримки прийняття рішень надає 
відповіді на запити та виконує функції аналізу просторових даних, формує 

результати запитів у зручному для сприйняття вигляді. Необхідна інформація 

може бути представлена в картографічній формі з додатковими текстовими 

поясненнями, діаграмами і графіками. Наявність необхідної інформації та її 
узагальнення дозволяє керівникам усіх рівнів зосередити свої зусилля на 

формуванні рішення, не витрачаючи значного часу на опрацювання великої 

кількості доступних різнорідних даних. Достатня кількість необхідних даних 
створює можливість розгляду декількох варіантів рішення і вибору найбільш 

ефективного і економічно доцільного. 

Система підтримки управлінських рішень на основі геоінформаційних 

технологій є важливим кроком в напрямку створення потужного і сучасного 
інструменту вирішення завдань, що дозволить суттєво зменшити час на 
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прийняття рішень, знизити витрати по зберіганню та аналізу інформації, та 

підвищити ефективність роботи органу управління.  
 

к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

Галушко С.О. (ВІКНУ) 

Пусан В.В. (ВІКНУ) 

 

СЕЙСМОАКУСТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ 

КООРДИНАТ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОГЕННИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ 

ОБ‟ЄКТІВ 

Сейсмоакустична система може бути використана для проведення 

спостережень, детекції, визначення координат та типу об‘єкта у зонах 
небезпечних явищ різного походження, а саме: під час руху ворожого 

транспорту, пострілів артилерії, мінометів, гаубиць, танків, польоту літаючих 
апаратів на малих та гранично малих висотах. моделі автоматизованого 

сейсмоакустичного комплексу для проведення спостережень та автоматизованого 

розрахунку координат небезпечних об‘єктів різного походження, що усуває 

вищезазначені вади. 

Автоматизований програмний комплекс створено на основі принципово нових 

сейсмоакустичних пристроїв, що розміщуються на оптимальних відстанях між 

точками їх розташування, здійснюється швидкий та високоефективний розрахунок 

координат небезпечних об‘єктів різного походження. 

Запропонована модель автоматизованого сейсмоакустичного пристрою для 

автоматизованого розрахунку координат небезпечних об‘єктів різного походження 

містить в своєму складі акустичний пристрій і сейсмодатчик.  

Конструктивною особливістю сейсмоакустичного пристрою є то що він має в своєму 

складі в залежності від поставлених завдань може мати від двох до шести модулів, окремих 

секторів сейсмоакустичних засобів виявлення (САЗВ) що встановлені по колу від 180° до 

60° відповідно кожен з них має свій сектор прийому (перекривають круговий огляд на 360°), 

при цьому сигнали, що приймаються модулями пристрою мають різноспрямованість 

секторів та різні часові параметри приходу, відрізняються один від одного. Під час 

виникнення сейсмічної або акустичної активності кожний маятник реагує на коливання в 

залежності від напрямку події. Сейсмоакустичні хвилі приймаються модулями пристроїв, 

які рознесені в просторі на деяку відстань L, де L - сейсмоакустична база прийому 

акустичних і сейсмічних коливань. Сейсмоакустичний приймач і підсилювач ідентичні для 

кожного із модулів. Відстані, пройдені сейсмоакустичними хвилями від джерел 

сейсмоакустичних коливань до сейсмоприймачів, не однакові, а отже, розрізняються фазою 

сигналу. Запізнення одного з сигналів залежить від положення джерела сейсмоакустичних 

хвиль щодо сейсмоакустичних приймачів і відстані L (сейсмоакустичної бази). Час 

затримки сигналу знаходиться в залежності від напрямку на об'єкт і, отже, дозволяє оцінити 

азимут на об'єкт. Сигнали, що були прийняті пристроями із-за різноспрямованості секторів 

відрізняються один від одного.  

Отже, комплексне використання акустичних і сейсмічних датчиків дозволять 

розширяти області використання груп цих пристроїв, що відповідно зменшує вплив 

природних властивостей на якісь результатів вимірювання. Таке розміщення дає 

можливість точніше визначати напрямок на джерело сейсмічної та акустичної хвилі, 

за рахунок різної чутливості датчиків в залежності від напряму на джерело сигналу. 
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к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Краснік А.В. (ВІКНУ) 

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДАЛЬНЬОЇ ОПТИЧНО ЦИФРОВОЇ 

РОЗВІДКИ З ВИСОКОЕФЕКТИВНИМ АЛГОРИТМОМ ШТУЧНОГО ЗОРУ  
Автоматизована спостережна система для виявлення, супроводу і визначення 

координат об'єктів військового призначення використовує широкоформатні 
фотоприймачі видимого діапазону спектру (20 мега пікселів) з полем зору до 40 

градусів і телескопний модуль для ідентифікації та супроводу цілі, метод тріангуляції з 
двома та більше постами виявлення на відстані 100 м, що дозволить визначати 
траєкторію і швидкість цілі. Цикл виявлення цілі становить близько 20 секунд часу, 
дальність виявлення цілей до 3-х кілометрів. З метою маскування система оптичної 
розвідки використовує тільки невипромінюючі засоби спостереження і не містить 
лазерний далекомір. Відстань до цілей може визначатись в полу автоматичному 
режимі за допомогою програмного калькулятора. В автоматизованій системі 
використовується  програмне забезпечення «зоровий модуль» (ЗМ), який реалізує нові 

високоефективні алгоритми штучного зору при обробці цифрових зображень. Відмінні 
риси алгоритмів: 

- малі обчислювальні витрати на виділення компактних об'єктів; 
- висока швидкодія; 
- висока ефективність виділення компактних об'єктів на складному фоні 

незалежно від рівня контрасту і освітленості зображення; 
- високий ступінь автономності (рішення більшості тактичних завдань не 

потребує втручання оператора); 

- мінімальні вимоги до рівня підготовки оператора. 
 Час обробки зображення розміром 1000x1000 пікселів при  виявленні цілі  на 

існуючих графічних процесорах не перевищить 200 мікросекунд. 
Основні завдання, які виконує програмний комплекс: 
1. Максимальна автоматизація процесу отримання зображень (стандартне ПЗ, як 

правило має дуже обмежені можливості, і потребує ручного керування камерами). 
2. Одночасна робота з двома камерами, можливість виводу даних на один 

екран (стандартне ПЗ не має такої можливості). 

3. Виведення та збереження супровідної (телеметричної) інформації 
(стандартне ПЗ не дає такої можливості). 

4. Спрощений та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, для зменшення навантаження 
на оператора. Більш складні налаштування проводяться підготовленими 
користувачами у спеціальних діалогових вікнах (стандартне ПЗ має переобтяжений 
інтерфейс, з великою кількістю елементів керування, більшість яких непотрібна при 
проведенні оптичної розвідки, оскільки в цілому це ускладнює процес підготовки 
операторів та збільшує час на прийняття рішення). 

5. Можливість автоматичного збереження отриманих знімків, при необхідності 

- їх передача іншим програмам для доопрацювання.  
6. Мати можливість проводити пост-обробку отриманих знімків, частково в 

режимі майже «реального часу» та виводити додаткову інформацію оператору 
(виявлені нові об‘єкти, покращення якості зображення, цифрове збільшення та інше). 
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к.ю.н. Бериславська О.М. (ВІКНУ) 

 

ВАЖЛИВІСТЬ "SOFT SKILLS" ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА 

ПРОГРАМОЮ "ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВІ ВІДНОСИНИ" 

Підготовка фахівців за програмою "Цивільно-військові відносини", що 

здійснюється на засадах компетентнісного підходу має враховувати і сучасні 

інноваційні підходи в освіті, зокрема можливості дистанційної підготовки. 

Найчастіше при характеристиці компетенцій використовують два терміни "soft 
skills" або "м‘які" навички (компетенції) та "hard skills" або "жорсткі" навички 

(компетенції). 

"Soft skills" – соціологічний термін, який відноситься до емоційного 
інтелекту людини, свого роду перелік особистих характеристик, які так або 

інакше пов‘язані з ефективною взаємодією з іншими людьми. Це навички, 

прояв яких достатньо важко виявляти, безпосередньо визначати, перевіряти, 

наочно демонструвати. До цієї групи належать індивідуальні, комунікативні та 
управлінські навички. Поняття "soft skills" пов‘язане з тим, яким чином люди 

взаємодіють між собою, тобто "м‘які" навички рівною мірою необхідні як для 

повсякденного життя, так і для роботи. За даними досліджень, професійну 
успішність визначають саме "soft skills" [1, с.163] 

В умовах підготовки військових фахівців, а також певною мірою і 

цивільних фахівців для сектору безпеки і оборони, слід зазначити, що "жорсткі" 

навички (компетенції) або "hard skills" пов‘язані саме із військово-
професійними (спеціальними) знаннями, вміннями та навичками потребують 

спеціального режиму навчання. З цього можемо зробити висновок, що 

"жорсткі" навички (компетенції) не можуть бути сформовані за допомогою 
відкритих on-line платформ, це пояснюється особливостями регламентації 

військової діяльності та вимогами спеціального доступу для слухачів. На 

підтвердження цього можемо навести приклад платформи NATO e-Learning [2], 

де щоб зареєструватися необхідно мати офіційний електронний лист від 
військовослужбовців НАТО, уряду чи НАТО. Якщо ви не маєте військової чи 

офіційної урядової електронної адреси, то необхідно мати спонсора від члена 

НАТО або командної структури НАТО, щоб підтвердити можливість навчання 
в інтересах НАТО. Таким чином, можливості дистанційної освіти у військовій 

сфері пов'язані з обмеженнями організаційного та функціонального характеру.  

В той же час, на платформі електронного навчання CCOE Global e-

Learning, що розміщена на сайті CIMIC Centre of Excellence, який діє як центр 
для обміну колективними знаннями, комунікації людей та досягнення єдності 

цілей у галузі цивільно-військової взаємодії запропоновано низку курсів для 

розширення компетенцій та здобуття інструментарію, який можливо 

застосувати у майбутній кар‘єрі [3]. Всі перераховані курси є платними, 
вартість курсу залежить від того чи є слухач представником країни-спонсора 

CCOE чи ні. 

Ще у 2015 році на Всесвітньому економічному форумі в Давосі були 
названі 10 професійних навичок, які будуть актуальні через 5 років, тобто в 

2020 році. Такими навичками є: 1. комплексне багаторівневе рішення проблем; 

http://213.187.244.233/
http://213.187.244.233/
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2. критичне мислення; 3. креативність у широкому сенсі; 4. уміння управляти 

людьми; 5. взаємодія з людьми; 6. емоційний інтелект; 7. формування власної 

думки та прийняття рішень; 8. клієнтоорієнтованість; 9. вміння вести 

переговори; 10. гнучкість розуму. Причому всі ці навички демонструють нам 
дві значні тенденції розвитку людини, суспільства і культури [4]. 

Як бачимо, всі вказані навички можна сміливо віднести до "soft skills", 

оскільки вони мають універсальний характер. Вважаємо, що фахівцям у сфері 

цивільно-військових відносин такі компетенції необхідні в першу чергу для 
саморозвитку, а для їх здобуття можливо використовувати смарт-освіту, on-line 

курси тощо. 

Список використаних джерел: 
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к.ю.н. Бобров Ю.О.(ГШ ЗСУ) 
  

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕМОКРАТИЧНОГО 

ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ХОДІ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРА 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ  

Положеннями Закону України ―Про національну безпеку України‖ 
визначено поняття, засади, предмет і завдання демократичного цивільного 

контролю над складовими сектору безпеки і оборони держави, а також 

повноваження органів влади і громадських організацій щодо його здійснення. 

Разом з тим, потребують удосконалення механізми парламентського 
контролю, зокрема, за діяльністю органів спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального 

призначення та розвідувальними органами. Це обумовлено, перш за все, 
необхідністю збереження державної таємниці в їх діяльності, а також тим, що 

громадський контроль за ними як складова демократичного цивільного 

контролю в даній сфері суттєво обмежений. 

Трансформація системи керівництва силами оборони та управління 
Збройними Силами України відповідно до принципів і стандартів НАТО, яка на 

сьогодні успішно реалізується в нашій державі, у свою чергу вимагає побудови 

чіткої системи контролю і за воєнною організацією. При цьому, у зв‘язку із 

введенням посади Головнокомандувача Збройних Сил України і зміни завдань і 
функцій Генерального штабу, нами пропонується змінити закріплений в 

чинному Законі України ―Про національну безпеку України‖ порядок 

підлеглості у владній вертикалі оборонного відомства та армії і внесення 
відповідних змін до статей 14 та 16 вказаного Закону. Зокрема, слід 

передбачити норму, відповідно до якої Міністр оборони України підзвітний 

https://jadl.act.nato.int/
https://global-learning.cimic-coe.org/
https://ukr.media/science/280897/
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Президенту України (а не Верховному Головнокомандувачу ЗС України, як це 

передбачено чинною редакцією Закону) та як член Кабінету Міністрів України 

– Верховній Раді України. Також, пропонується визначити статус 

Головнокомандувача Збройних Сил України, згідно якого він є вищою 
військовою посадовою особою в державі та підпорядковується Міністру 

оборони України і є головним радником з військових питань Президента 

України. При цьому, Командувач Об‘єднаних сил Збройних Сил України, який 

підпорядковується Головнокомандувачу, відповідно до законодавства, моє 
можливість доповідати безпосередньо Президенту України про виконання 

стратегічних завдань застосування військ та інших складових сил оборони на 

відповідних стратегічних і операційних напрямках. 
Отже, запропонована владна вертикаль у цьому силовому відомстві 

унеможливить використання Збройних Сил України для обмеження прав і 

свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення 

органів влади чи перешкоджання їх діяльності. 

 

к.ю.н. Боброва Ю.Ю. (ВІКНУ) 

 

ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОБ‟ЄДНАНОГО 

КЕРІВНИЦТВА СИЛАМИ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ ТА ВІЙСЬКОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ  

Становлення і розвиток України як незалежної та суверенної держави із 
сформованим демократичним суспільством нерозривно пов‘язано із 

забезпеченням її національної безпеки, що, у свою чергу, вимагає пошуку 

оптимальних шляхів удосконалення законодавчих механізмів забезпечення на 
належному рівні обороноздатності країни. 

Закріплений у Конституції України та законах курс на членство в НАТО 

вимагає від України виконання ряду організаційних заходів, метою яких є 

приведення до стандартів Альянсу складових сектора безпеки і оборони. 
На сьогодні найбільшою проблемою законодавчого забезпечення цієї 

сфери є необхідність прийняття нормативно-правових актів, які б дали змогу у 

найкоротші строки виконати завдання із трансформації системи керівництва 
силами оборони та управління Збройними Силами України відповідно до 

принципів і стандартів НАТО. Загрозою є те, що така трансформація повинна 

здійснюватися в умовах збройної агресії з боку РФ, недостатнього 

фінансування сектора безпеки держави. Тому, дуже важливо не втратити 
стратегічне керівництво силовими відомствами і в першу чергу, Збройними 

Силами, які виконують завдання в операції Об‘єднаних сил на сході. 

Трансформація системи керівництва силами оборони – це модифікація та 

адаптація цієї системи відповідно до принципів та стандартів НАТО.   
Питання трансформації керівництва силами оборони полягає у 

розмежуванні повноважень між Міністерством оборони України та Збройними 

Силами України, введення посади Головнокомандувача Збройних Сил України, 
зміну завдань і функцій Генерального штабу, утворення Командування 

об‘єднаних сил Збройних Сил України як головного органу військового 
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управління міжвидовими і міжвідомчими силами і засобами безпосередньо на 

театрі бойових дій. Звичайно, такі кардинальні зміни призведуть до 

перерозподілу повноважень не тільки військового командування, а й вищих 

посадових осіб держави та зміну завдань і функцій Міністерства оборони і 
органів військового  управління. Реформою передбачається розподіл завдань і 

функцій між різними органами військового управління на такі складові: 

планування операцій, генерування сил та безпосереднє застосування сил.       

При цьому, задля якісного та ефективного проведення цієї реформи  
потребує вдосконалення не тільки законодавство з питань безпеки і оборони 

безпосередньо, але й правове регулювання захисту прав і свобод 

військовослужбовців, створення належних матеріальних і соціально-побутових 
чинників, котрі б дозволили підняти актуальність і необхідність військової 

служби на якісно новий рівень. 

 

к.ю.н. Волкович О.Ю. (ХДУ) 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ:  

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Інформаційна безпека займає провідне місце серед системи життєво 

важливих інтересів країни, виключенням не виділяється і Україна. Це 

зумовлено, зокрема, створення розвиненого інформаційного середовища 

українського суспільства, однак через таке середовище найчастіше 
здійснюються загрози національної безпеки. Глобальна фінансово-економічна 

криза постала черговим викликом світових цивілізації, спричинила 

невизначеність перспектив глобальної та національної економік, активізувала 
пошук шляхів модернізації суспільних систем [2, с.6] 

Окремими аспектами інформаційної безпеки в контексті об‘єктивних 

закономірностей розвитку суспільства, проблемами становлення інформаційної 

цивілізації та прогнозам її розвитку, технічним й гуманітарним фактори цього 
процесу присвячені праці Є. Беляєва, О. Дзьобаня, О. Данильяна, 

Г. Ємельянова, В. Лопатіна, А. Колодяка, О. Олійника, Л. Сергієнка та ін.  

Зовнішня агресія, потужна антиукраїнська пропаганда та пов‘язані з цим 
виклики національній безпеці, зокрема в інформаційно-психологічній площині, 

спонукали державу протягом 2014-2015 років приділити особливу увагу 

питанням інформаційної безпеки. Широкий спектр соціальних, економічних, 

політичних проблем, які зумовлювали ці виклики, хоч і були актуальними 
протягом як мінімум п'ятнадцять останніх років, нарешті опинилися  центрі 

уваги суспільної дискусії і в політичному порядку денному [2]. 

Інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища, 

захист інформації являє собою діяльність щодо запобігання витоку інформації, 
що захищається, несанкціонованих і ненавмисних впливів на інформацію, що 

захищається, тобто процес, спрямований на досягнення цього стану. Метою 

реалізації інформаційної безпеки будь-якого об‘єкта є побудова системи 
забезпечення інформаційної безпеки даного об‘єкту [4]. 
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На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами 

інформаційній безпеці України є: у зовнішньополітичній сфері залишається 

поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, недостовірної та 

упередженої інформації, що завдає шкоди національним інтересам України, та 
створює негативний імідж України, як ненадійного партнера для міжнародних 

відносин. Основною метою державного управління є розробка та реалізація 

концептуальних основ державної інформаційної політики шляхом прийняття 

адекватних нормативно-правових актів щодо регулювання інформаційних 
відносин. У останній час значно зросла необхідність в комплексному та 

ефективному підході до процесу забезпечення безпеки національного 

інформаційного простору, що наглядно представляється у нормативних 
документах закордонних країн. 

Отже, інформаційна безпека є інтегрованою складовою національної 

безпеки і її розглядають як пріоритетну функцію держави. Зараз, як ніколи 

наша держава потребує зваженого, комплексного підходу щодо уніфікації норм 
законодавства у сфері захисту інформаційного простору. 
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Волянський Р.Ю. (ВІКНУ) 
 

СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

Питання організації та діяльності оборонної та правоохоронної систем в 
Україні посідає значне місце у загальній проблематиці правових досліджень. 

Реформування правоохоронної системи в державі розтягується у часі та 

супроводжується запеклими обговореннями, які досі, вочевидь, не вдалося 

повною мірою втілити у життя. Створення військової юстиції – нагальна 
необхідність для підтримання боєздатності, дисципліни й правопорядку у 

військових формуваннях Збройних Сил України. В України сформувалась 

ілюзія щодо непотрібності військової підготовки громадян, збройних сил, 

військової юстиції. Проведення на Сході України антитерористичної операції 
змусило переосмислити необхідність у таких інституціях.  

Система органів військової юстиції діяла в Україні протягом майже 20 

років із дня здобуття незалежності. До 2010 року військові суди в Україні 
повністю входили до єдиної системи судів загальної юрисдикції. Скорочення 

чисельності особового складу Збройних сил України загострило питання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/15168/2015-12-09-otsinka-efektivnosti-dii-organiv-vladi-v-sferi-informatsiinoi-bezpeki-v-2014-15-rr/
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/15168/2015-12-09-otsinka-efektivnosti-dii-organiv-vladi-v-sferi-informatsiinoi-bezpeki-v-2014-15-rr/
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існування військових судів. Судді військових судів мали особливий статус, 

зокрема перебували на військовій службі, мали військові звання, отримували 

доплати за військові звання. Це суперечило принципу єдності статусу суддів і 

не відповідало європейським стандартам, як їх тлумачить Європейський суд з 
прав людини. Концепція «Вдосконалення судівництва» схвалена Указом 

Президента України від 10 травня 2006 року ғ 361/2006 визначила, що у 

судовій системі України не повинно бути такого виду судів, як військові суди. 

[1] 
В Україні військові прокурори функціонували у статусі спеціальних 

прокурорів (прокуратур) з 1992 по 2012 рік, відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру». Але у зв'язку із прийняттям 13 квітня 2012 року ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України» положення, що стосувались 

військових прокуратур були виключені із ЗУ «Про прокуратуру». Таким чином, 

у 2012 році військові прокуратури, як інститут були скасовані за відсутності 
необхідності в них. Проте, в ході проведення антитерористичної операції, з 

метою попередження злочинів під час проведення бойових дій, така 

необхідність з'явилась знову. 14 серпня 2014 народні депутати підтримали в 
першому читанні і в цілому законопроект ғ 4446а «Про внесення змін до 

Закону України «Про прокуратуру» щодо створення військових прокуратур». 

Цей закон визначає порядок створення, комплектування та матеріально-

технічного забезпечення військових прокуратур, а також соціального захисту 
їхніх працівників зі статусом військовослужбовців. [2]  

Отже, становлення й розвиток України як сучасної європейської держави 

можливі за умови гарантування її національної безпеки, тому вивчення 
історичного досвіду формування та розвитку військової юстиції сприяє 

визначенню позитивних та негативних чинників, які мали місце раніше і які 

треба врахувати вже сьогодні. 

Список використаних джерел 
1. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ 

Президента України від 10.05.2006 ғ 361/2006. 
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2. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 ғ 1697-VII (Дата 

оновлення 20.03.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

 

Грох А.О. (ВІКНУ) 

 

ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

Сьогодні людство перебуває на етапі розвитку суспільства, коли права і 

свободи людини в цивілізованому світі визнано найвищою соціальною 

цінністю. Кожна розвинута демократична держава повинна забезпечувати 
соціальний захист громадян. На жаль, через некомпетентність деяких політиків, 

які не можуть або просто не бажають врегульовувати ті, чи інші проблеми 

https://zakon.rada.gov.ua/go/361/2006
https://zakon.rada.gov.ua/go/361/2006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
https://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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дипломатичним шляхом, ми можемо і досі спостерігати величезну кількість 

різноманітних збройних конфліктів, які спалахують майже щодня по всій 

Земній кулі. Під час будь-якої небезпеки, зокрема і пов'язаної зі збройним 

конфліктом, людина особливо потребує захисту прав, свобод та забезпечення 
особистої безпеки. 

В Україні життя людини визнано найвищою соціальною цінністю. Зараз 

це право зазнає постійних порушень через злочинні дії незаконних збройних 

формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей, найманців та 
актам агресії з боку Російської Федерації. Як наслідок, в Україні суттєво 

збільшився незаконний обіг вогнепальної зброї. Однією з найактуальніших тем, 

в умовах конфліктів, є протидія катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. У зв'язку з 

воєнними діями в окремих районах Донецької та Луганської областей катувань, 

нелюдського поводження зазнають як військовослужбовці Збройних Сил 

України, так і цивільне населення.  
Про це зокрема свідчить чергова доповідь Управління Верховного 

комісара Організації Об‘єднаних Націй з прав людини (далі – УВКПЛ). Станом 

на 15 лютого 2020 року місія ООН опитала 17 із 25 звільнених в ході обміну 
полонених українців, які розповіли про катування на Донбасі. Хоча свідчення 

опитаних осіб були різними, УВКПЛ виявило і далі підтвердило стійку 

тенденцію свавільних затримань, які часто становили насильницькі зникнення, 

та катувань і жорстокого поводження з особами, затриманими у зв‘язку з 
конфліктом, в обох самопроголошених «республіках». УВКПЛ встановило, що 

катування і жорстоке поводження мали систематичний характер на 

початковому етапі тримання під вартою (який міг тривати до одного року), 
причому ризик зазнати катувань і жорстокого поводження значно зменшувався 

після «зізнання» і особливо після закінчення «досудового розслідування». [1, 

c.21]  

Держава повинна в свою чергу максимально сприяти захисту права на 
життя кожного громадянина, а саме створити працюючий механізм 

ефективного розслідування порушень права на життя та належні гарантії 

захисту. В умовах збройного конфлікту всебічно сприяти поширенню норм 
міжнародного гуманітарного права для захисту цивільного населення.  

Зокрема, прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального 

прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, 
зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв 

війни (ч. 1 ст. 438 КК України).[2] 

На нашу думку, дуже важливою є реабілітація людей, які стали жертвами 

нелюдського поводження та мають посттравматичні стресові розлади. Саме це 
потребує комплексного підходу як з боку держави, так і за участі недержавних 

інституцій. Безумовно, ми вважаємо першочерговим завданням держави 

забезпечення дієвого механізму захисту природних, основоположних прав 
людини. 

Список використаних джерел: 
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Гущин О.О. (ВІКНУ) 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ПІД 

ЧАС КІБЕРОПЕРАЦІЙ: ПОЗИЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА  

В сучасному світі застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

для досягнення воєнної та політичної переваги вже стало системним явищем, 

що суттєво впливає на стан обороноздатності держав, внутрішньо– та 
зовнішньополітичні процеси. Актуальність новітніх викликів у цій сфері 

обумовили активізацію зусиль ООН у дослідженні питання застосування 

міжнародного права державами під час використання новітніх технологій 
(резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/RES/73/27, А/RES/73/27). В рамках 

залучення до цього глобального процесу 28 листопада 2019 року Міжнародний 

Комітет Червоного Хреста оприлюднив власну позицію «Міжнародне 

гуманітарне право і кібероперації під час збройних конфліктів», доповнену 26 
березня 2020 року статтею «Кібернетичні операції під час збройного конфлікту: 

7 основних питань права і політики». 

Як зазначає МКЧХ, кібернетичні операції під час збройних конфліктів 
стали реальністю, все більша кількість держав розвиває воєнний 

кіберпотенціал, який в майбутньому буде лише зростати, а кібероперації 

можуть серйозно впливати на цивільну інфраструктуру і заподіювати шкоду 

цивільному населенню.  
Позиція МКЧХ полягає в тому, що міжнародне гуманітарне право 

обмежує застосування кіберзброї під час збройних конфліктів так же, як і будь-

якої іншої зброї, методів та засобів ведення війни, що, однак, не легітимізує 
саму по собі кібервійну (як і будь-який інший вид війни). В цьому контексті 

МКЧХ нагадує, що будь-яке застосування державами сили, включаючи 

кібернетичну зброю, як і раніше врегульовано Статутом ООН та відповідними 

нормами звичаєвого міжнародного гуманітарного права, головним принципом 
яких є заборона застосування сили у міжнародних суперечках. 

При цьому МКЧХ, роблячи такий цілком очікуваний висновок, розрізняє 

види зброї (кінетична і кібернетична), та стверджує, що основним завданням 

міжнародного співтовариства у цій сфері є підтвердження застосовності МГП 
до кібероперацій під час збройних конфліктів. Наступним викликом, на думку 

МКЧХ, є дослідження похідного питання – як конкретно існуючі норми МГП 

мають бути застосовані та чи можна вважати ці норми достатніми та 
адекватними. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_UA.pdf
https://www.rbc.ua/ukr/news/genprokuratura-otkryla-dela-svidetelstvam-1579526282.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/genprokuratura-otkryla-dela-svidetelstvam-1579526282.html
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Разом з тим власна позиція МКЧХ щодо застосовності МГП полягає в 

тому, під час збройного конфлікту об‘єкти цивільної інфраструктури мають 

бути захищеними від кібератак на підставі вже існуючих принципів і норм 

МГП, зокрема розрізнення та пропорційності, обмеження застосування тих 
засобів ураження, що мають невибіркову дію або розповсюджуються 

невибірково. Особливістю таких засобів зокрема є те, що в кіберпросторі все 

взаємопов‘язане, тому будь-який об‘єкт, підключений до мережі, може 

піддатись атаці із будь-якої точки світу, а кібератака на одну систему може 
мати наслідки для багатьох інших. 

Досліджуючи зазначені питання, МКЧХ наполягає на врахуванні 

потенційних гуманітарних наслідків кібероперацій, особливо якщо їх 
спрямовано на життєво важливі об‘єкти цивільної інфраструктури, зокрема 

систему охорони здоров‘я. Крім цього, критично важливими на думку МКЧХ є 

питання дослідження кіберпростору як одного з вимірів воєнних дій, його 

використання у воєнних цілях та наслідки такого використання для його 
цивільного характеру, а також розуміння, в контексті кібероперацій, таких 

термінів як напад, атака, дані (інформація) цивільного призначення та цивільні 

об‘єкти. 
МКЧХ наголошує, що держави мають зайняти чітку позицію щодо 

готовності тлумачити МГП таким чином, щоб захистити цивільну 

інфраструктуру та інформацію, що належить цивільному населенню. Від їх 

позиції буде залежати розуміння того, чи є достатнім наявність вже існуючих 
норм. Якщо ні, існуюча правова база, зокрема МГП, підлягає вдосконаленню, 

включаючи розробку та впровадження нових норм.          

 

Даниленко А.О. (НДІ публічного права) 

 

СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЧИННИКІВ 

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Держава – це могутній механізм, наділений максимальним обсягом 

обов‘язків. Реалізація цих обов‘язків може бути різною, однак завжди 

сконцентрована на одному – своєчасно реагувати на зміни зовнішнього 
середовища, процеси розвитку певних феноменів і явищ, проблеми, що 

виникають в ході динамічного розвитку суспільних відносин. У більшій мірі 

зазначена діяльність реалізується у формі публічного адміністрування, 

адміністративну ефективність та результативність якого можна об‘єктивно 
оцінити шляхом виявлення наявності або відсутності певних детермінантів, які 

в залежності від зазначеного вектору слугують джерелами його стабільності 

або чинниками дестабілізації. 

Відповідно, які існують фактори впливу на результати діяльності 
адміністративних одиниць, які можна об‘єктивно оцінити? За нашим баченням, 

це внутрішні та зовнішні чинники, до яких відносяться наступні: 

1) наявність/відсутність корупційних проявів у публічному та приватному 
секторах; 
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2) низький/високий рівень правової освіти та правосвідомості суб‘єктів 

наділених владними повноваженнями; 

3) наявність/відсутність передумов для професійної деформації 

представників делегованих державних функцій; 
4) (не) систематизована, (не) гармонізована, (не) узгоджена законодавча 

база секторальних, галузевих сфер;  

5) (не) достатнє адміністративно-правове, організаційно-технічне, 

фінансове, інформаційне та інше забезпечення діяльності публічних органів 
влади необхідними ресурсами; 

6) злагоджена/відсутня комунікативна, діалогова співпраця держави і 

громади; 
7) наявність/відсутність внутрішньодержавного тиску та втручання у 

діяльність органів влади; 

8) злагоджена/відсутня внутрішньо ієрархічна взаємодія владних 

інституцій; 
9) наявність/відсутність чітко розробленої адміністративної політики.  

Перелік вищезазначених складових не слід вважати вичерпним, оскільки 

рівень результативності та ефективності публічного адміністрування 
зумовлений з поміж іншого багатьма супутніми чинниками.  

У зв‘язку з тим, що аналізована проблематика є малодослідженою в 

царині адміністративної науки є сенс стверджувати про необхідність 

подальшого вивчення її змісту, сутності та ознак у комплексному вимірі.  
 

Дегтярьов Д.О. (ВІКНУ) 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ 

ДЕРЖАВИ 

Ураховуючи складну воєнно-політичну обстановку, яка склалася 
внаслідок збройної агресії Росії проти нашої країни і тимчасової окупації нею 

частини території України, з метою зміцнення обороноздатності держави Рада 

національної безпеки і оборони України 7 травня 2019 року вирішила 
підготовити пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави за 

наступними напрямами: удосконалення системи територіальної оборони; 

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді; підготовка 

військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань; 
протидія інформаційній агресії проти України; організація та підтримання дій 

руху опору.  

На сьогоднішній день існує багато проблем правового забезпечення цих 

напрямків. Що стосується удосконалення системи територіальної оборони 
України, то необхідно наголосити на необхідності прискорення підготовки 

відповідного законопроекту з урахуванням особливостей адміністративно-

територіальної реформи та залучення всіх суб‘єктів сектору безпеки і оборони, 
і включення до неї громадського сектору. 
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Крім того вважаю доцільним скористатися досвідом зарубіжних країн, де 

військове управління підрозділами територіальної оборони покладено на 

кадрових офіцерів, які знаходяться на військовій службі, та які володіють 

сучасними знаннями і практикою та здатні у стислі терміни провести бойове 
злагодження цих підрозділів і приведення їх у готовність; набір особового 

складу до підрозділів територіальної оборони здійснюється за змішаним 

принципом, де залучені як добровольці, так і підібрані військовими 

комісаріатами громадяни; при формуванні підрозділів територіальної оборони  
надається перевага членам військово-патріотичних організацій, діяльність яких 

спрямована на сприяння захисту батьківщини, що значно посилюватиме 

ефективності цієї роботи (про що свідчить позитивний досвід прибалтійських 
держав); визначити статус військових частин і підрозділів територіальної 

оборони у структурі ЗС України (у законодавстві й інших нормативно-правових 

документах зараз вони не вказані); на законодавчому рівні вдосконалити 

систему фінансового та матеріального заохочення осіб, які залучаються до 
підрозділів територіальної оборони (наприклад, кожен військовозобов‘язаний у 

складі військ територіальної оборони Польщі щомісячно отримує додатково 

понад 160 євро, а у деяких інших країнах їм надають додаткові вихідні дні або 
збільшують термін щорічної оплачуваної відпустки). 

Для вирішення проблем правового забезпечення і поліпшення 

обороноздатності нашої держави необхідно використати досвід зарубіжних 

країн, аналіз діяльності органів системи територіальної оборони яких дає 
можливість гарного прикладу для використання і розвитку системи 

територіальної оборони в нашій країні.  

Дубінченко Ю. (ВІКНУ) 

Приліпко М. (ВІКНУ) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ В КОНТЕКСТІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

В УКРАЇНІ 
Нині в Україні, яка переживає травматичний досвід ―гібридної агресії‖, 

питання амністії залишається одним з контроверсійних елементів процесу 

врегулювання конфлікту на Донбасі. У суспільному дискурсі поняття амністії 
тісно пов‘язане з прощенням та забуттям злочинів, скоєних під час конфлікту. 

В українських медіа питання амністії часто зображується саме як безкарність 

для бойовиків, що звичайно, викликає жорстоке несприйняття у суспільстві. 

Водночас відсутність суспільної підтримки процесу конфліктного 
врегулювання, зокрема таких найбільше дискусійних його елементів, як 

амністія, ставить під сумнів успішність реінтеграції та збільшує ризик 

відновлення протистояння. 

Норми міжнародного гуманітарного права та резолюції ООН 
унеможливлюють амністію для осіб, які підозрюються, обвинувачуються чи 

були засуджені за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності або за 

грубі порушення прав  людини. Як підсумок – амністія не має перешкоджати 
переслідуванню таких осіб і провокувати громадські заворушення внаслідок 

несправедливого рішення залишити злочинців на волі. Крім того, амністія не 
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може відбуватися всупереч обов‘язковим для країни міжнародним угодам і 

порушувати права жертв на ефективний правовий захист, включно з 

відшкодуванням їм збитків[1]. 

Обмежені амністії для невеликої частки воєнних злочинців усе ж можливі. 
Їх обов‘язкова умова – сумісність із нормами міжнародного права та Статутом 

ООН. Але такі амністії є швидше, винятком і можуть поширюватися лише на 

рядових учасників збройних сил або угруповань. Часто береться до уваги й той 

факт, що рядові учасники могли діяти під примусом, виконуючи незаконні 
накази керівництва. 

Головний мотив проведення такої амністії – те, що без неї збереження миру 

і безпеки опиниться під загрозою, а мирні угоди будуть знову порушені. 
Амністія може бути початком укладання мирних угод і реалізації програм 

примирення, капітуляції та роззброєння незаконних збройних формувань, 

звільнення політичних в‘язнів, участі злочинців у встановленні істини тощо. 

Правила та умови амністії потрібно сформулювати якомога раніше, ще до 
остаточного припинення бойових дій. Ідеться про чітке визначення злочинів, 

які підпадають або не підпадають під амністію, а також про категорії осіб, які 

можуть бути амністовані (з урахуванням їхнього соціального статусу і роду 
занять, посади, конкретної участі у протиправних діях, попередніх випадків 

порушення закону). Умови надання амністії також можуть бути різними 

(зазвичай їх чітко деталізують). Питання амністії членів угруповань ДНР і ЛНР 

можна буде обговорювати лише після виведення російських військ з 
окупованих районів Донбасу, роззброєння бойовиків, отримання гарантій 

безпеки та проведення місцевих виборів [3]. 

Створити базову модель амністії важливо вже тепер, адже вона є важливою 
частиною стратегії безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Україна має подати чіткий сигнал співвітчизникам ―по той бік‖, запевнивши їх 

у тому, що справді винні будуть покарані, а життя в окупації не перетвориться 

на ―клеймо‖, як було за часів радянського тоталітарного режиму.  
Процес амністії має бути максимально консультативним і демократичним, 

це частина безпечної реінтеграції. Для відновлення справедливості нам 

доведеться застосовувати як судові, так і несудові механізми. Тому в 
українській концепції перехідного правосуддя слід передбачити, зокрема, 

якими будуть умови амністії та які органи це робитимуть. Потрібно  

враховувати не тільки міжнародний досвід, а й особливі виклики, пов‘язані з 

гібридним характером війни на Сході України [2]. 
Необхідно вже сьогодні, владним інститутам, мати заздалегідь розроблені 

плани на процес проведення амністії. Ідеться не лише про правоохоронні та 

судові органи, які забезпечуватимуть контроль за проведенням амністії і 

виконанням її умов конкретними особами. Певне навантаження ляже на 
працівників соціальної, освітньої та інформаційної сфер, керівників різних 

установ, адже вони займатимуться ре соціалізацією амністованих. Своє місце в 

цьому процесі займуть також ОТГ, неурядові та релігійні організації, що 
забезпечуватимуть діалог на рівні місцевих громад. 

Список використаних джерел: 
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к.ю.н. Зайцев М.М. (ЦНДІ ЗСУ) 

 

ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБ‟ЄДНАНОГО КЕРІВНИЦТВА СИЛАМИ 

ОБОРОНИ ТА ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ ТА УСУНЕННЯ ПРОГАЛИН З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

21 червня 2018 року було прийнято Закон України ―Про національну 

безпеку України‖ (далі – Закон), яким було закладено принципово нові підходи 

управління військовими формуваннями та правоохоронними органами, які 
залучаються до виконання завдань оборони, які базуються на стандартах та 

принципах НАТО. 

Оцінюючи зміст зазначеного Закону, необхідно зазначити наступне: 
його прийняття мало наслідком втрату чинності трьома законами 

України, а саме ―Про основи національної безпеки України‖, ―Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави‖, ―Про організацію оборонного 
планування‖ окремі положення яких увійшли до Закону; 

назва Закону не відповідає його змісту, в основному Закон містить 

положення, які визначають завдання і функції сектору безпеки і оборони та 
його складових (розділ ІV ―Сектор безпеки і оборони‖); 

у законі застосовується принципова новий понятійний апарат та 

архітектура системи керівництва силами оборони і військового управління 

Збройними Силами України, які базуються на принципах розділення процесів 
генерування, планування та застосування сил і засобів Збройних Сил України 

та інших складових сил оборони. 

З огляду на зазначене, за станом на сьогодні на законодавчому рівні 
одночасно існують принципово різні системи управління силами оборони 

держави, що створює низку системних прогалин та колізій. 

У зв‘язку з цим органами військового управління Збройних Сил України 

та Міністерством оборони України з середини минулого року в рамках 
Програми створення системи об‘єднаного керівництва силами оборони та 

військового управління у Збройних Силах України ведеться роботи щодо 

розробки проекту закону, який передбачає уточнення окремих положень Закону 

та приведення у відповідність із ним інших законів України у сфері 
національної безпеки та оборони, зокрема Закону України ―Про оборони 

України‖, ―Про Збройні Сили України‖, ―Про Державну спеціальну службу 

транспорту‖, ―Про правовий режим воєнного стану‖, тощо.  

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/12/5/7103911/


 161 

Крім того, при внесенні змін до законів України, що регулюють 

діяльність Збройних Сил України враховується досвід протидії агресії 

Російської Федерації 

Так у Законі України ―Про оборону України‖ передбачається законодавчо 
закріпити визначення цивільно-військового співробітництва (стаття 1). 

У частині другій статті 4 цього закону передбачено розширення кола 

суб‘єктів, які у разі відкритої агресії проти України, не чекаючи оголошення 

стану війни, вживають заходів для відсічі агресії, окрім органів державної 
влади, органів військового управління до цих суб‘єктів будуть віднесені 

з‘єднання, військові частини та підрозділи Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони. Це дозволить законодавчо закріпити повноваження 
командирів з‘єднань, військових частин та підрозділів складових сил оборони 

щодо застосування наявних сил і засобів для відсічі агресії, що дозволить 

уникнути випадків, які мали місце на території Автономної Республіки Крим на 

початку 2014 року. 
Крім того, враховується поліморфність ведення сучасних бойових дій, 

зокрема законодавчо закріплюється можливість відбиття воєнної агресії у 

кіберпросторі (кібероборони), проведення спеціальних, інформаційних і 
психологічних операцій та активізації руху опору, що дозволить створити 

правову основу набуття силами оборони спроможності за цими напрямами.  

 

Золотко А.В. (ВІКНУ) 
 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) ЯК СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Військовими злочинами визнаються передбачені розділом ХІХ 

Кримінального кодексу України злочини проти встановленого законодавством 

порядку несення або проходження військової служби, вчинені 
військовослужбовцями, а також військовозобов‘язаними та резервістами під 

час проходження зборів. [1] 

Єдність змісту та цілісності інституту військових злочинів 
характеризується: а) специфічним родовим об‘єктом – суспільними 

відносинами, що виникають і функціонують під час несення (проходження) 

військової служби, як основою нормальної діяльності воєнної організації 

України; б) спеціальним суб‘єктом – військовослужбовцями 
(військовозобов‘язаними й резервістами під час проходження ними зборів). 

Кожне суспільно небезпечне діяння, що містить у собі відповідний склад 

військового злочину, слугує підставою для притягнення військовослужбовця до 

відповідальності за порушення встановленого порядку несення (проходження) 
окремого виду військової служби. Вся система злочинів, що розглядаються, 

дозволяє притягнути до кримінальної відповідальності особу за будь-яке 

порушення встановленого порядку несення (проходження) військової служби, 
яке спричинило істотну шкоду (або поставило під реальну загрозу її 
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спричинення) охоронюваним цим інститутом суспільним відносинам. Ця 

властивість є новою якістю системи – проявом її емерджментності. 

Такий підхід відображає зв‘язок кримінального законодавства із 

загальнодержавним військовим будівництвом, його спрямованістю на 
забезпечення боєздатності Збройних Сил, інших військових формувань України 

кримінально-правовими засобами з урахуванням особливостей статусу 

військовослужбовців – суб‘єктів злочинів проти військової служби.  

Отже, головна мета функціонування інституту військових злочинів є, 
безперечно, охорона суспільних відносин, які виникають й існують між 

військовослужбовцем та державою (військовозобов‘язаним або резервістом) у 

процесі несення ним відповідного виду військової служби, що полягає у 
професійній діяльності придатних до неї за станом здоров‘я й віком громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, пов‘язаній з обороною України, її 

незалежності та територіальної цілісності. [2]  

Сукупність військових злочинів має всі ознаки системи, яку характеризує 
системоутворюючий фактор – чинник, що зумовлює виникнення самої системи. 
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Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

ПРАВОПОРЯДКУ (ВСП): ПІДГОТОВКА, АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ, 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

З огляду на розвиток ЗС України щодо імплементації міжнародних 

стандартів NATO в аспектах виявлення, оцінювання і документування 
недостовірної і прихованої інформації при проведені судових експертиз та 

розслідувань передбачає проведення комплексу заходів для розроблення Єдиної 

комплексної системи виявлення, оцінювання і документування недостовірної і 

прихованої інформації із використанням комп‘ютерного поліграфа-далі Системи.  
Ефективне вирішення комплексу заходів обумовлено правовою основою 

державної політики у сферах національної безпеки і оборони, що становлять: 

Конституція України, закони України, міжнародні договори, інші нормативно-

правові акти, що відповідають актуальним потребам сучасності і взаємодії з 
NATO.  

Застосування Системи дозволить поступово змінити існуючі протиріччя між 

застарілими підходами та новітніми міжнародними технологіями і системно 
здійснити логічний перехід на нові інноваційні технології, методики та 

інструментарій, що ефективно використовуються в Альянсі. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
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Зокрема, актуальними питаннями для розробки і впровадження Системи є 

обґрунтування і вибір міжнародних стандартів, методик та інструментів 

(комп‘ютерного поліграфа, програмного забезпечення), що відповідають 

сучасним інформаційним, нормативно-правовим, функціональним і технічним 
вимогам та ґрунтуються на принципах законності, дотримання прав і свободи 

людини. 

Використання Системи дозволить підвищити ефективність реалізації 

основних завдань Служби правопорядку.  
Зокрема, виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших 

правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; 

запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у 
Збройних Силах України; захист майна Збройних Сил України від розкрадання та 

інших злочинних посягань; сприяння у межах своєї компетенції органам, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органам досудового розслідування 

та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам 
військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні 

покладених на них відповідно до законів обов'язків. 

Актуальним аспектом використання поліграфа у ВСП, при реалізації 
покладених завдань в даний період є протидія диверсійним проявам та 

терористичним актам на військових об'єктах, боротьбі з ворожими диверсійно-

розвідувальними групами на території України. 

Впровадження Системи обумовлено необхідністю створення наукового 
інформаційно-аналітичного Центру проведення психофізіологічних досліджень 

із використанням поліграфа за стандартами NATO. Основними завданнями 

Центру, в рамках компетенції ВСП є: проведення судової експертизи та 
розслідувань (перевірок).  

На сьогодні не існує в повній мірі Системи розробленої за стандартами 

NATO, яка адаптована для нагальних завдань ВСП та відповідає сучасним 

нормативно-правовим актам щодо впровадження в ЗС України. 
Застосування Системи для ВСП в інтересах ЗС України дозволить: 

1. Реалізувати завдання щодо використання стандартів ASTM International 

прийнятих в NATO для впровадження ефективної уніфікованої системи 
застосування комп‘ютерного поліграфа.  

2. Ефективно та якісно проводити судові експертизи та розслідування. 

3. Встановлювати наявність чи брак фактів та обставин, що мають 

значення для адміністративного або кримінального провадження та підлягають 
доказуванню в контексті розв‘язання поставлених завдань. 

 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 Розвиток та імплементація міжнародних стандартів NATO у Збройних 

Силах України в напрямку виявлення, оцінювання і документування 
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недостовірної і прихованої інформації при проведені кадрового менеджменту 

обумовлює розробку і впровадження комплексу заходів для розроблення Єдиної 

комплексної системи виявлення, оцінювання і документування недостовірної і 

прихованої інформації із використанням комп‘ютерного поліграфа-далі Системи.  
Це обумовлено правовою основою державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони і здійснюється з дотриманням вимог: Конституції 

України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про Збройні Сили України», «Про 
державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про 

інформацію», «Про захист персональних даних», Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 
затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року ғ 1153, 

ІНСТРУКЦІЇ з організації та проведення психофізіологічного дослідження 

персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України та інших нормативно-правових актів. 
Впровадження Системи обумовлює поступовий перехід від існуючих 

протирічь між застарілими підходами та новітніми світовими стандартами ASTM і 

дозволить перейти на інноваційні методики, що ефективно використовуються в 
NATO. 

Застосування Системи дозволить ефективно вирішувати такі основні 

завдання залежно від спрямованості за стандартами NATO:  

1. Дослідження проводиться у разі підготовки та прийняття кадрових 
рішень для отримання інформації про: приховування чи викривлення анкетних 

даних, окремих фактів біографії; прояви та ознаки алкогольної, ігрової 

залежності, вживання наркотичних та/або психотропних речовин без 
призначення лікаря; приховані мотиви прийняття (вступу) на військову 

(державну) службу, роботу, призначення (переміщення) на посади в 

Міноборони та Збройні Сили; наявність фінансово-майнових зобов‘язань; 

вчинення суб‘єктом дослідження протиправних дій, відкриття щодо нього 
кримінального провадження; наявність взаємодії з членами злочинних 

організацій, виявлення участі у діяльності заборонених громадських об‘єднань, 

членства у політичних партіях; наявність громадянства іншої держави, виду на 
проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання 

на території іншої держави; розголошення суб‘єктом дослідження інформації з 

обмеженим доступом; причетність до вчинення правопорушень, пов‘язаних із 

корупцією. 
2. Дослідження, що проводиться в межах службових розслідувань (перевірок) 

спрямоване на отримання інформації про: підтвердження або спростування 

раніше отриманих пояснень; правдивість відомостей, що надає особа під час 

проведення службового розслідування (перевірки); виявлення можливої 
причетності суб‘єкта дослідження до підготовки або вчинення 

правопорушення, інших протиправних дій, що перевіряються; визначення 

(звуження) кола ймовірно причетних осіб до правопорушення або інших 
протиправних дій, що перевіряються; обставини скоєння правопорушення або 

інших протиправних дій, що перевіряються; механізм і спосіб здійснення 



 165 

правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються; напрями 

здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушення чи інших 

протиправних дій, що перевіряються; ймовірне місцезнаходження викраденого 

військового майна. 
3. Дослідження за письмовим бажанням особи за допомогою поліграфа 

спростувати наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації. 

Актуальними питаннями для створення і впровадження Системи є 

обґрунтування і вибір стандартів та інструментів (комп‘ютерного поліграфа, 
програмного забезпечення), що відповідають сучасним нормативно-правовим і 

технічним вимогам та ґрунтуються на принципах законності, дотримання прав і 

свободи людини з метою підвищення ефективності і якості проведення судових 
експертиз. 

Впровадження Системи обумовлено необхідністю створення наукового 

інформаційно-аналітичного Центру проведення психофізіологічних досліджень 

із використанням поліграфа за стандартами NATO, ASTM International і 
American Polygraph Association (APA).  

Основними завданнями Центру, в межах вищевказаного напрямку є: 

кадровий менеджмент, організація і проведення психофізіологічного 
дослідження персоналу із застосуванням поліграфа.  

На сьогодні не існує в повній мірі Системи розробленої за стандартами 

NATO, що адаптована для української ментальності військовослужбовців та 

відповідає сучасним міжнародним нормативно-правовим актам щодо 
впровадження в ЗС України. 

Керуючись викладеним, доцільно зробити висновки, що застосування у 

Збройних Силах України Системи дозволить підвищити до міжнародного рівня 
якість та результативність роботи з персоналом: 

1. При прийнятті (поновленні) на військову службу за контрактом. 

2. Призначенні (переміщенні) осіб офіцерського складу на посади 

номенклатури призначення Міністра оборони України.  
3. При вступі громадян України на державну службу та їх призначення на 

посади у структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України.  
4. Попередження та виявлення корупційних та інших правопорушень у 

сфері службової діяльності. 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

(СБО): ПІДГОТОВКА, АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

Розвиток Сектору безпеки і оборони України (СБОУ) щодо імплементації 
міжнародних стандартів NATO в напрямку виявлення, оцінювання і 

документування недостовірної і прихованої інформації при проведені судових 

експертиз та розслідувань. Це передбачає проведення комплексу заходів для 
розроблення Єдиної комплексної системи виявлення, оцінювання і 

документування недостовірної і прихованої інформації - далі Системи. Вирішення 
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комплексу заходів обумовлено правовою основою державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони, що становлять: Конституція України, закони 

України, міжнародні договори, інші нормативно-правові акти, що мають 

відповідати актуальним потребам сучасності і сприяти взаємодії з NATO. Це 
дозволить змінити існуючі протиріччя між застарілими підходами та новітніми 

світовими технологіями і системно здійснити перехід на інноваційні технології, 

методики та інструментарій, що ефективно використовуються в Альянсі. 

Зокрема, актуальними питаннями для створення і впровадження Системи є 
обґрунтування і вибір стандартів, методик та інструментів (поліграфа, 

програмного забезпечення), що відповідають сучасним інформаційним, 

нормативно-правовим, функціональним і технічним вимогам та ґрунтуються на 
принципах законності, дотримання прав і свободи людини та громадянина з метою 

підвищення ефективності проведення судових експертиз та розслідувань. 

Впровадження Системи обумовлено необхідністю створення наукового 

інформаційно-аналітичного Центру проведення психофізіологічних досліджень із 

використанням поліграфа за стандартами NATO, ASTM International і American 

Polygraph Association (APA).  

Основними завданнями Центру є: міжнародна фахова координація та 

взаємодія; проведення судової експертизи, розслідувань (перевірок); підготовка 
кадрових рішень; професійне навчання та перепідготовка; юридичне 

супроводження; прогнозування поведінки людини; упровадження вітчизняних 

та міжнародних стандартів у сфері використання поліграфа.  

На сьогодні не існує в повній мірі Системи розробленої за стандартами 
NATO, яка адаптована для української ментальності та відповідає сучасним 

нормативно-правовим актам щодо впровадження СБОУ. 

Застосування Системи згідно із стандартами NATO, ASTM International і 
American Polygraph Association, обумовлює напрями, принципи, порядок і 

умови використання комп‘ютерного поліграфа, постійне вдосконалення 

технологій діагностики психофізіологічних станів людини і дає можливість 

створювати інноваційні інформаційні продукти, що відповідають сучасним 
вимогам і вимогам даного стандарту. Дані вимоги засновані на принципах: 

добровільності, гласності, законності та конфіденційності і базуються на 

професійному використанні сертифікованими фахівцями провідних 
міжнародних методик і стандартів, сучасних досягнень в галузі науки, права, 

психології та психофізіології, суворого дотримання вимог чинного 

законодавства. 

Розробка та застосування Системи для СБОУ дозволить: 
1. Реалізувати завдання щодо використання стандартів ASTM, прийнятих 

у державах-членах ЄС та НАТО, для впровадження ефективної уніфікованої 

системи застосування комп‘ютерного поліграфа.  
2. Ефективно проводити в міжнародному форматі судові експертизи та 

розслідування, отримувати додаткові відомості для запобігання та 

профілактики вчиненню злочинів та правопорушень і нерозголошенню 

службових відомостей. 
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3. Організувати аналітичне, юридичне та інформаційне забезпечення 

силових структур в СБОУ, встановлювати наявність чи брак фактів та 

обставин, що мають значення для адміністративного або кримінального 

провадження та підлягають доказуванню в контексті розв‘язання поставлених 
завдань. 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 

 Керуючись розвитком Збройних Сил України щодо імплементації 
міжнародних стандартів NATO в напрямку виявлення, оцінювання і 

документування недостовірної і прихованої інформації при проведені судових 

експертиз передбачається проведення комплексу заходів для розроблення Єдиної 

комплексної системи виявлення, оцінювання і документування недостовірної і 
прихованої інформації із використанням комп‘ютерного поліграфа-далі Системи.  

Впровадження комплексу заходів обумовлено правовою основою державної 

політики у сферах національної безпеки і оборони, що становлять: Конституція 
України, закони України, міжнародні договори, інші нормативно-правові акти, що 

мають відповідати актуальним потребам сучасності і сприяти міжнародному 

співробітництву з Альянсом.  

Упровадження Системи обумовлює логічний перехід від існуючих 
протирічь між застарілими підходами та новітніми світовими стандартами і 

дозволить перейти на інноваційні методики та інструментарій, що ефективно 

використовуються в NATO. 
Застосування Системи дозволить ефективно вирішувати такі основні 

завдання із використанням поліграфа:  

1. Визначення у підекспертної особи: індивідуально-психологічних 

особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних 
чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; 

закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та 

індивідуальних її властивостей. 
2. Встановлення обставин застосування та дій військових формувань; 

встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, втрати 

озброєння, військової техніки, встановлення відповідності дій (бездіяльності) 

посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов‘язків). 
3. Отримання орієнтувальної інформації щодо: ступеня ймовірності 

повідомленої опитуваною особою інформації; повноти наданої опитуваною 

особою інформації; джерела отриманої опитуваною особою інформації; уявлень 

опитуваної особи про певну подію; іншої орієнтувальної інформації, необхідної 
для конструювання версій розслідування певних подій. 

Актуальними питаннями для створення і впровадження Системи є 

обґрунтування і вибір стандартів та інструментів (комп‘ютерного поліграфа, 
програмного забезпечення), що відповідають сучасним нормативно-правовим і 

технічним вимогам та ґрунтуються на принципах законності, дотримання прав і 
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свободи людини з метою підвищення ефективності і якості проведення судових 

експертиз. 

Впровадження Системи обумовлено необхідністю створення наукового 

інформаційно-аналітичного Центру проведення психофізіологічних досліджень 
із використанням поліграфа за стандартами NATO, ASTM International і 

American Polygraph Association (APA).  

Основними завданнями Центру, в межах вищевказаного напрямку є:  

проведення судової експертизи.  
На сьогодні не існує в повній мірі Системи розробленої за стандартами 

NATO, яка адаптована для української ментальності та відповідає сучасним 

нормативно-правовим актам щодо впровадження в ЗС України. 
Керуючись викладеним, доцільно зробити висновки, що застосування у 

Збройних Силах України Системи дозволить:  

1. Якісно та ефективно проводити експертні дослідження.  

2. Отримувати необхідну орієнтувальну інформацію та додаткові 
відомості. 

3. Встановлювати особливості психічної діяльності та такі їх прояви в 

поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові 
наслідки. 

4. Встановлювати обставини застосування та дій військових формувань. 

5. Проводити судову експертизу за дорученням відповідного органу чи 

особи іншої держави, з якою Україна має угоду про взаємну правову допомогу і 
співробітництво. 

д.ю.н., доцент Коропатнік І.М. (ВІКНУ) 

 

ДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН 

Цивільно-військові відносини – сукупність правових взаємовідносин між 

суспільством та складовими частинами Воєнної організації держави, які 

охоплюють політичні, фінансово-економічні, соціальні та інші процеси у сфері 
національної безпеки і оборони. Також цивільно-військові відносини 

розглядаються як сукупність загальних взаємовідносин між військовими 

інституціями, з одного боку, та цивільним урядом, неурядовими інституціями, 
організаціями та громадянами, з іншого. 

Суспільство – одна з основоположних категорій соціології, соціальної 

філософії, історії та державного управління, багатозначне поняття, яке 

використовується для визначення як соціальних систем різного рівня, так і 
об‘єднання людей, що мають спільне походження, положення, інтересів та 

цілей. 

На нашу думку цивільно військові відносини – сукупність правових 

взаємовідносин всередині суспільства між складовими сектора безпеки і 
оборони (не всі, а саме армія) і цивільним урядом (державним апаратом) та 

неурядовими інституціями, організаціями та громадянами, які охоплюють всі 

процеси всередині суспільства. 
 цивільно-військові відносини необхідно розглядати як відносини, що 

складаються всередині суспільства (громадянського суспільства) з особливою 
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групою населення наділеною особливими функціями та такими, що мають свою 

внутрішню структуру взаємовідносин, що відрізняються від загально-

прийнятих у суспільстві, виниклих у зв‘язку з особливостями функціонування 

та завдань, що виконуються цим прошарком суспільства. 
Виходячи з цього необхідно розглядати структуру цивільно-військових 

відносин в залежності від виду суспільства та особливостей організації 

державного устрою на різних етапах розвитку цивілізації. 

Для розуміння цивільно-відносин, необхідно зосереджуватись на 
функціях збройних сил та силового компоненту взагалі.  

Взаємовідносини між збройними силами та рештою суспільства 

визначається місцем ЗС в структурі держави, суспільства, шляхами 
комплектування та суспільної ролі. 

На сучасному етапі – збройні сили стають частиною суспільства, все 

більше інтегруються в нього, і це пов‘язано з технологічним розвитком армії, 

особливостями конфліктів (перенос бойових дій у віртуальний простір та 
залучення цивільної компоненти до рішення бойових завдань). 

Висновок – держава і суспільство перетворюються на єдину бойову 

систему з метою захисту своїх цінностей та виживання. Наступна особливість, 
що впливає на цивільно-військові відносини це вихід суспільства за межі 

кордонів держави, інтернаціоналізація відносин як у економічній, культурній та 

військовій сфері тощо. 

 

к.ю.н., старший дослідник Куркова К.М. (НДІ публічного права) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

В рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Про стан та 

законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» 

від 11 лютого 2015 року відзначається, що в Україні за роки незалежності наука 
втратила функції впливу на соціально-економічний розвиток держави, до 

критичного рівня знизився показник вітчизняного науково-технічного 

потенціалу, що стало загрозою національній безпеці України.  
На момент проголошення незалежності Україна мала високий показник 

наукоємності ВВП, навіть для найрозвинутіших країн світу, який на 1991 р. 

становив 2,4%. В подальшому показник наукоємності ВВП в Україні постійно 

скорочувався і на 2018 рік цей показник зменшився аж у 4,5 рази і становив 
0,47% (в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,17%). При 

цьому, враховуючи високий рівень тінізації економіки в Україні, реальний 

відсоток наукоємності ВВП є набагато меншим. 

Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (як в 
редакції 1991 р., так і 2015 р.) було проголошено, що рівень бюджетного 

фінансування наукової і науково-технічної діяльності має бути у розмірі не 

менше 1,7 % ВВП України. По факту, можна було спостерігати лише 
планомірне щорічне зниження частки видатків на науку і після проголошення 

незалежності в Україні жодного разу не було досягнуто встановленого 
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Законом % наукоємності ВВП. В Україні цей показник з 2006 року не 

перевищував 1%, а витрати державного бюджету на наукові та науково-технічні 

роботи з 1997 року не перевищували 0,5%. Забезпечення науково-

технологічного розвитку в Україні здійснювалося виключно за залишковим 
принципом. Норми законів та підзаконних нормативно-правових актів, які б 

мали забезпечувати науково-технологічний розвиток залишаються суто 

декларативними. Ці цифри однозначно свідчать про те, що наука в Україні 

перебуває у вкрай критичному стані – відбувається руйнування науково-
технологічного потенціалу держави та деградація науки.  

Відповідно до ст. 3 Конституції України держава не має права 

відмовлятися від взятих на себе зобов‘язань. Обов‘язок сприяння державою 
науково-технологічного розвитку не повинен порушуватися законодавцем, 

оскільки пріоритетом відповідно до вимог ст. 54 Конституції України є не 

фінансові можливості держави, а її обов‘язок забезпечувати науково-

технологічний розвиток. Необґрунтоване зменшення фінансування науково-
технологічного розвитку також суперечить зобов‘язанням, які взяла наша 

держава, підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони.  

 

Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

 
МОЄ РОЗУМІННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Серед безпекових пріоритетів зовнішньої політики України, на мою 
думку, я б насамперед відзначив наступні. По-перше, зовнішня політика має 

забезпечувати надійні зовнішні гарантії національної безпеки, суверенітету та 

територіальної цілісності держави. По-друге, дії влади на світовій арені мають 

бути зосереджені на створенні комплексної ефективної системи захисту прав 
українських громадян як всередині країни так і за її межами. По-третє, 

зовнішня політика має максимально сприяти розвитку національної економіки, 

забезпечувати гідне місце України в міжнародному розподілі праці, сприяти 
просуванню інтересів національних виробників на світових ринках. І нарешті – 

дії України на зовнішньополітичній арені мають бути послідовними, 

прогнозованими, відповідальними і зрозумілими для наших партнерів як на 

Заході, так і на Сході.  
Для ефективного виконання цих завдань необхідним є, з одного боку, 

досягнення внутрішньої стабільності, консолідації провідних політичних сил та 

інститутів влади, що забезпечуватиме суспільну легітимність 

зовнішньополітичного курсу. З іншого - необхідним є формування 
оптимальних, збалансованих і чітко координованих механізмів здійснення 

зовнішньополітичної діяльності.  

На жаль, протягом останнього часу ці передумови в Україні не були 
забезпечені повною мірою. Діяльність МЗС відбувається у складних умовах 

внутрішньої нестабільності, військового конфлікту з РФ та під впливом 
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відголосків світової фінансово-економічної кризи, що наближається. Подолання 

цих тенденцій - невідкладне і пріоритетне завдання уряду президента 

Зеленського. 

Тому, на мою думку, нова зовнішня політика України може бути 
успішною лише за умови подолання внутрішньої інституційної слабкості 

країни, системних реформ і ефективної боротьби з корупцією, економічного 

зростання та покращення соціальних стандартів. Без цього вона і далі 

залишатиметься простором для риторики та інструментом збереження влади. 
Іншою умовою успішної нової зовнішньої політики є адекватна переоцінка 

зовнішньополітичного та безпекового оточення країни, викликів, загроз, 

власних ресурсів та можливостей для досягнення поставлених цілей. 
Висновки 

Загалом, говорячи про перспективи зовнішньої політики, доречно 

нагадати відому формулу Т.Рузвельта: ―Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, 

де ти є‖. Водночас слід пам‘ятати, що зовнішньо політична сфера - дуже 
чутлива та водно час інерційна, тому необхідно мати на увазі кілька обмежень. 

По-перше, за короткий період неможливо розв‘язати всі зовнішньополітичні 

проблеми, що накопичувалися роками. По-друге, конкретні результати у сфері 
зовнішньої політики проявляються на різних часових відтинках, що зумовлено 

специфікою переговорного процесу, складною, часто забюрократизованою 

процедурою діяльності міжнародних інституцій. Тому багато рішень, що 

приймаються на дво- та багато сторонньому рівнях мають ―відкладений ефект‖. 
По-третє, заходи в зовнішньополітичній сфері реалізуються принаймні у 

двосторонньому форматі. Отже, конкретний результат дій влади залежить не 

лише від їх ефективності, але й від позиції партнера, світової кон‘юнктури, що 
впливає на диспозицію країн. З огляду на ці обмеження, нова влада має 

усвідомлювати, що її нинішні дії можуть мати конкретний результат у середній 

чи навіть довго строковій перспективі. Головне - щоб ці дії були спрямовані на 

забезпечення національних інтересів України, прав і свобод українських 
громадян, інтересів і потреб національної економіки. Головний вектор 

забезпечення національних інтересів має залишитися незмінним - це 

європейська інтеграція. 
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Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

Проценко Я.М. (ВІКНУ) 

 

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

За даними наукових досліджень, система забезпечення інформаційної 

безпеки України не виконує окремих важливих функцій. Зокрема, 

неефективними є управління її діяльністю, організаційні зміни, що 

здійснюються в межах адміністративної реформи, мають несистемний 
характер, проводяться без попереднього функціонального дослідження органів 

державної влади. Негативні тенденції розвитку національного інформаційного 

простору, кризовий стан економіки країни та інші чинники обумовлюють 
ескалацію загроз, що може призвести (а часом і призводить) до значних втрат 

політичного, економічного, воєнного та іншого характеру, завдання шкоди 

громадянам [1]. 

Тому хочу нагадати, що Інформаційна війна – це засоби, які включають 
збір, передачу, захист, маніпулювання, спростування, заперечення і знищення 

інформації, завдяки яким можна встановити перевагу над противником. 

Спростування, заперечення і знищення інформації – це складовий 
елемент перешкоджання одержанню ворогом повної достовірної інформації. 

Як можна захиститися від такої війни? Відповідь проста – потрібно 

застосовувати такі ж методики, які використовує противник: знати його 

інфраструктуру, знищити її; забезпечити належний захист інформації; 
попереджувати введення викривленої інформації в потоці правдивих фактів і 

даних; протидіяти спростуванню, запереченню і знищенню інформації і вчасно 

та якісно реагувати на всі прояви війни. Необхідно мати національну 
концепцію інформаційної безпеки [2]. У якій визначити права та обов‘язки 

відповідних уповноважених структур щодо: 

моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів 

вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації, 
поширення якої заборонено в Україні; 

моніторингу загроз національним інтересам і національній безпеці в 

інформаційній сфері; 
формування поточних пріоритетів державної інформаційної політики, 

контролю їх реалізації; 

кризових комунікацій, зокрема під час проведення антитерористичної 

операції та в особливий період; 
вжиття заходів в інформаційній сфері, пов'язаних із запровадженням 

правових режимів надзвичайного чи воєнного стану; 

розроблення стратегічного наративу і його імплементації; 

вироблення і впровадження стратегії інформаційного забезпечення 
процесу звільнення та реінтеграції тимчасово окупованих територій; 

розроблення та впровадження єдиних стандартів підготовки фахівців у 

сфері урядових комунікацій для потреб державних органів.  
Наразі досі не прийнято закону, який би визначав концепцію державної 

інформаційної політики України. Відповідно, в країні не існує єдиного плану, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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єдиної державної позиції чи стратегії розвитку інформаційної галузі, а отже і 

забезпечення інформаційної безпеки. 

Список використаних джерел: 

1. Попов С.В., Бойченко О.О. Проблеми інформаційної безпеки України. - 
Форум права. – 2011. – ғ 1. – С. 798–801. 

2. Іжутова Ірина. Мартін Лібікі: «Що таке  «Що таке інформаційна 

війна?» Військо України. – 2014. 

 

Кудря О. (ВІКНУ) 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВІЙСЬКОВЕ МАЙНО» 

Відповідно до визначення яке надане в Законі України «Про правовий 

режим майна у Збройних Силах України» (далі – Закон) «військове майно», - 

державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами 

та організаціями Збройних Сил України. До військового майна належать 
будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша 

техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, технічне, 

аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, 
ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв‘язку тощо[Закон 

України від 21.09.1999 ғ 1075-XIV https://zakon.rada.gov.ua]. 

Наказ Міністра оборони України ―Про затвердження Положення про 

військове (корабельне) господарство Збройних Сил України  ̓ (далі-Наказ), 
використовує терміни: «сукупність сил і засобів» - всі види озброєння, бойової 

та іншої техніки, ракети, боєприпаси, ракетне паливо, пальне, мастильні 

матеріали та спеціальні речовини, продовольство, речове, інженерне, хімічне 
майно та інші матеріальні засоби, які використовуються для забезпечення 

потреб Збройних Сил України на мирний та воєнний час та «об'єкти 

матеріально-технічної бази» - об'єкти господарського, технічного, медичного, 

спеціального призначення, а також бойової підготовки та виховної роботи. До 
яких належать усі види складів та сховищ із накопиченими матеріальними 

засобами; парки бойової, автомобільної та іншої техніки; майстерні; 

аеродромні, портові та інші споруди; їдальні (камбузи), кают-компанії, хлібо-
заводи (хлібопекарні); підсобні господарства; котельні, лазні, пральні, 

торговельно-побутові заклади з товарами та сировиною; казармено-житловий 

фонд; комунальні споруди; кімнати побутового обслуговування, кубрики і 

куточки побутового обслуговування на кораблях; медичні пункти та інші 
об‘єкти з обладнанням, інвентарем і майном, а також під‘їзні автомобільні та 

залізничні шляхи (колії); порти, причали з вантажно-розвантажувальним 

устаткуванням і земельні ділянки, які виділено для потреб оборони, матеріальні 

засоби, призначені для забезпечення бойової підготовки і виховної роботи, 
військового побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання озброєння, 

військової техніки і майна. [Наказ, Положення від 16.07.1997 ғ 300 

https://zakon.rada.gov.ua]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w212
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Проаналізувавши вищезазначені нормативно-правові акти можемо 

зробити висновок, що в них йдеться про одне й те ж майно, надаються переліки 

всього майна яке знаходиться у військових частинах.  

Проте, у статтях Кримінального Кодексу України (далі - КК України) (ст. 
ст 410, 411, 412, 413 тощо), застосовується дещо інше розуміння поняття 

«військове майно» - це зброя, бойові припаси, вибухові або інші бойові 

речовини, засоби пересування, військова та спеціальна техніка, предмети 

технічного постачання чи інше військове майно [Кодекс України; Кодекс, 
Закон від 05.04.2001 ғ 2341-III]. 

На нашу думку, КК України дає не повний, але більш точніший перелік 

майна яке є саме «військовим» - тобто те, що застосовується при виконанні 
бойових (службово-бойових) завдань (ведення бойових дій), які необхідні для 

оборона України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканості [Конституція України].  

Нами пропонується розділити поняття «військове майно» на «майно 
військової частини» та «військове майно». Широке поняття «майно військової 

частини» могло б включати в себе все державне майно закріплене за 

військовими частинами (в розумінні «сукупність сил і засобів» та «об'єкти 
матеріально-технічної бази» тощо), а під «військовим майном» (майно в 

значенні, яке надається в КК України) - майно призначене для виконання 

завдань військової служби. Крім цього, на нашу думку, доречним було б 

здійснити вичерпний перелік «військового майна», за втрату, пошкодження, 
псування тощо, якого законодавством передбачена кримінальна 

відповідальність. 
к.ю.н. Кузьмич І.І. (ВІКНУ) 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТА ЇЇ 

НАБЛИЖЕННЯ (СУМІСНОСТІ) З СИСТЕМАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

КРАЇН – ЧЛЕНІВ НАТО 
Системи військової освіти країн-членів НАТО враховують вимоги Болонського 

процесу та імплементовані у національні системи освіти, у зв‘язку з чим, як правило, 

регулюються актами законодавства своїх країн в галузі освіти і науки. 

Як освітні програми, так і програми професійного підвищення кваліфікації 

Європейських країн-членів НАТО побудовані на європейській кредитно-трансферній 

системі. Програми мають модульну побудову. За одиницю вимірювання прийнято 

кредит ЄКТС (варіюється в межах 26 – 36 годин). В Україні відповідно до вимог 

Закону України «Про Вищу освіту» – 30 годин. 

В цьому вітчизняний підхід до побудови системи вищої військової освіти 

повністю відповідає європейським нормам. 

Структура систем професійної військової освіти країн-членів НАТО 

побудована відповідно до рівнів органів управління, у зв‘язку з чим має триступеневу 

градацію (тактичний, оперативний, стратегічний). 

Довідково. Тактичний рівень має додатковий розподіл за субрівнями який 

охоплює ланки від взводу до бригади (рота, батальйон). 

Оперативний рівень фактично позиціонується з об‘єднаним (міжвидовим 

штабом) або генеральним штабом. Він же є останнім рівнем, де офіцери вивчають 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w1107
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w1108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w2259
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процедури оперативного планування (планування операцій), що визначає зміст та 

форми навчання. 

Стратегічний рівень ототожнюється з вищим воєнно-політичним рівнем, 

основою якого є прийняття політичних рішень. 

Разом з тим, у таких країнах як Німеччина та Польща підготовка здійснюється 

на оперативно-стратегічному та оперативно-тактичному рівнях. 

Очевидно, що трансформація системи вищої військової освіти України має 

враховувати вітчизняні підходи до побудови структури органів військового 

управління та відповідати їм. 

 

Левченко Д.С. (НДІ публічного права) 

 
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕРЖАВИ В 

СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Одним із основних принципів здійснення публічного адміністрування є 

відкритість та прозорість, що реалізуються, зокрема, і через інформаційне 
суспільство, що передбачає тісний взаємозв‘язок громадськості та органів 

публічного адміністрування. 

Взаємодія громадськості та держави в сфері публічного адміністрування в 
Україні є досить специфічною та лише будується на основі міжнародних та 

європейських принципів участі інститутів громадянського суспільства в 

площині діяльності органів влади. 

Взаємодія громадськості та держави в сфері публічного адміністрування в 
Україні здійснюється у різноманітних формах діяльності, серед яких 

найпоширенішими є здійснення нормотворчої діяльності, виконання 

громадськістю делегованих державою владних повноважень, громадський 
контроль та моніторинг, оцінювання ефективності діяльності влади за 

допомогою громадян (citizen-assisted performance measurement), діяльність 

громадськості в правоохоронній сфері, реалізація адміністративно-сервісних дії 

держави тощо. 
Сучасна взаємодія громадськості та держави в сфері публічного 

адміністрування в Україні повинна будуватися (що досить обґрунтовано 

доведено науковою спільнотою) на засадах деліберативної демократії, тобто 
через компетентне обговорення громадськістю діяльності публічної 

адміністрації та комплексну співпрацю громадськості та влади, в якій саме 

влада є заінтересованим суб‘єктом співпраці з громадськістю з метою росту 

компетенції інститутів громадянського суспільства та ефективного виконання 
поставлених перед державою завдань та функцій. 

Загалом, громадськість бере участь у різних сферах публічного 

адміністрування: нормотворчій (в тому числі, в сфері видання нормативних та 
підзаконних актів суб‘єктами публічної адміністрації як форми їх 

адміністративної діяльності); правореалізації (коли громадськість самостійно 

бере участь в публічному адмініструванні; коли держава уповноважує їх на 

виконання визначених завдань та функцій щодо реалізації норм права в 
суспільство; коли держава та громадськість співпрацюють у сфері 
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правозастовування); правоохоронній (громадський контроль як спосіб впливу, 

спільні партнерські дії громадськості та правоохоронних органів, самостійна 

участь громадськості в правоохоронній діяльності); сфері судового 

адміністрування (функціонування Громадської ради доброчесності, 
Громадської ради міжнародних експертів, співпраця між органами суддівського 

врядування та громадськими об‘єднаннями з приводу незалежності суддів, 

оцінювання роботи судді громадськими об‘єднаннями тощо). 

 

 

Мартинюк О.Л. (ВІКНУ) 

 
ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОБОРОНИ, ЯКА 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ВСП 

Корупція – це правопорушення, яке полягає у використанні посадовими 

особами службового становища й своїх службових повноважень для особистого 
збагачення.  

Корупція у сфері оборони є однією з актуальних загроз для національної 

безпеки України, проведенню оборонної реформи, євроінтеграції держави та 
демократичних перетворень українського суспільства. Вона знижує 

ефективність військової організації та боєздатність армії, сприяє підвищенню 

фактичної вартості ресурсів, негативно впливає на морально-психологічний 

стан військовослужбовців, плямує імідж Збройних Сил України. Вжиття 
ефективних і дієвих заходів щодо активізації боротьби з корупцією, 

поліпшення стану військової дисципліни і правопорядку в Збройних Силах в 

умовах захисту держави від збройної агресії належить до основних пріоритетів, 
визначених Міністром оборони України. 

Корупція є складним соціальним явищем. Першочергово її можна 

поділити на дві нерівні частини: 

- етичні відхилення; - правопорушення.  
Характерною рисою корупції є зловживання службовим становищем, що 

з метою неправомірного отримання відповідних переваг може включати в себе 

будь-яке отримання привілеїв в результаті необґрунтованого використання 
службового статусу.  

Найголовнішим методом боротьби з корупцією органами ВСП у сфері 

оборони є виховання небайдужості до корупції з боку службових осіб та 

молодого покоління військовослужбовців. З цією метою органами ВСП 
проводиться ряд заходів інформативно-профілактичного характеру серед 

військовослужбовців офіцерського, сержантського та рядового складу. 

Особлива увага приділяється військовослужбовцям строкової служби, та 

військовослужбовцям, які перебувають на службі за контрактом короткий 
період часу, через переважну правову необізнаність та недостатню освіченість 

даних категорій. 

Заходи, які проводяться для запобігання корупції: 
- доведення до військовослужбовців основних норм законодавства, які 

передбачають відповідальність за корупційні діяння; 
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- інформування особового складу з приводу притягнення до 

відповідальності службових осіб, які вчинили корупційні діяння; 

- доведення прав та гарантій захисту викривачів; 

- інформування з приводу основних прав і обов‘язків та інше. 

 

Міхно Б.Ю. (ВІКНУ) 

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ НАТО 

Після Революції Гідності, з початком збройної агресії з боку Російської 
Федерації на сході України, наша нація стала потребувати змін застарілих норм 

у сфері оборони нашої держави, а також норм, які забезпечують правопорядок у 

цій сфері. На даний момент законодавство щодо забезпечення правопорядку у 

нашій державі, а особливо у Збройних Силах України є далеко недосконалим. 
Діяльність Військової служби правопорядку через недостатність своїх 

повноважень не зможе належними чином забезпечити правопорядок у ―нових‖ 

Збройних Силах України. У зв‘язку із вектором реформування нашої держави, а 
значить і її оборонної сфери, під стандарти НАТО, дуже важливим є і 

реформування органів, які забезпечують правопорядок в армії. Виходячи з 

цього доцільним є реформування української Військової служби правопорядку 

у ―натівську‖ Військову поліцію, адже з переходом всієї армії на стандарти 
НАТО постає необхідність в органі, який у повній мірі зможе забезпечити у ній 

правопорядок. Найрозвинутіші країни НАТО надають нам неоціненну 

допомогу у цьому. 
У 2015 році з‘явився законопроект ―Про Військову поліцію‖, у розробці 

якого приймали участь представники таких країн як Польща, Канада, США, 

Литва, Велика Британія та інших провідних країн НАТО. Цей законопроект був 

складений на основі, на мою думку, застарілого Закону України ―Про 
Військову службу правопорядку у Збройних Силах України‖. Відповідно до 

цього законопроекту у Військової поліції, в порівнянні з Військовою службою 

правопорядку, з‘являться нові повноваження, такі як: 
- досудове розслідування злочинів та правопорушень, які пов‘язані з 

проходженням військової служби, вчинених військовослужбовцями та 

працівниками ЗСУ; 

- проведення оперативно-розшукової діяльності; 
- проведення заходів щодо запобігання вчиненню корупційних діянь та 

проведення розслідування щодо них; 

- інші повноваження, які нададуть можливості у повній мірі виконати 

завдання за призначенням. 
Виходячи з вище викладеного, необхідність створення в Україні 

Військової поліції на базі Військової служби правопорядку не викликає 

сумнівів, адже з переходом армії на нові стандарти, потрібен і новий орган 
правопорядку, який зможе повноцінно забезпечити дотримання законності у 

ній. 
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к.ю.н Опанасенко О.О. (ВІКНУ) 

Скиба О.С. (ВІКНУ) 

Горбачук ОП. (ВІКНУ) 

 
 НАУКОВО ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ 

КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ СУДІВ У ПРОЦЕСІ 

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ 

8 лютого 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 
вдосконалення порядку розгляду судових справ». 

Цим законом були внесені зміни до чинних процесуальних законів, в 

тому числі до Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК). 

Ключовою та найбільш значущою новелою змін до процесуального 
законодавства стало встановлення законодавцем жорстких процесуальних 

фільтрів по допуску справи до касаційного провадження, з встановленням 

виключного переліку підстав такого допуску. 
У чинній редакції частини першої статті 287 ГПК правом касаційного 

оскарження наділені учасники справи, а також особи, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов‘язки. 
Для запровадження відповідної новели процесуальних фільтрів щодо підстав 

касаційного оскарження судових рішень кардинальні зміни було внесені в частину 

другу статті 287 ГПК. 

Новою редакцією даної норми вводиться процесуальний механізм щодо 

виключного переліку підстав касаційного оскарження судових рішень, лише при 

наявності яких суд касаційної інстанції може відкрити касаційне провадження у 

справі. 

Як зазначено у новій редакції частини другої статті 287 ГПК підставами 

касаційного оскарження судових рішень є неправильне застосування судом норм 

матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких 

випадках: 

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні 

застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від 

висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у 

постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в 

оскаржуваному судовому рішенні; 

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування 

норми права у подібних правовідносинах; 

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами 

першою, третьою статті 310 цього Кодексу. 

Проте, зазначена новела щодо встановлення виключного переліку підстав 

касаційного оскарження, стосується лише групи судових рішень, зазначених в 

пунктах 1 та 4 частини першої статті 287 ГПК. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3935
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3935
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3945
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Підстави касаційного оскарження групи судових рішень, зазначених в пунктах 

2 та 3 частини першої статті 287 ГПК, по відношенню до попередньої редакції 

процесуального закону не змінилися. Відповідно до абз. 2 частини другої статті 287 

ГПК підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 

частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального 

права чи порушення норм процесуального права. 

Варто відзначити, що нова редакція статті 300 ГПК встановлює для суду 

касаційної інстанції жорсткі обмеження щодо перегляду справи у касаційному 

порядку, а саме: суд касаційної інстанції переглядає справу виключно в межах 

доводів та вимог касаційної скарги та у відповідності до підстав, зазначених в ухвалі 

про відкриття касаційного провадження. 

к.ю.н., Остапенко І.О. (ВІКНУ) 

 

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 

Активне впровадження стандартів НАТО в умовах євроатлантичної 

інтеграції не може бути вирішене без відповідного реформування системи 

військової юстиції в Україні. На процес прискорення такої трансформації 

вплинуло стрімке зростання кількості правопорушень і злочинів, вчинених 
військовослужбовцями, у зв‘язку із загостренням політико-безпекової ситуації 

в державі на фоні агресії з боку Російської Федерації та діяльністю незаконних 

збройних формувань на Сході країни.  
Активними суб‘єктами у боротьбі з військовою злочинністю мають бути, 

у тому числі, військові правоохоронні органи. Ще у 2002 році з метою 

зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних 

Силах України було створено спеціальне правоохоронне формування – 
Військову службу правопорядку. У межах закріплених законодавством 

повноважень Військова служба правопорядку здійснює ряд заходів щодо 

запобігання, виявлення і припинення злочинів та інших правопорушень. Однак 
вказаний орган позбавлений повноважень на досудове розслідування злочинів, 

вчинених військовослужбовцями, що, у свою чергу, гальмує процес виявлення 

та притягнення винних до відповідальності.  

В умовах проведення оборонної реформи в Україні планується створити 
правоохоронний орган зі спеціальним статусом у воєнній сфері, яким 

керівництво країни вбачає Військову поліцію.  

Упродовж останніх років тривають спроби створення Військової поліції 

шляхом реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, наділивши Військову поліцію правом ведення оперативно-розшукової 

роботи і досудового розслідування. Однак такі спроби досі не мають кінцевого 

результату. При цьому, країнами НАТО активно надається дорадча, 
консультативна та матеріальна допомога у проведенні заходів, пов‘язаних із 

майбутньою діяльністю вказаного правоохоронного органу.  

Не зважаючи на те, що питання створення Військової поліції 

неодноразово обговорювалося протягом тривалого часу, багато аспектів її 
формування і діяльності залишаються дискутивними, що перешкоджає 

формуванню законодавчої бази з цього питання. Так, низка законопроектів про 

створення Військової поліції, зареєстрованих у Верховній Раді України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3769
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3770
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залишилися не реалізованими, оскільки не завжди відповідали нормам 

Конституції України та принципам побудови системи органів державної влади 

в Україні, зокрема, з питань організації, сфери підпорядкування, функцій та 

механізмів дії. 
Для прискорення формування військового правоохоронного органу 

Президент України указом від 08 листопада 2019 року ғ 837/2019, зокрема, 

визначив до 31 березня 2020 року розробити та внести на розгляд Верховної 

Рада України законопроект щодо утворення в системі Міністерства оборони 
України Військової поліції як правоохоронного органу.  

Отже, в умовах зовнішньої агресії такий орган в Україні насправді 

потрібен, але організаційна структура, межі повноважень, функції та 
підпорядкування, звісно, повинні бути чітко визначені в законі, прийняття 

якого забезпечить можливість ефективно та оперативно здійснювати досудове 

розслідування злочинів і правопорушень, вчинених військовослужбовцями, та 

загалом сприятиме посиленню боєготовності і боєздатності військових 
формувань України. 

 

к.ю.н., с.н.с. Пасіка С.П. (ВІКНУ) 

Опанасенко Д.С. 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Травматизм серед військовослужбовців є однією з актуальних медико-

соціальних та правових проблем в Збройних Силах України. 
Це що пов‘язано з тим, що:  

травматизм посідає третє місце серед всіх причин первинної інвалідності та 

смертності, а серед осіб працездатного віку травми займають перше місце серед 

причин смерті;  

лікування випадків травмування є високовартісним та потребує значних затрат 

матеріально-технічних та людських ресурсів медичної служби; 

травматизм призводить до значних медико-соціальних наслідків як для 

Збройних Сил, так і для всієї держави загалом (скорочення активного професійного та 

соціального довголіття, значні виплати ―по інвалідності‖, соціально-реабілітаційні 

заходи, що потребують фінансових витрат з державного бюджету);  

відсутня сучасна нормативно-правова база з питань попередження травматизму 

в Збройних Силах України, що побудована на вимогах відповідних документів ВООЗ 

(МКХ10), країн членів НАТО (STANAG 2050);  

відсутність наукових досліджень побудованих із врахуванням сучасних 

підходів щодо попередження травматизму та його поширення в Збройних Силах 

України. 

Наразі в Україні триває збройна боротьба за суверенітет, територіальну 

цілісність і незалежність. Економіка країни зазнає серйозних проблем у зв‘язку з 

поширенням так званого коронавірусу. Правове регулювання медико – соціального 

забезпечення військовослужбовців повинно отримати виняткову суспільну вагомість 

у зв‘язку з цими подіями.  
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Ефективність реалізації повноважень військовослужбовців, зокрема, залежить 

від досконалості нормативно- правового забезпечення та реального виконання 

державою своїх обов‘язків щодо їх соціального забезпечення. На рівні закону 

закріплено обов'язок держави гарантувати виплату одноразової грошової допомоги, 

надання інших пільг, гарантій і компенсації військовослужбовцям, 

військовозобов‘язаним або резервістам. Таким чином, вагомого значення набуває 

формування сучасних і боєздатних Збройних Сил України. Для виконання ними своїх 

обов‘язків мають існувати належні умови, належне забезпечення їхніх прав, свобод і 

законних інтересів з урахуванням європейських стандартів з огляду на запровадження 

нової Воєнної доктрини України та підписання Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом.  

В умовах трансформації національної економіки однією з пріоритетних 

функцій державної політики є встановлення та надання пільг, гарантій і компенсацій 

особам, які беруть участь у захисті державного суверенітету України, з метою 

компенсувати навантаження, пов‘язані з особливостями проходження військової 

служби. Разом з тим держава не завжди може здійснити дієве соціальне забезпечення 

військовослужбовців.  

 

к.ю.н. Приходько А.А. (НДУ  публічного права) 

 

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Аналізуючи праці сучасних вітчизняних адміністративістів, мабуть, 
кожен у своїй роботі зазначає, що «поняття «адміністративно-правове 

забезпечення» є однією з важливих категорій науки адміністративного права. 

Ця проблематика досить часто привертає до себе увагу науковців та стає 

предметом наукових досліджень» [1, с. 46]. Що і не дивно, адже у вітчизняному 
юридичному просторі домінує думка, що даною категорією слід позначати 

найширший обсяг владно-розпорядчої, управлінської та сервісної діяльності 

публічної адміністрації.  
Відзначимо, що більшість вчених погоджено стверджує, що 

адміністративно-правове забезпечення є одним із видів правового забезпечення 

[1, с. 46]. Свого часу стверджувалося, що сфера правового забезпечення – це 

сукупність правил порядку управління, які можна і необхідно впорядкувати за 
допомогою норм права і правових засобів [2, с. 457]. Ми підтримуємо позицію, 

згідно якої правове забезпечення як діяльність органів державної влади, є її 

провідним обов‘язком і спрямована на реалізацію, охорону прав, свобод і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб [3]. Відносно адміністративно-

правового забезпечення, необхідно відзначити, що теоретично його можна 

розглядати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні – як 

упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою 
органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона, 

реалізація і розвиток. Щодо вузького розуміння, то визначення буде 

змінюватися у зв‘язку із тим, про які суспільні відносини буде вестися мова [1, 

с. 48].  
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Саме тому адміністративно-правове забезпечення запобігання та протидії 

корупції в Україні за умов євроінтеграції – це процес активного викорінення 

корупційних проявів на території України, що реалізується уповноваженими 

владними суб‘єктами чи делегованими ними представниками у рамках режиму 
законності та на основі верховенства закону і права у формі активних 

адміністративних дій, вчинення яких обумовлене загальнодержавним 

пріоритетом перепрофілювання державно-політичних, соціально-економічних 

та інших станів в державі до стандартів визнаних належними й прийнятними до 
необхідного рівня в ЄС.  
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Розсоха С.С. (НДІ публічного права) 
 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Нотаріат зазнає нищівної критики з боку українського суспільства, адже 

процвітання рейдерства в Україні та інші порушення права власності, 

здебільшого зводяться до дискредитації нотаріусів. Однак, неефективні 
інструменти захисту права власності та неналежне адміністративно-правове 

забезпечення нотаріату фактично зумовлюють невідповідне виконання функцій 

нотаріату, що потрібно змінювати у сучасному суспільстві. 

У сучасному адміністративному праві немає усталеного поняття 
«адміністративно-правове забезпечення». Ця наукова категорія може вивчатися 

в різних сферах суспільства, зокрема, і в нотаріаті. 

На наш погляд, адміністративно-правове забезпечення нотаріальної 
діяльності – це цілісний комплекс правових заходів, елементів та гарантій, які 

створюють єдиний адміністративно-правовий механізм, що через 

адміністративну діяльність уповноважених суб‘єктів публічної адміністрації, 

спрямований на упорядкування, організацію та регулювання нотаріату як 
незалежної, ефективної та професійної системи органів з метою легітимізації 

відносин в суспільстві, захисту права власності, охорони інших прав, свобод та 

законних інтересів осіб. 

Відносно змісту адміністративно-правового забезпечення нотаріальної 
діяльності в Україні, то безумовно це також неусталена категорія, що постійно 

змінюється та доповнюється різними правовими елементами. 

Таким чином, зміст адміністративно-правового забезпечення нотаріальної 
діяльності в Україні складають правові заходи та елементи, які комплексно 

об‘єднуються в єдиний механізм, відповідно, до їх числа відносяться: 1) норми 
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права (як національного, так і міжнародного, а також індивідуальні акти та 

акти-дії); 2) складові адміністративно-правових відносин забезпечення 

нотаріальної діяльності; 3) принципи адміністративно-правового забезпечення 

нотаріальної діяльності; 4) суб‘єкти (публічна адміністрація – Міністерство 
юстиції України, Нотаріальна палата України, інші органи виконавчої влади та 

громадські об‘єднання); 5) інструменти механізму адміністративно-правового 

забезпечення; 6) форми адміністративної діяльності публічної адміністрації; 

7) методи адміністративної діяльності публічної адміністрації; 
8) адміністративні процедури; 9) напрямки удосконалення адміністративно-

правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні. 

 

Роллер В.М. (ВІКНУ) 

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ЗДІЙСНЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ 
У сучасному світі  об‘єкти, важливі для економіки та соціальної 

стабільності держави можуть бути уражені з використанням шкідливих 

програм через мережу Інтернет та за допомогою інших комп‘ютерних 
технологій. Важливість розгляду об‘єктів критичної інфраструктури як 

потенційних об‘єктів кібератак є актуально та важливою для сучасної правової 

науки. 

Українське законодавство надає таке визначення критично важливих 
об‘єктів інфраструктури (далі - об‟єкти критичної інфраструктури) - 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 

діяльність яких безпосередньо пов‘язана з технологічними процесами та/або 
наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, 

функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або 

порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан 

національної безпеки і оборони України, навколишнього природного 
середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і 

здоров‘я людей.(Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України».) 
Розглянемо здійснення кібератак на об‘єкти критичної інфраструктури. 

Для того щоб здійснити кібератаку, технічно необхідно використати 

комп‘ютери та/або мережу до якої вони підключені. В той же час, обєкт 

критичної інфраструктури повинен мати свою точку доступу до мережі, через 
яку можливо підключитися до цього об‘єкта. Отже, з‘являється поняття 

критичної інформаційної інфраструктури, тобто ті технічні складові об‘єкта 

критичної інфраструктури на які може бути здійснена кібератака.  

Українське законодавство надає таке визначення об‘єкта критичної 
інформаційної інфраструктури об‘єкта критичної інфраструктури: об‟єкт 

критичної інформаційної інфраструктури - комунікаційна або технологічна 

система об‘єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо 
вплине на стале функціонування такого об‘єкта критичної інфраструктури. 
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Отже, українське законодавство розрізняє ці два поняття: критична 

інфраструктура та критична інформаційна інфраструктура.  

  В той же час С. О. Гнатюк, М. О. Рябий, В. М. Лядовська у своїй 

статті зазначають, що: «Відсутність поняття «критична інформаційна 
інфраструктура» у законодавстві деяких держав можна пояснити тим, що 

інформаційна складова входить до обсягу поняття інфраструктури взагалі 

(тобто критичної інфраструктури) і не виокремлюється як певна ланка.  

Отже, у середині об‘єктів критичної інфраструктури міститься ланка яка є 
вразливою для здійснення саме кібератак на ці об‘єкти. На нашу думку, ці 

поняття необхідно виокремлювати, і розрізняти, однак, хотілося би зазначити, 

що термін «об‘єкта критичної інформаційної інфраструктури об‘єкта критичної 
інфраструктури» є занадто перевантаженим та тяжким для сприйняття. 

 

к.ю.н. Савинець О.Ю. (ВІКНУ) 

 
ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ СФЕРИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД 

Упродовж останніх декількох років теми мобілізаційної підготовки та 
мобілізації в нашій країні є дуже актуальними, оскільки початок збройної 

агресії щодо України та реалізація мобілізаційних заходів під час хвиль 

мобілізації виявили значну кількість недоліків у правовому забезпеченні цієї 

сфери. 
Процес будівництва та становлення української армії поділяється 

багатьма військовими експертами на чотири етапи: перший етап – формування 

основ Збройних Сил України (1991–1996 рр.), другий етап – подальше 
будівництво Збройних Сил України (1997–2000 рр.), третій етап – 

реформування Збройних Сил України (2001–2005 рр.), четвертий етап – 

розвиток Збройних Сил України (2006–2011 рр.). З 2012 по 2017 роки 

планувалося здійснити новий етап військової реформи – реформування й 
розвиток Збройних Сил України. Однак у зв‘язку з агресією Російської 

Федерації виконання заходів цього етапу було зупинене. Стосовно сфери 

мобілізаційної підготовки та мобілізації слід зазначити, що на початковому 
етапі будівництва Збройних Сил України вона перебувала в певному занепаді. 

Так, її не було врегульовано навіть власним спеціалізованим законом. 

Наприклад, певні положення, що стосуються сфери мобілізації, містилися в 

Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України 1991 року. Зокрема, 
Президент України відповідно до цієї Концепції вважався 

Головнокомандуючим Збройними Силами та мав право ухвалювати рішення 

про введення воєнного стану, оголошення війни та використання Збройних Сил 

України, оголошувати загальну, часткову та цільову мобілізацію й виносити ці 
питання на розгляд Верховної Ради України.  

Крім того, певні аспекти мобілізаційної підготовки та мобілізації 

висвітлювалися в Законі України «Про оборону України» 1991 р. та Законі 
України «Про загальний військовий обов‘язок і військову службу» [196] 1992 р. 

Також на початковому етапі військового будівництва був відсутній окремий 
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нормативно-правовий акт, який регулював би питання виконання військово-

транспортного обов‘язку. В подальшому ситуація дещо змінилася, оскільки з 

1999 року на законодавчому рівні вже було врегульовано питання військово-

транспортного обов‘язку та бронювання військовозобов‘язаних.  
Варто зазначити, що саме з 2014 року – у період збройної агресії 

Російської Федерації та перебування України у стані «гібридної війни» – 

відбулися значні зміни у нормативно-правовому забезпеченні сфери 

мобілізаційної підготовки та мобілізації.  
Так, визначено військову службу за призовом під час мобілізації як новий 

окремий вид військової служби, забезпечено збереження місця роботи, посади 

та середнього заробітку на підприємстві, виплати пенсій усім громадянам, 
призваним під час мобілізації на військову службу, та збереження права на 

підприємницьку діяльність для приватних підприємців у разі їх призову на 

військову службу під час мобілізації. Також, військовослужбовців було 

звільнено від нарахування їм штрафних санкцій і процентів за користування 
кредитом на особливий період і визначено правову основу безоплатного 

залучення транспортних засобів під час мобілізації, якщо не введено правовий 

режим воєнного чи надзвичайного стану, уточнено завдання та функції 
військових комісаріатів.  

Важливим кроком стало також затвердження Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов‘язаних» від 07.12.2016 р. 
ғ 921, якою визначено механізм організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов‘язаних центральними й місцевими органами 

виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами 
сільських, селищних і міських рад, військовими комісаріатами, військовими 

частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними 

закладами незалежно від їх підпорядкування та форм власності. При цьому 

реалізація мобілізаційних заходів указала на необхідність унесення певних змін 
до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У результаті 

цього до нього було зроблено доповнення стосовно розширення переліку 

підстав, за наявності яких надається відстрочка від призову під час мобілізації. 
На нашу думку, нормативне забезпечення сфери мобілізаційної 

підготовки та мобілізації не розвивалось синхронно з основними етапами 

розвитку військового будівництва. Так, вважаємо за доцільне виокремити такі 

періоди розвитку нормативного забезпечення цієї сфери: 
– перший етап (1993–1999 рр.) – створення нормативної бази сфери 

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

– другий етап (2000–2014 рр.) – період подальшого розвитку нормативної 

бази сфери мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
– третій етап (із 2014 і дотепер) – період активного реформування сфери 

мобілізаційної підготовки та мобілізації з урахуванням досвіду проведення 

Антитерористичної операції та Операції об‘єднаних сил.  
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Савка М.В. (ВІКНУ) 

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОННОСТІ, 

ПРАВОПОРЯДКУ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На сьогодні армія опинилися в складному, від часів проголошення 

незалежності, становищі. Анексія Кримського півострова, а також 

насильницьке загарбання і підтримка сепаратистського руху на території 

Донецької та Луганської областей Російською Федерацією, призвели до 
порушення територіальної цілісності України та її державного суверенітету. 

Внаслідок війни, населення зіткнулось з порушенням законності і 

правопорядку, а в Збройних силах України, зокрема, з грубими порушеннями 
військової дисципліни. 

Так відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права, який тісно пов‘язаний з реалізацією принципу 

законності, правопорядку та військової дисципліни [1]. 
Згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством [1]. 
За основу, в принципі законності, береться принцип верховенства права, 

що пояснює тісну пов‘язаність понять між собою. Зауважу, що порушення, під 

час збройного конфлікту, законів і звичаїв війни – призводить до стану, який не 

притаманний правовій, демократичній державі, що, в свою чергу, тягне за 
собою багато негативних наслідків. Один з яких – це втрата державних коштів 

за відшкодування, присудженого Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). 

Тому, хочу зазначити, що підтримання принципу законності, 
правопорядку та військової дисципліни, під час збройного конфлікту є однією 

зі складових правової та демократичної держави, а також стратегічним 

завданням Збройних Сил України, реалізація якого сприятиме забезпеченню 

належної репутації нашої держави на світовій арені.  
Список використаних джерел: 

1. Конституція України від 28.06.1996 ғ 254к/96-ВР. Дата оновлення 

01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 

Савченко П.Е. (ВІКНУ) 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ 

В умовах надшвидкого розвитку технологій людство в цілому потребує 

збільшення обсягу інформації, яка може миттєво розповсюджуватися. 

Перетворення та еволюція традиційних методів збереження, обробки та 
передачі даних щодня утворює нові витки та сфери діяльності. 

Виходячи з цього, та усвідомлюючи, що прогрес за своїм визначенням є 

наслідком постійного розвитку, а суспільство виступає як суб‘єктом, так і 
об‘єктом прогресу, не можна не вказати, що адміністративна сфера будь-якої 

держави змушена встигати оновлюватись та пристосовуватись. Оскільки 

https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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суспільний договір є першою ознакою цивілізованості, а його наслідком є 

централізація влади в руках «обраної» касти з подальшою її децентралізацією 

за напрямками, то перед представниками влади є певні обов‘язки, які зі 

збільшенням темпу потреб необхідно виконувати швидше і в більшому обсязі. 
Тому, так звана «діджиталізація» є прямою потребою для максимально 

оптимального і раціонального розподілу часу на постановку, уточнення, 

виконання завдань за призначенням та надання звітів, доповідей про їх 

виконання. 
Напряму це стосується і сфери оборони. Збройна агресія на сході нашої 

країни, постійні збройні сутички на Близькому Сході, попередній досвід 

розвинених країн в проведенні миротворчих операцій показує, що наразі 
основною проблематикою постає виграш часу для прийняття рішення 

командирами чи штабами, а єдиний спосіб розумно це реалізувати – 

покращувати засоби зв‘язку. Тут ми стикаємося з певною проблемою, адже 

апгрейд лише цієї складової позбавить тилові, комендантські служби будь-яких 
бенефіцій за рахунок того, що усі їх дії строго регламентовані і піддаються 

документуванню. Як відомо, без них повсякденна військова діяльність є 

неможливою по суті, а отже напирати лише на «польових» безглуздо.  
Опираючись на це, ми підходимо до висновку, що заміна традиційного 

паперового діловодства електронним напряму впливає на швидкість реагування 

кожного військового формування, створеного згідно чинного законодавства. На 

цій стадії, ми вважаємо доцільним звернути увагу на електронний 
документообіг у діяльності Військової служби правопорядку (далі – ВСП). 

Нехай в умовах війни, постійних заворушень та пандемії майбутня 

метаморфоза ВСП у Військову поліцію виглядає неможливою, але наближення 
цього правоохоронного формування до стандартів країн-членів НАТО є свого 

роду Рубіконом, що дозволить нести правопорядок на усіх рівнях та в усіх 

військових формуваннях. Одним із щаблів є тотальне вдосконалення засобів 

обробки, збереження та передачі даних, тобто розповсюдження у системі 
Автоматизованих Робочих Місць у вигляді Персональних Електронних 

Обчислювальних Машин (простіше кажучи – персональних комп‘ютерів). Не 

можна нехтувати також створенням єдиних баз і сховищ, з достатнім рівнем 
захисту, що пришвидшило б отримання інформації між різними підрозділами 

чи ієрархічними щаблями.  

Наостанок хочеться наголосити, що розширення, уніфікація та 

наповнення штату кожного підрозділу безпосередньо вплине на пришвидшення 
його роботи. 

к.ю.н., доц. Сорока Л.В. (НДІ публічного права) 

 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА КОСМІЧНОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ 

Посилення космічної діяльності в усьому світі та поява нових суб‘єктів 

(включаючи нові країни, що почали займатися космічною діяльністю та 

комерційні компанії), а також нових концептуальних підходів до космічної 
діяльності (наприклад, створення великих супутникових сузір'їв, CubeSats і 

мініатюрні системи, супутникове обслуговування на орбіті, використання 
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штучного інтелекту, тощо) зумовлюють виникнення нових проблем у сфері 

забезпечення безпеки, стійкості та стабільності космічної діяльності, що в свою 

чергу спонукає країни розробляти (або оновлювати за наявності) космічну 

доктрину, яка в новітніх умовах досі не отримала загальновизнаного 
трактування та сутнісного розуміння. 

На наш погляд, космічна доктрина – це сукупність переконань, що 

перетворюють стратегії та політику сталого, безпечного, інноваційного та 

інклюзивного розвитку космічної діяльності в конкретні космічні цілі. 
Розробити найбільш ефективні космічні стратегії для досягнення цих цілей, а 

також створити відповідні космічні організації, системи та тактику для їх 

досягнення – основна її мета. 
Таким чином, космічна доктрина функціонує як на концептуальному, так 

і на операційному рівнях та:  

– застосовується до всіх етапів космічної діяльності (проектування, 

виробництво, запуск, розгортання супутників, операції зі знешкодження, тощо); 
– стосується суб‘єктів різних форм приналежності (міжнародної, 

національної, приватної)  

– формується з метою досягнення певних результатів. 
Відповідно, цілями космічної доктрини України мають бути:  

1) забезпечення довгострокової стійкості космічної діяльності шляхом 

пом'якшення негативних наслідків щодо витрачання бюджетних ресурсів, 

впливу на навколишнє середовище тощо;  
2) підвищення безпеки операцій на орбіті за рахунок зниження ризику 

зіткнення та перешкод (космічний трафік);  

3) вирішення питань, пов'язаних із глобалізацією, інтенсифікацією та 
диверсифікація космічної діяльності та все більш перевантаженого космічного 

простору (космічне сміття);  

4) демілітаризації космічної діяльності;  

5) реалізація принципів інклюзивності та інноваційності космічної 
діяльності. 

 

Тична Б.М. (ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського) 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Стратегія ведення сучасних військових операцій зазнає еволюційних 
змін. Одним зі світових трендів стало ведення так званих ―гібридних воєн‖, які 

характеризуються розмиттям межи війни та миру, досягненням військових 

цілей невійськовими методами, зокрема активного використання 

інформаційного простору для досягнення воєнних цілей.  
Саме для цього у збройних силах передових країн були розроблені та 

апробовані концепції ведення інформаційних та інформаційно-психологічних 

операцій. 
Російська Федерація історично розглядає Україну як територію своїх 

інтересів і, щонайменше з початку 2000 років, проводить на території України 
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інформаційні та інформаційно-психологічні операції, розмиваючи її суверенітет 

і намагаючись втягнути її у сферу свого впливу та контролю.  

Так у бюджеті Російської Федерації на 2020 рік, не зважаючи на кризові 

тенденції її економіки, які спричинені санкційними обмеженнями, зниженням 
загальносвітових цін на нафту і газ, передбачено 27,4 млрд руб, що становить 

приблизно 450 млн доларів США на утримання лише одного з топових 

пропагандистських ресурсів – телеканал Russia Today [1], який здійснює 

мовлення на територію ЄС, окуповані території України та інші регіони, які 
викликають інтерес Російської Федерації, зокрема – Сирія, та заплановано 

здійснення мовлення цим ресурсом англійською, французькою, арабською, 

іспанською, німецькою та російською мовами. 
За станом на сьогодні в Україні система забезпечення інформаційної безпеки 

перебуває лише на початковій стадії формування, внаслідок чого національний 
інформаційний простір є дуже вразливим. Системна державна політика в цій 
сфері, нажаль, відсутня, що спричиняє негативні наслідки, у вигляді системного 
безконтрольного деструктивного інформаційного впливу Російської Федерації на 
національний інформаційний простір, спричиняючи загрози національній безпеці. 

У зв‘язку з цим розробка науково обґрунтованих підходів до створення 
системи протидії загрозам національній безпеці держави в інформаційній сфері, 
зокрема формування підходів до нормативно-правового регулювання цих питань є 
актуальним науково-практичним завданням.  

Одним з елементів системи забезпечення інформаційної безпеки держави є 
підсистема інформаційної безпеки Збройних Сил України. 

У свою чергу, інформаційна діяльність Збройних Сил України є механізмом 
забезпечення їх інформаційної безпеки. 

З огляду на зазначене висловимо певні міркування щодо визначення поняття 
інформаційна діяльність. 

Згідно вимог формальної логіки визначення поняття інформаційної 
діяльності Збройних Сил України передбачає здійснення двох операцій.  

Перша – вказівка на її родову належність, в такому випадку таким родовим 
феноменом виступає будь-яка інформаційна діяльність.  

Друга операція пов‘язана із з‘ясуванням видових сутнісних особливостей 
цієї діяльності. Мова йде про суто професійний феномен – операції з інформацією, 
яка втілює саме військові відомості або дані. Тому першим завданням 
інформаційної діяльності є якомога повніше відображення в означеній інформації 
всіх зв‘язків і опосередкувань, в яких функціонує військова сфера.  

Головними серед цих опосередкувань є продукування інформації самими 

Збройними Силами України, отримання зовнішньої інформації, здійснення 
операцій з цими різновидами інформації тощо. 

Виконання зазначених логічних операцій дозволить розкрити сутність 
поняття інформаційної діяльності Збройних Сил України. 

Список використаних джерел:  
1. Информационное агентство RNS 09.10.2019 ―RT увеличат бюджет для 

запуска телеканала на немецком языке‖. URL: https://rns.online/it-and-media/RT-
uvelichat-byudzhet-dlya-zapuska-telekanala-na-nemetskom-yazike-2019-10-09/ (дата 

звернення 01.04.2020.) 

https://rns.online/it-and-media/RT-uvelichat-byudzhet-dlya-zapuska-telekanala-na-nemetskom-yazike-2019-10-09/
https://rns.online/it-and-media/RT-uvelichat-byudzhet-dlya-zapuska-telekanala-na-nemetskom-yazike-2019-10-09/
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Тріус М.С. (ВІКНУ) 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ З РОСІЄЮ 

Розглядаючи сучасну ситуацію в державі, можемо з упевненістю сказати, 

що даний напрямок є надзвичайно важливим для обговорення, виокремлення 

основних проблем і шляхів їх вирішення. Агресія Російської Федерації є дуже 

різноманітною та неоднозначною. Російська Федерація використовує різні види 
нового озброєння, а також сучасні методи ведення бойових дій, наприклад, 

елементи гібридної та інформаційної війни і в більшості випадків, вона досягає 

бажаного їй результату, який полягає в дестабілізації ситуації в Україні. 

Військово-правова система ворога також постійно розвивається, 
удосконалюється та набуває сучасних ознак. 

Ми  повинні враховувати всі перелічені вище обставини, і звернути увагу 

саме на правове регулювання обороноздатності держави, бо саме це є 
фундаментом до забезпечення ефективного захисту своїх територій від 

зовнішньої агресії.  

Правова база що регулює питання обороноздатності держави є досить 

розгалуженою: Конституція України, Закони України: ―Про основи 
національної безпеки України‖, ―Про оборону України‖, ―Про Збройні Сили 

України‖, ―Про організацію оборонного планування‖, ―Про правовий режим 

надзвичайного стану‖, ―Про правовий режим воєнного стану‖, Укази 
Президента України: ―Про Стратегію національної безпеки України‖, ―Про 

Воєнну доктрину України‖, ―Про положення про територіальну оборону 

України‖ та інші нормативні акти, що регулюють відносини в оборонній сфері. 

Згідно з п. 2 ст. 1 Закону України ―Про оборону України‖, 
обороноздатність держави – це здатність держави до захисту у разі збройної 

агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних 

елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-
політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації. 

[1] 

Розглянувши законодавчі акти, які викладені вище, а також наведене в 

Законі України ―Про оборону України‖ визначення, ми можемо виокремити 
деякі проблеми в обороноздатності держави, що виникають внаслідок 

неналежного регулювання цієї сфери. 

Так, на нашу думку, не вирішеною проблемою є недосконале нормативне 
регулювання сфери оборонно-промислового комплексу. Це впливає на 

ефективне функціонування Збройних Сил України. Отже, на моє велике 

переконання, Україна повинна провести реформу оборонно-промислового 

комплексу, встановити основні завдання щодо всебічного розвитку в даній 
сфері. 

Список використаних джерел: 
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1. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. ғ 1932-

XII. Дата оновлення: 27.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-

12 (Дата звернення 01.04.2020). 

 

Чунаков Р.В.(НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ 

Актуальність зазначеного питання є високою, оскільки органи 

військового управління, з‘єднання, військові частини і підрозділи Збройних 

Сил України на підставі Закону України ―Про особливості державної політики 
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях‖ залучаються до здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у формі проведення Операції об‘єднаних 
сил.  

Операція об‘єднаних сил розпочалася 30 квітня 2018 року і триває до 

теперішнього часу. Район проведення операції охоплює територію Донецької та 
Луганської областей. До її проведення крім Збройних Сил України, 

Генеральним штабом Збройних Сил України також сили і засоби інших 

складових сил безпеки та оборони. 

У зв‘язку з цим постає питання всебічного забезпечення сил і засобів, 
залучених до проведення операції необхідними ресурсами, що покладає на 

органи військового управління, з‘єднання, військові частини і підрозділи 

необхідність активного ведення договірної роботи. 
Питання організації договірної роботи у Збройних Силах України 

регулюється Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних 

Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16.07.1997 

ғ 300, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 р. за 
ғ 615/2419 (далі – Положення). 

Відповідно до пунктів 5.7.3 та 5.7.4 частини 5.7 розділу 5 Положення, 

проекти договорів (угод) та всі додатки до них розробляються відповідними 
начальниками служб частини (з‘єднання) та перевіряються начальником 

фінансової служби військової частини (з‘єднання) і юрисконсультом на 

відповідність їх чинному законодавству, встановленим цінам та забезпеченості 

коштами, після чого подаються для підписання командиру частини (з‘єднання). 
Як вбачається зі змісту зазначених пунктів Положення, питання порядку 

укладання договорів викладені у досить загальній формі, яка не відповідає 

вимогам законодавства в цій сфері. 

З метою заповнення цієї прогалини Управлінням правового забезпечення 
Генерального штабу Збройних Сил України було розроблено Методичні 

рекомендації щодо ведення договірної роботи у Збройних Силах України, у 

яких викладено порядок практичних дій відповідних посадових осіб, які 
залучені до здійснення договірної роботи, водночас ці рекомендації не є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w214
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нормативно-правовим актом, тому є документом інформаційного або 

рекомендаційного характеру. 

Як наслідок, дії особи, на яку покладено розроблення проектів договорів  

(угод) або осіб, які наділені контролюючими функціями щодо ведення цієї 
роботи, можуть не відповідати порядку визначеному Методичними 

рекомендаціям щодо ведення договірної роботи у Збройних Силах України і, як 

наслідок, що породжує корупціогенні ризики. 

З огляду на зазначене, вважаю, що одним із найважливіших завдань для 
належної організації договірної роботи у Збройних Силах України є видання 

відомчого нормативно-правового акту, яким буде врегульовано порядок 

укладення договорів з визначенням відповідальності, завдань і функцій кожної 
посадової особи, яка залучається до ведення цієї роботи. Наявність такого акту 

дозволить упорядкувати процедуру укладення договорів і узгодження їх 

істотних умов. 

Прикладами таких нормативно-правових актів у державних установах є: 
Положення про порядок ведення договірної роботи у Національному 

агентстві України з питань державної служби, затверджене наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 16.05.2014 
ғ 63; 

Примірне положення про ведення договірної роботи, затверджене 

наказом Міністерства вугільної промисловості України від 27.01.2010 ғ 20. 

 

Шевченко Є.Р. (ВІКНУ) 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ З ПИТАНЬ 

ОРГАНІЗАЦІЇ СУПРОВОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Сьогодні, Військова інспекція безпеки дорожнього руху (далі – ВІБДР) 

має безліч важливих завдань та функцій для забезпечення та підтримання 

безпеки на дорогах України та за її межами. На нашу думку слід виділити одну 
з основних її функцій, мова йде про організацію супроводжень військових 

перевезень та розглянути її більш детально. Перевезення військової техніки, 

небезпечних вантажів таких як боєприпаси, зброя та озброєння, паливно-
мастильні матеріали є необхідним для підтримки армії України у боєготовності.  

Хотілось би зазначити, що на практиці супроводження здійснюються 

спеціальними автомобілями ВІБДР, які мають спеціальне кольорографічне 

пофарбування та розпізнавальні знаки, а також обладнані спеціальними 
світловими і звуковими сигнальними пристроями та мають відповідний дозвіл 

Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України. 

Супроводження здійснюється одним, двома або трьома спеціальними 

автомобілями ВІБДР, в залежності від особливостей організації дорожнього 
руху на маршруті, умов перевезення та складу колони.[1] 

На нашу думку, важливо відзначити те що ВІБДР як і Військова служба 

правопорядку (далі – ВСП) в цілому не стоїть на місці і активно розвивається, 
зокрема завдяки впровадженню досвіду міжнародних партнерів, таких як 

військова поліція країн Канади, Великобританії та Литви. Цей аспект 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E4%EE%E3%EE%E2#w214
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безумовно позитивно впливає на всі функції ВСП і зокрема на організацію 

супроводження військових перевезень.  

В якості висновку зазначимо, що по-перше організація супроводження 

військових перевезення є важливою функцією ВІБДР та ВСП в цілому, 
оскільки цей аспект є одним з головних для підтримання безпеки дорожнього 

руху, а по-друге – розвиток способів організації супроводження військових 

перевезень і перевезень в цілому з використанням міжнародного досвіду та 

власних алгоритмів дій в окремих штатних та позаштатних ситуаціях є 
актуальним вирішенням проблемних питань із забезпечення безпеки 

дорожнього руху, адже безпека на дорозі це головне для кожного учасника 

дорожнього руху. 
Список використаних джерел: 
1. Порядок організації супроводження колон військових транспортних 

засобів, затверджений Наказом начальника Генерального штабу – 
Головнокомандувача Збройних Сил України від 11 березня 2008 року ғ 32. 

 

Шпеко Д.В. (ВІКНУ) 

 

ВІЙСЬКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
Україна як незалежна держава є правовою, цивілізованою країною, а тому 

вдосконалює та розроблює нові закони, що визначають норми, правила діяльності, 
поведінки людей, регулюють соціальні відносини, забезпечують нормальне 
функціонування та розвиток суспільства. 

Важливою складовою суспільства є Збройні сили. З метою їх нормальної 
життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод 
військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань 
військової служби. Військове законодавство – невід'ємна частина національного 
права. Дотримання вимог законодавства, а зокрема і Статутів Збройних Сил 
України, які регламентують не тільки військову, а й повсякденну діяльність, 
визначають суворе дотримання військової дисципліни, яка є основоположною і 
головною у функціонуванні ЗСУ. Повертаючись до нашої теми, варто зазначити, 

що військові правопорушення є наслідком недотримання військовослужбовця 
законодавства, статутів ЗСУ та військової дисципліни. За порушення вище 
перелічених актів військовослужбовець згідно ст. 26 Статуту внутрішньої служби 
ЗСУ несе 5 видів юридичної відповідальності, а саме: кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну, матеріальну, цивільно- правову. За вчинення 
кримінальних правопорушень військовослужбовець відповідає згідно з 
Кримінального кодексу України, розділ 14 «Злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби». Вчинення адміністративних правопорушень – згідно 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, глава 13-Б «Військові 
адміністративні правопорушення». Дисциплінарна відповідальність визначена 
Дисциплінарним Статутом ЗСУ. Матеріальна – Законом України «Про 
матеріальну відповідальність та прирівняних до них інших осіб». Особливості 
цивільно-правової відповідальності визначені в Цивільному кодексі, який регулює 
життя в поза службовий час. Також варто відмітити зростання кількості 
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правопорушень у ЗСУ. В перу чергу це обумовлено збільшенням особового складу 

Збройних Сил України та низькою якістю військовонавченого ресурсу. 
Основа законодавчого забезпечення законності і правопорядку в Збройних 

Силах України закріплена в Конституції України. Конституційний рівень 
правового регулювання є базовим та найбільш важливим, адже зміст 
конституційних положень концептуально припускає законність і правопорядок, як 
основні умови організації Збройних Сил України, виходячи з їх державних 
завдань. 

Їх положення закріплюють юридичні механізми стимулювання 

військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов‘язків і дотримання 
військової дисципліни, а також надають військовослужбовцям значні можливості 
для захисту власних прав і законних інтересів. 

Шульгін В.В. (ВІКНУ) 
 

«КОДИФІКАЦІЯ» ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ 
Указом Президента України (далі – УПУ) від 08.11.2019 ғ 837 «Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Кабінету 

Міністрів України (далі – КМУ) поставлено завдання вжити заходів у сфері 
обороноздатності, серед яких до 31.12.2020 стосовно «кодифікації законодавства у 
сфері оборони» (пп. 11 п. 1). З метою реалізації цього надважливого державного 
завдання на військово-відомчому рівні Першим заступником Міноборони України 
(далі – МОУ) 29.11.2019 затверджено Перелік проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів (6 законів, 3 УПУ, 2 акти КМУ), який складений 
Юридичним департаментом МОУ та серед інших проектів передбачає розробку 
проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції кодифікації 

законодавства у сфері оборони». У графі «Стислий опис проекту акта, ціль 
державної політики» зазначено «Ціль 15.1 Програми діяльності КМУ». 
Відповідальним виконавцем визначений Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ), співвиконавцями – 
ДВПСПМС МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗС України, ВНУ ГШ ЗС 
України, ДССТ. Термін внесення на розгляд КМУ - 30.11.2020. 

Урядовий План реалізації цілі 15.1. (нова оборонна політика) визначає 
завдання по підцілі «Проведення кодифікації законодавства у сфері оборони». Але 

за період з 01.12.2019 по 30.11.2020 передбачає лише один захід – розроблення 
проекту акту КМУ щодо схвалення Концепції кодифікації законодавства у сфері 
оборони. На урядовому рівні відповідальними визначені – МОУ, МВС, ДССЗІ, 
СБУ, СЗР, ДССТ, ГШ ЗСУ. 

Аналіз історичного та сучасного міжнародного досвіду систематизації 
законодавства у вказаній формі та сфері свідчить про відсутність аналогічної 
світової практики в реалізації завдання, задекларованого Урядом України.  

Адже кодифікація (суттєва переробка, оновлення норм) галузі є найбільш 
складною формою систематизації на відміну від інкорпорації та консолідації. І в 

першу чергу вимагає копіткої, зваженої, тривалої (5-10 років) та 
високопрофесійної роботи військових юристів, практиків та науковців у сфері 
оборони, фахових нормотворців не на відомчому рівні, а на рівні спеціально 
створеної для цієї мети комплексної Урядової Кодифікаційної комісії (15-25 осіб) 
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під керівництвом Мінюсту. На наш погляд, не можливо здійснити систематизацію 

законодавства у сфері оборони у відриві від сфери безпеки (Закон «Про 
національну безпеку України» ввів поняття сектору безпеки і оборони). Без 
здійснення загальної систематизації законодавства України хоча би у формі 
інкорпорації (Звід законів України) це завдання так і залишиться на рівні 
Концепції. До того ж, раціональніше здійснити не кодифікацію законодавства у 
сфері оборони та безпеки, а спочатку інкорпорацію чи консолідацію у цих сферах, 
актуалізувавши зміст діючого Класифікатора галузей законодавства України від 
02.06.2004 ғ 43/5 до сучасних вимог у зв‘язку із його цілковитою дісфункцією 

відносно системи законодавства (за предметом регулювання) у сфері оборони.  
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СЕКЦІЯ № 5 

ФІНАНСИ 
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Надольська В.В. 

к.ю.н., доц. Волкович О.Ю. (ХДУ) 
 

ВІЙСЬКОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Сьогодні Україна проходить через складний шлях реформування та тримає 

шлях до Європейської інтеграції. Основу будь-якої держави складають фінансові 

відносини, які регулюються та зібрані в єдину систему, яка реалізується на практиці. 

Серед українських вчених та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню 

оборони, слід назвати таких як В.П. Горбулін , Б.А. Демидов, Ю.Б. Медведєв, В.І. 

Мунтіян, А.М. Павленко, І.М. Семеніхін та інші. Автори в своїх дослідженнях 

визначили роль і місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, 

обґрунтували необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. У 

зв‘язку із загрозою воєнного вторгнення уряд намагався збільшити фінансування 

Української армії, використовуючи різноманітні інструменти. Однак автори вважають 

це недостатнім, оскільки фінансовий стан населення, враховуючи інфляцію і 

нестабільну ситуацію у країні, погіршується, тому пропонують введення 

оподаткування доходів великих корпорацій [1, c. 33]. 

Зміст військових відносин полягає у сукупності  загальних взаємовідносин між 

військовими інституціями, з одного боку, та цивільним контролем, неурядовими 

інституціями, організаціями та громадянами, з іншого. Закон України «Про 

національну безпеку України» визначає основи та принципи національної безпеки і 

оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і 

кожному громадянину захист від загроз [2]. 

Державний бюджет України – це чіткий план регулювання всіх державних 

фінансів, забезпечення дієвого механізму взаємодії державних органів з суспільством. 

Бюджетний кодекс наголошує: «Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають 

бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 

січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року» [3].  

Отже, слід значити, що при ухваленні рішень, що впливають на 

обороноздатність армії, треба вимагати оцінки ефективності розподілу та 

використання ресурсів, а також відповідної інформації щодо цілей і завдань, що 

дозволить своєчасно вживати заходів, спрямованих на досягнення кінцевої мети і 

недопущення негативних наслідків. Забезпечення та створення міцного правого 

гранту та ефективних умов щодо фінансування воєнної підготовки, дадуть 

можливість створити в державі потужну армію та бути захищеними від нападу 

агресора.  

Список використаних джерел: 

1. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в 

оборонній сфері: Науково-технічний збірник. Вип. 27. Київ: ДП «НВЦ 

«Євроатлантікінформ», 2006. 192 с. 

2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. ғ 2469-

VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. ғ 31. Ст.241. (ред. від 15.03.2020).  

3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 ғ 2456-VI. Відомості Верховної 

Ради України. 2010. 
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Нестеров Д.О. (ВІКНУ) 

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК МЕТОД 

ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Підтримка високого рівня мотивації військовослужбовців Збройних Сил 

України в умовах збройної агресії є надзвичайно важливим завданням, адже це 

є ключовим фактором у підтримці боєздатності української армії, мікроклімату 

в окремих підрозділах, а також бойового та морального духу окремого 
військовослужбовця. Одним з найбільш дієвих важелів впливу на мотивацію є 

додаткові види грошового забезпечення.  

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать: 
підвищений посадовий оклад, надбавка за особливості проходження служби 

(НОПС), надбавка за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил 

України, надбавка за кваліфікацію (НК), премії та інші додаткові види 

грошового забезпечення відповідно до Наказу Міністерства оборони України  
від 07.06.2018 ғ260 [1]. 

Серед наведених видів грошового забезпечення, на мою думку, можна 

виділити надбавку за кваліфікацію, як бонус, який мав би найбільше впливати 
на мотивацію військовослужбовців. Проте у 2019 році було збільшено 

мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби з 10% до 

65% від посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу 

років. На мою думку, даний вид додаткового грошового забезпечення не 
виступає достатнім стимулом для військовослужбовців. В той же час надбавка 

за кваліфікацію виплачується у розмірах: 3 відсотки від посадового окладу за 2 

клас, 5 відсотків від посадового окладу за перший клас і 7 відсотків від 
посадового окладу за клас майстра.  

Тому, у зв‘язку з наведеним,  а також з фактом того, що додаткове 

грошове забезпечення має виконувати перш за все мотивуючу функцію, 

пропоную здійснити наступний перерозподіл. Надбавку за особливості 
проходження служби виплачувати у розмірі 50% від посадового окладу, окладу 

за військовим званням, надбавки за вислугу років. В той же час для надбавки за 

класну кваліфікацію встановити наступні розміри: 20% від посадового окладу 
за другий клас, 30% від посадового окладу за перший клас, 50% від посадового 

окладу за клас майстра.  

На практиці це виглядатиме так: розглянемо командира роти (20 т.р.), 

капітана з вислугою 15 років. Перерахуймо суму НОПС та НК за поточними і за 
запропонованими правилами: 

Клас 

кваліфікації 

Старі правила (НОПС+НК 

відповідно) 

Запропоновані правила (НОПС+НК 

відповідно) 

Другий 5259,8+135,3=5395,8 4046+902=4948 

Перший 5259,8+225,5=5485,3 4046+1353=5399 

Майстер 5259,8+315,7=5575,5 4046+2255=6301 

Сума 16455,9 16648 

Отже, сума НОПС та НКК у запропонованому варіанті більша лише на 

200 гривень, але в той же час здійснено перерозподіл на користь більш 
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мотивуючої ланки додаткових видів грошового забезпечення, завдяки чому у 

військовослужбовців буде більше прагнення здобувати класність за своїми 

військово-обліковими спеціальностями. Тому я рекомендую такий варіант 

нарахування цих видів грошового забезпечення. 
Список використаних джерел: 

1. Наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 ғ260 Про 

затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям 

Збройних Сил України та деяким іншим особам [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18 

 

Щербина І.М. (ПК «Схід») 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ 

ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ  
Воєнно-економічне співробітництво за своєю природою є багатоаспектним 

явищем, складовими якого є військово-технічне співробітництво, валютно-фінансові 

відносини, співробітництво у напрямку відносин капіталу та інвестицій, а також 

воєнно-гуманітарні зв‘язки. Результативність і ефективність діяльності суб‘єктів у 

даній сфері залежить від забезпечення функціонування окремої системи управління 

зазначеними елементами. Серед ключових аспектів її побудови слід виокремити 

інструмент стратегічного планування. 

Загалом напрямку стратегічного планування в зазначеній сфері притаманні такі 

принципи, як рефлексії, самоорганізації, відносної раціональності, самовизначення, 

диверсифікації, акумулювання ресурсів, постійної адаптації. 

В якості методологічної основи стратегічного планування в досліджуваній 

сфері виокремлюється ситуаційно-сценарний підхід, при якому як формалізовані 

конструкції виступають сценарії. Нестійкі умови зовнішнього середовища 

характеризують стратегію з точки зору сценарної форми, за якої в альтернативні 

сценарії закладені майбутні варіанти розвитку подій. Алгоритми процедур чітко й 

однозначно окреслюють межі граничних значень низки показників, створюють 

передумови досягнення поставлених цілей. 

Передумовою процесів стратегічного планування є комплексне врахування 

національних інтересів країни у сфері безпеки і оборони, політичній, економічній, 

соціогуманітарній, науково-технологічній, екологічній та інформаційній сферах, як на 

рівні відомств, так і на рівні держави. 

В сучасних умовах горизонт стратегічного управління значно скорочується до 

3- 7 років у зв‘язку із скороченням часу від виникнення ідеї до її реалізації, тривалості 

впливу втілених рішень на систему, достовірності передбачення майбутнього, а також 

нестабільністю діяльності державних органів влади. 

У системі воєнно-економічного співробітництва слід передбачити гнучке 

співвідношення централізації та децентралізації шляхом використання інструменту 

самоорганізації. В свою чергу, необхідно доповняти децентралізацію розробленням 

військово-політичних та воєнно-економічних проектів стратегічних планів розвитку 

централізацією стратегічного моніторингу й інтенсивного впливу на елементи 

зовнішнього середовища. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18
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Пошук та обробка даних під час стратегічного планування мають базуватися на 

системі моніторингу у реальному масштабі часу із використання доступного 

інструментарію методів аналітично-інформаційної роботи. 

Отже, базова ідея побудови системи стратегічного планування в сфері воєнно-

економічного співробітництва виражається у відмові від директивного, адресного 

характеру планових завдань з метою здійснення науково обґрунтованого опису 

можливих сценаріїв розвитку зовнішнього середовища, власних ресурсів та наслідків 

прийняття управлінських рішень. У такому аспекті задачі стратегічного планування 

матимуть планово-прогнозний характер воєнно-економічного співробітництва. 

 

Андрієнко О.О. (ВІКНУ) 

Муштук А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 
 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Урядом країни було зроблено ряд кроків щодо посилення соціального 

захисту військовослужбовців, що є одним із пріоритетів Міністерства оборони 

та Збройних сил України на 2020 рік для зменшення соціальної напруги серед 
особового складу Збройних Сил України, особливо тих, які приймають участь у 

проведенні Операції Об'єднаних сил . 

Роль грошового забезпечення, як джерела задоволення соціальних, 

культурних та духовних потреб військовослужбовців набуває найбільш 
актуального значення в умовах сьогодення. Пошуки оптимальності та 

стабільності щодо системи формування доходів військовослужбовців Збройних 

Сил України, виходячи з сьогоднішніх важких умов, вкрай необхідні.  
Урядом запроваджено ряд пільг військовослужбовцям, які знаходяться 

зоні проведення ООС, а також ряд додаткових виплат. Відбулось підвищення в 

плановому порядку в межах виділених у 2019 році в Держбюджеті коштів на 

утримання Збройних Сил за напрямом видатків на виплату грошового 
забезпечення військовослужбовцям, яке не потребує додаткового виділення 

бюджетних коштів або перерозподілу з інших статей видатків. 

Відповідно до доручення Президента України щодо підвищення рівня 
грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують завдання в 

районі проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, 

підвищено розміри винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО, які з 1 
травня 2019 року становлять: 

 на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів 

першого ешелону оборони, на території противника, в акваторії Азовського 
моря – 17000 грн. на місяць; 

 в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення 

заходів ЗНБО – 6500 грн. на місяць. 
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Слід зазначити, що винагорода також виплачується під час перебування 

на стаціонарному лікуванні після поранень і травм, отриманих під час 

виконання завдань в зоні проведення ООС.  

Безумовно, розширення пільг і прав у повній мірі залежить від 
економічних можливостей країні, від змін, які повинні відбутися у Збройних 

Силах України, в тому числі й в контексті реформуванні системи грошового 

забезпечення. Усвідомлюючи необхідність посилення контрактної та 

професійної складової Збройних Сил України, відновлення престижу військової 
служби, збереження кадрового потенціалу та забезпечення соціальних гарантій 

військовослужбовців, особливо в той час, коли українське військо захищає 

суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, вкрай необхідним є 
впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців, з декількох точок 

зору: оплата за кількістю і якістю військової служби; зміна принципів 

відповідності військових звань до посад, які повинні враховувати особливості 

та умови служби військових на конкретних посадах, забезпечення соціальних 
гарантій, задоволення матеріальних, духовних та інтелектуальних потреб 

військовослужбовців на рівні, визначеному законодавством. Запровадження 

нових підходів до оплати військової праці потребуватиме певного часу, тому на 
період застосування діючої системи кадрового менеджменту пропонується 

розглядати питання матеріального стимулювання військових до тривалого 

проходження служби у рамках діючої системи грошового забезпечення. 

 

Борисов А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

Барановська В.В. (ВІКНУ) 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 

Проблеми формування, а також раціонального й ефективного 

використання коштів спеціального фонду бюджету завжди були актуальними 
для всіх установ та організацій бюджетної сфери. 

Формування спеціального фонду військової частини, що утримується за 

рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рахунок власних 
надходжень та інших надходжень спеціального фонду. 

Власні надходження поділяються на дві групи: 

плата за послуги, що надаються військовою частиною (плата за послуги, 

господарська діяльність, оренда майна); 
інші джерела власних надходжень військової частини (кошти 

перераховані для виконання окремих доручень, благодійні внески, гранти та 

дарунки). 

Інші надходження спеціального фонду можуть утворюватися за рахунок 
конкретно визначених джерел надходжень. Віднесення цих надходжень до 

спеціального фонду здійснюється відповідно закону України про Державний 

бюджет України. 
Проблематикою спеціального фонду у більшості військових частин є не 

бажання займатися господарською діяльністю, а також проблематика 
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планування одержаного доходу навіть  за наявності умов та можливостей. Тому 

надходженнями до спеціального фонду в більшості військових частин є 

відшкодування внаслідок заподіяної матеріальної шкоди державі. Такі кошти 

не можна вважати доходом військової частини, адже вони компенсують втрати, 
або нанесені збитки військовій частині. Однією з проблем господарської 

діяльності стоїть питання неможливості використання доходу спеціального 

фонду одразу на благоустрій військової частини. 

Також, військові частини не можуть займатися господарською 
діяльністю, без отримання відповідного свідоцтва, що дозволяє дану діяльність. 

Але варто зазначити, що військова частина це не прибуткова державна 

установа, на яку покладаються специфічні завдання, тобто господарська 
діяльність не є обов‘язковою. 

Отже, спеціальний фонд є одним із джерел наповнення бюджету 

військової частини, але він займає  малу частку доходів порівняно із загальним 

фондом. Наповнення спеціального фонду залежить від посадових осіб, бажання 
та можливостей керівництва військової частини. Також велику роль відіграє  

територіальне розміщення військової частини, наявність вільних складських 

приміщень та баз для здачі в оренду. 

Бідненко К.Б. (ВІКНУ) 

Луцик А.А.(НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Згідно з переходом військ (сил) до стандартів НАТО, відповідно і 

змінюватимуться правила нарахування грошового забезпечення. Наразі ЗСУ 
використовує досі Радянську систему нарахування.  Основним недоліком цієї 

системи є:  

1. не стимулююча до зростання професійної майстерності і будування 

кар'єри(різниця у розмірах грошового забезпечення рядових та сержантів між 1 
і 2 тарифним розрядом-100 грн.); 

2. корупціоногенність, самостійно встановлюють премії, надбавку за 

особливості проходження служби; 
3.не справедливе призначення пенсії для військових (Одна вислуга років 

в різних людей, але вони мають різний розмір пенсії в залежності від дати 

звільнення). 

В країнах НАТО, як приклад беремо США, основі види грошового 
забезпечення залежить у 80% від вислуги та військового звання, а додаткові 

визначаються в твердих розмірах. 

Наразі, пропонується встановити розмір базової виплати в залежності від 

військового звання відповідно до посади та календарної вислуги 
військовослужбовців (посадові оклади будуть скасовані). Базові виплати на 

прикладі військовослужбовців ЗСУ в званні лейтенант з вислугою 5 років -

22 000 грн. Також досліджуватимуть систему надбавок стимулюючого та 
компенсаційного  характеру до 30% від загального розміру місячного 

грошового забезпечення. 
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Ця система буде забезпечувати для нас: 

-стимул для зростання в військовому званні а не на посадах; 

-стимул для тривалого проходження служби; 

-прозорість цієї системи нарахування для будь-якого 
військовослужбовця; 

-мінімалізацію корупціоногенності; 

-умови для справедливого призначення пенсії; 

-забезпечення ефективності та економії бюджетних видатків. 
В ЗСУ починають застосовувати кадровий менеджмент, звісно не як в 

країнах НАТО, але  працюють над ним. За основу в Україні пропонують чинник 

матеріально стимулюючого характеру для військовослужбовців та заклику 
нових амбіційних людей, які прагнуть стати військовими. 

 

Головач С.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРОТКОСТРОКОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Орієнтовний план та План планується формувати у розрізі 4 напрямів та з 
розподілом за піднапрямами:  

Персонал (утримання персоналу: грошове забезпечення та заробітна 

плата, продовольче, речове та інші види забезпечення; витрати пов‟язані з 

комплектування персоналом тощо); 
Інвестиції в ОВТ та системи (розробка, закупівля, модернізація та 

капітальний (заводський) ремонт);  

Інвестиції в інфраструктуру (будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт військових об‟єктів та споруд, будівництво та придбання 

житла військовослужбовцям); 

експлуатаційні витрати (підготовка військ (левова частка на придбання 

ПММ), відновлення та утримання запасів, поточне підтримання справності 
ОВТ та систем, тилове забезпечення (за виключенням витрат на персонал) 

тощо). 

В Орієнтовному плані визначатиметься загальна потреба у заходах та 
коштах на їх виконання, у тому числі на виконання першочергових заходів та 

інших заходів.  

При цьому першочергові заходи будуть плануватися в межах визначених 

видатків на потреби ЗС України або рішень Міністерства оборони України, а у 
разі відсутності таких даних – межі будуть визначатися розрахунковим 

методом відповідно до нормативних документів. 

Водночас, в Орієнтовному плані та Плані за кожним напрямом 

(піднапрямом) визначатимуться заходи та обсяги видатків, які конкретно 
спрямовуються для досягнення тієї чи іншої функціональної групи 

спроможностей чи інших груп (завдань), у розрізі яких буде розроблено 

комплексний програмний документ розвитку ЗС України. 
Це дозволить керівникам (відповідальним виконавцям) функціональних 

груп спроможностей чи інших груп (завдань) чітко бачити, які заходи та 
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ресурси спрямовані в інтересах їх відповідальності (діяльності), пропонувати та 

відстоювати необхідність включення додаткових заходів на етапах планування, 

а також здійснювати корегування заходів та видатків на етапах їх виконання. 

Крім цього, це дасть можливість мати універсальну форму Плану, в якій у 
разі необхідності можливо буде змінити лише кілька стовпців, при цьому сама 

структура Плану залишатиметься не змінною та привичною для виконавців та 

споживачів інформації.  

Отже, для безумовної реалізації запланованих на короткострокову 
перспективу заходів потрібно провести дуже кропітку роботу щодо всебічного 

обґрунтування, деталізації, узагальнення, аналізу намічених заходів та 

визначення необхідного ресурсного забезпечення. 
 

к.е.н., доцент Голота О.П. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ 

ЗАМОВЛЕННЯ”, ДЕРЖАВНІ ОБОРОННІ ЗАКУПІВЛІ” ТА СИСТЕМА 

ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ” 

На сучасному етапі в Україні однією з потенційних загроз національній 
безпеці є неналежний рівень боєздатності її сил оборони. Рівень боєздатності в 

свою чергу забезпечується також відповідним рівнем логістичного 

забезпечення зазначених сил, однією з ключових складових якого є оборонні 

закупівлі. 
Об‘єктивна складність системи державних закупівель для потреб 

оборони, або іншими словами системи державних оборонних закупівель 

потребує визначення єдиних методологічних принципів та підходів. На даний 
час не існує визначень науковців щодо окремого поняття ―державні оборонні 

закупівлі‖ (оборонні закупівлі), а також поняття ―система державних 

оборонних закупівель‖. Для заповнення визначеної прогалини проведемо аналіз 

наукових та нормативних підходів до визначення понять ―державні (публічні) 
закупівлі‖, ―державне замовлення‖, ―система державних закупівель‖ та на 

основі вказаного аналізу з‘ясуємо як співвідносяться між собою такі поняття, 

як: ‟державне оборонне замовлення‖, ‟державні оборонні закупівлі‖ та 

‟система державних оборонних закупівель‖ та запропонуємо власне бачення 

понять ―державні оборонні закупівлі‖ та ―система державних оборонних 
закупівель‖.  

Аналізуючи нормативно-правову базу та наукову літературу щодо 

державних (публічних) закупівель, ми бачимо що в обігу зустрічають такі 

поняття, як ‟державне замовлення‖, ‟державні (публічні) закупівлі‖ та 

‟система державних закупівель‖ спробуємо розібратися у поняттях та зробити 

узагальнення. Так, питання теоретичного забезпечення понять державного 

замовлення, державних (публічних) закупівель та їх системи у своїх працях 

вивчало широке коло вчених та практиків, таких як                   О. 

Длугопольский, Н. Дроздова, О. Критенко, В. Міняйло, О. Міняйло,          О. 
Овсянюк-Бердадіна, Н. Ткаченко, Ю. Уманців тощо. Єдиних методичних 
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підходів до визначення вищезазначених понять немає, кожен з вчених трактує 

поняття ‟державне замовлення‖ та ‟державні закупівлі‖ по різному. Але варто 

зазначити, що державні закупівлі товарів та послуг є складовою державних 
видатків, як інструмент реалізації державного замовлення та державного 

контракту. Державне замовлення визначають як механізм формування складу 

необхідної продукції (робіт, послуг) і розміщення відповідних угод серед 

підприємств усіх форм власності, фінансування і контролю за їх виконанням, 
механізм конкурсних торгів тощо. У свою чергу державне замовлення 

використовується у країнах з соціальною ринковою економікою як метод 

впливу на суб‘єктів ринку. 

А тому зазначимо, що категорії ‟державне замовлення‖ і ‟державні 

закупівлі‖ є взаємопов‘язаними, але не тотожними. ‟Державне замовлення‖ є 

відображенням суспільних потреб і втілюється в попиті держави на відповідні 

товари та послуги, це обґрунтована і нормативно оформлена вимога до 

придбання товарів і послуг для суспільних потреб. Тому будемо розглядати 
державні оборонні закупівлі в рамках державного замовлення, а саме 

державного оборонного замовлення та розглядати державні оборонні закупівлі, 

як механізм реалізації суспільних потреб у товарах, роботах та послугах 

оборонного призначення, які знайшли своє відображення у державному 
оборонному замовленні.  

В свою чергу аналізуючи підходи до визначення поняття ‟система 

держаних закупівель‖ можна зробити висновок, що державні закупівлі є 

складовою національної системи держаних закупівель яка представляє собою 

сукупність взаємозв‘язків між секторами економічної системи (учасниками 

процесу закупівель) з метою задоволення суспільних потреб, надання та 
розподілу суспільних благ, регулювання економічної діяльності держави з 

метою економічного та соціального розвитку. Далі зробимо дослідження 

нормативного бачення понять ‟державне оборонне замовлення‖ та ‟державні 

оборонні закупівлі‖ (оборонні закупівлі) та сформуємо власне бачення понять 

‟державні оборонні закупівлі‖ та ‟система державних оборонних закупівель‖. 

Необхідно зазначити, що проектом Закону України ‟Про оборонні 

закупівлі‖ вже запропоновано нові підходи до реалізації державного 

оборонного замовлення та запропоноване таке визначення поняття ‟оборонні 

закупівлі‖ – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку 

встановленому цим законом (проектом зазначеного закону).  

Оскільки ‟державне оборонне замовлення‖ – це засіб державного 

регулювання економіки для задоволення наукових та матеріально-технічних 

потреб із забезпечення національної безпеки і оборони шляхом планування 
обсягу фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт і 

послуг, а також укладення з виконавцями державних контрактів на постачання 

(закупівлю) продукції, робіт і послуг, згідно визначення Закону України ‟Про 

державне оборонне замовлення‖. А іншими словами, це так звана декларація 

певних суспільних потреб у товарах (продукції), робіт і послуг з метою 
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забезпечення певного рівня національної безпеки і оборони. То, в свою чергу, 

‟державні оборонні закупівлі‖ – це реалізація суспільних потреб у товарах 

(продукції), робіт і послуг з метою забезпечення національної безпеки і 
оборони. Ми можемо надати таке визначення зазначеному поняттю – це 

здійснення державним замовником процесу закупівель товарів, робіт і послуг з 

метою забезпечення національної безпеки та оборони. Механізмом реалізації 

задекларованих потреб виступають певні процедури за допомогою яких 
проводяться закупівлі: конкурсні, у одного учасника тощо.  

Відповідно державні оборонні закупівлі є складовою національної 

системи державних оборонних закупівель, яка в свою чергу представляє собою 
сукупність взаємозв‘язків та взаємозалежностей між учасниками процесу 

закупівель для задоволення суспільних потреб, у вигляді забезпечення 

належного рівня безпеки та оборони, через надання та розподіл суспільних 

благ, а також регулювання економічної діяльності держави. 
У свою чергу, основне завдання національної системи державних 

оборонних закупівель – здійснити придбання товарів, робіт і послуг для 

забезпечення національної безпеки і оборони за найбільш ефективного та 
прозорого витрачання державних коштів. 
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СУБ‟ЄКТНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасною системою вищої освіти передбачено використання як 

традиційних, так й інноваційних методів навчання. Приєднання нашої країни до 

Болонської декларації вимагало від навчальних закладів України виконання 
комплексу певних заходів для модернізації освіти. Це, зокрема, впровадження 

інноваційних змін у технології навчального процесу шляхом застосування 

дистанційних систем, підвищення значення самостійної роботи, навчання 
протягом усього життя, задоволення освітньо-інформаційних потреб 

користувачів через телекомунікаційні мережі, в тому числі через Інтернет тощо. 



 207 

Інформаційною базою для проведення дослідження є чинні нормативно-

правові документи у галузі вищої освіти [1-4]. 

Огляд нормативно-правових документів та наукових досліджень вчених 

Б. Ц. Бадмаєв, О. В. Барабанщиков, В. М. Гурін, О. Г. Давидов, М. І. Дьяченко, 
Л. О. Кандибович, Є. М. Коротков, С.В. Лєнков, В. Є. Лукін, С. С. Муцинов, 

В. В. Офіцеров, С. І. С‘єдін, В. В. Ягупов та ін. з питань теорії та методики 

професійної підготовки військовослужбовців дозволив виокремити два 

основних концептуальних методологічних напрямки у навчанні і вихованні, 
курсантів і слухачів ВВНЗ, до яких належать: 

- особистісно-орієнтований підхід; 

- суб‘єктно-діяльнісний підхід. 
Особистісно-орієнтований підхід є основою для організації процесу 

виховання курсантів і слухачів ВВНЗ. У виховному процесі курсантів і слухачів 

варто створювати особистісно-орієнтовані ситуації, які сприятимуть пошуку 

оптимального  вирішення та активізації особистих якостей суб‘єкту навчання. 
Категорія «підхід» зазвичай розглядається з позицій того, хто навчає, 

тобто науково-педагогічного працівника, педагога, викладача. Суб‘єктність 

розкривається в таких характеристиках як активність, здатність до розвитку та 
інтеграції, саморегуляції, самовдосконаленню. Суб‘єктом може бути і група 

людей задля формування у них спільних інтересів, цілей тощо.  

Діяльнісний підхід орієнтує не лише на засвоєння знань, але й на способи 

цього засвоєння, мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних здібностей і 
активізацію творчого потенціалу курсанта. Пізнавальна активність в системі 

військової освіти характеризується складною структурою та являє собою 

сукупність сталих зв‘язків між численними компонентами, що забезпечують її 
цілісність і самототожність. Вважаємо, дуже слушною є думка професора 

В. В. Ягупова [5], шо суб‘єктно-діяльнісний підхід є основою для організації 

однієї з перспективних форм – дистанційного навчання як у системі вищої 

освіти в цілому, так і військової освіти зокрема. 
Підхід до курсанта як майбутнього військового фахівця з позиції об‘єкта 

навчання спричиняло його відчуження від процесу професійної підготовки. 

Спираючись на суб‘єктно-діяльнісний підхід в контексті організації 
дистанційного навчання як однієї з перспективних форм набуття освіти, можна 

досягти високої результативності та якості освіти без необхідності 

безпосереднього контакту викладача та тих, хто навчається на території 

навчального закладу. 
Опанування вимог нормативно-правових документів [1-4] та 

використання суб‘єктно-діяльнісного підходу у забезпеченні дистанційного 

навчання у системі військової освіти дозволило нам узагальнити основні 

позитивні риси технології дистанційного навчання з позиції суб‘єкта навчання 
до яких належать: 

- автономність від викладача; 

- власний темп сприйняття інформації суб‘єктом навчання; 
- підвищення мотивації до пізнавальної діяльності; 

- самостійне навчання та контроль за власним рівнем знань; 
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- самомотивування до формування бажаної загальної оцінки. 

Можна стверджувати, що суб‘єктно-діяльнісний підхід слугує основою 

для організації процесу навчання і виховання курсантів, слухачів ВВНЗ, який 

набуває пріоритетності в організації дистанційного навчання. 
Отже, особливістю організації підготовки військових фахівців у системі 

вищої освіти є застосування суб‘єктно-діяльнісного підходу. Такий підхід 

активізує навчально-пізнавальну діяльність суб‘єкта навчання, інтенсифікує 

навчальний процес, формує стійку зацікавленість військових фахівців до 
самовдосконалення у системі вищої освіти. 
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АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Наразі в Україні триває процес переходу всіх ключових функцій сил 
оборони до стандартів НАТО, що в подальшому проявиться у якісній 

трансформації діяльності Збройних сил України. Сучасне бачення реформи 

викладене у стратегічних документах обороноздатності держави. 

Загалом реформування Збройних Сил України передбачає реалізацію 
декількох важливих стратегічних цілей щодо розвитку системи управління, 

вдосконалення оборонного планування, набуття спроможності виконувати 

завдання з оборони держави, створення єдиної системи логістики, 
вдосконалення системи медичного забезпечення, професіоналізації і створення 

військового резерву. 
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Одним з головних пріоритетів діяльності Уряду є питання удосконалення 

системи житлового забезпечення військовослужбовців, адже право на житло є 

одним з найголовніших невід'ємних прав особи, проголошених Конституцією 

України. При цьому Конституція проголошує принцип забезпечення державою 
створення умов, необхідних людині для набуття житла у власність або в 

користування та неможливості примусового позбавлення житла інакше як на 

підставі закону за рішенням суду. 

Так, на сьогодні забезпечення житлом військовослужбовців здійснюється 
за наступними напрямками: 

будівництво житла  на земельних ділянках, що в установленому  

порядку надані (передані) Міністерству оборони України (власне будівництво);  
реконструкцію будівель (приміщень) під житло;  

придбання житла  на  умовах  пайової  участі та на вторинному  

ринку;  

надання  військовослужбовцям  та  членам  їх  сімей  грошової  
компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення. 

У 2019 році за рахунок виділеного фінансового ресурсу у розмірі  

875,1 млн. грн. оборонному відомству вдалось забезпечити 751 
військовослужбовця житлом, в тому числі: 

за договорами пайової участі, укладеними у 2018 році отримано 394 

квартири, за договорами укладеними у поточному році отримано 216 квартир; 

зараховано до дохідної та видаткової частини державного бюджету 56 
квартир, отриманих з інших джерел (31 квартиру отримано від інвестиційної 

діяльності та 25 квартир отримано у вигляді благодійної допомоги); 

від будівництва та реконструкції житлових об‘єктів на земельних 
ділянках, що належать Міністерству оборони України отримано 85 квартир. 

Крім того, 137 сім‘ям військовослужбовців виплачена грошова 

компенсація за належне для отримання жиле приміщення, що підвищило рівень 

соціальних гарантій військовослужбовців. 
Загальна кількість забезпечених житлом та компенсацією за належне для 

отримання житло військовослужбовців у 2019 році склало 888 осіб, що 

становить 1,9 % від загальної кількості безквартирних військовослужбовців, які 
перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020 (47 191 

безквартирних військовослужбовців). 

Показники забезпечення житлом 2019 року не являються особливими у 

порівняні з минулими роками. Так, з року в рік враховуючи виділений 
фінансовий ресурс в середньому забезпечується близько 720 осіб. Враховуючи 

таку динаміку, щоб забезпечити всіх військовослужбовців, які перебувають на 

квартирному обліку потрібно близько 65 років. 

Враховуючи критичний стан, що склався із забезпеченням житла 
військовослужбовців, урядом держави та керівництвом Міністерства оборони 

України проводяться заходи із розроблення нових інноваційних методів 

вирішення житлового питання, в тому числі і монетизація процесу.  
Водночас, потрібно розуміти, що головною умовою поліпшення 

забезпечення військовослужбовців житлом може бути лише активна участь 
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держави в реалізації на практиці тих законодавчих положень, які забезпечують 

перш за все належні джерела фінансування  Збройних сил України, оскільки для 
запровадження будь-яких нових форм забезпечення житлом необхідне стабільне 
фінансування. 

Діміч Ю.О. (ВІКНУ) 

Косарчук А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує 
застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного 
віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім'ї у випадках, 
визначених Законом України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування‖ [1]. Важливими завданнями пенсійного забезпечення є скорочення 
бідності і вирівнювання доходів населення, нейтралізація економічних, 
політичних і демографічних ризиків, з якими стикається будь-яка пенсійна 

система. 
―Військові‖ пенсії відіграють дуже важливе значення для системи 

пенсійного забезпечення України, та займають великий відсоток у розподілі 
пенсіонерів. На сьогодні загальна кількість українських пенсіонерів, за даними 
Пенсійного фонду України складає понад 11334730 осіб, серед яких 553767 
військових пенсіонерів. В Україні досить велика кількість військових пенсіонерів, 
які виходять на пенсію незалежно від того, досягла особа пенсійного віку чи ні. 
Відповідно до норм чинного законодавства, такі особи, за умови наявності в них 

вислуги від 20 до 25 років (залежно від типу служби та періоду звільнення з неї), 
незалежно від віку, мають право на пенсійні виплати. Така пенсія обчислюється 
виходячи з розміру грошового забезпечення, з урахуванням посадових окладів, 
преміальних та інших виплат, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок. 24 
грудня 2019 року Урядом було прийнято постанову ғ1088 ―Деякі питання 
виплати пенсії окремим категоріям громадян‖, на виконання якої з 1 січня 2020 
року виплата пенсій ―військовим‖ пенсіонерам проводиться в підвищених 
розмірах. Якщо з 1 січня 2018 року на підставі урядового рішення від 1 березня 

2018 року ―Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу та деяких інших осіб‖ колишнім військовослужбовцям 
було виплачено 50% суми підвищення пенсії, протягом 2019 року виплачувалося 
75% суми підвищення, то з 1 січня 2020 року відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.12.2019 р. ғ 1088 ―Деякі питання виплати пенсій 
окремим категоріям громадян‖ виплачується 100%.  

Не зважаючи на переваги ―військової‖ пенсії, можна виокремити такі 
недоліки: 

1. Військовий пенсіонер не має можливості вплинути на розмір свого 

пенсійного забезпечення в подальшому. 

2. Пенсія військовослужбовця залежить від розміру грошових виплат, які на 
сьогодні виплачуються військовослужбовцям, що займають посаду, аналогічну 

тій, з якої вийшов на пенсію військовослужбовець. 
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Дітковський К.Ю.(ВІКНУ) 

Рубель Ю.О.(НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА 

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ 
Тема мотивації військовослужбовців завжди була актуальною, адже 

виконання обов‘язків пов‘язаних з ризиком для життя потребує якіснішого 

соціального захисту на відміну від рядових працівників цивільного сектору. 
Питання мотивації військовослужбовців ґрунтується на потребах людини, які як 
правило виражаються у матеріальному забезпеченні. 

До основних потреб належать так звані базові — їжа, житло, одяг, тощо. 
Оскільки більшість потреб у цивілізованому суспільстві задовольняються за гроші, 
то основним видом матеріального забезпечення для військовослужбовців є 
грошове забезпечення. Його розмір залежить від кількості та якості праці, які 
виражаються у займаній посаді та військовому званні відповідно. 

Для розуміння ситуації якості мотивації військовослужбовців до 
проходження військової служби, необхідно звернутися безпосередньо до 
військовослужбовця та вислухати його думку щодо цього питання. Проведення 
анонімного анкетування допомогло вирішити це питання. Мною було опитано 210 
військовослужбовців (за винятком військовослужбовців строкової служби), які 
надалі наступні результати. 

1) Серед наведених видів забезпечення (грошове, продовольче, речове та 
житлове) на першому місці, у 87-ми% опитаних військовослужбовців, стоїть 

грошове забезпечення, далі йде житлове забезпечення, речове та продовольче. 
2) 52% військовослужбовців не влаштовує пропорція між забезпеченням 

в грошовій та натуральній формі. Бажають отримувати більше в грошовій формі та 
менше в натуральній.  

3) 89,3% вважають, що важливішим в матеріальному забезпечені є 
грошове забезпечення ніж всі інші разом. 

4) 23,3% опитаних знають з чого складається їх грошове забезпечення, 
18,6% гадають, що знають. 

5) 23,9% вважають, що мотивація військовослужбовця до проходження 
військової служби повинна відбуватися на початку служби, 64,1% - поступово з 
проходженням служби (в залежності від терміну), 5,3% - при закінченні служби та 
6,7% вважають, що мотивація повинна бути постійною. 

6) До підвищення своєї кваліфікації для збільшення рівня грошового 
забезпечення готові 92,9% опитаних військовослужбовців. 

7) Середнє значення виконуваної роботи понад службові обов‘язки 
становить 32,1%, це означає, що кожні три військовослужбовця працюють за 
чотирьох. 

8) 84,1% бажають отримувати фіксовані винагороди за виконання 
завдань, які не визначні їх посадовими інструкціями.  

9) 91,5% хочуть, щоб грошове забезпечення підвищувалося щороку, з 
ростом соціальних стандартів. 
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10) Бажання перепідписувати контракт на подальше проходження 

військової служби у військовослужбовців складає 68,2%, майже половина з них 
терміном лише на один рік. 

11) Серед 210 опитаних військовослужбовців лише один зазначив, що 
гроші не головне, патріотизм перш за все. 

На підставі отриманих в результаті опитування даних, можна зробити 
припущення, що більшість військовослужбовців, на жаль, не усвідомлюють 
важливість матеріального забезпечення, за винятком грошового. 

Враховуючи результати дослідження необхідно врахувати всі аспекти, як 

мотивування в натуральній так і грошовій формах, надаючи перевагу грошовій для 
створення нової системи грошового забезпечення.  

Беручи до уваги додатковий обсяг завдань, не пов‘язаних з посадовими 
обов‘язками, які виконують військовослужбовці, необхідно ввести фіксовані 
винагороди за виконання цих завдань. Мотивувати військовослужбовців до 
підвищення рівня кваліфікації, яка насправді буде цінуватися та оплачуватися в 
достатній мірі. Захистити грошове забезпечення на державному рівні від 
інфляційних процесів шляхом прикріплення його до прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб та вводити одноразові грошові винагороди, які залежать від 
терміну проходження військової служби.  

Якщо військовослужбовець усвідомить, що його праця буде оплачуватися в 
повній мірі, зі збільшенням рівня кваліфікації грошове забезпечення буде зростати 
та забезпечується щорічне збільшення його доходів, то в свою чергу це вплине на 
самовдосконалення та більш тривале проходження військової служби. 
Запровадження цих шляхів дасть змогу зберегти кадровий потенціал Збройних сил 
України. 

 

Єременко М.О. (НУОУ України  імені Івана Черняховського) 

 Таргонська І.М. (НУОУ України  імені Івана Черняховського) 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ЇЇ 

АНАЛІЗ – ОДИН З ВИЗНАЧАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 

У сучасних умовах послаблення економіки України внаслідок Російської 

агресії на сході України, впливу екологічної ситуації в світі щодо 

розповсюдження вірусу COVID-19, що зумовлює  постійний дефіцит 

бюджетних коштів, необхідним стає мобілізація всіх ресурсів держави і їх 
результативне та раціональне використання. 

Бюджетним Кодексом України визначено принципи на яких ґрунтується 

бюджетна система України, серед них і ―принцип ефективності та 
результативності‖. 

Вищезазначений принцип ґрунтується на складанні та виконанні 

бюджетів усіма учасниками бюджетного процесу при умові  прагнення 

досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і 
завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного 

надання послуг, гарантованих державою, та місцевим самоврядуванням, 
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отриманням максимального результату при використанні визначеного 

бюджетом обсягу коштів. 

Під ефективністю розуміють одержання максимального ефекту від 

проведення певних операцій. Але якщо в підприємницькій діяльності поняття 
ефективності відображається в таких показниках, як чистий прибуток, 

рентабельність, прибуток на акцію, то для аналізу державного бюджету 

використовують інші підходи. Перш за все необхідно визначити, чи відповідає 

витрачання коштів поставленим задачам. Разом з тим, враховують 
співвідношення між витратами та одержаними результатами. Важливим 

фактором є і строки надання послуг і придбання товарів, що здійснюються за 

рахунок бюджету. 
При проведенні аналізу ефективності витрачання бюджетних коштів 

використовують такі показники, як: 

відповідність витрачання коштів поставленим цілям і задачам; 

рівень задоволення потреб суспільства в процесі витрачання коштів 
бюджету; 

оптимізація (досягнення раціональних обсягів) витрачання коштів з 

метою вирішення поставлених задач; 
забезпечення черговості витрачання коштів за визначеними напрямами; 

відповідність фактичної вартості товарів та послуг, придбаних за 

бюджетні кошти, справедливій вартості; 

дотримання строків оплати продукції (товарів, послуг), що купуються за 
бюджетні кошти. 

Таким чином, на стадії складання чи виконання бюджету учасники 

бюджетного процесу, відповідальні за його складання чи виконання, повинні 
керуватися такими цілями: 

досягнення запланованої мети; 

досягнення максимального результату. 

Для досягненні запланованої мети учасники бюджетного процесу повинні 
прагнути до економії бюджетних коштів, а при досягненні максимального 

результату (порівняно із запланованим) – мають право використати всі 

передбачені в бюджеті кошти для фінансування відповідних заходів. 
Для оцінки ефективності використовується три методи: 

порівняльний аналіз: результати, досягнуті в попередні роки, 

порівнюються з визначеними цілями, а також зіставляються альтернативні 

шляхи вирішення тих чи інших завдань . 
Факторний аналіз: являє собою статистичний підхід, в основу якого 

покладено вплив зміни факторів на результат. 

Аналіз пакета даних: досліджується співвідношення між ресурсами та 

результатами з точки зору максимальної ефективності, досягнутої найбільш 
прогресивними організаціями. 

Отже, одержані результати аналітики стають основою для визначення 

заходів, спрямованих на скорочення неефективних видатків та підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів у цілому. Вживання таких 
заходів є однією із важливих задач державних органів управління та контролю за 
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витрачанням і використанням бюджетних коштів. Підвищення ефективності 

використання коштів бюджету є важливим фактором зростання добробуту та 
прискорення економічного розвитку України. 

Желізко О.О. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАННИХ ВИДАТКІВ В МІНІСТЕРСТВІ 

ОБОРОНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
В умовах ведення проти України гібридної війни Російською Федерацією 

стає зрозумілим, що положення, зазначені в Бойових статутах Збройних Сил 
України дедалі більше нівелюються сучасністю. 

Але, нажаль, керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил України 
не зроблено значних кроків в вирішенні цього складного завдання. Це спричиняє 
враження, що в сучасному українському суспільстві відсутнє розуміння  
правильного протистояння веденню гібридної війни. 

Це, в свою чергу, актуалізує проведення відповідних реформ. 
Як відомо, в питаннях, що спричиняють значні затрати державних ресурсів, 

в першу чергу має бути економічне обґрунтування. Бо в умовах втягнення України 
у війну з Російською Федерацією з 2014 року, боротьби з коронавірусом у 
2020 році, можливим дефолтом при відсутності кредитних траншів з 
Міжнародним валютним фондом у 2020 році та іншими проблемами, є 
необхідність проведення глибокого аналізу та, як результат, створення 
нормативної бази, яка б регламентувала здійснення оцінки існуючих проблем у 
Збройних Силах України та вироблення рішення у відповідності до економічної 
обґрунтованості. 

Крім того, створення й законодавче регламентування економічного 
обґрунтування проведення заходів щодо модернізації різних видів та типів 
озброєння у відповідності до сучасної тактики ведення війни виключить 
можливість зловживання посадовими особами Збройних Сил службовим 
становищем та різними дочірніми підприємства державного оборонного 
комплексу України. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що в даний час відсутня комплексна 
методика, яка давала б змогу оцінити економічну ефективність проведення 

відповідних заходів з виготовлення або посилення бойових одиниць. 
Модернізація техніки та озброєння різними підприємствами призводить не  

тільки до т. зв. «відкатів», а також й до того, що при однаковій її кодифікації 
(тобто модернізації) однакові запчастини є несумісними. 

Це створює залежність різних військових угруповань від конкретних 
постачальників, які в подальшому лобіюють свої інтереси. 

Потрібно зазначити, що в умовах сьогодення Україна повинна спиратися на 
винятково державний оборонний комплекс, який в жодному разі не може бути 
прибутковим (за винятком продажу надлишкової зброї на експорт при наявності 

надлишків, інше в умовах війни неможливе). 
Це обумовлює необхідність законодавчого регламенту економічної 

обґрунтованості процедур по менеджменту державних підприємств оборонного 
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комплексу, актуальності процесів створення новітньої зброї та заходів та 

проведення їх модернізації. 
Такий регламент виключить можливість впливу різних політичних (зміна 

влади, т. зв. «кумівство» та ін.), економічних (згідно міжнародного індексу 
корупції Transparency International Україна знаходиться на 126 місці), соціальних 
(різні епідемії) та інших чинників на прийняття рішень, що стосуються 
застосування державних асигнувань в МО та ЗС України. 

Отже існує необхідність розробки комплексної моделі, щодо проведення 
економічної оцінки ефективності бойового застосування зразків озброєння після, 

наприклад, її створення чи модернізації. 
У разі законодавчого регламенту економічної обґрунтованості процедур по 

розробці/модернізації зброї, техніки чи боєприпасів отримаємо: 
- мінімізацію корупції у складі керівного складу МО та ЗС України (за 

даними офіційного сайту Служби безпеки України тільки за 2019 рік було 
затримано під час отримання хабаря 14 військовослужбовців керівної ланки МОУ 
та ЗСУ); 

- відсутність впливу розвідок інших держав на прийняття економічно 

невигідних для України рішень щодо озброєння; 
- оцінка реальних можливостей щодо здатності України до прийняття та 

використання ефективної зброї; 
- підвищення іміджу України на міжнародному рівні; 
- відповідність заходам планування стратегічним оборонним 

комплексом їх реальним можливостям у довгостроковому періоді; 
- можливість збільшення загального рівня обороноздатності військ, що 

надасть можливість якісно боронити нашу державу; 

- створення єдиної бази при проведенні ремонту та модернізації 
озброєнь, що в свою чергу спростить процедуру виробництва та отримання 
продукції кінцевим споживачем (ЗСУ). 

 

Желізко Ю.М.(КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ 

ТОВАРІВ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

На сьогодні все більшого значення набуває контроль за товарами та 
технологіями подвійного використання. В свою чергу це обумовлено швидким 
технічним і технологічним розвитком суспільства. 

Формою здійснення державної влади та однією з функцій державного 
управління є державний контроль. У разі, якщо цей контроль здійснюється 
спеціально уповноваженим органом за міжнародною передачею товарів з метою 
захисту національних інтересів – це експортний контроль 

Товарами (технологіями) подвійного використання в Україні називаються 
«окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і 

технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також 
послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, 
можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для 
розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї 
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масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових 

пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, 
бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів» [1]. 

Отже, згідно з визначенням наданим експертами у ст. 1 Закону України 
ғ549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання» яскраво 
відображено особливе місце товарів (технологій) подвійного використання в 
експорті України. 

Це в свою чергу відображає необхідність української влади нівелювати 

ризики небезпеки контролю за товарами (технологіями) подвійного використання 
під час їх міжнародної передачі. 

Необхідно зазначити, що останнім часом науковці В. Бегма, С. Галака, 
О. Гришуткін, В. Гура, О. Жилінська, І. Мазур, Г. Перепелиця, П. Неботов, 
О. Сівер та інші все більше звертають увагу на актуальність проблеми експортного 
контролю товарів (технологій) подвійного використання. Але наразі відсутня 
система, яка б дала змогу вцілому оцінити вплив міжнародних та державних 
інститутів, фірмового контролю на експортний контроль товарів (технологій) 

подвійного використання.  
Крім того завжди існують різні політичні, економічні та соціальні чинники, 

які передбачити, проаналізувати та надати рекомендації щодо їх подолання вкрай 
важко або неможливо. 

Прикладом може слугувати початок гібридної війни Російською Федерацією 
проти України у 2014 році. Або пандемія коронавірусу у 2020 році.  

З радянських часів енергетика України мала залежність від енергетики 
Російської Федерації. Атомні електростанції, які є суб‘єктами енергетичного 

комплексу України як паливо використовують збагачений уран. З початку 1990-х 
Україна імпортувала з Російської Федерації збагачений уран, який там 
видобувався та збагачувався [2; 3]. Отже, в умовах ведення гібридної війни 
міжнародна передача товарів, особливо при частковій неконтрольованості кордону 
держави, можлива для використання різних провокацій. Прикладами наслідків 
може бути Чорнобильська катастрофа, яка сталася 1986 року. Як зазначається в ст. 
21 Закону України ғ549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання» під час міжнародної передачі товарі подвійного використання 
повинні відбуватися митні формальності, що полягають у пропуску через митний 
кордон, випуску у відповідний митний режим товарів подвійного використання на 
підставі відповідного дозвільного документа на здійснення міжнародних передач 
товарів, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного експортного контролю, відповідно до 
Митного кодексу України. 

У зв‘язку з цим на цьому етапі потрібно виокремити конкретні фактори 
виникнення ризиків для безпеки країни, які пов‘язані з недосконалістю 

державного контролю за експортом товарів (технологій) подвійного використання 
в Україні для подальшого усунення, а саме: 

- відсутність саме системного контролю за експортом товарів 
(технологій) подвійного використання (частина наукових і виробничих організацій 
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підпорядковуються різним державним підприємствам, що ускладнює процес 

погодження переговорів на передконтрактному рівні й терміни отримання 
дозвільних документів, необхідних для здійснення міжнародних передач;  

- відсутність постійного аналізу та регулювання нормативними 
документами безпосередньо Верховною Радою України (безпосередній контроль з 
боку українського парламенту шляхом постійного оновлення та регулювання 
законодавчої бази) 

- відсутність системи контролю нематеріалізованих технологій, зокрема 
відсутність взаємодіє з науковцями ядерної галузі, хімічної, біологічної та іншої, 

співробітники яких внаслідок низького фінансування можуть сприяти витоку 
чутливої інформації з України, у т.ч. до проблемних країн;  

- неякісне та слабо регламентоване впровадження внутрішньо-
фірмового експортного контролю, що нівелює здатність підприємств здійснювати 
самостійне переговори з іноземними суб‘єктами;  

- закритість для експортного контролю товарів (технологій) подвійного 
використання з боку громадськості, що в світі є показником недосконалості рівні 
демократичного контролю. 

Список використаних джерел: 
1. Закону України ғ549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 
використання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15; 

2. Operational & Long - Term Shutdown Reactors [Електронний ресурс].–
Режим 
доступу:https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx 

3. World Uranium Mining Production [Електронний ресурс].–Режим 
доступу: https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-
of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx 

 

Задорожний В.І. (ВІКНУ) 

Синчук М.А (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Система нарахування грошового забезпечення військовослужбовців досить 

громіздка і багаторівнева: вона включає більше десятка різних видів виплат і 
доплат: за військове звання, посаду, вислугу років, особливості проходження 
служби, участь у бойових операціях, премії тощо. Це зумовлює досить велике 
навантаження на працівників фінансово-економічних органів. 

Методи нарахування окремих видів виплат не завжди економічно 
обґрунтовані. Це стосується передусім розрахунку щомісячної премії 
військовослужбовцям-контрактникам. 

Подальше збереження сучасної структури виплати грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних сил України може призвести до поглиблення 
виявлених тенденцій: збереження на сталому рівні посадових окладів, що є не 
конкурентоспроможними на ринку праці; підвищення розміру грошового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
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забезпечення за рахунок додаткових виплат та премій, що зменшує соціальний 

захист військовослужбовців; несвоєчасне підвищення рівня грошового 
забезпечення (за рахунок премій та додаткових виплат) через відсутність 
законодавчо закріплених нормативних норм ―автоматичного‖ підвищення 
посадових окладів; збереження на фіксованому рівні величини окладу за звання 
тощо. 

Наразі система грошового забезпечення військових Збройних Сил України 
має ряд недоліків: 

- співвідношення основних і додаткових видів грошового забезпечення 

складає 45 до 55 відсотків; 
- не прозора та неефективна, не стимулює до зростання професійної 

майстерності та бажання будувати кар'єру (різниця у розмірах грошового 
забезпечення солдат та сержантів між першим, другим, третім і т.д. тарифними 
розрядами – 100 гривень); 

- має дисбаланс між штатно-посадовою категорією та розмірами посадових 
окладів за окремим посадами (капітан може мати посадовий оклад та розмір 
грошового забезпечення більший ніж у полковника); 

- за більшістю нетипових офіцерський посад розміри посадових окладів 
завищені або занижені (посадові оклади начальників баз та складів зберігання 
можуть бути більшими за оклад командира бригади); 

- не сприяє прозорому і справедливому призначенню пенсій (військові 
одного рівня та вислуги років мають різний розмір пенсій в залежності від дати 
звільнення). 

Список використаних джерел: 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 ғ 704 ―Про 

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу та деяких інших осіб‖. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF; 

2. Наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 ғ 260 ―Про 
затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям 
Збройних Сил України та деяким іншим особам‖. [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18. 
 

Кузнєцов Є.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

Левченко А.В. (ВІКНУ) 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, 

РОБІТ І ПОСЛУГ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ 
В наш час закупівлі товарів, робіт і послуг є однією із головних напрямів 

функціонування військової частини. З 1 серпня 2016 року запровадили 
обов'язковість проведення процедур через електронну систему «ProZorro», що дає 
можливість конкурувати підприємства та економити бюджетні кошти, а також 
зменшити порушення можливої корупції. Звичайно запровадження системи 
зменшило певні проблеми, але користувачі все ж виділяють наступні.  

Найголовнішою проблемою із закупівлі є те, що максимальна економія 
коштів не завжди є доцільним у веденні фінансово-господарської діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18
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військової частини. Так як, в основному військові частини вибирають головним 

критерієм у закупівлі товарів, робіт і послуг ціновий, а критерій якості 
залишається поза увагою.  

Однією з важливих проблем використання електронної системи, є те, що 
деякі недобросовісні користувачі навмисно підбирають параметри для певних 
підприємств, що зменшує рівень конкурентоспроможності та веде до збільшення 
корупції. 

Також виділяють проблему, що нормативна база, а саме Закон України «Про 
публічні закупівлі» не відображає інформацію щодо купівлі землі, будівель та їх 

оренди, а також майнових та немайнових прав на землю. Проблема виникає з тим, 
що цей напрям є найбільш корупціонованим. Так наприклад, стара пошарпана 
будівля коштує 44 млн гривень (1000$ за м2), середня ціна новобудови за м2 – 
20000 грн.  

Отже, електронна система закупівлі ProZorro має на меті зробити закупівлі 
максимально відкритими та доступними для усіх суб‘єктів. Проте наведені 
проблеми, які здебільшого технічного характеру, значно зменшують 
конкурентоспроможність підприємств, збільшують рівень корупції за рахунок 

недобросовісних користувачів, що зменшують прозорість тендерних процедур. 
На сьогоднішній день, закупівлі за державні кошти постійно знаходяться в 

процесі реформування та зміні нормативно правової бази. Відтак, з 19 квітня 
поточного року в силу увійдуть зміни до Закону України ғ922  «Про публічні 
закупівлі». Зміни, які передбачаються: 

 відтепер відповідальна за організацію та здійснення закупівлі є 

уповноважена особо (проте для визначення цього порядку надається можливість 
до 2022 року). В обов‘язки уповноваженої особи входить формування річного 
плану в електронній системі закупівлі, здійснення вибору процедури та 
проведення її, зберігання документації. Також можливе створення робочої групи , 
при цьому її очолює уповноважена особа, та рішення робочої групи має тільки 

дорадчий характер. 

 Новинкою у здійсненні закупівлі є створення інструментів для 

підвищення ефективності закупівлі, вони представляють собою електронні 
каталоги, так званні онлайн-магазини. В цих інструментах постачальники 
розміщують свої товари, тобто це значно спрощує процес здійснення закупівлі. 

 До обов‘язкових моментів відносять використання електронної 

системи Prozorro для державних закупівлі вартістю від 50 тис. грн., та звітування 
про здійснення будь-якої закупівлі, навіть якщо ця закупівля складає 1 копійку. 

 Зміну також внесли в підстави для відмови в участі в процедурі 

закупівлі. У разі, якщо учасник має заборгованість зі сплати податків та зборів та 
замовник мав негативний досвід співпраці з учасником протягом останніх трьох 
років. 

 Одними із позитивних змін є строк укладання договору – до 60 днів, а 

також можливість виправлення незначних помилок протягом 24 год. у тендерній 
пропозиції, після перемоги у тендері.  

Так, як вище було зазначено, однією із змін важливих змін є заміна 
тендерного комітету на уповноважену особу (до 1 січня 2022 року ще може діяти 
тендерний комітет). У військових частинах дуже часто до тендерного комітету 
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входять військовослужбовці або працівники, які не мають ніякого досвіду в 

здійсненні закупівлі, тому робота по закупівлях може здійснюватися неякісно або 
ж, в основному, лягає на плечі начальника фінансово-економічного органу.  

Тобто, у новому законі виокремили одну відповідальну особу за здійснення 
закупівель, але чи знову це буде особа, яка не має достатнього досвіду для 
здійснення процесу закупівлі на достатньому рівні, чи знову ж таки за неї буде 
відповідати начальник фінансово-економічної служби поки що невідомо. 

Тобто, процес здійснення закупівлі значно спрощується переліком змін 
визначеним новим проектом закону України ғ1076, але  все ж є проблеми, які на 

даний час залишаються невирішеними. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ТА БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 
На підставі даних бухгалтерського обліку установи державного сектору 

зобов‘язані складати фінансову та бюджетну звітність. Складання звітності є 
завершальним етапом облікового процесу. Бухгалтерська звітність повинна 
ґрунтуватись на даних синтетичного та аналітичного обліку і відображати майнове 
та фінансове становище установи державного сектору, результати господарської 
діяльності та виконання кошторису за звітний період (місяць, квартал, рік). 

Метою складання звітності установ державного сектору є подання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан 
установи державного сектору, результати господарської діяльності та виконання 
кошторису за звітний період. 

Тому питання складання фінансової та бюджетної звітності установами 
Міністерства оборони України є дуже актуальними, оскільки правильне складання 
та подання звітності сприяє раціональному розподілу та використанню бюджетних 
коштів. 

На даному етапі виникають певні питання щодо порядку складання 
бюджетної та фінансової звітності: 

1) нормативно-методичне забезпечення формування, порядку подання 
звітності установами державного сектору потребує конкретизації та приведення у 
відповідність до міжнародної практики обліку в державному секторі; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00053A.html
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2) у зв‘язку з тим, що установи державного сектору подають майже 

тридцять звітів, більша частина показників у них дублюються, що свідчить про 
неефективність інформаційного насичення фінансової та бюджетної звітності; 

3) багаторазове повторення показників у формах: доходи загального та 
спеціального фондів; обсяги надходження і видатків на рахунках в органах 
Казначейства та банківських рахунках та інші показники розкриваються у 
фінансовій звітності, так і деталізуються у бюджетній звітності; 

4) невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності 
установ державного сектору, даним бухгалтерського обліку через викривлення 

даних у регістрах обліку військових частин; 
5) вагомою проблемою є те, що касові та фактичні видатки не можуть 

бути відповідними у поточному році. Згідно статті 9 Закону України ―Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ всі господарські операції 
повинні бути відображені в тому звітному періоді, коли вони були проведені. 
Наприклад, на практиці, облік фактичних видатків поточного періоду формується 
також з даних минулорічних періодів придбання окремих видів нефінансових 
активів, в результаті чого фактичні видатки можуть перевищувати касові. 

Проаналізувавши порушення і недоліки, виявлені під час складання та 
подання звітності можна виокремити головні причини, які впливають на 
виникнення порушень і недоліків, щодо складання та подання звітності.  

По-перше, неправильно відпрацьовано порядок організації обліку, а саме: у 
військових частинах оголошено накази «Про облікову політику» та «Про 
організацію бухгалтерського обліку військової частини на відповідний рік», де не 
чітко висвітлюються всі питання, які стосуються організації бухгалтерського 
обліку та звітності, в тому числі затверджується робочий план рахунків, що є 

рушійною силою для роботи фінансового органу.  
По-друге, отримання роз‘яснень доходить до військових частин з 

запізненням, а робота фінансового органу – це безперервний процес, як наслідок 
невчасне виконання вимог нормативно-правових актів.  

По-третє, не всі військові частини працюють з програмним забезпеченням, 
що уповільнює процес обліку і звітності, а також потребує більше часу для 
виконання роботи. 

Отже, модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

розпорядників бюджетних коштів повинна включати в себе:  
1) удосконалення нормативно-правової бази у сфері бухгалтерського 

обліку та звітності установ державного сектору, введення нових та доповнення 
вже існуючих нормативних актів;  

2) оптимізація форм фінансової та бюджетної звітності у державному 
секторі, а також спрощення їх кількості для військових частин Збройних Сил 
України; 

3) удосконалення інформаційних та комунікаційних технологій, 
створення єдиної бази звітності;  

4) поліпшення взаємодії між учасниками бюджетного процесу, 
консолідація їх інтересів та вимог;  

5) автоматизація процесу ведення бухгалтерського обліку; 



 222 

6) постійну підготовку та перепідготовку кадрів з питань введення 

реформованої системи бухгалтерського обліку та звітності.  
Отже, недооцінювати важливість звітності просто неможливо. Крім того 

необхідно терміново вжити заходів щодо вирішення наведених у дослідженні 
питань. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ‟ЯЗАНЬ У ВІЙСЬКОВИХ 

ЧАСТИНАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Інвентаризація активів та зобов‘язань є важливим елементом діяльності 

військових частин, що дозволяє виявляти недоліки їх діяльності та сприяє 

цільовому та раціональному використанню ресурсів військових частин. 
Інвентаризація є одним з найважливіших методів бухгалтерського обліку. Під 

час її проведення на всіх етапах здійснюються постійні, незмінні процедури, 

зокрема звіряння фактичної та облікової наявності та стану активів та 

зобов‘язань, складання інвентаризаційних описів, звіряльних відомостей, 
відображення результатів інвентаризації у порядку, визначеному 

законодавством.  

Інвентаризації підлягають усі матеріальні цінності військової частини. 
Незважаючи на чітке регулювання нормативно-правовими актами 

строків, порядку та особливостей проведення інвентаризації, у практичному 

застосуванні виникає безліч проблемних питань. 

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 16.07.1997 року 
ғ300 «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство 
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Збройних Сил України», на час роботи голова та члени інвентаризаційної 

комісії звільняються від виконання своїх службових обов‘язків, проте на 

практиці ці вимоги не виконуються, як наслідок, посадові особи вимушені 

поєднувати виконання своїх службових обов‘язків з обов‘язками 
інвентаризаційної комісії, що часто призводить до перепису даних 

бухгалтерського обліку в інвентаризаційні описи.  

До актуальних питань, які виникають ще на початку організації та 

проведенні інвентаризації також відносяться  

 забезпечення інвентаризаційної комісії бланками інвентаризаційних 

описів; 

 відсутність інструкції алгоритму дій інвентаризаційної комісії у разі 

виникнення форс-мажорних обставин з приводу дефіциту інвентаризаційних 

описів тощо.   
У ході проведення інвентаризації також  зустрічаються випадки, коли 

матеріально-відповідальні посадові особи, зважаючи на недостатній 

професіоналізм членів інвентаризаційної комісії у деяких напрямках діяльності 

військової частини, технічних характеристиках військового майна, вводять їх в 
оману, намагаючись приховати нестачі іншими матеріальними засобами, що є 

дешевшими за вартістю або гіршими за своїми властивостями. 

Окрім порушень, що здійснюються посадовими особами військової 
частини, важливим проблемним питанням є проведення інвентаризації під час 

участі військової частини в операції Об‘єднаних сил. Відповідно до 

законодавства, жоден суб‘єкт державного сектору (у тому числі і військові 

частини) не звільняється від проведення інвентаризації, водночас наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року ғ 879 „Про затвердження 

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань‖  інвентаризаційні 

вимоги спрощено для таких установ: 

 що знаходяться на тимчасово окупованій території; 

 що знаходяться на території проведення операції Об‘єднаних сил; 

 структурні підрозділи які перебувають на тимчасово окупованій 

території або на території проведення операції Об‘єднаних сил. 

Для таких військових частин законодавством визначено, що 
інвентаризація призначається у випадках, обов‘язкових для її проведення за 

умови безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до всіх 

активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких 

відображені зобов‘язання та власний капітал цих військових частин.  
Незважаючи на значний перелік проблемних питань, що стосуються 

проведення інвентаризації активів та зобов‘язань військової частини, існують 

цілком реальні шляхи їх вирішення, деякі з яких вже передбачені чинним 
законодавством.  

Зокрема, відповідно до законодавства, після закінчення інвентаризації 

окремі комісії, призначені командуванням військової частини, можуть 

проводитись вибіркові контрольні перевірки. При цьому перевіряються з 
інвентаризаційного опису найбільш суттєві за вартістю активи та ті, що 
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користуються підвищеним попитом. У разі виявлення значних розходжень між 

даними інвентаризаційного опису і даними контрольної перевірки 

призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії для проведення 

повторної інвентаризації. 
Вирішення раніше зазначених проблем в організації та проведенні 

інвентаризації у військових частинах можливе шляхом правильної побудови 

Положення про інвентаризацію військової частини, що є додатком до наказу 

командира військової частини «Про організацію бухгалтерського обліку у 
військовій частині на рік».  А саме, виокремлення у наказі командира 

військової частини алгоритму дій членів інвентаризаційної комісії у разі «не 

стандартних» обставин та інших можливих негативних ситуацій.  
Отже, інвентаризація відіграє важливу роль для забезпечення законності 

та ефективності використання військовою частиною бюджетних коштів, 

попередження розкрадання та приховування нестач. Крім наведених 

актуальних питань можна виділити ще доволі багато проблемних питань у цій 
сфері, що потребують більш детального дослідження для удосконалення 

процесу інвентаризації активів та зобов‘язань у військових частинах Збройних 

Сил України. 
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Пахольчук В.В. 

 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА ВИТРАТИ 

ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Фундаментальні дослідження в економічній теорії та фінансах доволі 

частіше починають акцентувати увагу на явищах та напрямках, які мають 
негативний соціальний ефект. Зокрема звертають увагу на контроль за 

тіньовою, неформальною економікою. Вона створює деструктивний вплив на 

розвиток ринкової економіки як у розвинутих країнах, так і у країнах, що 
розвиваються. Питання ефективності та прозорості набуває особливо вагомого 

значення стосовно Збройних Сил, оскільки бюджет відомства займає вагому 
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частку серед інших міністерств. 

Важливим питанням, яке потребує вирішення це оцінка показників 

ефективності виконання цільових програм оборонного сектору та оцінка 

факторів, які можуть мати вплив на них. Ця інформація необхідна з метою 
виокремлення наявних та потенційних ризиків, ймовірності виникнення втрат, 

упущених економічних вигід та неефективного використання ресурсів. 

Показниками ефективності виконання бюджетних програм, відповідно до звітів 

Міністерства оборони є загалом середні витрати на одиницю показників якості. 
З точки зору управлінського обліку дана інформація не є інформативною, адже 

вона не відображає якості надання послуг та товарів, підготовки тощо. Проте з 

огляду на наявну інформацію про середні витрати та зважаючи на складну 
ситуацію у державі з корупційними та тіньовими складовими, ми можемо 

спробувати дослідити дані явища шляхом економетричного моделювання для 

середніх витрат. 

Статистичну базу склали Звіти про виконання оборонного бюджету за 
2009 – 2018 роки. Також у модель було включено вартість палива, обмінний 

курс, ВВП на душу населення, сукупні оборонні видатки, rule of law index, 

transparency international index. У зв‘язку із обмеженою кількістю даних та 
великою кількістю складових для дослідження, було використано методи 

регуляризації (Ridge, LASSO, Elastic Net) та приведення до стаціонарності 

змінних. Даний експеримент дозволив підтвердити гіпотезу про вплив 

корупційних складових на певні показники ефективності виконання 
оборонного бюджету. Проте також підтвердив, що це не є характерним для усіх 

видів витрат.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЛІКУ 

ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ 

Внутрішньополітична криза 2014 року, 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 



 226 

основних потреб громадян зумовили зростання значення благодійних внесків та 

гуманітарної допомоги. 

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій 

або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або 
добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання 

послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних 

мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які 

потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною 
незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням 

надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і 

епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу 
для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних 

осіб. 

Благодійні внески - безоплатна передача благодійником коштів, іншого 

майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед 
обумовлених цілей благодійної діяльності. 

Актуальним питанням обліку благодійних внесків та гуманітарної 

допомоги є оцінка матеріальних цінностей комісією військової частини. 
Волонтери часто занижують ціни на матеріальні активи, щоб зменшити 

матеріальну відповідальність з військовослужбовців, в свою ж чергу це 

призводить до розкрадання даних матеріальних активів. Часто не 

організовується своєчасне подання забезпечувальному фінансовому органу та 
відповідальним виконавцям бюджетних підпрограм документів для внесення 

змін до кошторисів у частині використання благодійної допомоги:  

- у натуральній формі - в одноденний термін після затвердження 
відповідного акту; 

- у грошовій формі - в одноденний термін після її отримання, забезпечити 

ефективне та цільове використання отриманої благодійної допомоги. 

Результати аудитів військових частин та установ Збройних Сил України  
свідчать про наявність значних порушень і недоліків в організації та веденні 

обліку матеріальних активів, отриманих в якості гуманітарної допомоги. 

Найпоширенішими порушеннями обліку є: 
– не оприбуткування за бухгалтерським обліком отриманих коштів та 

благодійної допомоги, яка надійшла в натуральному вигляді; 

– не відображення (несвоєчасне відображення) за обліком отриманої 

благодійної допомоги в натуральному вигляді.  
Великою проблемою є також недосконалість нормативно-правової бази, а 

саме не прописано чіткого порядку оприбуткування та використання продуктів 

харчування. Адже військова частина не має права використовувати благодійну 

допомогу без зарахування її на баланс. Термін затвердження змін до кошторису 
може займати дуже великий проміжок часу, за який продукти харчування 

можуть зіпсуватися. Це призводить до того, що військові частини змушені 

використовувати продукти харчування без зарахування їх на баланс. Тому 
потрібно змінювати саму систему зарахування такого виду запасу, як продукти 

харчування, враховуючи їх специфіку. 
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Отже, можна зробити висновок, що бухгалтерський облік благодійних 

внесків та гуманітарної допомоги є дуже важливим в Збройних Силах України 

та потребує постійного його вдосконалення. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
Важливою складовою розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової 

держави є формування у суспільства довіри до державних органів та інституцій. 

Створення механізмів, що забезпечать чесне, ефективне та ощадливе 

використання суспільного багатства, зокрема коштів державного бюджету, є одним із 

інструментів побудови міцної та багатої країни і саме тому ринок публічних 

закупівель, що розвивається в Україні є настільки важливим. 

Створення в Україні електронної платформи державних закупівель, прийняття 

та втілення в життя вимог Закону України «Про публічні закупівлі» стало суттєвим 

проривом на шляху розвитку громадянського суспільства.  

Вітчизняна платформа закупівель ProZorro здобула всесвітнє визнання та 

престижні номінації: Procurement Leader Award у 2016 році, Davos Awards 2017, 

принесла бюджетам усіх рівнів в цілому за 4 роки використання економію в обсязі 

100 млрд. грн. [1] 

Проте чи справді  так переконливо та безхмарно впроваджується реформа 

державних закупівель?  

Насправді не все так однозначно і потребує значних доопрацювань та 

вдосконалень. Зокрема, занепокоєння викликає той факт, що з 2015 року по березень 

2020 року із загального обсягу закупівель розміром  2,02 трлн. грн. закупівлі по 

прямих договорах, тобто без застосування процедур передбачених законом склали 

59,6%, що становить1,2 трлн. грн.  [2]   
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 Показовим є період січень – березень 2020 року, коли намагаючись 

«встигнути» до дати  набрання чинності новою редакцією Закону «Про публічні 

закупівлі» – 19.04.2020 року окремі замовники масово реєстують укладені угоди.  

Так з 440 715 наявних на 30.03.2020 року зареєстрованих у системі електронних 

закупівель – 77% або 339 721 тендерів зафіксовано за неконкурентними процедурами 

[4]. Наочніше наведено у таблиці, дані до якої отримано з порталу bi.prozorro.org: 

Процедура закупівлі Кількість 

процедур 

Частка у 

загальному 

обсязі 

Дані 2019 

року 

Приріст порівняно з 

тим же періодом 2019 

року 

Звітування про 

укладений договір 

307 823 69,8% 219 881 +40% 

Е-каталоги 441 0,1% - - 

Звіт (Covid-19)* 2 726 0,6% - - 

Переговорні 

процедури 

29 165 6,6% 29 100 незмінно 

Відкриті торги та 

рамкові угоди 

49 334 11,2% 46 366 +6,4% 

Допорогова 

закупівля 

51 226 11,6% 54 140 - 5,4% 

Всього процедур на 

30.03.2020 р. 

440 715 100% 350 041 +26% 

* - дія Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є 

товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) 
 Складність аналізу даних полягає у тому, що серед усіх учасників 

електронної системи закупівель частка замовників, що використовують кошти 

державного та місцевих бюджетів критично мала, органи влади, місцевого 
самоврядування та державні установи переважно послуговуються системою 

лише для звітування і у крайньому випадку – коли процедури не уникнути. [5] 

 

 
 

Рік 
Усього 

процедур 

з них 

Укладено 

договорів 

усього, млн. 

грн. 

з них 

 звіти про 

укладені 

прямі 

договори 

у 

відсотках 

від 

загальної 

кількості 

укладено 

прямих 

договорів, 

млн. грн. 

у 

відсотках 

від 

загальної 

суми 

2017 1 027 047 576 083 56,1% 873 947,9 460 095,2 52,6% 

2018 1 251 909 783 737 62,6% 1 756 983,6 1 245 277,8 70,9% 

2019 1 378 570 958 937 69,7% 572 799,7 123 734,7 21,6% 

2020* 440 715 307 823 69,8% 296 193,2 84 805,4 28,6% 

*-дані наведено по березень включно  
Як видно з таблиці відсоток прямих контрактів разючий і з розвитком системи 

електронних закупівель не зменшується. Починаючи з  2019 року відбулося  

зменшення за сумою укладених прямих договорів у загальній кількості контрактів, 
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але лише тому, що на закупівлі вийшли «важковаговики» - акціонерні товариства, 

такі як АТ «Укртрансгаз» і подібні, що проводять процедури відкритих торгів. 

 Натомість активно використовують систему державні банки. Лише у 

2019 році на 29 представлених у системі ProZorro  припало 2 755 тендерів на суму 4,8 

млрд. грн. (усі  за конкурентними процедурами), при початковій очікуваній вартості 

6,4 млрд. грн. 

 Усе зазначене вище говорить про намагання замовників, що здійснюють 

свою діяльність за рахунок коштів бюджету, уникнути конкурентних закупівель,  

обмежившись придбанням у «перевірених» роками постачальників.  

 У той же час європейська практика свідчить про принципово інший 

підхід до витрачання бюджетних ресурсів [3], зокрема:  

Країна ЄС Обсяг бюджетних 

закупівель, млн. євро 

Частка відкритих 

процедур 

Частка прямих 

контрактів 

Німеччина 401 730,0 74% 4% 

Великобританія 274 600,0 45%* 4% 

Франція 306 980,0 76% 9% 

Нідерланди 136 320,0 71% 10% 

Швеція 68 680,0 88% 3% 

Бельгія 52 010,0 77% 2% 

Фінляндія 34 460,0 76% 0% 

Польща 46 970,0 87% 3% 

Румунія 15 980,0 77% 0% 

Естонія  2 450,0 65% 22% 

* для Великобританії характерним є система кваліфікаційного відбору 

постачальника.  
 Як видно з наведених даних кількість неконкурентних процедур 

закупівель суттєво відрізняється від українських реалій, для європейських країн 

відкриті процедури стали нормою, напрацьованою роками.  
 Які ж можливі шляхи виходу з описаної ситуації?  

 Насамперед варто зазначити, що застосування у тендерних 

процедурах паперових носіїв є інколи настільки складним, що позбавляє 

багатьох замовників стимулу до проведення складніших, аніж допорогова 
закупівля тендерів. Процедури необхідно ще спростити та зробити зрозумілими 

для користувача, адже майже усі члени тендерних комітетів виконують свої 

обов‘язки як додаткове навантаження, а підготовка документації потребує 

значних витрат часу. 
 Окрім того важливим аспектом є: 

- зниження закупівельного порогу обов‘язкового проведення 

електронних процедур до 20 тис. грн. є вкрай важливим, оскільки як описано 
вище «прямі» договори «з‘їдають» величезний об‘єм бюджетних коштів, а 

допорогова процедура, яка прийде на заміну є надзвичайно простою та 

оперативною; 

- уніфікація специфікацій закупівель, коли вибір предмету закупівлі 
та його назви підв‘язаний до конкретних, незмінних характеристик товару, 

широке використання електронних каталогів, тобто коли монітор буде нічим 

іншим як монітором, а не «пристроєм відображення інформації»; 
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- консолідація закупівель на рівні централізованої закупівельної 

організації, що підвищить професійність, дасть можливість позбавитись 

невластивих функцій для окремих розпорядників бюджетних коштів; 

- зміна тарифів системи ProZorro, оскільки сплачувати за участь у 
тендері  для постачальника, що виграв допорогову закупівлю 340 грн. (0,2% 

договору) може бути відчутнішою сумою, аніж 3400 грн. (0,085% договору і 

менше) для постачальника, що виграв тендер на суму від 4 млн грн. Це дасть 

можливість дрібному бізнесу активніше долучатись на допорогові закупівлі тим 
самим створюючи конкурентне середовище; 

- зниження адміністративних витрат на проведення процедур 

закупівель, завдяки скороченню кількості замовників, адже у розвинених 
країнах, для прикладу у Фінляндії, з річним обсягом державних закупівель у 

34,5 млрд. євро кількість замовників лише 540 [3], тобто по 63,8 млн. євро у 

перерахунку на кожного, у Великобританії цей показник становить 54,9 млн. 

євро, у Швеції – 18,6 млн. євро на кожного з 3700 замовників. В Україні ж на 
28 852 замовників (цифра включає в тому числі акціонерні товариства, 

комунальні підприємства, ОСББ і т.д.)  оперують в середньому по  0,7 млн. 

євро. Якщо ж говорити про замовників, що оперують коштами державного 
бюджету, то цей показник буде ще меншим; 

- запровадження для підприємств, банків, товариств обов‘язкової 

плати на рівні до 0,5% суми договору за використання електронної системи 

закупівель ProZorro, що дасть можливість спрямувати більше коштів на 
підтримку та подальший розвиток системи; 
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СУПЕРЕЧНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ, ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ ВИДАТКІВ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ЗА 

РАХУНОК ДОХОДІВ ВІД НЕОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 

Від того, якою є операція – обмінною чи неодмінною, залежить вибір 

субрахунків для відображення її в обліку. Інформацією стосовно ознак 

обмінних та необмінних операцій визначена в НП(С)БОДС.  
У  НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» наведено 

класифікацію доходів від обмінних операцій та необмінних операцій. 

https://bi.prozorro.org/
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Так, до доходів розпорядників бюджетних коштів від обмінних операцій 

належать: 

 бюджетні асигнування; 

 доходи від надання послуг; 

 доходи від продажу; 

 фінансові доходи; 

 інші доходи від обмінних операцій. 
Розглянемо, як така класифікація узгоджується з визначенням доходів від 

обмінних операцій, наведеним у  НП(С)БОДС 124 «Доходи», а саме:  

«обмінна операція - це господарська операція з придбання активів в обмін 

на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань».  
З урахуванням того що військова частина може купувати основні засоби, 

запаси, нематеріальні та біологічні активи і аналізу наведеного в НП(С)БОДС 

124 визначення обмінної операції у частині придбання активів можна сформу-

лювати так. 
Обмінна операція військової частини - це господарська операція із 

продажу/ придбання основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

визнаних такими відповідно до НП(С)БОДС 121, 122,123, 136 в обмін на 
грошові кошти, отримані у вигляді бюджетних асигнувань та надходжень від 

надання платних послуг або в обмін на погашення зобов'язань. 

Доходи, як безоплатно отримані установою товари, роботи, послуги та 

грошова благодійна допомога визнані доходами від необмінних операцій.  
Згідно з НП(С)БОДС 135 «Витрати» до витрат за обмінними операціями 

віднесено: 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 матеріальні витрати; 

 витрати на амортизацію; 

 інші витрати. 
За всіма цими напрямами і витрачаються бюджетною установою 

безоплатні надходження в будь-якому вигляді. 

А витратами за необмінними операціями за визначенням у НП(С)БОДС 
135, є трансферти, операції з коштами, отриманими на виконання цільових 

заходів, та списана дебіторська заборгованість, про видатки за рахунок 

безоплатних надходжень не йдеться. 

І якщо зіставити в цій частині норми НП(С)БОДС 124 та НП(С)БОДС 
135, то виходить, що за рахунок доходів від необмінних операцій ми проводимо 

видатки за обмінними операціями. Відобразити проведені за рахунок 

благодійних надходжень витрати як видатки за необмінними операціями 
неможливо через відсутність у Плані рахунків субрахунків для витрат за 

необмінними операціями для розпорядників бюджетних коштів.  

Наразі використовують для видатків за рахунок благодійних надходжень 

субрахунки 8111-8115, призначені для відображення витрат за обмінними 
операціями. А доходи відображати за необмінними операціями на 7511 



 232 

«Доходи за необмінними операціями». Але  про такий вибір субрахунків витрат 

з наведенням причин слід зазначити в наказі про облікову політику.  

Тож необхідні зміни до законодавчої бази, визначення більш чітких 

критеріїв визначення характеру операцій, а також доходів і видатків обмінними 
чи необмінними. Якщо Міністерство фінансів визнає безоплатні надходження, 

направлені на виконання функцій установи, доходами від обмінних операцій, 

наведене і сформульоване визначення обмінної операції можна було б 

розширити таким джерелом придбання активів, робіт і послуг, як благодійні 
надходження. 

 

Рябко Т.С. (ВІКНУ) 

Стрюк О.Ю. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПРОРИВНА ІННОВАЦІЯ ЧИ НОВА 

ЗАГРОЗА 

Штучний інтелект – це загроза і ризик чи наше неперевершене майбутнє з 

великими перспективами, які полегшать наше життя та покращать його ? Це 

питання, яке цікавить, якщо не кожну свідому людину. Існують за і проти 
аргументи на цю тему. Пропоную обґрунтувати кожну із цих сторін.  

По-перше, роботи в економіці та для самих підприємців є вигідними, у 

плані робочої сили, яка виготовляє різну продукцію, товари чи надає послуги. 

Штучний інтелект не має потреби в їжі, сні та самого важливого – це заробітної 
плати. По-друге, роботи врятували багатьох людей, в плані медицини, 

полегшили життя та комусь навіть змінили його на краще. Медицина прогресує 

та не стоїть на місці, завдяки штучному інтелекту. Наприклад, в розробці 
медичних препаратів, підтримання життєвих показників тих людей, які раніше 

не мали навіть ні шансу на життя. А у людей з невиліковними хворобами, 

кожен день, завдяки розробкам штучного інтелекту, є шанс на одужання. 

Хоч штучний інтелект має прорив та певні досягнення в будь-якій галузі 
країни чи просто є вигідним для самого підприємця, як ми казали раніше. Але! 

Проблема з‘являється в іншому, у тому, що робочих місць с кожним днем стає 

все менше для самих людей. З часом, на мою думку, мільйони залишаться 
навіть без роботи з низькою оплатою, тому що все буде робитися завдяки 

машинам, роботам та штучного інтелекту. А все це на вигоду і користь іншим 

людям. На основі цієї проблеми випливає ще одна - глобальніша для всього 

світу, це безробіття, а за нею бідність. Тобто незмога заробити, породжує 
злидні не тільки в сім‘ях, а й в самій країні або світі. А якщо людина не працює, 

тоді не надходять до державного бюджету податки, які сплачуються від 

заробітної плати. А у разі відсутності заробітної плати працівника він не зможе 

отримати пенсійне забезпечення.  
Отже, на вирішення цієї проблеми можна запропонувати комбінацію в 

роботі штучного інтелекту та людей, які також вносять важливий вклад в цю 

працю. Якщо відбувається інновація в певній галузі та за рахунок цього людина 
залишається без роботи, обов‘язково треба знаходити альтернативу для неї. 

Тобто залучати її до іншої справи, яка не може мати оплату нижчу, ніж за 
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колишню роботу, чи більшу заробітну плату. І все це можна зробити на 

законодавчому рівні для балансу життя штучного інтелекту та людей. 

  А як Ви вважаєте? Штучний інтелект – це наше прекрасне 

майбутнє чи наша загроза? 

Шрамко О.В. (ВІКНУ)  

Пархоменко К.В. (ВІКНУ) 

Макарчук В.І.( НУОУ імені Івана Черняховського) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ, ЯКІ 

ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У ВІЙСЬКОВИХ 

ЧАСТИНАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Наказом Міністерства оборони України від 14.11.2012 ғ753 ―Про 

організацію діяльності з внутрішнього аудиту та затвердження Порядку 

проведення внутрішнього аудиту підрозділами Служби внутрішнього аудиту 

Збройних Сил України‖, внутрішній аудит – діяльність Служби внутрішнього 
аудиту, спрямована на удосконалення системи управління фінансовими та 

матеріальними ресурсами, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання підконтрольними суб‘єктами бюджетних 
коштів та державного (військового) майна, виникненню помилок чи інших 

недоліків у їх діяльності, поліпшення внутрішнього контролю [2]. 

Основними причинами виявлених порушень стосовно неякісного ведення 

кількісного обліку військового майна в службах військових частин, які 
призводять до збитків, ризиків незаконних видатків та нестач, є низький 

професійний рівень та недбале виконання функціональних обов‘язків 

посадовими особами, призначеними на посади начальників служб, та 
відповідних посадових осіб військових частин закріплених на забезпечення, 

яким за своїми обов‘язками належало своєчасно відпрацьовувати документи 

щодо ведення обліку матеріальних цінностей, витрачання за нормами та 

списання військового майна, ведення книг обліку втрат та нестач. 
Основними причинами виникнення порушень з питань фінансової 

дисципліни та переплат соціальних виплат є: 

- недотримання представниками фінансової служби вимог нормативних 
документів з організації фінансового господарства та нарахування грошового 

забезпечення, відсутності дієвого контролю з боку командування військових 

частин за організацією фінансово-господарської діяльності; 

- неналежна організація взаємодії стройових і фінансових органів, щодо 

своєчасної розробки, передачі до фінансово-економічної служби витягів з 

наказів командира частини для виплати грошового забезпечення,  

- формальне відношення відповідальних осіб відділення персоналу до 

підготовки наказів щодо преміювання військовослужбовців військових частин;  

- відсутність належного обліку наданих та використаних щорічних 

відпусток звільненими військовослужбовцями; самоусунення посадових осіб, 

відділень персоналу та стройових, та відділень морально-психологічного 
забезпечення від виконання покладених обов‘язків щодо ведення обліку 

накладених дисциплінарних стягнень на військовослужбовців. 
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Неналежне виконання функціональних обов‘язків з внутрішнього 

контролю посадовими особами військових частин призводить до 

неефективного використання ресурсів у підпорядкованих військових частинах 

та підрозділах, не забезпечує збереження військового майна від втрат, псування 
та незаконного використання.  

Комплекс заходів з внутрішнього контролю, який запроваджений 

командуванням військових частин, не забезпечує в повній мірі дотримання 

законності, ефективності та економічності використання бюджетних коштів та 
інших ресурсів, досягнення результатів відповідно до визначених мети, 

завдань, планів і вимог. 

Отже, основними зовнішніми проблемами, які не дають можливості 
командуванню військових частин забезпечити належну організацію 

внутрішнього контролю за збереженням та ефективним використанням 

матеріальних ресурсів є : 

- недосконалість організаційно-штатної структури  військових частин; 
- неукомплектованість особовим складом, низький фаховий рівень 

посадових осіб підрозділів. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

Соціальне забезпечення як функція державних інституцій - це турбота 

про своїх громадян, і в першу чергу, менш захищених категорій населення, 

окреслена у законодавчо закріплених гарантіях створення достатніх умов 

існування людини як одиниці соціума і залишається одним з основних векторів 
сучасної соціальної держави. 

До державного регулювання належить встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати, розміру мінімального прожиткового мінімуму, податкова 

система, тарифна система оплати праці працівників. Розглянемо кожну з цих 
сфер, недоліки і шляхи їх вирішення. 

Сьогодні чітко спостерігається  тенденція різкого відставання рівня 

заробітної плати працівників бюджетної сфери від рівня заробітної плати 
працівників позабюджетного сектору економіки. Низький загальний статус 

бюджетників; тенденція негативного добору кадрів, неефективна та низька 

http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU753_2012.pdf
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оплата праці у цій сфері зумовлює незадовільну якість послуг, які вони надають 

і т. ін. Втрачений прямий зв‘язок між рівнем заробітної плати і кваліфікацією 

працівника, складністю виконуваної роботи, ступенем відповідальності. 

У зв'язку з тим, що заробітна плата кожного працівника тісно пов'язана з 
якістю його праці, особливого значення набуває методика оцінки, яка носить 

багатофакторний характер. Це такі критерії, як результативність роботи, 

своєчасність виконання, якість, метод роботи, витрачений час.  Для працівників 

військових частин можна врахувати: готовність прийняття рішення, ставлення 
до колективу; якість виконаної роботи, творчий характер робіт, а також – 

інноваційний характер праці, що пов‘язаний зі швидкістю оновлення 

інформації, програмного забезпечення тощо і, відповідно, з необхідністю 
освоювати їх та застосовувати в практичній діяльності. Частота оцінювання 

праці персоналу повинна бути не рідше одного разу на рік: за даними 

статистики 75 % працівників проходять оцінювання раз на рік, а 25 % – раз у 

півроку.  
Тарифна система є основою для виплат заробітної плати працівникам 

військових частин. З одного боку, тарифна сітка спрощує процес визначення 

тарифних умов оплати для працівників і службовців. З іншого – до недоліків 
тарифної сітки належать такі: 

- для забезпечення стимулюючого впливу підвищення заробітної 

плати працівника при переході його на наступний тарифний розряд має бути не 

меншим, ніж 10 %, але не перевищувати 20%, так наприклад бухгалтер без 
кваліфікаційної категорії отримає посадовий оклад в розмірі 3765 а а бухгалтер 

фахівець 1 категорії 4230, що всього на 465 гривень більше і не може виступати 

матеріальним стимулом для прагнення працівника досягати більших 
професійних етапів, рівень оплати праці спеціалістів бюджетної сфери вищої 

кваліфікаційної категорії не відповідає критеріям гідної оцінки їх рівня освіти 

та досвіду.  

- відсутність зв‘язку між посадовим тарифним окладом та 
результатом праці.  

Причинами цього є те, що, посадові оклади є відносно стабільним 

елементом, і їх основне завдання – бути нормою оплати за міру праці, що й 
обмежує їх роль у стимулюванні продуктивної і якісної праці та не може 

забезпечувати існування оптимальної міжпосадової та міжгалузевої 

диференціації оплати праці.  

Важливим напрямком формування гнучкої системи оплати праці 
виступає поділ матеріальних виплат працівникам на постійну (базова заробітна 

плата) та змінну (премії за ефективну роботу, надбавки за високу 

результативність. 

Удосконалення Єдиної тарифної сітки у бюджетній сфері має 
здійснюватись шляхом зменшення кількості тарифних розрядів з одночасним 

збільшенням коефіцієнтного діапазону що дозволить забезпечити справедливу 

диференціацію відповідно до кваліфікації та займаної посади.  
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Доцільно також встановити розмір 1 тарифного розряду на рівні 

мінімальної заробітної плати-4723 грн, що посилить стимулюючу роль основної 

(тарифної частини) заробітної плати.  

Державне регулювання організацією оплати праці за допомогою 
визначальних важелів має бути орієнтоване на побудову раціональної 

податкової системи та подолання її вад, пов‘язаних із тіньовою економікою, 

ухилянням від сплати податків тощо. Сплачуючи ПДФО працівник лише 

збільшує загальний фонд бюджету, а не формує страховий фонд для отримання 
пенсії в майбутньому. 

Вважаю доцільним врахувати таку новизну у податковій сфері. Людина за 

своє життя кожен день зтикається з оплатою товарів і послуг в які включено 
20% ПДВ. Завдяки 10% з ПДВ було б раціонально сформувати так званий 

«гарантійний внесок у зв‘язку із виходом на пенсію», тобто перераховувати 

10% від оплати всіх товарів і послуг на відкритий рахунок в банку. Наприклад 

10% від купівлі квартири, машини-являється значна сума, не кажучи за 
повсякденні потреби і частоту їх купівлі. Тобто з виходом на пенсію, окремо від 

гарантійної мінімальної пенсії дана сума надасть можливість жити на 

достатньому рівні і покаже наскільки продуктивна була діяльність працівника. 
Однією з найважливіших державних соціальних гарантій є мінімальна 

заробітна плата.  

Оптимальний рівень чистої мінімальної заробітної плати повинен 

становити 60 % від чистої середньої. Якщо рівень є нижчим від зазначеного в 
країні, але є вищим за межу бідності, мінімальною заробітною платою може 

акцептуватися рівень 50% від чистої середньої заробітної плати. За висновками 

міжнародних організацій (ООН, МОП), заробітна плата, нижча 3-х доларів за 
годину, обумовлює людині напівголодне існування. 

Удосконалення мінімальної з/п має полягати у: 

- Встановити розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням 

ЄСВ та ПДФО , тобто встановити величину мінімальної заробітної плати після 
її оподаткування;  

-  Законодавство зарубіжних країн активно використовує конструкцію 

«мінімальний стандарт оплати праці» як гарантований для дотримання 
мінімальний розмір місячної заробітної плати працівника, зайнятого на важких 

роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, що включає в 

себе мінімальний набір продуктів харчування, т/п, необхідних для відновлення 

життєвих сил працюючого, який зазнає в процесі роботи впливу на нього 
шкідливих і (або) небезпечних виробничих чинників. Перспективним видається 

введення цієї категорії поряд з поняттям «мінімальна заробітна плата» й у 

законодавство про працю України. 

- Розмір мінімальної оплати праці повинен бути значно вищий, ніж 
допомога з безробіття для того, щоб мотивувати безробітних до пошуку роботи;  

Неабияку увагу слід приділити і прожитковому мінімуму. Серед 

основних проблемних аспектів формування прожиткового мінімуму в контексті 
недотримання вимог законодавства слід відмітити такі:1. Незабезпечення 

урядом регулярного перегляду та затвердження наборів продуктів харчування, 
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мінімальних наборів непродовольчих товарів і послуг. 2. Для України 

фактичний прожитковий мінімум вже складає 4218 грн. Офіційний з 1 грудня – 

лише 2102 грн. Вже не перший рік цей розрив сягає 50%. Результатом змін має 

бути: - повний перегляд нормативів, починаючи від розрахунку потреб і 
закінчуючи сучасними, реальними цінами на ці товари та послуги. - термін  

перезатвердження вмісту наборів непродовольчих товарів та послуг має бути 

скорочено до 1 року, оскільки зміни у структурі споживання для цих наборів 

відбуваються швидше, ніж для набору продуктів харчування. 
Отже, в роботі запропоновані можливі шляхи вирішення наявних 

недоліків ораганізації оплати праці працівників військових частин, адже в 

сучасних умовах  мають запроваджуватися принципово нові форми й системи. 
Адже забезпечення належного рівня добробуту нації є пріоритетним завданням 

будь-якої держави та її системи трудових відносин.  
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СЕКЦІЯ № 6 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БОРОТЬБА У 

ВОЄННІЙ СФЕРІ 
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БЛОГОСФЕРА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ЯК МІСЦЕ ВИСВІТЛЕННЯ 

ДУМОК, ПРОСУВАННЯ КОНТЕНТУ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ 

На початку другого тисячоліття неможливо було уявити, що світ 

соціальних мереж може настільки поглинути свідомість суспільства. Сьогодні 

майже кожен зареєстрований в цьому цифровому світі. Відповідно, вони, 
безумовно, впливають на різні сфери життя людини, формують її ставлення до  

різних явищ та подій. На думку деяких експертів, соціальні мережі та блоги 

перетворюються на потужну та ефективну зброю в сучасній інформаційній 
війні. Навіть з‘явилося нове поняття ―когнітивні війни‖.  

У соціальних мереж величезний потенціал в умовах постійного 

збільшення даних та їх різноманітності. Можна насмілитися сказати, що 

соціальні мережі відіграють одну з фундаментальних ролей в сучасному 
суспільстві. Це один з основних каналів інформації, яку отримують люди 

сьогодні. Вони впливають на звички людей та формують модель поведінки [1]. 

Завдяки цим онлайн-сервісам, платформам мільярди людей поєднані між 
собою та мають можливість ділитися досвідом, порадами, думками, 

досягненнями, чутками, обговорювати певні явища або події, документами, 

фотографіями, тобто вони постійно спілкуються. Тому дуже важливо розвивати 

та просувати соціальні мережі, розбудовувати їх спроможності в сучасних 
умовах. Завдяки ним можна щоденно доносити ключові повідомлення та 

наративи. 

За допомогою соціальних мереж та блогам можна підняти певну 
проблематику, запустити хвилю невдоволення, вгамувати його або загасити 

критичні та агресивні настрої. Це  унікальна можливість одразу ж 

проаналізувати реакцію аудиторії на певний меседж, наратив, ситуацію; 

отримати миттєву відповідь. 
Відповідно до  Директиви командування операцій ОЗС НАТО (АСО) 

щодо соціальних мереж AD 095-003, вони дозволяють НАТО швидко та 

динамічно залучати великі аудиторії та є важливим інструментом для 
поширення меседжів НАТО та комунікації з внутрішньою та зовнішньою 

аудиторіями. 

Соціальні мережі – це дешева, ефективна та вимірювана форма 

комунікації. Командування використовує соцмережі для подання своєї 
―розповіді‖ та ―розповіді‖ НАТО, донесення меседжу та встановлення 

двостороннього спілкування з користувачами соціальних мереж. Кампанії в 

соціальних мережах  повинні бути добре спланованими, мати належні ресурси, 

бути своєчасними та гнучкими, а також вибудовуватися та узгоджуватися 
відповідно до рекомендацій зі стратегічних комунікацій. Вони повинні 

використовуватися для донесення інформації щодо політики, принципів та 

основних видів діяльності [2]. 
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Командирам (начальникам) рекомендовано використовувати 

комунікаційні переваги соціальних мереж, але з дотриманням правил безпеки 

та захисту персональних даних. 

Наявність соціальних мереж та використання кіберпростору та психології 
створюють нові можливості. Соціальні мережі стають важливим інструментом 

поширення та розповсюдження інформації, а також сприяють посиленню 

відчуття цілісності та ідентичності певної групи, сприяють формуванню певних 

груп, що становить нові виклики та загрози  навіть в масштабах урядів країн. 
Окреслення та розуміння проблеми є передумовою для її вирішення. 

В умовах поля бою ворога легко визначити, проте, цю задачу складно 

виконати в кіберпросторі. Зважаючи на це і працюють підрозділи, які 
займаються інформаційно-аналітичною діяльністю та постійним моніторингом 

кіберпростору. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА У ВОЄННІЙ СФЕРІ ЯК ПРОТИДІЯ 

ДЕСТРУКТИВНОМУ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ КРАЇНИ-

АГРЕСОРА 

Досвід нашої держави яскраво дає усвідомити те, що сучасна війна 
характеризується використанням різноманітних технологій і насамперед 

деструктивних дій в інформаційному полі. Нині в Україні існує нагальна 

потреба захисту суспільства від спотворених масивів інформації, що може 
дозволити агресору перемогти навіть без ведення повномасштабних бойових 

дій. У зв‘язку із цим особливого значення набувають заходи інформаційної 

боротьби. Інформаційна боротьба – комплекс скоординованих заходів, які 

проводяться органами державного і військового управління для завоювання та 
утримання інформаційної переваги над противником шляхом впливу на його 

інформаційну інфраструктуру та інформацію, що в ній циркулює, для підриву 

морально-психологічної стійкості особового складу військ і населення 

противника з одночасним захистом від аналогічного впливу з його боку.  
Наведемо декілька історичних прикладів ведення інформаційної 

боротьби. Так, військовий діяч Чингісхан, зазвичай, попереду своїх військ 

висилав провокаторів для вербування зрадників і поширення чуток про звірячі 
покарання для усіх, хто не підкориться йому. Видатний полководець Наполеон 

стверджував, що чотири газети можуть нанести противнику більше втрат, ніж 
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стотисячна армія. Президент РФ після окупації АР Крим та міста Севастополя 

окрім військовослужбовців, нагородив велику кількість російських журналістів, 

які проводили активну дезінформацію і пропаганду. Зараз ці ж представники 

засобів масової інформації продовжують блокувати та спотворювати 
достовірну інформацію в районі проведення ООС. 

Однією із основних форм ведення інформаційної боротьби, що 

здійснюється ЗС України, є інформаційні операції. Зараз такі операції є формою 

застосування військ і проводяться скоординовано з іншими заходами із 
реалізації стратегічних комунікацій. Головною складовою інформаційної 

операції є психологічний вплив. Серед основних інструментів психологічного 

впливу – поширення (оприлюднення, розміщення, донесення) до широких мас 
достовірної та об‘єктивної інформації.  

Водночас, заходи інформаційних операцій потребують більш ефективної 

координації із складовими стратегічних комунікацій, а саме публічною 

дипломатією, військовими зв‘язками, зв‘язками з громадськістю. Великою 
мірою це досягається завдяки розвитку у державі та у ЗС України системи 

стратегічних комунікацій. 

Савенко Т. (НАСОА) 

Мінаєв А. (ВІКНУ) 

 

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ МОВНОМУ 

НАВЧАННІ КИТАЙСЬКИХ СЛУХАЧІВ 

Протягом трьох років у Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка китайських 

військових слухачів на освітньому рівні ―магістр‖ за освітньо-професійною 
програмою ―Міжнародні відносини у воєнній сфері‖. Випускники отримують 

спеціальність ―Міжнародній відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії‖ та професійну кваліфікацію військового політолога-міжнародника. 

Успішне навчання можливе лише за умови достатнього засвоєння іноземними 
слухачами мови навчання (російська). Проблемою є те, що на інтенсивний курс 

російської мови двосторонньою угодою та навчальним планом відведено лише 

7 місяців, а більша частина слухачів прибуває з КНР, маючи лише 3 місяці 
мовної підготовки. Китайська мова шостої категорії складності, а російська – 

п‘ятої. Тому наполегливості слухачів, професійного досвіду та майстерності 

викладачів недостатньо. Потрібна ефективна методика викладання мови з 

фокусом на професійну орієнтацію. Інтенсивний курс російської мови 
поєднується з термінологічними курсами – Військова та воєнно політична 

термінологія, Загальнонаукова та суспільно-політична термінологія. Також 

паралельно здійснюється викладання воєнно-країнознавчого аналізу, основ 

політології, міжнародно-політичних відносин та міжнародного співробітництва 
в оборонній сфері.         

Для того, щоб відповісти на питання, які комунікативні задачі доводиться 

вирішувати мовними засобами під час навчання, були проаналізовані 
структурно-логічна та предметно-концептуальна організація макротекстів з 

політології, політичної та економічної географії, теорії воєнного мистецтва,  
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тактики, озброєння та бойового застосування видів та родів військ, 

доктринальних та концептуальних документів щодо воєнної політики та 

військового будівництва, які використовуються на заняттях, а також 

комунікативні навчальні ситуації, які виникають у процесі викладання 
спецдисциплін. Застосовувалась наступна процедура: виділення основних 

частин тексту, поділ тексту за змістовними фрагментами, співставлення 

фрагментів з комунікативними компонентами тексту, виділення їх, 

приписування їм певних найменувань, відбір комунікативних компонентів, які 
є загальними та найбільш вживаними для декількох спецдисциплін. 

Виділені комунікативні компоненти тексту є одиницями організації 

змісту мовного навчання на матеріалі спеціальності слухачів. Вони дозволяють 
квантифікувати, а потім структурувати предметний та комунікативно-мовний 

зміст навчання. Тому отримані переліки стають основою серії вправ, які 

навчають монологічному висловлюванню на наукові теми.  

Пропонована методична система навчання включає три етапи.  
Перший етап – це формування базової комунікативної компетенції в 

навчально-професійній сфері спілкування. На цьому етапі слухачі вчаться 

виражати кожний з актуальних для них узагальнених смислів хоча б одним 
якимось засобом, природньо найбільш універсальним, типовим, 

розповсюдженим і частотним. 

Другий етап – формування навичок репродуктивно-продуктивного 

мовлення на наукові теми, з урахуванням конкретизації ситуації, теми, 
репрезентуючого їх тексту як обов‘язкових компонентів змісту навчання. 

Система роботи на цьому етапі призвана навчати подачі замислу, 

комунікативного наміру, використанню в мовлені мовних засобів різних рівнів. 
Третій етап – розвиток продуктивного творчого мовлення на наукові 

теми, що передбачає вміння логічно розмістити інформацію, виражати, якщо 

необхідно, суб‘єктивно оцінку ―гіпотези‖ з її аргументацією.    

Методична система цього етапу може бути поділена на два підетапи: на 
одному ведеться переважно навчання логічному розміщенню інформації, на 

другому – аргументації та вираженню суб‘єктивної оцінки явища чи дії. 

 

Байдуков К. (ВІКНУ) 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ: ВІДПОВІДЬ НА 

БЕЗПЕКОВІ ЗАГРОЗИ 

У XX ст. в збройних конфліктах загинуло більше людей, ніж за всю 
попередню історію людства. Конфлікти перетворилися на один з провідних 

факторів нестабільності на землі. Сучасні конфлікти являють собою загрозу не 

тільки для учасників конфлікту, а й для всього світового співтовариства. І, 

незважаючи на завершення «холодної війни», в світі все ще зберігається загроза 
ядерної війни з боку великих ядерних держав. У той же час, в сучасному 

динамічному світі міждержавні конфлікти змінилися громадянськими та 

гібридними війнами. 
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Розпад біполярного світу призвів до створення нових держав, з'явилися 

нові види загроз міжнародному миру і безпеці, що зумовило необхідність 

активізації діяльності універсальної міжнародної організації - ООН. Зростає 

необхідність проведення операцій із встановлення миру, зокрема операції з 
примусового встановлення миру.  

У врегулюванні міжнародних криз і конфліктів на сучасному етапі саме 

на ООН покладена головна відповідальність за підтримку міжнародного миру і 

безпеки. Важливим є аналіз та оцінка ефективності діяльності ООН щодо 
врегулювання міжнародних конфліктів і виявлення факторів, що роблять 

негативний вплив на ефективність дій ООН. Слід зазначити, що ООН була 

створена для об'єднання всіх держав з метою протидії загрозам міжнародного 
миру і стабільності. 

Отже, міжнародний мир і безпека багато в чому залежать від результатів 

діяльності ООН, або, кажучи іншими словами, від консолідації зусиль світової 

спільноти у боротьбі з новими загрозами міжнародному миру та стабільності. 

 

Баришев О.Р. (ВІКНУ 

) 
ФАКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ТА КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ 

Для забезпечення достатнього рівня обороноздатності держави в умовах 
великих  ресурсних можливостей інформатизації суспільства виокремлюється 

потреба вирішення, насамперед, гострих проблем, які торкаються підходів до 

захисту та розвитку національного інформаційного простору для всебічного 
інформаційного забезпечення українського суспільства. Дефініції термінів 

системи управління мобілізаційною підготовкою, мобілізації, мобілізаційної 

підготовки, мобілізаційного плану, мобілізаційного завдання є в Базовому 

Законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Що стосується 
інформаційної війни, яку одного із фактору формування військово-

мобілізаційного потенціалу населення, то  у ситуації, що складається внаслідок 

інформаційного впливу, невідкладним завданням постає забезпечення процесу  
його формування та розвитку ,який передбачає активне залучення 

громадськості до вирішення пріоритетних економічних, екологічних та 

соціальних проблем країни. Цей процес об'єднує всі категорії та площини 

громадськості (молодь, чоловіків, жінок, місцеву владу, приватний сектор, 
бідних/багатих, представників громадянського суспільства, освітні заклади 

тощо) у формі розуміння та патріотичного відношення до безпеки держави і 

призводить до активної участі громади. Адже, в цілому, мобілізація – це 

приведення громадян країни у такий стан (організаційний, інституційний, 
ментальний), коли вони здатні спільно вирішити проблеми, що виникли перед 

країною. Це включає і зміну способу мислення людей, які вбачають спільну 

конкретну проблему, таким чином, щоб тільки при їх об'єднанні було 
максимально використано свій громадянський прихований потенціал у 

допомозі державі . Отже, в умовах інформаційної війни породжується проблема 
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формування та розвитку військово-мобілізаційного потенціалу населення – 

лише при повному розумінні громадськості цього процесу формується 

можливість досягти очікуваного результату, тому тема є актуальною для 

інформаційного сьогодення та потребує детального вивчення. 
Зважаючи на важливість  феномену інформаційної війни в контексті 

російсько-українську війни, необхідно звернути увагу та дослідити 

застосування  механізму комунікативних технологій у формуванні та розвитку 

військово-мобілізаційного потенціалу населення України. Інформаційне 
середовище та простір, що формувалося поколіннями та продовжує 

зароджуватися під тиском глобалізації стає плацдармом  або площиною 

інформаційної війни, в якій метою постають знання та свідомість суб'єкта – що 
підтверджує відповідність концепції гібридної війни як складника 

інформаційної війни . Для детального опрацювання  дослідження необхідно:  

виокремити методологічні та концептуальні аспекти інформаційної війни як 

комунікативної технології формування та розвитку військово- мобілізаційного 
потенціалу населення,окреслити роль та місце інформаційної війни як 

комунікативної технології у формуванні та розвитку військово-мобілізаційного 

потенціалу населення,розробити та обґрунтувати стратегію та перспективи 
інформаційної безпеки в умовах інформаційної війни як комунікативної 

технології формування та розвитку військово-мобілізаційного потенціалу 

населення. 

Отже, інформаційна війна стає «самим інтелектуальним варіантом 
військового протиборства, оскільки і суб'єкт, і об'єкт впливу тут є людський 

розум. Якщо звичайна війна націлена на тіло людини, то інформаційна або 

смислова - на його розум ». Інформаційний компонент соціосистеми 
надзвичайно вразливий і важливий, оскільки інформація - це не тільки 

«передане», а й те, що представляє «інформаційне ядро» будь-якої системи, те, 

що змінює індивідуальну і масову свідомість, призводить до зміни останньої 

або її трансформацію. Агресивне інформаційне середовище вимагає від будь-
якої системи адаптивності, самоорганізації, прогностичної сили, здатної 

прораховувати і враховувати наслідки прийнятих рішень і дії випадкових 

чинників. У цих умовах особливу увагу слід приділяти засобам масової 
інформації і комунікації, які закріплюють певні цінності і надають 

ідеологічного, політичного і організаційного впливу на оцінки, думки і 

поведінку людей. 

Інформаційна війна ставить за мету зміну діяльності та дій противника, 
переміну мислення та зміни у свідомості людей і, відповідно, їхнього 

мобілізаційного потенціалу. Сьогодні можна розглядати ІнфВ як самостійну 

стратегію, яка може існувати без військових дій, але яка так само відбувається в 

прихованому змісті. Більш детально ІнфВ можна розглянути на прикладі 
російсько-українського конфлікту. 
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Ганущак В.В. (ВІКНУ)  

 

СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ СИЛ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

АМЕРИКИ 

 Поняття «психологічні операції» (ПсО) вперше з‘явилося як термін ще у 

1918 році під час заснування підрозділу психологічної пропаганди військової 

розвідки американського експедиційного корпусу. Втім ПсО почали  
використовувати в конфліктах людства набагато раніше під час політичних та 

релігійних воєн під виглядом пропаганди та дезінформації, так і продовжують 

по сьогоднішній день. 
 У рамках дослідження структур психологічних операцій Сил Спеціальних 

Операцій Збройних Сил Сполучених Штатів Америки  ми можемо наочно 

побачити зростання їх актуальності та провівши періодизацію спостерігати їх 

розвиток, крок за кроком, ще задовго до сьогоднішніх днів. Це дає змогу 
глибше зрозуміти в чому проявлявся їх успіх та в ході Першої та Другої 

Світових Війн, Холодної Війни, війн в Кореї, В‘єтнамі, Афганістані. Який 

вплив мали такі акції як знищення пам‘ятника Саддама Хуссейна у Багдаті чи у 
проведенні інших операцій. Чим вони керувались, та яких принципів 

дотримувались. Які помилки було здійснено з метою їх запбігання у 

майбутньому.  

 Станом на сьогодні жодна держава не в змозі у повній мірі захистити себе 
та своїх громадян, використовуючи лише військово-технічні засоби. Наша 

країна мала змогу відчути це на собі. Забезпечення національної безпеки і 

реалізація стратегічних комунікацій  стають комплексним завданням. Тому 
маючи перед собою всю необхідну інформацію та розуміючи всі тонкощі 

багатолітнього досвіту Сполучених Штатів Америки, зміцнення та розвиток 

власних структур психологічних оперцій є важливим питанням та викликом для 

нас та у контексті розуміння та протидії гібридним загрозам.  

 

Гуревич Ю. А. (ВІКНУ) 

 
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ OSINT-РОЗВІДКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ 

OSINT або розвідка з відкритих джерел - це розвідка, що здійснюється 

шляхом збору, обробки, передавання інформації цільовому адресату з загально 

доступних джерел з метою вирішення конкретних завдань, що стоять перед 
розвідкою. Вона є значущою дисципліною розвідувальної діяльності, яка 

повинна бути інтригована у розвідувальний цикл, для того, щоб особи, які 

відповідальні за прийняття рішення, формування політики, були повністю 

проінформовані. Використання та розповсюдження перевіреної інформації з 
відкритих джерел дає змогу вільно нею обмінюватись, так як при її добуванні 

не застосовувалися прихованні методи. 
Відповідно до Інструкції з організації роботи з відкритими джерелами 

інформації у розвідувальних цілях FMI 2-22.9 ―Open Source Intelligence‖. Розвідка з 



 246 

відкритих джерел є одним із видів воєнної розвідки, яка призначена для пошуку, 

збору та аналізу інформації з загальнодоступних джерел. 
У Великобританії є інформаційна служба «BBC Monitoring», яка є частиною 

Британської Телерадіомовної Корпорації (British Broadcasting Corporation - BBC). 
Вона розташована у Каверсхам-парк в місті Каверсхам, а також має інші офіси у 
різних містах світу, таких як Москва, Найробі, Київ, Баку, Ташкент, Каїр, Делі та 
інші. Її основним завданням є збір та переклад доступної інформації з радіо, 
телебачення, преси, новинних агентств та інтернету. «BBC Monitoring» охоплює 
відкриті джерела інформації з більше 150 країн світу на 70 іноземних мовах. 

Аналізом інформації вже займаються британські спецслужби. Це можливо завдяки 
розгалуженій системі BBC, яка має представництва у різних країнах світу. 

Ця служба була утворена в 1939 році, для того щоб дозволити британському 
уряду отримати доступ до іноземної преси та їхньої пропаганди. Вона 
забезпечувала уряд численною інформацією під час Другої світової війни, 
особливо в тих сферах, до яких у журналістів не було доступу. Протягом Холодної 
війни «BBC Monitoring» грала важливу роль, надаючи допомогу спостерігачам 
відстежувати хід розвитку Холодної війни, падіння залізного за навісу, розпад 

СРСР та конфлікти, які мали місце після Холодної війни. 
Хоча вона належить адміністративно та редакційно до BBC, але вона не 

отримує жодних коштів від ліцензії британського телебачення; натомість 
організація фінансується безпосередньо її акціонерами, а також за рахунок 
передплати комерційних та некомерційних організацій з усього світу. Основним 
акціонером є Рада Міністрів (Кабінет Міністрів), але значні підписки сплачують 
також Міністерства закордонних справ та Співдружності, Оборони та Світова 
служба BBC. Інші клієнти - це інші урядові установи або приватні організації. 

Отже, Великобританія має великий досвід у проведенні OSINT-розвідки та 
володіє одним із найпотужніших інструментів, що дозволяє їй збирати інформацію 
з усього світу. Використовуючи BBC, Великобританія має можливість моніторити 
події у світі та збирати доступну інформацію з більш ніж 150 країн. Беручи цей 
досвід до уваги, можна стверджувати, що використанні новинних агентств та 
компаній є ефективним для збору інформації з відкритих джерел та покращенні 
пошукових спроможностей національної розвідки.     

 

Демчук А.(ВІКНУ) 

 

ДОВІДНИК ЩОДО ВОЄННО-КРАЇНОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ 

РУМУНІЇ  

Моя бакалаврська робота являє собою довідник, де зібрані воєнно-

економічний, воєнно-політичний, демографічний аналізи Румунії, здійснено 
аналіз її національної безпеки та оборони. Розглянуто всі проблемні питання, 

що стосуються інформаційного, економічного, політичного простору Румунії.  

Запропоновані рекомендації щодо вирішення спірних питань, протидії 

проблемним питанням. 
Актуальність дослідження полягає у зібранні актуальної інформації щодо 

Румунії в контексті  інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

державного управління.  Довідник стосується саме Румунії, оскільки вона має 
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спільний кордон з Україною. Крім того Румунія є членом НАТО. Через це 

важливо підтримувати дружні відносини між державами, тому що голос 

Румунії  є важливим щодо вступу України в НАТО. Також актуальним є 

зібрання інформації щодо претендування Румунією на острів Майкан на гирлі 
Дунаю; регіонального лідерства в Причерномор'ї; націоналістичних партій в 

рамках концепції «Великої Румунії». А такі проблемні питання як 

вищезазначені стають стіною між державами і значно впливають на голос 

Румунії щодо вступу України до НАТО.  
У довіднику детально розписані найновіші дані щодо стану національної 

безпеки. Економічна статистика держави, ВВП на душу населення, відсоток 

безробіття, витрати на оборону, державна заборгованість та ін. Досліджено 
політичну обстановку, державний устрій, політичні партії та їхня активність. 

Збройні сили Румунії, стан обороноздатності, бойову готовність. 

Організаційна структура сил психологічних операцій Румунії та ситуації їх 

застосування, організаційно-штатну структура Центру Психологічних операцій 
Генерального штабу Збройних сил Румунії, засоби ІПсВ військ психологічних 

операцій ЗС Румунії.  

к.і.н. Чорногор Я.(ВІКНУ) 

Дідик В. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УГОРЩИНИ ЩОДО 

ЕТНІЧНИХ УГОРЦІВ УКРАЇНИ 

Інтереси Угорщини щодо України можна зрозуміти зі стратегії 

зовнішньої політики Угорщини, яка залишається незмінною тривалий час. Уряд 

сформував три основні напрямки: захист і підтримка громадян Угорщини на 
територіях інших країн; налагодження та встановлення дружніх відносин з 

країнами-сусідами; євроатлантична інтеграція країни. 

Актуальність теми зумовлена особливостями зовнішньої політики 

Угорщини і має на меті в подальшому знизити ризик появи загроз, таких як 
негативні настрої серед етнічних угорців України. 

Угорщина здійснює і відстоює права угорських меншин, а також надає 

досить значну підтримку етнічним угорцям на територіях інших країн (Україна, 
Румунія, Словаччина, Сербія). Державний бюджет Угорщини виділяє кошти на 

фінансування угорських політичних, освітніх і культурних організацій, а також 

для різних економічних та інфраструктурних проектів в Закарпатті. Натомість, 

Будапешт розраховує на сприятливі умови з боку урядів країн-сусідів щодо 
заходів, які здійснюються в інтересах Угорщини. 

Напругу в угорсько-українських відносинах викликали норми закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» і 

мовна стаття закону України «Про освіту», а намагання Угорщини створити 
посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської 

області було сприйнято в Києві як втручання у внутрішні справи, оскільки «до 

компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України».  
Отже, такий розвиток подій сприяє підвищенню можливості появи загроз 

національній безпеці та інтересам України, оскільки дії Будапешту можуть 
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сприяти поширенню сепаратиських настроїв та відриву населення західних 

регіонів України. 

Карбовський В.С.(ВІКНУ)  

к.і.н. Чорногор Я.О. (ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 

Сучасні глобалізаційні процеси призвели до формування єдиного 

світового інформаційного простору, в якому інформація створюється, 
змінюється, зберігається та обмінюється суб'єктами – окремими особами, 

суспільством і державою. Сформоване інформаційне середовище стає фронтом 

або площиною інформаційної війни, в якій метою постають знання або 
свідомість суб'єкта, що підтверджує відповідність концепції консцієнтальної 

війни, як складника інформаційної війни. 

Інформаційна війна розпочинається з впровадження у свідомість 

особистості цілей, які підміняють власні та мають спрямованість на зсув 
ціннісних орієнтирів, що закінчується поразкою свідомості ворога, знищенням 

його здатності до самоідентифікації та самовизначення, приведенням країни в 

стан дезорієнтації: поширює різними телекомунікаційними каналами явищ і 
об‘єктів; руйнує способи і форми ідентифікації; знищує систему цінностей, з 

подальшою заміною їх копіями; позбавляє супротивника здатностей ставити 

глобальні і стратегічні цілі тощо. Таким чином, інформаційна війна стала 

«найінтелектуальнішим» варіантом військової протидії та чинником переходу 
на воєнний стан. 

Сьогодні інформаційна війна розглядається як найбільш ефективний 

«цивілізований шлях колоніалізації» однієї країни іншою. Це знаходить 
підтвердження в ході анексії Криму з боку РФ та тимчасової російської 

окупації частини Донецької та Луганської областей України. Неприкритий 

тероризм сусідньої Росії супроводжуються цілеспрямованою потужною 

інформаційною кампанією. У часи інтенсивного розвитку інформаційних 
технологій, наявності глобальних інформаційних мереж і не менш 

глобалізованих засобів масової інформації складова «інформаційного 

супроводу» має надзвичайно важливе значення.  
Основними методами інформаційної агресії проти України є: 

1)дезінформування та маніпулювання; 2) пропаганда; 3) диверсифікація 

громадської думки; 4) психологічний та психотропний тиск; 5) поширення 

чуток. 
В інформаційній агресії проти України були застосовані ще й 

психологічний та психотропний тиск, а саме: вплив на психіку людини шляхом 

залякування, погроз із метою спонукання до певної запланованої моделі 

поведінки, а також використання технології 25-го кадру. Вдалося встановити, 
що російські ЗМІ використовують інші методи впливу на глядачів: поширюють 

напівправду, показують деталізовані сцени вбивств і насильства й намагаються 

емоційно впливати на глядача. 
Для результативного протистояння інформаційній агресії Україні 

принаймні необхідно мати:  
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1. Дієздатну систему ведення інформаційної війни.  

2. Ефективну концепцію інформаційної війни.  

3. Стратегію ведення інформаційної війни, спрямовану на вирішення 

конкретних стратегічних задач.  
Це головні складові військово-інформаційного потенціалу держави. 

Отже, щодо України здійснюється неймовірно потужна інформаційна 

війна. Наша держава повинна не лише оборонятися в інформаційній війні, а й 

вести наступальні дії по відношенню до агресора. Необхідним є вироблення 
стратегії та тактики ведення боротьби в інформаційному полі. Забезпечення 

інформаційної безпеки України в умовах збройного конфлікту є складним 

багатовимірним процесом, що включає наступні методи: правові, 
організаційно–технічні, економічні, морально–етичні і психологічні, політичні, 

військові. Успішність застосування вищезазначених методів залежить від цілої 

низки внутрішньодержавних та зовнішньодержавних факторів. 

 

Коновальчук О.В.(ВІКНУ) 

 

ВИДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКТУВАННЯ СИСТЕМ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Сучасні методи обробки, передачі та накопичення інформації сприяли появі 

загроз, пов'язаних з можливістю втрати, перекручування та розкриття даних, які 

адресовані або належать кінцевим користувачам. Тому забезпечення 
інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж є одним з провідних 

напрямків розвитку ІТ.  

Комп'ютерні інформаційні технології швидко розвиваються та вносять 
помітні зміни в наше життя. Інформація стала товаром, який можна придбати, 

продати, обміняти. При цьому вартість інформації часто в сотні разів 

перевершує вартість комп'ютерної системи, в якій вона зберігається.  

Інформаційна безпека комп'ютерних систем досягається забезпеченням 
конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що обробляються, а також 

доступності та цілісності інформаційних компонентів і ресурсів системи.  

При розробці комп'ютерних систем, вихід з ладу або помилки в роботі 
можуть призвести до тяжких наслідків, питання комп'ютерної безпеки стають 

першочерговими. Відомо багато заходів, спрямованих на забезпечення 

комп'ютерної безпеки, основними серед них є технічні, організаційні та правові. 

Захищеність інформаційної системи від випадкового або навмисного 
втручання, що завдає шкоди власникам або користувачам інформації, залежить, 

в основному, від доступності (можливість за розумний час отримати необхідну 

інформаційну послугу); цілісності (актуальність і несуперечність інформації, її 

захищеність від руйнування і несанкціонованого зміни); конфіденційності 
(захист від несанкціонованого прочитання).  

Сучасна інформаційна система являє собою складну систему, що 

складається з великого числа компонентів різного ступеня автономності, які 
пов'язані між собою і обмінюються даними. Практично кожен компонент може 

піддатися зовнішньому впливу або вийти з ладу. 
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Дипломна робота присвячена дослідженню методів, видів і технології 

проектування систем інформаційної системи. Актуальність теми зумовлена 

широким використанням інформаційних ресурсів у сучасному світі. Тому вибір 

методів захисту для забезпечення конфіденційності і захищеності інформації, є 
першочерговим завданням на сьогоднішній день.  

Козлов К. (ВІКНУ) 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКИ 

Рубіж XX і XXI століть у всьому світі став не тільки кордоном 

тисячоліть, а й початком остаточного переходу до інформаційного суспільства, 
інформаційної цивілізації, де інформація стає таким же традиційним ресурсом 

розвитку, як енергія і сировина.   

Посилена увага до соціальних мереж пояснюється тим, що вони стали не 

тільки способом спілкування людей, що проживають в різних країнах, але і 
придбали здатність ініціювати проведення цілеспрямованої інформаційної 

політики, через величезну аудиторію та блискавичність поширення інформації. 

Соціальна мережа - платформа, онлайн-сервіс і веб-сайт, призначені для 
відображення  соціальних взаємовідносин в Інтернеті і навпаки, через соціальні 

мережі можна формулювати настрої та події в реальному світі. Причому для 

останнього не потрібні величезні затрати ресурсів та технологій. Через це акції 

по впливу на населення все частіше відбуваються в соціальних мережах. Акції 
по маніпуляції світоглядом людей у соціальних мережах стали загрозою 

національній безпеці кожної країни, засобом інформаційного тиску на людей. 

Їх можна поставити в рівень c силовими засобами зовнішньої та внутрішньої 
політики через моральний, психологічний тиск на аудиторію. B військових 

конфліктах і політичних подіях соціальні мережі допомагають отримати 

максимальний ефект від маніпулювання величезними масами людей.  

Отже, все більше відносини людей переміщуються у віртуальний простір, 
де за допомогою методів маніпуляції масами можна впливати на світогляд та 

психологію людей. Постійне збільшення аудиторії та швидкість донесення 

інформації дозволяють реалізовувати інформаційні акції у короткі терміни, що 
надає нам право вважати соціальні мережі ще одним полем війни. Тому 

введенню інформаційної боротьби в соціальних мережах потрібно приділяти 

багато уваги, використовуючи їх як простір для проведення інформаційно-

психологічних акцій та захищаючи власне населення від таких дій з боку 
ворога. 

Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 

 

ЩО ТАКЕ МОНІТОРИНГ ЗМІ І ДЛЯ ЧОГО ВІН ПОТРІБЕН 

НЕОБХІДНІСТЬ МОНІТОРИНГУ ЗМІ 

Зі збільшенням швидкості комунікацій, а особливо зі зростанням впливу 

соціальних медіа, дуже важливо оперативно відслідковувати інформацію, 
особливо негативного змісту. І тут на допомогу може прийти моніторинг ЗМІ. 
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Моніторинг – це отримання оброблених даних про медіаполе певного 

об‘єкта на основі всіх джерел інформації на певній території або їх вибірки. 

Проводиться він за допомогою контент-аналізу повідомлень, релевантних для 

об‘єкта моніторингу, які відбираються на основі попередньо сформованого 
набору ключових слів. 

Моніторинг є важливою складовою таких напрямів стратегічних 

комунікацій, як media listening (―прослуховування медіа‖, ML) та informational 

environment assesment (―оцінка інформаційного середовища, IEA). НАТО 
визначає ML як таке, що стосується в першу чергу соціальних медіа і означає 

процес відслідковування розмов навколо відповідних тем, ключових слів, фраз і 

використання отриманих з них інсайтів для створення контенту для різних 
цільових аудиторій. НАТО зараховує listening до «10 кроків ефективної 

стратегії в соціальних медіа». 

Оцінка інформаційного середовища – це аналіз сукупності індивідів, 

організацій і систем, які збирають, обробляють, розповсюджують та 
взаємодіють з інформацією. Інформаційне середовище забезпечує новий 

ландшафт для інформаційних маневрів та комунікаційної діяльності, що 

супроводжується інформаційними конфліктами, обманами та операціями з 
поширення впливу. IEA допомагає визначити дезінформацію та ворожі 

наративи (викладення фактів, подій), а також допомагає завчасно попередити 

можливі гібридні дії. Вихідні дані для цього всього може забезпечити 

моніторинг медіа. 
Моніторинг потрібен для того, щоб: 

1. Максимально швидко дізнаватися про виникнення репутаційних 

ризиків і можливостей для комунікування політики. 
2. Швидко отримувати інформацію про нові тренди та прогнози, що може 

знадобитися при стратегічному плануванні. 

3. Знати, де і як люди пишуть про вашу організацію і як вони її 

сприймають. 
4. Управляти своєю он-лайн репутацією. 

5. Мати змогу оперативно відповідати на питання та скарги громадян у 

соцмережах, демонструючи увагу до їх проблем. 
6. Вдосконалювати процес розробки політик та комунікаційних 

інструментів для їх просування з огляду на те, які формати комунікації 

отримують кращий відгук від громадян. 

7. Будувати «карти ризиків» і планувати антикризові комунікації. 
8. Вимірювати ефективність комунікаційних кампаній по окремим 

політикам та загалом по діяльності організації. 
9. Контролювати видачу пошуковиків по вашим ключовим словам. 
10. Прогнозувати реагування суспільства на заходи політики на основі 

аналізу даних попередніх активностей. 
Постійний моніторинг ЗМІ, який зазвичай відбувається за підсумками дня 

або тижня, необхідний для розуміння «інформаційної картини» дня та оцінки 
результативності проведеної інформаційної роботи. Серед іншого, моніторинг 

допомагає комунікаційному підрозділу зрозуміти, чи були донесені ключові 
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повідомлення (меседжі) до цільової аудиторії (аудиторій), і, якщо так, до якої саме 

аудиторії та які меседжі, які канали інформування із задіяних спрацювали 
найкраще, а також побачити, яким чином ЗМІ зрозуміли поширену інформацію та 
що найбільше зацікавило їх. 

Джерелами інформації для моніторингу є традиційні та соціальні медіа. 

Традиційні медіа: 
● інтернет-видання – публікації будь-якого роду на інтернет-сайтах, де 

присутня текстова складова – як статті, так і блоги; 
● радіо- та ТБ-ефіри – розшифровки випусків новин, а також, за бажанням, 

політичних ток-шоу; 
● друкована преса – скани і розшифровки друкованих журналів та газет. 
Соціальні медіа – публікації на сторінках людей та державних органів у 

соцмережах, коментарі та реакції на них. 
Найбільш популярними соціальними медіа є Facebook, Instagram та Twitter. 

Зазвичай моніторингові компанії зосереджують свою увагу на першому через 
об‘єктивні причини у вигляді найбільшої в Україні аудиторії (38% від усього 
населення) та наявності офіційних сторінок всіх органів виконавчої влади, 

інтернет-видань та переважної більшості лідерів думок. Втім, моніторинг Twitter 
теж представляє інтерес через 10% населення, яке користується ним, а також через 
те, що його часто використовують для термінових повідомлень. 

Окремо слід виділити месенджер Telegram через присутність у ньому так 
званих «каналів», які дозволяють формувати великі спільноти і поширювати 
інформацію через них, а також особливість аудиторії (11% від користувачів 
месенджерів), в більшості своїй молоді люди віком 18-34 років, жителі великих 
міст, серед яких багато керівників та досвідчених спеціалістів. 

Головна ціль моніторингу – це відслідковування того, наскільки вдало та чи 
інша організація комунікує свою діяльність, яка обізнаність населення стосовно 
політик, які проводяться, і яке ставлення до них. В межах цього важливим є 
відслідковування питань громадян в соціальних медіа та надання оперативних 
відповідей на них, роз‘яснення складних моментів. Адже часто вони можуть 
отримати невірні відповіді від інших людей. 

 

Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 

 
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІ НА СВІДOМІСТЬ ЛЮДЕЙ 

Сучасна людина не може ухилитися від впливу зaсобів мaсoвoї 

інформації. Пропускаючи потоки інформації через свої фільтри, ЗМІ виділяють 

окремі елементи із загальної маси соціальних явищ і надають їм особливої 
уваги, підвищують цінність однієї ідеї, знецінюють іншу. Такий вплив 

передбачає використання різноманітних прихованих маніпулятивних 

технологій на свідомість людей. Мaніпулювaння – це спoсіб психoлoгічнoгo 
впливу, спрямoвaний нa зміну нaпряму aктивнoсті aудитoрії, її ідей, думoк, 

пoглядів тoщo, який зaлишaється непoміченим. Мaніпуляції мoжуть 

зaстoсoвувaтись дo текстів, виступів, aудіo-, відеo-, фoтoмaтеріaлів. 

Виділяють три рівні мaніпулювaння: 
1) пoсилення існуючих у свідoмoсті людей пoтрібних мaніпулятoру ідей, 
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устaнoвoк, мoтивів, ціннoстей, нoрм; 

2) чaсткoві, мaлі зміни пoглядів нa ті чи інші пoдії, прoцеси, фaкти, щo 

тaкoж впливaє нa емoційне і прaктичне стaвлення людей дo кoнкретнoгo явищa;  

3) дoкoріннa, кaрдинaльнa змінa життєвих устaнoвoк шляхoм пoширення 
серед людей сенсaційних, дрaмaтичних, нaдзвичaйнo вaжливих пoвідoмлень. 

ЗМІ мaють спрaву з інфoрмaцією, і сaме кoнтрoль зa інфoрмaцією дaє 

змoгу мaніпулювaти мaсoвoю свідoмістю, ствoрювaти у ній мoдель вигіднoї 

суб‘єкту впливу дійснoсті тa вирішувaти, які прoблеми нa сьoгoдні є нaйбільш 
aктуaльними. Штучнo прoдукується тaке явище, як медіa-свідoмість (тoбтo 

свідoмість, зaснoвaнa нa хибних ціннoстях, мaніпулятивних інтерпретaціях, 

пoдвійній мoрaлі), кoли реaльність, прoпoнoвaнa ЗМІ, відрізняється від дійснoї. 
Грoмaдськa думкa через медіa-свідoмість знaчнo спoтвoрюється. 

Зa дoпoмoгoю ЗМІ, інфoрмaцію мoжнa (спoсoби мaніпуляції) спoтвoрити 

зa дoпoмoгoю непoвнoї, oднoстoрoнньoї пoдaчі; відредaгувaти, дoдaвши влaсні 

дoмисли і кoментaрі; інтерпретувaти у вигіднoму світлі; прoстo прихoвaти, 
рaзoм з тим, aкцентуючи увaгу нa oкремих стoрoнaх пoдії, зaмoвчуючи інші; 

ствoрити «інфoрмaційний шум», тoбтo зниження сприйняття фaктів зa рaхунoк 

пoдaчі тaкoї кількoсті нoвин, зa якoї стaє немoжливим їхнє сoртувaння; 
oперaтивнo пoдaти нaвіть неперевірену інфoрмaцію, щo є певним 

мaніпулятивним прийoмoм тa відпoвіднo дo «зaкoну випередження», будь-яке 

перше пoвідoмлення прo пoдію спрaвляє знaчнo сильніший вплив нa людей, 

ніж нaступні; пoширювaти певний пoгляд нa інфoрмaцію як її єдинo вірний 
вaріaнт. 

Опираючись на висновки соціолога Г.Франке, І.М. Дзялошинський 

виокремлює такі маніпулятивні технології ЗМІ: 
– „Використання емоції страху‖ – страх змін, смерті, втрат тощо 

забезпечує концентрування зусиль групи, її об‘єднання. Із використанням 

однієї з найсильніших людських емоцій – страху – подається чіткий і простий 

спосіб уникнення проблеми: не голосувати за цього кандидата, придбати саме 
цей товар тощо. 

– „Використання або створення контрасту‖ – підбір фактів, образів, на тлі 

яких оцінка понять набуває очевидного необхідного ракурсу. Це може бути, 
наприклад, чорно-біле зображення реклами, не на користь одного чи іншого 

порівняння різних за якістю портретів кандидатів, зображення статури людини 

до і після пластичної операції, зачіска до і після створення нового „образу‖ 

тощо. У пресі використовують емоційно забарвлену лексику, що передбачає 
контрастність: новий, унікальний, великий, щасливий, успішний, відмінний. 

– „Спрощення проблеми‖ – використання простих інтерпретацій 

складних понять, експлуатація почуття зверхності над іншими. 

– „Використання фактору гумору‖ – нестандартна гумористична ситуація 
краще запам‘ятовується й не викликає неприйняття. 

– „Концентрація на деяких особливостях‖ – узагальнення якостей 

політика, приділення уваги сімейним цінностям, його родині. 
– „Інтрига‖ – двоетапний прийом, який полягає у створенні ефекту 

інтриги  та недомовок. 
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– „Трюізми‖ – банальна істина, за допомогою якої маскуються певні 

накази під виглядом роздумів. 

– „Використання протиставлення‖ – складна технологія, що використовує 

протиставлення двох реакцій поведінки. 
– „Вибір без вибору‖ – створюється ілюзія вибору. 

– „Використання „якорів‖ – використовується асоціативний образ 

(мелодія, звук, запах, образ), що є каталізатором певних позитивних емоцій для 

маніпулювання спокоєм, рівновагою, впевненістю, можливостями людини. 
– ―Використання штампів‖ – нав‘язування людям необхідних 

маніпулятору поглядів за допомогою різних штампів: висловлювань, гасел, 

тверджень, прислів‘їв, приказок тощо. 
Серед найпоширеніших ЗМІ, які використовують маніпулятивні  

технології є телебачення, газети, радіо, Internet. 

Зa дoпoмoгoю мaніпулятивнoгo впливу зaсоби мaсoвoї інформації 

фoрмують медіa-свідoмість, якa змінює грoмaдську думку. Такий вплив 
передбачає використання різноманітних технологій прихованого тиску на 

свідомість людей. 

Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 
 

ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ ЗМІ НА СВІДOМІСТЬ ЛЮДИНИ 

Серед найпоширеніших ЗМІ, які використовують маніпулятивні  прийоми 

впливу на свідомість людей є телебачення, газети, радіо, Internet. З цією метою 
застосовуються різноманітні технології прихованого тиску на емоційну 

складову масової свідомості, відбувається упрaвління поведінкою людей 

шляхoм нaв‘язувaння їм ідей, устaнoвoк, мoтивів, стереoтипів пoведінки, 
вигідних суб‘єкту впливу. 

Медіа стали надзвичайно професійними у здобутті та збереженні 

громадської думки. Засоби, якими вони привертають до себе увагу, поєднують 

традиційність і новизну, вони пов‘язані з цілим спектром емоцій – негативних й 
позитивних. Наприклад, перегляд новин може викликати у нас як страх, 

ненависть, зневіру, біль, так і радість, натхнення, бадьорість і щастя. Разом з 

об‘єднавчою функцією мас-медіа можуть дуже часто роз‘єднувати свою 
аудиторію, публікуючи суперечливі матеріали, які підходять для однієї 

аудиторії, але є абсолютно неприйнятними для іншої, викликають негативні  

відчуття. Таким чином медіа можуть розділяти суспільство, пропагуючи страх, 

ненависть, нетерпимість. 
Медіа працюють над створенням певного емоційного стану в аудиторії. 

Власне, саме емоція сьогодні є вкрай необхідною для будь-якого ЗМІ. 

Пояснити це можна тим, що емоція сама по собі є більш придатною для 

запам‘ятовування, вводиться у пам'ять людини і надовго зберігається там. Тому 
якщо інформація несе в собі емоцію, вона може зафіксуватися у мозку людини 

на довгий період. При цьому емоція, що несе в собі негативний відтінок, 

запам‘ятовується людиною безповоротно. Таким чином, емоція у житті 
сучасних медіа відіграє ключову роль, це засіб виживання ЗМІ у 

конкурентному середовищі, а також спосіб боротися за розум та відданість 
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своєї аудиторії. 

Сучасний медіапростір перенасичений засобами емоційного впливу. 

Вони глибоко проникають у масову свідомість, впливаючи на людину таким 

чином, що сама вона цього впливу не усвідомлює, але з напливом емоцій 
впоратися не може, не може успішно опиратися такому впливу.  

Емоційний вплив ЗМІ обирають через те, що він ефективніший, більш 

стійкий, ніж раціональний вплив. Цей вплив здійснюється на аудиторію за 

допомогою таких основних механізмів: сенсаційність, метод залякування, 
медіанасилля. 

Сенсаційність – це використання подій, яким надається надзвичайно 

висока важливість та унікальність, увага аудиторії практично повністю 
концентрується на них. Завдяки використанню сенсацій можна замовчати про 

певні факти, події, послабити реакцію на яку-небудь іншу подію. 

Метод залякування полягає в тому, що аудиторію ставлять перед 

вибором найменшого зла, тоді створюється ситуація альтернативи, коли 
протиставляються два негативні результати. 

Медіанасилля представляє собою вплив на емоції аудиторії через 

зображення насилля, вбивств, жорстоких сцен тощо. 
Використання слів з конкретним емоційним забарвленням – це звичний 

механізм, за допомогою якого ЗМІ налаштовують аудиторію на певний лад, 

викликаючи у ній цілком прогнозовані реакції. Чим частіше такі слова чи 

конструкції повторюються, тим більше людина буде переконуватися у 
правдивості таких понять, автоматично переносити емоцію, яку несе в собі 

поняття, на конкретного героя або подію. 

Друковані ЗМІ та Інтернет-ресурси досить успішно формують емоційні 
стани своєї аудиторії, використовуючи низку засобів – як вербальних, так і 

зображальних, провокуючи страх, шок, обурення, паніку. Однак, у випадку з 

надрукованими текстовими матеріалами читач хоча б робить осмислений вибір 

– читати матеріал чи ні (хоч інтригуючий заголовок спонукає до перегляду). 
Якщо ж мова йде про телебачення, то такий формат загалом лишає глядачеві 

менше простору для розмірковувань й легше впливає на його емоційний стан. 

Досягається це завдяки поєднанню картинки зі звуком, що дозволяє 
маніпулювати станом аудиторії за рахунок зміни зображення, частоти 

відеоряду, звуку. Картинка, що змінюється кожну секунду, не дає людині 

осмислити сприйняту інформацію, а тим паче – перевірити її. Усе, що глядач 

бачить з екрану, він сприймає на віру, дослуховуючись не стільки до 
інформативної частини повідомлень, скільки до загальної атмосфери відео, 

звуку, кольорової гами зображення. 

Один з невід‘ємних компонентів взаємодії людини із засобами масової 

інформації, котрий задає для неї порядок денний – це випуск новин. Потрібно 
зважати на те, що новинний блок складається з дрібних сюжетів, які 

взаємопов‘язані між собою і взаємодіють як частини єдиного цілого, складаючи 

у людини цілісне враження і створюючи відповідний емоційний стан. При 
цьому вплив на емоції відбувається як на рівні окремих сюжетів, так і на рівні 

побудови усього випуску новин – за рахунок кількості сюжетів на конкретні 
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теми, їхньої послідовності та тривалості. 

Інша частина уваги приділяється так званим «сенсаційним» сюжетам. По 

суті, вони не несуть ніякої суспільно значущої інформації, а спрямовані в 

першу чергу на те, аби шокувати глядача, вразити його, обурити, тобто, 
викликати сильні емоції і сильніше прив‘язати до телеекрану. 

Досить багато часу популярна програма відводить на сюжети, котрі за 

своєю природою у першу чергу несуть емоційне, а не раціональне 

навантаження. Їхнє завдання – подати глядачам «гарячі факти», сенсації, 
змусити переживати емоції разом із перебігом журналістського сюжету.  

Звісно, ЗМІ спекулюють не лише на негативних емоціях, а й на 

позитивних, хоча їх в українському інфопросторі менше. 
Отже, в умовах підвищеної конкуренції ЗМІ роблять акцент на 

емоційний вплив на аудиторію, адже він більш стійкий, тривалий, ефективний.  

 

Островський Ю. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 

РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ У СУЧАСНІЙ СМИСЛОВІЙ ВІЙНІ 
Швидкий технологічний розвиток та поява нових видів зброї сприяють 

виникненню конфліктів, що значно відрізняються від традиційних війн. Ці 

конфлікти виступають об‘єктами досліджень спеціалістів у різноманітних 

наукових сферах. Населення різних держав володіє знанням про інформаційні 
війни, більшість фахівців використовують технології впливу, що є менш 

помітними для більшості громадян. 

Смислові війни, що охоплюють всі простори, є прикладом таких методів. 
Фахівці, що беруть участь у смислових війнах, використовують методи впливу 

високих технологій з метою контролю свідомості людей. Метою використання 

цих методів є стимулювання людей до досягнення цілей, що переслідуються 

певною групою населення, та виконання певних завдань. Такою смисловою 
війною ХХІ століття є протистояння між Україною та РФ. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що вивчення методів, що 

використовуються у смисловому протистоянні між Україною та РФ, дасть 
можливість для проведення подальших досліджень для протистояння методам 

пропаганди РФ та формування системи смислів та образів. Безпека 

інформаційної сфери України залежить від стрімкого реагування фахівців 

смислових війн на широкий спектр викликів подібних агресій. Тому 
протистояння України та РФ у використанні технологій смислових війн 

вимагає вивчення цього явища у подальшому та загостреної уваги з боку 

фахівців. 

Велика кількість зарубіжних вчених досліджувала смислові протистояння 
протягом тривалого часу професійної діяльності. Цими вченими було виявлено, 

що намагання контролювати фізичний, віртуальний та інформаційний простори 

є визначальною рисою смислових війн. Спеціалісти цього виду війн 
переслідують трансформацію усієї картини світ цільової аудиторії. Визначення 

особливостей та різних аспектів ведення смислового протистояння між 
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Україною та РФ є метою дослідження. Пріоритетними завданнями є визначення 

теоретичних та методологічних засад смислової війни як нового типу 

протистояння, проведення аналізу цієї війни, дослідження визначальних 

особливостей супроводу подій та ключових явищ медіа.  
Проведення аналізу смислового протистояння між Україною та РФ 

свідчить про те, що РФ не створює нові образи, використовуючи методи, 

перевірені часом. РФ використовує радянські та російські інформаційні 

продукти для зображення агресії проти України як законної. Україна на початку 
протистояння показала свою неготовність реагувати на дії РФ ефективно. 

Модерна оборона України від технологій РФ включає у себе використання 

старих методів та вироблення нових технологій смислової війни. 

 

Пилипенко В.П. (ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АРАБО-

ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

Особливості теми зумовлені такими чинниками як: побудова цілісної 

картини ролі та місця інформаційних війн в сучасному світі, висвітлення їх 
походження та основних причин розвитку, а також поширення й домінування 

певних їх видів в арабо-ізраїльському конфлікті. Важливо розглянути 

інформаційні війни в історичній ретроспективі арабо-ізраїльського конфлікту, 

що передбачає вивчення основних передумов виникнення різних форм 
інформаційних війн протягом різних етапів арабо-ізраїльського конфлікту, а 

також з‘ясування суспільно-політичних передумов появи та поширення 

сучасної інформаційної війни. У міру врегулювання конфлікту між арабськими 
країнами та Ізраїлем стали виразніше виявлятись міжарабські суперечності, 

контури майбутнього економічного арабо-ізраїльського суперництва і 

політична конкуренція за регіональне лідерство. При цьому ймовірними є 

кілька варіантів розвитку подальших подій. Наприклад, у разі остаточного 
розв‘язання арабо-ізраїльських суперечностей не виключені розгортання 

ізраїльської економіки до господарських регіональних структур, часткова 

переорієнтація потужного ВПК Ізраїлю на задоволення регіональних потреб і 
взагалі – спроба об‘єднання арабського багатства і арабської робочої сили з 

ізраїльськими технологіями.  

Що стосується використання інформаційних технологій в умовах 

конфлікту, то варто відзначити  варіативність їх застосування. Воюючі сторони 
використовують у своїх інтересах різні інформаційні ресурси: друковану пресу, 

телебачення, радіо, Інтернет. Активно в інформаційній боротьбі 

використовуються хакерські атаки, так ізраїльська організація JIDF — 

«Єврейські сили інтернет-оборони» – заблокувала дію інтернет-спільноти 
«Ізраїль не країна!», розміщене в соціальній мережі Facebook і налічує понад 45 

тисяч користувачів.У свою чергу пропалестинські хакери під час операції 

«Литий свинець» зламали кілька тисяч ізраїльських сайтів, як повідомляло 
інформаційне агентство Ynet, понад 750 ізраїльських сайтів були зламані за 

першу добу воєнного зіткнення. Варто зазначити, що на сьогоднішній день у 
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обох воюючих сторін сформувався певний набір тез, які регулярно 

застосовуються при висвітленні подій арабо-ізраїльського конфлікту. «Народ-

вигнанець», «вони – терористи і бандити» і «їх держава – незаконне 

формування» – найбільш часто використовувані поняття. Крім того, ізраїльтяни 
активно оперують антиісламськими тезами, а палестинці наполягають на 

расизмі опонентів. Арабо-ізраїльський конфлікт – наочний приклад того, як 

проурядова, продержавна позиція може впливати на сприйняття тих чи інших 

подій.  
При висвітленні будь-якої події, на яку можна подивитися з різних сторін, 

кожен сам обирає свою позицію. Буде він озвучувати власну точку зору чи 

стане «рупором уряду» або якої-небудь зацікавленої організації особистий 
вибір кожного. І якщо, наприклад, журналіст йде по першому шляху, то що б 

він не сказав – він несе власну індивідуальну моральну та етичну 

відповідальність перед аудиторією, яка поглинає дану інформацію. 

Отже, можна стверджувати,що в сучасній міжнародній політичній та 
інформаційній призмі важливо проаналізувати важливі фактори в умовах 

конфлікту, які обумовлюють більш ґрунтовне та методологічне опрацювання 

цього дослідження із врахуванням інформаційно-психологічних ознак при 
розгортанні арабо-ізраїльського конфлікту та результату його протікання, а 

також  необхідно виявити сучасні форми інформаційної війни та з‘ясувати 

домінуючі її форм та прояви в умовах вищезгаданого конфлікту. 

 

Попазогло А. (ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СПОСОБИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

У сучасному світі інформаційна безпека в умовах глобального 

інформаційного суспільства відіграє провідну роль. Суцільна інформатизація 

всіх сфер життя суспільства, зокрема сфери забезпечення безпеки особи, 
суспільства, економіки і фінансів, державної інфраструктури ставить питання 

про комплексний підхід до проблеми інформаційної безпеки. 

Проблема інформаційної безпеки набула особливо вагомого значення в 
наш час та на теренах нашої країни. Відомо, що інформаційна війна на сьогодні 

є буденною складовою сучасного суспільства і базується на значному 

інформаційному впливі країни-агресора на населення, інфраструктуру і 

економіку країни-цілі агресії. 
Згідно з чинним Законом України "Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки‖, під інформаційною 

безпекою розуміється "стан захищеності інформаційного простору України, 

при якому спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної 
агресії, інформаційний тероризм, незаконне зняття інформації за допомогою 

спеціальних технічних засобів, комп'ютерні злочини та інший деструктивний 

інформаційний вплив не завдає суттєвої шкоди національним інтересам‖. 
Наразі досі не прийнято закону, який би визначав концепцію державної 

інформаційної політики України. Відповідно, в країні не існує єдиного плану, 
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єдиної державної позиції чи стратегії розвитку інформаційної галузі, а отже і 

забезпечення інформаційної безпеки. 

Основними принципами забезпечення інформаційної безпеки України є: 

- пріоритет прав людини; 
- верховенство права; 

- пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні інформаційних 

конфліктів; 

- адекватність заходів захисту національних інтересів України в 
інформаційній сфері реальним та потенційним загрозам; 

- громадський контроль за діяльністю органів державної влади, що 

входять до системи забезпечення інформаційної безпеки України; 
- додержання балансу інтересів особи, суспільства, держави, їх взаємна 

відповідальність; 

- чітке розмежування повноважень та функцій органів державної влади в 

системі забезпечення інформаційної безпеки України. 
Підбиваючи підсумки ,на мою думку, можливими способами 

вдосконалення інформаційної безпеки є: 

- забезпечення конституційних прав і свобод громадян в інформаційній 
сфері: свободи слова; права на отримання інформації та користування нею; 

права на приватну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, 

поштових, телеграфних та інших повідомлень; захищеності конфіденційної 

інформації (персональних даних); права на інтелектуальну власність; 
- формування позитивного іміджу держави, який буде прямим чином 

залежати від інформаційної політики держави; 

- формування відкритого й безпечного інформаційного простору, що 
сприяє розвитку громадянського суспільства через: забезпечення доступності 

інформації, незалежності ЗМІ; посилення контролю представницьких органів за 

діяльністю державних ЗМІ; розвиток інформаційної інфраструктури. 

 

Решитько В.Г. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «НАРАТИВ» ЯК КЛЮЧОВОГО 

КОМПОНЕНТУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Термін «наратив» або «стратегічний наратив» з‘явився не так давно, хоча 

у наукових роботах військових командирів армій країн НАТО він існує з 2007-

го року. Етимологічно слово «narrative» — це історія, оповідання про 
конкретного героя, ситуацію, ідею або вірування. 

У наукових дослідженнях з питань стратегічного наративу 

підкреслюється, що він є ключовою змістовною складовою інформаційної 

діяльності держави чи організації, і на його підтримку у зовнішній і внутрішній 
площинах спрямовуються всі комунікативні можливості політичних акторів. 

Відтак, як наголошується у науковому дискурсі, механізми впровадження 

стратегічного наративу можуть бути різними і використаними у всіх сферах, в 
яких можна досягнути певного спільного розуміння тенденцій, процесів чи 

подій [1]. 
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Офіцер Збройних Сил Нідерландів та науковий співробітник 

Нідерландської академії оборони Г. Дімітріу стверджує, що серцем СК є 

стратегічний наратив, приваблива історія, яка може пояснити події переконливо 

і з якої можна зробити висновки [2]. За Л. Фрідманом [3], стратегічні наративи 
навмисно побудовані або посилені з ідей і думок, які вже циркулюють, вони 

пропонують інтерпретацію ситуації та підказують відповіді. Щоб бути 

ефективними, стратегічні наративи мають входити в резонанс із цінностями, 

інтересами й забобонами цільових аудиторій. Вони формулюють кінцеві стани і 
пропонують спосіб досягнення мети, забезпечуючи громадськість розумінням і 

сенсом подій, пов‘язаних із застосуванням воєнної сили. Згідно з науковими 

підходами Дж. Ная-мол. результат конфліктів залежить не тільки від того, чия 
армія переможе, а й від того, чий переможе наратив. Ці ідеї набули поширення 

у військовій думці і практиці. Наприклад, у COIN-доктрині НАТО 

стверджується: «Як не парадоксально, реальність така, що те, у що вірять, є 

більш важливим, ніж те, що істинно». Військові зрозуміли, що фактичні 
результати тактичних операцій є менш важливими, ніж те, що місцеве 

населення думає про них [4]. 

Практичний довідник «Military Strategic Communication in Coalition 
Operations» дає підказку, що наратив має бути сформульований простою, 

доступною мовою, легко запам‘ятовуватися та легко розумітися, відповідаючи 

на 3 основні запитання: «Хто ми? Яка наша ціль? Що маємо зробити?» («Who 

are we? What benefits are we bringing to whom? What is next?») [5]. Директива 
НАТО ACO 95/2 (Allied Command Operations Directive), визначає наратив 

НАТО, як «демократичний, багатонаціональний альянс, що об'єднує кордони 

для захисту, проти загроз нашим будинкам» та доповнює, що він не змінюється, 
але має бути адаптованим до сучасних вимог. 
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Савченко О. П.(ВІКНУ) 

 

МЕТОДИ ВПЛИВУ ВИКОРИСТОВУВАНІ ПРОРОСІЙСЬКИМИ 

ПОЛІТИЧНИМИ ВІДЕОБЛОГЕРАМИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ 

УКРАЇНСЬКОЇ АУДИТОРІЇ  

Політичні канали на YouTube користуються попитом серед українських 

глядачів, оскільки більшість блогерів позиціонують себе незалежними 

журналістами, і таким чином викликають довіру та мають чималий вплив на 
формування суспільної думки. Особливу інформаційну небезпеку 

представляють проросійські політичні відеоблогери, адже формуючи певне 

бачення українців та всіляко підбурюючи населення проти влади, вони 
відіграють велику роль у веденні Росією інформаційної війни проти України.  

Зазвичай недостатня, перекручена або помилкова інформація є одним з 

найпоширеніших методів впливу використовуваних проросійськими 

політичними відеоблогерами. Коли ми говоримо про спотворення або хибну 
інформацію, то мова йде про обман. У разі простого обману, ситуація яку 

описують політичні блогери може бути легко відновлена наданням справжніх 

фактів. Але сучасні реалії показують, що з використанням маніпуляцій, 
сфальсифікована ситуація  має дивну стійкість, і «правдиві дані», навіть будучи 

доступні, часто не можуть виграти в конкурентній боротьбі за статус істинності 

з відвертою брехнею та фейками. Цей ефект має назву «промивання мізків». 

Найефективнішою такою маніпуляцією є «акцентування». Процес даної 
маніпуляції полягає в тому, що блогер акцентує увагу на певній події, надаючи 

їй велике значення або навпаки применшує чи намагається не згадувати, 

зводячи увагу інших подій до нуля. Таким чином, навіть явно не обманюючи, 
даний метод дозволяє впровадити і підтримати помилковий цикл регенерації. 

Коли мова йде про дискредитацію політика, увагу публіки акцентується на тих 

ситуаціях, коли людина виглядала не найкращим чином.  

Отже, саме за допомогою вивчення та розбору діяльності політичних 
відеоблогерів можна визначити негативний фактор впливу на суспільну думку, і 

таким чином запобігти введення населення в оману.  

 

Смірнов І.О.(ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РФ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У сучасному наелектризованому світі поняття ―інформаційної війни‖ 
повністю розчинилося в буденності. Кожна людина Старого світу має 

необмежений доступ до того масиву даних, який нам пропонують сучасні ЗМІ. 

В цьому вирі новин важко знайти об‘єктивно висвітлену інформацію, адже 

більшість журналістів закладають в її подачу певні наративи або висвітлюють 
позицію лише одної сторони конфлікту. Пересічному громадянину досить 

непросто глибоко аналізувати і знаходити істину в новинах, що її постійно 

оточують. Дуже вправно цим користується Російська Федерація, яка на 
державному рівні сприяє брехні і маніпуляціям в ЗМІ. Перекручуючи зміст чи 

говорячи напівправду дуже просто затуманити розум звичайним людям, 
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особливо тим, які не дотичні до цих подій. Російські ЗМІ дуже впевнено 

почувають себе в інформаційному просторі Європи і проводять свою політику. 

Ця політика несе пряму загрозу нашим державним інтересам, та інтересам 

всього демократичного світу в цілому. 
Аналіз сучасних поглядів дозволяє вважати, що інформаційна боротьба в 

цілому є комплекс взаємопов'язаних і узгоджених за цілями, місцем і часом 

заходів, орієнтованих на досягнення інформаційної переваги. У самому 

загальному формулюванні інформаційна перевага - це сукупність факторів, що 
включають можливість зміни уявлення протидійної сторони про реальну 

ситуацію, можливість прогнозування наступних подій і впливу на них у своїх  

інтересах в умовах перешкоджаючих дій з боку іншої сторони. 
Актуальність цього дослідження підтверджується тим, що в умовах 

сучасних військових конфліктів (в тому числі і в нашій країні) бойові дії 

зводяться до мінімуму, а ось інформаційні операції — виходять на перший 

план. 
 

Солошенко Д. (ВІКНУ) 

 

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЙ КОАЛІЦІЙНИХ СИЛ В ІРАЦІ 2003-

2011 РР. 

Під час операцій коаліційних сил в Іраці 2003-2011 рр. було застосовано 
безліч технологій інформаційно-психологічно впливу, які використовувались 

під час проведення окремих інформаційно-психологічних операцій та 

інформаційно-психологічних акцій.  
Операції коаліційних сил в Іраці 2003-2011 рр. можна привести, як 

приклад вдалого застосування технологій психологічного впливу, які 

застосовувалися не тільки, на території Іраку задля забезпечення переваги 

власних збройних сил, але й на всю світову спільноту та на власне населення з 
метою підтримки військового вторгнення. З цього випливає, що на даний 

момент операції коаліційних сил в Іраці 2003-2011 рр. можна використовувати, 

як навчальний посібник комплексного та всеохоплюючого інформаційно-
психологічного впливу, який був досягнутий завдяки відповідним технологіям. 

Але нажаль на вітчизняних ресурсах маємо недостатню кількість інформації 

щодо застосування технологій психологічного впливу при проведенні 

інформаційно-психологічних операцій, майже немає даних про ефективність, а 
також аналізу технологій психологічного впливу, з цього випливає що є сенс 

для дослідження цієї теми. А також  враховуючи обстановку, яка склалася на 

Близькому Сході, не виключено загострення конфлікту, в цьому випадку досвід 

психологічних операцій проведених у 2003-2011 рр. під час операції 
коаліційних сил в Іраці буде корисним, беручи до увагу специфіку регіону, 

культурні та релігійні особливості населення. 

Отже, досвід отриманий під час цього конфлікту можна використовувати 
в інтересах вітчизняних сил інформаційно-психологічної боротьби, для 

збільшення їх ефективності в сучасних умовах конфлікту на Сході України. 
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к.т.н., доц. Пампуха І.В.(ВІКНУ) 

Сухонос Д.Ю. (ВІКНУ) 

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВЕДЕННІ ГІБРИДНОЇ 

ВІЙНИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ДОСВІД ООС (АТО) 

У 2014 р. Україна зазнала прямої агресії з боку РФ. Спочатку було 

анексовано Автономну Республіку Крим, згодом через пряме втручанню Росії 

та підтримку сепаратистських рухів виникла загроза втрати ще двох 
територіальних одиниць України – Донецької та Луганської областей. Водночас 

ще задовго до загострення ситуації, що перетворилася у збройне протистояння, 

проти України розпочалась інформаційна війна (ІВ). Форми, методи, технології 
та засоби її ведення, з одного боку, вважаються простими, навіть 

примітивними, з другого – ця війна була давно спланована, розроблена й досить 

успішно реалізована.  

Одним із головних методів ведення РФ інформаційно-психологічної 
війни проти України стала пропаганда, тобто поширення різних політичних, 

філософських, наукових, художніх, інших мистецьких ідей для упровадження 

їх у громадську думку та активізації і тим самим використання цих ідей у 
масовій практичній діяльності населення. Водночас до пропаганди належать 

повідомлення, які поширюються для справляння вигідного впливу на 

громадську думку, провокування запрограмованих емоцій та зміни ставлення 

до певної ситуації або поводження певної групи людей, безпосередньо чи 
опосередковано вигідного організаторам. 

Пропагандистський вплив РФ має три основні напрямки:  

 міжнародна аудиторія, включаючи політичних лідерів, світову 
громадськість та пересічних мешканців інших країн. Метою впливу на дану 

аудиторію є залучення підтримкою на міжнародній арені, виправдання своєї 

діяльності перед світовою спільнотою та формування позитивного іміджу РФ з 
одного боку і негативного іміджу України з іншого.  

  Власне населення, з метою забезпечення підтримки та схвалення 

державної політики громадянами, для її реалізації, та гуртування населення 
навколо спільної ідеї для забезпечення стабільності та зниження можливостей 

потрапляння громадян РФ під контрпропаганду та інформаційно-психологічний 

вплив противників. 

 Населення України, з метою насадження вигідних РФ ідей серед в 
свідомість українців, поляризація населення та розпалювання ворожнечі між 

громадянами України, а також підбурювання до антидержавних настроїв, 
загальним завданням чого є розхитування ситуації в Україні та її послаблення. 

Одним з інструментів реалізації вищезгаданих завдань пропаганди РФ є 

розповсюдження інформаційних матеріалів відповідного характеру та змісту в 

інформаційному просторі України, світу та власне Росії.  
Основними завданнями російської пропаганди були демонізація та 

дискредитація вищого військового політичного керівництва України та 

Збройних Сил України і прославлення Росії та образу «росіянина» у всіх 
можливих аспектах. 
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Серед головних посилів в інформаційних матеріалах російської 

пропаганди є твердження щодо того, що влада в Україні знаходиться в руках 

ультраправих прихильників фашистської та нацистської ідеологій, твердження 

про Україну, як «невдалу державу», та споконвічну частину Росії, створення 
міфу про «бандерівців» та смертельної загрози російськомовному населенню.  

Для поширення необхідних ідей Російська Федерація поширювала і 

продовжує це робити інформаційні матеріали пропагандистського характеру 

всіма можливими способами, використовуючи всі доступні канали 
розповсюдження інформації. Така діяльність з боку Кремля стала одним з 

найголовніших елементів у війні з Україною. Інформаційний супровід відіграв 

значну роль, та дозволив Росії анексувати Крим та розв‘язати конфлікт на Сході 
України. 

 

Христофоров М. Д.(ВІКНУ 

) 
СУЧАСНА ДОКТРИНА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЇЇ 

СКЛАДОВІ 

Гібридна війна як сучасна форма протиборства являє собою складну 

суміш із застосуванням мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, 

інформаційних, економічних та інших засобів, передбачати та протидіяти 

впливу яких дуже важко. Переконатися в цьому можна на прикладі російсько-
української війни, коли Україна на початковому етапі виявилася неготовою 

протистояти російським військам. Маючи досвід проведення інформаційно-

психологічних операцій та базу у вигляді доктрини, російські спецслужби 
змогли створити сприятливі умови для просування проросійських поглядів 

серед населення, що вважало війну з Росією братовбивчою та неможливою.  

Розуміння принципів ведення гібридної війни є недостатнім, щоб 

забезпечити інформаційну безпеку держави. Необхідне комплексне вивчення 
потенційного ворога: його доктрин, досвіду ведення бойових дій, проведення 

інформаційних операцій, що дозволить своєчасно та результативно реагувати 

на дії противника. Доктрина гібридної війни Російської Федерації якраз і є тією  
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Кельман А.В. Костик О.І. (ВІКНУ) 

 

„CASE STUDY‟ В КОЛЕКТИВІ І ЧЕРЕЗ КОЛЕКТИВ 

Вивчення іноземних мов сьогодні – це спроба увійти у цей 
глобалізований світ, в якому ти народився, який впливає на тебе зі своїх 

найвіддаленіших куточків, спроба увійти і зрозуміти його, сказати своє слово. 

Коло спілкування людини поступово або швидко розширюється – 

телебачення, Інтернет, телефон, преса, кажучи словами Ю. Габермаса, „простір 
публічного вживання розуму‖. Людина виконує багато ролей – у сім‘ї, на 

виробництві, в колі друзів. Сьогодні до цих ролей додається ще роль англійця, 

американця, француза, іспанця і т. ін. – людини світу, в душі якої відбувається 
складний діалог культур – сучасних, давніх і майбутніх. 

Юрій Кузнєцов у своїй статті „Філософія вивчення іноземних мов‖ цитує 

Людвіга Вітгенштайна, який розглядає процес оволодіння мовою рідною чи 

іноземною як гру – мовну гру. Навіть порівнює її з театром. Адже гра та діалог 
— це не тільки методичні прийоми, а й концептуальні структуротворчі 

принципи вивчення іноземної мови. 

І саме заняття з іноземної мови розглядається як діяльність спілкування. 
Спілкування – процес знахідок і відкриттів, процес пошуку і творення. 

Типовими формами інтерактивності є групова та парна робота. Ми ж 

зупинимося на „case study‟, як одного з підходів до вивчення іноземної мови в 

невеликих групах дорослої аудиторії. Саме курсанти Військового інституту це 
– доросла аудиторія, яка відчуває потребу в практичних знаннях іноземної 

мови. 

Перед педагогами стоїть складна задача – створити таку систему 
навчання дорослих, кінцевою метою якої було б навчання спілкуванню 

іноземною мовою в найбільш стиснутий термін. Своїм досвідом роботи 

ділиться доктор географічних наук Лідського університету (Великобританія) 

Поліна Ніл. На своїх заняттях вона використовує ‗case study‘. 
То в чому проявляються переваги групового вивчення над 

індивідуальним з точки зору Поліни Ніл? Яке значення для неї має „case study‟ 

як творчий метод навчання? 
‗Case study‘ передбачає втілення в життя принципу особистісної 

орієнтації, який є одним з основних у сучасній освіті. Курсанти імітують 

ситуації суспільного життя, спілкуються з таким ступенем спонтанності, який 

не ускладнює сприймання для жодного із співрозмовників. Змінюється 
ставлення до помилок. Вони неминучі й розглядаються як свідчення процесу 

навчання. Типовими завданнями є заповнення інформаційних прогалин. Це 

означає, що комуніканти володіють різним обсягом інформації або різними 

частинами однієї й тієї самої інформації, а це спонукає курсантів здобувати 
інформацію один в одного і відповідно цінувати один одного як партнерів по 

спілкуванню і використовувати один одного як ресурс необхідної нової 

інформації, думки чи досвіду. Вони співпрацюють в парах, невеличких групах, 
командах, відтворюючи епізоди реального життя. Ефективність організації 
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навчального процесу, припускає створення в аудиторії особливого 

психологічного мікроклімату, нової системи взаємин курсантів і викладача. 

А тим часом у нашому розумінні даного питання навчальна група 

курсантів – це не просто група, а союз людей, об‘єднаних однією задачею, 
спільною погодженою діяльністю, що склалася в умовах особливої суспільної 

структури й особливих суспільних відносин дійсності. На початку навчальних 

занять члени цієї групи ще не спрацювалися, але саме завдяки їхній спільній 

діяльності для досягнення загальної мети група набуває рис колективу. 
От чому, говорячи про створення особливого психологічного 

мікроклімату, ми маємо на увазі створення довірливих відносин (establishing 

rapport) між викладачем і навчальним колективом, що викликане емоційним 
співпереживанням. 

Як уже відзначалося, визначення нашого методу співвідноситься з 

формулою „в колективі і через колектив‖. 

Список використаних джерел: 
1. Кузнєцов Ю. Філософія вивчення іноземних мов // Іноземні мови в 

навчальних закладах К., 2002р. 

2. Dr. Pauline Kneale A working approach // The University of Leeds 
magazine Review Autumn 2001. 

Поліщук О.С. (ВІКНУ) 

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА 

Військовий перекладач  ̓це фахівець, який в різних умовах (в залах суду, 

в ході переговорів з місцевим населенням і на вищому рівні, в конфліктних і 

кризових регіонах, в регіонах, де йдуть військові дії, в концентраційних 
таборах, в таборах військовополонених і ін.) здійснює письмовий і усний 

переклад (синхронний, послідовний переклад, переклад з аркуша і комунальний 

переклад) «оперативного призначення, об'єктом якого є військові матеріали» [2, 

32], що відрізняються за рахунок використання загальновідомої і 
вузькоспеціальної військової термінології. 

Деякі службові функції та завдання професійної діяльності військового 

перекладача імпліцитно представлені у працях В. В. Балабіна, П. П. Банмана, К. 
Шоріна та ін. 

Коло завдань військового перекладача надзвичайно широке. 

Перекладацька діяльність має на увазі не тільки лінгвістичну складову, а й 

культурно-просвітницьку діяльність: перш за все перекладач відповідає за 
здійснення усній перекладацької діяльності і підготовку письмових перекладів 

з рідної мови на іноземну та навпаки. Перекладачі також допомагають солдатам 

у початковому навчанні іноземні мови та культури. Їх основні обов'язки 

включають в себе виконання письмового нетехнічного перекладу і виконання 
ознайомлювальних перекладів, здійснення усного перекладу, надання допомоги 

офіцерам в процесі закупівлі або здійснення усного перекладу під час перевірки 

військового транспорту на контрольно-пропускних пунктах, надання допомоги 
співробітникам служби безпеки при перевірці документів у місцевого 

населення на військових контрольно-пропускних пунктах [1]. 
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1. Серед компетенцій перекладача основними є: мовна компетенція, 

текстоутворювальна компетенція, професійна компетенція, технічна компетенція, 

особистісна компетенція 

2. Мовна компетенція передбачає володіння всіма регістрами спілкування: 

офіційним, неофіційним, нейтральним, а також вміння розпізнавати лінгвістичні 

маркери соціальних відносин і адекватно їх використовувати (формули вітання, 

прощання, емоційні вигуки тощо), розпізнавати маркери мовної характеристики 

людини на всіх рівнях мови (що, наприклад, може знадобитися в процесі спілкування 

з мирним населенням в зоні конфлікту або в зоні бойових дій). 

3. Текстоутворювальна компетенція передбачає здатність адекватно 

застосовувати правила побудови текстів робочими мовами для досягнення їх 

зв'язності, послідовності, цілісності на основі композиційно-мовленєвих форм, а 

також здатність проводити лінгвістичний аналіз тексту / дискурсу на основі 

системних знань та історії розвитку мов. 

4. Професійна компетенція військового перекладача, що здійснює усний 

переклад, передбачає вміння здійснювати послідовний переклад, переклад з аркуша з 

дотриманням норм лексичної еквівалентності, дотриманням граматичних, 

синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу і темпоральних характеристик 

вихідного тексту, а також володіння навичками синхронного перекладу. 

5. Технічна компетенція перекладача включає теоретичні знання про 

технології перекладу і має на увазі здатність аналізувати результати власної 

перекладацької діяльності з метою її удосконалення і підвищення своєї кваліфікації.  

6. Особистісна компетенція. Серед загальних вимог до особистісних 

характеристик перекладача  ̓ гнучкість, здатність швидко переключати увагу, 

переходити від однієї мови до іншої, високий рівень інформаційного запасу, 

культурна грамотності, начитаність. 

7. Необхідним є і формування загально-професійних, серед яких здатність 

розуміти соціальну значимість своєї майбутньої професії, цілі і сенс державної 

служби. Перекладач, в тому числі військовий, повинен володіти високою мотивацією 

до виконання професійної діяльності в області захисту інтересів особистості, 

суспільства і держави. 
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Рябокучма Т. О., Хмель О.В.  (ВІКНУ) 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

 

Система професійної підготовки військовослужбовців – складний та 

комплексний процес, що передбачає поєднання та врахування в освітньому 

процесі попереднього досвіду і сучасних освітніх тенденцій та практик. Саме 
тому процес іншомовної професійної підготовки курсантів потребує 
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впровадження передових світових освітніх технологій при проведенні занять 

іноземної мови. Під час своєї професійної діяльності військовослужбовець 
комунікує з іноземцями. Все це актуалізує потребу постійного проведення занять з 
удосконалення навичок володіння іноземною мовою. 

Сучасні освітні технології у процесі викладання іноземних мов завжди 
посідали значне місце в царині педагогічних досліджень. В зв‘язку зі стрімким 
розвитком суспільства та його інноваційної складової вищезазначене питання 
стало предметом дослідження багатьох науковців, а саме: В.Заболотного, 
В.Кумаріна, О.Кузнєцова, О.Міщенка, С.Новікова та ін. 

В основі якісного розвитку навичок професійного спілкування іноземною 
мовою розглядають системний, комунікативний та особистісно зорієнтований 
підходи. З метою подальшого розвитку навичок володіння іноземною мовою 
необхідно використовувати такі методи навчання, які дозволили б за досить 
короткий термін забезпечити високий рівень оволодіння курсантами 
комунікативними вміннями та навичками. 

Варто зауважити, що вправи повинні бути підібрані з дотриманням чіткої та 
логічної структури. Викладачу необхідно підібрати комплекс вправ з поступовим 

рівнем складності, сприяти відпрацюванню навичок до автоматизму при цьому 
зберігаючи постійну комунікативну зорієнтованість в межах зазначених мовних 
ситуацій. Основою для навчання в умовах немовного середовища слугуватиме 
іншомовний текст. Викладач повинен відібрати ті види і типи текстів за 
спеціальністю, які допоможуть курсантові реалізувати комунікативні можливості 
говоріння. Застосування вдало розроблених сучасних аудіовізуальних матеріалів 
забезпечить створення комунікативного середовища; сприятиме розвитку пам‘яті 
та уваги; підвищить рівень мотивації курсантів до вивчення іноземної мови; стане 

основою для ефективного засвоєння навчального матеріалу та розвитку  
лінгвокраїнознавчої компетентності останніх. 

Отже, ефективність освітнього процесу іншомовної підготовки залежить від 
успішності поєднання сучасних освітніх технологій викладання іноземних мов з 
традиційними та інноваційними методами та формами навчання.  
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Іващишин Д.К. (ВІКНУ) 

 
АНГЛІЙСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ЛЕКСИКА ПРИ 

ПЕРЕКЛАДІ  

За роки проведення АТО та ООС було проведено незліченну кількість 

різноманітних медичних та терапевтичних заходів в обмежених умовах. Досвід 
сучасних українських військових лікарів збільшився в сотні разів, з‘явились 

численні способи використовувати підручні матеріали і проводити операції 

будь-якої складності, однак для подальшого розвитку військової медицини та 
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співпраці у військово-медичній сфері виникає необхідність відповідних 

інформаційних матеріалів, а також аналогів військово-медичної термінології як 

в українських так і  міжнародних реаліях.  

Одним з основних напрямків розвитку військового співробітництва є і 
залишається військова медицина. Міжнародне співробітництво, військово-

медичні конференції, наукові з‘їзди, а також обмін передовим досвідом вимагає 

від перекладача відповідної підготовки. Для цього мають бути створені або 

перекладені стандарти, за допомогою яких можна покращити або спростити 
роботу перекладача. Маючи потужне підґрунтя, якісний рівень лінгвістичного 

супроводження значним чином зросте. Завдяки цьому, перекладацька 

діяльність під час заходів будь-якого характеру набуде максимальної 
ефективності.  

Прикладом матеріалів військово-медичної термінології може бути 

перекладений довідник або глосарій медичних термінів та дефініцій. Для 

відтворення військової медичної термінології перекладач може користуватись 
подібними джерелами для підготовки, а також брати як приклад особливості 

побудови речення та використання термінів у ньому. Такий довідник повинен 

включати в себе прийоми відтворення англомовної військово-медичної 
лексики, також низку особливостей, з якими перекладач, в майбутньому, може 

зіткнутись. 

Спираючись на важливість перекладу, необхідно вибрати один з двох 

методів перекладу. Оскільки метою перекладу є забезпечення спілкування двох 
осіб за допомогою суб‘єкта-посередника, то в залежності від ситуації, може 

бути використаний один з типів перекладу для забезпечення мовленнєво-

комунікативного процесу у ході робити перекладача. Залежно від форми 
спілкування, типу та виду перекладу, буде залежати і точність перекладу. Для 

найбільш точного відтворення англомовної військово-медичної термінології 

необхідно здійснити пошук відповідників українською мовою, однак у разі 

відсутності останнього, створити власний глосарій на основі існуючих 
медичних матеріалів українською мовою, для вирішення проблеми 

неоднозначності під час перекладу у сфері військової медицини. 

 

Артеменко В.В. (ВІКНУ) 

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ ДІЄПРИКМЕТНИКА В 

УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ТЕКСТАХ 

У зв‘язку із тим, що англомовні тексти військово-технічної тематики 

недостатньо досліджені в українському перекладознавстві, постає необхідність 

вивчення лексичних та граматичних особливостей їх перекладу українською 
мовою. В українській та англійській мовах існують розбіжності при перекладі 

лексичних одиниць, особливо не самостійних частин мови та їх похідних. Тому 

проблема перекладу дієприкметника у англійських та українських військово-
технічних текстах полягає у труднощах при пошуку лексичних відповідників 
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дієприкметникам у військово-технічних текстах при їх перекладі з англійської 

мови українською.  

Оскільки військовий переклад в Україні постійно розвивається за рахунок 

інтенсивного міжнародного оборонного співробітництва, переходу Збройних 
Сил України на стандарти НАТО, а також усного та письмового військово-

технічного перекладу текстів різних жанрів та стилів важливо приділити велику 

увагу перекладу та компаративному аналізу перекладу дієприкметника у 

військово-технічних текстах з англійської на українську мову. Варто окремо 
відмітити також необхідність здійснення самого компаративного аналізу 

перекладу дієприкметника з англійської на українську мову у військово-

технічних текстах, оскільки порівнявши дієприкметник у використанні в 
англійській та українській мові можна виокремити конкретні відповідники для 

точного перекладу самих військово-технічних текстів. 

Основними причинами існування лексичних труднощів в англомовних 

текстах військово-технічної тематики є відсутність в мові перекладу 
відповідників нових термінів, особливості багатозначності англійських та 

українських слів, а також особливості словотвору і термінотворення з 

використанням дієприкметника в англійських та українських мовах та ін. 
Стійкість та чіткість побудови речень допомагає легко розпізнати таку форму 

дієслова як дієприкметник, який має місце у текстах оригіналів і їх 

відповідниках. Переклад з однієї мови на іншу неможливий без лексичних та 

граматичних трансформацій, які також завдають певних складнощів у роботі 
перекладача, але іноді деякі типи таких трансформацій навпаки можуть 

спрощувати роботу перекладачеві. 

Бабич О.О. (ВІ КНУ) 

 

ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА 

АДЕКВАТНОСТІ 

На сьогодні комунікативний процес є надзвичайно важливою складовою 
людської життєдіяльності, він знаходиться в основі функціонування суспільних 

систем, сприяє утворенню інформаційних зв‘язків та взаємодії між людьми. 

Зважаючи на глобалізацію інформаційного простору та стрімкий розвиток 
соціальних процесів, комунікацію можна вважати одним із найбільш масових 

та найбільш значущих явищ сьогодення.  

Таке велике значення комунікативного процесу ставить до нього ряд 

вимог, серед яких – потреба у повному розумінні інформації, яку ми 
сприймаємо та подаємо.  

При перекладі обмін інформацією здійснюється за рахунок передачі 

тексту однієї мови (мови оригіналу) мовними засобами іншої (мови перекладу), 

таким чином відбувається заміна тексту. Варто розуміти, що система кожної 
мови має свої особливості на усіх чотирьох рівнях (фонологічному, 

морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному), що, у поєднанні зі 

стилістичними особливостями та граматичною структурою мови 
унеможливлює абсолютно точне відтворення тексту мови оригіналу текстом 

мови перекладу. Таким чином, виникають поняття адекватності та 
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еквівалентності, які визначають рівень відповідності вихідного та цільового 

тексту.   

Існує велика кількість тлумачень термінів «адекватність» та 

«еквівалентність»: дехто ототожнює їх, дехто диференціює на два окремі 
поняття, дехто стверджує, що вони є взаємовиключаючими.  

Вітчизняний науковець В.В. Балахтар пише, що: «Адекватність – це 

вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повна функціонально – 

стилістична відповідність йому. Адекватний переклад – відтворення єдності 
змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. Адекватний переклад враховує і 

змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при цьому ніяких норм, 

є точним і без усіляких неприпустимих перекручень». Еквівалентність авторка 
визначає як: «Збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, 

стилістичної і функціонально – комунікативної інформації, що міститься в 

оригіналі і перекладі. Варто особливо підкреслити, що еквівалентність 

оригіналу і перекладу – це насамперед спільність розуміння інформації, що 
міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на 

почуття реципієнта і яка не тільки експліцитно виражена в тексті, але й 

імпліцитно віднесена до підтексту». 
Поняття еквівалентності у своїх роботах описує шотландський вчений 

Дж. Кетфорд. У своїй теорії еквівалентності він стверджує, що під час процесу 

перекладу перекладач стикатиметься із еквівалентами, які не завжди можуть 

формально відповідати одне одному, але займають лише відносно подібне 
місце в мовах оригіналу та перекладу.  

Опираючись на ці твердження, можна зробити висновок, що адекватність 

– дещо ширше поняття, ніж еквівалентність, вона визначає чіткі межі для 
перекладача та вимагає максимально точного і наближеного до мови оригіналу 

перекладу тексту. Адекватність можна вважати цілком повною схожістю між 

текстом мови оригіналу і мови перекладу, тоді як еквівалентність направлена 

більше на досягнення високого рівня розуміння інформації експліцитно та 
імпліцитно.  

к.т.н. Бабіч  О. (ВІКНУ) 

Погребний  О. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОГО ДИСКУРСУ ТА ЗАСОБИ ЙОГО 

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СПРЯМОВАНОСТІ  

Колективна свідомість своєрідне середовище в якому постійно 
циркулюють різні форми стереотипів та упереджень, вони відображаються у 

дискурсі тематично спрямованому на міжетнічні конфлікти і воєнні дії. Тому 

систематичне вивчення воєнного дискурсу  засобів масової комунікації (ЗМК) є 

доцільним та актуальним в контексті сучасної лінгвістики і критичного аналізу.  
Воєнний дискурс привертає до себе увагу тим, що він є невід‘ємною часткою 

інформаційних і психологічних операцій, які проводяться в комплексі з 

бойовими діями. Так, розроблені методи побудови складних політичних 
евфемізмів дають можливість ЗМК замість вживання концепту ―війна‖ не 

просто підміняти слова й поняття, а використовувати складні мовні конструкції 
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з точно вимірюваними ефектами впливу на колективну свідомість [1]. Автор 

має в своєму розпорядженні широкий спектр засобів та інструментарій для 

продукування чітко запрограмованого на певну дію контенту. Аналогічні 

принципи застосовуються і при вживанні інших мовних засобів подання 
інформації.   

Аналіз тексту воєнного дискурсу включає дослідження макроструктури 

тексту (аналіз заголовків і вступних речень-анотації, які відображають основну 

ідею повідомлення – ―лід‖ – від англ. lead – керувати, займати перше місце) та 
мікроструктури (значення слів та речень), емоційну забарвленість окремих 

маніпулятивних словосполучень, ідіом, тощо. Окрім уникнення прямого 

найменування сучасних форм війни, відрізняються й способи номінування дій 
сторін-учасників конфлікту. Семантичне поле, до якого вони належать, зазнало 

впливу стереотипізації та насичене ідіоматичними зворотами.     

Особливої уваги заслуговує проблема розпізнавання, класифікації та 

розуміння лексичних обмежувачів у цьому розділі дискурсу. Лексичні 
обмежувачі, представлені в інформаційно-аналітичних текстах, заявах, 

інтерв‘ю, мають високий маніпулятивний потенціал та впливають на оцінку 

аудиторією інформації, що подається [1]. За допомогою них та ввідних 
конструкцій створюється невизначеність, захист від хибних інтерпретацій і 

ухилення від відповідальності, а також поширюється суб‘єктивна думка автора 

контенту. Також ввідні конструкції та уточнюючі елементи масштабують зміст 

події та відповідним чином впливають на ефект від сприйнятої інформації: 
Наприклад, це простежується у російськомовних виданнях, що продукуються 

суміжними з Україною країнами: ―Таким образом, с учетом проводимых 

Киевом учений вблизи границы с Белоруссией, можно предположить, что 
украинское руководство, не скрываясь, готовит свои подразделения к ведению 

боевых действий против нашей страны‖ [2]. ―В очередной раз под огонь 

украинских карателей попал многострадальный посѐлок ... . Основной целью 

стали очистные сооружения городского водоканала, что поставило под угрозу 
жизнь и здоровье десятков тысяч человек ‖[3].   

Таким чином, вивчення та систематизація мовних засобів, що формують 

воєнний дискурс, створює фундамент для більш ретельного аналізу текстів та 
його проведення різноманітними методами, для забезпечення широкого 

спектру інтересів при опрацюванні інформаційних джерел.     

Список використаних джерел: 

1. И. В. Жуков. Война в дискурсе современной прессы. Режим доступу: 
http://www.teneta.ru/ rus/ii/ iliazhukov_war.htm. 

2. Лесной спецназ: Украина создала бригаду для войны в Белоруссии. 

Режим доступу: https://rusvesna.su/news/1557937254 

3. Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ. Режим 
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Валевська В.О. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

Фонд фразеологізмів військової тематики англійської мови досить 
великий. Фразеологічні одиниці (ідіоми) – стійкі поєднання слів, значення яких 

повністю або частково переосмислено.   

У англійській військовій лексиці зустрічаються всі види одиниць 

фразеологізмів англійської мови: 
1) зрощення фразеологізмів; 

2) єдність фразеологізмів; 

3) поєднання фразеологізмів. 
Ці види утворюються за стандартними моделями фразеологізмів 

англійської мови зі всім різноманіттям їх варіантів (mudcrushеr - піхотинець, 

cake and whine - строгий арешт). Особливий інтерес представляє ідіоматичність 

ряду одиниць фразеологізмів військової лексики. До ідіом, наприклад, 
відноситься: go over the top - іти в атаку. 

Одним з різновидів військової лексики є слова та фразеологізми, які не 

входять до літературної мови і вживаються, головним чином, в усному 
спілкуванні військових. 

Ці лексичні одиниці відображають фамільярне або гумористичне 

ставлення до предмету мовлення. Для позначення цього шару лексики в 

лінгвістиці використовуються терміни «жаргон» або «сленг». Існує спроба 
розмежувати ці поняття. Під сленгом розуміють конотативно-забарвлену 

лексику та фразеологію, яка не має соціально-професійної обмеженості і є 

загальнозрозумілою, тобто широко вживається в розмовній мові, але 
залишається за межами літературної мови. 

Фонові знання також необхідні для вірного розуміння та адекватного 

перекладу наступних фразеологізмів. «Gulliver effect» - «ефект Гулівера», що 

виявляється у випадку, коли велика мішень здається під натиском великої 
кількості значно менших ворожих об'єктів».  

Серед різних способів перекладу військових експресивних фразеологізмів 

розповсюдженими способами є переклад методом відповідного аналога в іншій 
мові та переклад за допомогою транскрипції, або транслітерації. Широко 

вживається також метод калькування. Так, англійське словосполучення «shock 

and awe» має український аналог «страх і трепет» 

Серед різних способів перекладу військових експресивних фразеологізмів 
розповсюдженими способами є переклад методом відповідного аналога в іншій 

мові та переклад за допомогою транскрипції, або транслітерації. Широко 

вживається також метод калькування. Так, англійське словосполучення «shock 

and awe» має український аналог «страх і трепет» 
Отже, ідіоматичні звороти військової тематики – численна група 

фразеологізмів, велика частина яких за своїми структурно-семантичними 

ознаками відноситься до субстантивних і дієслівних фразеологізмів, що є 
найбільш продуктивними сталими виразами в будь-якій мові; в меншій мірі у 
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військовій сфері представлені модальні і вигукові фразеологізми, що 

пояснюється загальним характером їх вживаності. 

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЕ ЛІНГВІСТИЧНЕ АГЕНТСТВО БУНДЕСВЕРУ – 

ОСНОВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО 

СУПРОВОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ФРН  

Інтенсифікація заходів міжнародного співробітництва Міністерства 
оборони та Збройних Сил України, впровадження в повсякденну діяльність 

стандартів НАТО потребує реалізації нових підходів до організації 

лінгвістичного забезпечення, невід‘ємною складовою якого є перекладацьке 
супроводження. При цьому, досвід провідних країн світу, таких як Сполучені 

Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка є 

надзвичайно корисним для вивчення та аналізу, оскільки зазначені країни 

мають чітку структуру лінгвістичного забезпечення, відповідні підрозділи та 
організації. Слід зазначити, що в багатьох країнах структури, які здійснюють 

лінгвістичне забезпечення, виконують завдання не лише для Збройних сил та 

Міністерства оборони, а й для всього сектору безпеки та оборони.  
У Федеративній Республіці Німеччина питаннями лінгвістичного 

забезпечення Міністерства оборони та Збройних сил займається Федеральне 

лінгвістичне агентство (Bundessprachenamt). Спектр завдань, які виконує даний 

структурний підрозділ, охоплює не лише сектор безпеки та оборони, а й інші 
органи державної влади та урядові організації. 

Свою історію Федеральне лінгвістичне агентство (ФЛА) починає з  1969 

року. Саме тоді було підписано наказ Федерального міністерства оборони ФРН 
про об‘єднання двох Інститутів іноземних мов збройних сил ФРН, Мовної 

школи в Ойскірхені та Служби перекладів Збройних сил в Маннхаймі. 

Об‘єднання зазначених установ в одну структуру було викликано посиленням  

ролі Федеративної Республіки Німеччина в Організації Північноатлантичного 
договору, прагненням вищого керівництва країни пропагувати німецьку мову 

та культуру серед інших країн та потребою ознайомлення німців з іншими 

культурними регіонами. Створення ФЛА сприяло посиленню вже налагодженої 
співпраці між лінгвістичною службою Федерального міністерства оборони, 

науково-дослідними установами, підприємствами та лінгвістичними агенціями 

на національному та міжнародному рівнях. 

На цей час Федеральне лінгвістичне агентство є потужним науковим, 
навчальним, перекладацьким та термінологічним центром, який виконує 

завдання у галузі перекладацького супроводження, термінологічної роботи та 

мовної підготовки. В середньому навантаження ФЛА за рік складає 170000 

сторінок письмового перекладу та близько 20000 годин усного перекладу.  
Тематика письмових перекладів надзвичайно різноманітна, від  документів, які 

стосуються політики безпеки та оборони до технічної документації. 

Спроможності Федерального лінгвістичного агентства дозволяють здійснювати  
перекладацьке супроводження з понад 20 іноземних мов. 
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Своєю повсякденною роботою Федеральне лінгвістичне агентство сприяє 

посиленню спроможностей Бундесверу в Організації Північноатлантичного 

договору, під час виконання завдань в закордонних місіях Бундесверу, 

діяльності у галузі контролю над озброєнням та оборонного співробітництва. 
Структурно ФЛА складається з трьох основних відділів: відділ мовної 

підготовки, відділ перекладу, адміністративний відділ. Завдання з 

перекладацького супроводження виконує відділ перекладу (Abteilung 

Sprachmittlerdienst, SMD). Діяльність відділу не обмежується лише виконанням 
письмових та усних перекладів. Основним завданням відділу також є 

термінологічна та лексикографічна діяльність, облік відомостей про зміни в 

законодавстві з питань перекладацької діяльності, апробація і впровадження 
комп‘ютерних допоміжних перекладацьких програм (автоматизованих систем 

перекладу) і систем машинного перекладу; участь у вітчизняних та 

міжнародних комісіях з контролю за дотриманням мовних норм; співпраця з 

лінгвістичними і перекладацькими службами ФРН та зарубіжних країн; 
професійний відбір фахівців письмового та усного перекладу та інші.  

Федеральне лінгвістичне агентство має чітку та усталену процедуру 

перекладацького супроводження, яка включає наступні елементи: 
1. Отримання замовлення. 

2. Обробка замовлення. 

3. Підготовка проекту. 

4. Переклад. 
5. Перевірка та корегування. 

6. Оцінка якості перекладу. 

5. Надсилання перекладеного тексту замовнику. 
6. Отримання відгуку від замовника. 

7. Архівування проекту. 

8. Покращення та удосконалення перекладацької пам‘яті (Translation 

Memory). 
У своїй роботі відділ перекладу використовує різноманітні електронні 

ресурси та засоби, зокрема систему управління перекладацьким 

супроводженням, автоматизовану систему перекладу ТРАДОС, електронні 
словники (наприклад UNILEX) та термінологічні бази даних (LEXIS, SDL 

MULTITERM)/ 

У Збройних Силах України є всі можливості для побудови аналогічної 

структури, вже існують окремі елементи системи лінгвістичного забезпечення, 
здійснюється підготовка фахівців з військового перекладу. 

Список використаних джерел: 

1. https://docplayer.org/26527704-Das-bundessprachenamt-ein-buntes-

spektrum-an-sprachlichen-herausforderungen-und-beruflichen-optionen.html 
2. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/personal/organisation-

/bundessprachenamt/uebersetzen-dolmetschen 

3.           Terminologie: Epochen – Schwerpunkte – Umsetzungen. Zum 25-
jдhrigen Bestehen des Rats fьr Deutschsprachige Terminologie. Springer Vieweg 

Verlag 

https://docplayer.org/26527704-Das-bundessprachenamt-ein-buntes-spektrum-an-sprachlichen-herausforderungen-und-beruflichen-optionen.html
https://docplayer.org/26527704-Das-bundessprachenamt-ein-buntes-spektrum-an-sprachlichen-herausforderungen-und-beruflichen-optionen.html
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Гуцол М.С. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО НАПОВНЕННЯ АНГЛОМОВНИХ 

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

Багато науковців-лінгвістів стверджують, що військово-технічна 

термінологія та її переклад є одними із найскладніших в галузі перекладу. Адже 

характерними особливостями лексичного наповнення англомовних військово-

технічних текстів є наявність великої кількості багатозначних та 
багатокомпонентних термінів. Не варто також забувати, що наявність великої 

кількості абревіатур і акронімів також притаманна англомовним військово-

технічним текстам. Військово-технічна термінологія англійської мови, за 
свідченням В. Н. Шевчука, безперервно поповнюється новими термінами у 

зв‘язку з безперервним розвитком у сфері науки та оборонно-промислового 

комплексу. 

Основними найбільш яскраво вираженими особливостями англомовних 
військово-технічних текстів є наявність військово-технічної термінології, 

безособовість висловлення, стислість, чіткість і конкретність формулювання, 

точність і ясність викладення, чітке відокремлення однієї думки від іншої, 
легкість сприйняття інформації за рахунок наявності рисунків та креслень, 

відсутність експресивності висловлення.  

Отже, особливості лексичного наповнення англомовної військово-

технічної термінології полягають в системності, стилістичній нейтральності, 
однозначності. Англомовна військово-технічна термінологія має свої чітко 

виражені риси, які проявляються в наявності великої кількості 

багатокомпонентних термінів, активному використанні абревіатур та 
скорочень. 

Дудник Я.О. (ВІКНУ) 

 

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ АБРЕВІАТУР 

СУЧАСНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО 

З моменту отримання незалежності, Україна почала активно 

співпрацювати з іншими державами, органами та організаціями. Проблема 
адекватного та ефективного перекладу дуже гостро стоїть під час проведення 

будь-яких заходів міжнародного співробітництва. ЗСУ та інші структурні 

підрозділи повинні мати підготовлених спеціалістів для забезпечення 

послідовного двостороннього перекладу, який, у свою чергу, є 
найпоширенішим методом перекладацької медіації. 

 Отже, зростає потреба у кваліфікованому перекладацькому 

супроводженні заходів міжнародного співробітництва МОУ та ГШ ЗСУ, а 

також необхідністю опрацювання стандартів НАТО. 
 Військова лексика характеризується великою кількістю скорочень. 

Абревіація це передача максимальної кількості інформації при мінімальному 

застосуванні мовних засобів, тобто підвищення ефективності комунікаційної 
функції. Військові тексти знаходяться в межах двох стилів: офіційно-ділового 

та науково-технічного. На офіційний нам вказує постійне застосування мовних 
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кліше та інфінітивних зворотів, щодо технічного, то це застосування 

вузькоспеціальних термінів. Все це пов‘язане з відповідним функціональним 

навантаженням, яке характеризує військову сферу: чіткість та конкретність 

мовних формулювань, точність та ясність змістового викладу, пряме будування 
речень, легкість сприйняття. Саме ці факти і пояснюють використання 

абревіатур. При перекладі таких мовних форм, в першу чергу треба звертатися 

до словника, але, на жаль, не завжди вдається знайти відповідник. Тому 

перекладач повинен володіти основними прийомами перекладу абревіатур.  

 

к.пед.н., доц. Златніков В.Г. (ВІКНУ) 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВВНЗ 

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміють спрямованість 

освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) та 
предметних компетентностей особистості. Якщо сфера життя, в якій людина 

відчуває себе здатною до ефективного функціонування (тобто компетентною), є 

достатньо широкою, то йдеться про так звані ключові, чи життєві, 
компетентності. Якщо ж компетентність розповсюджується на вужчу сферу, 

наприклад, у рамках певної наукової дисципліни, то можна говорити про 

предметну чи галузеву компетентність. 

Із численного арсеналу методів навчання адекватними завданнями 
компетентнісного підходу дослідники називають метод проектів, портфоліо, 

освітні технології «Дебати», «Розвиток критичного мислення через читання та 

письмо», частково-пошукові та дослідницькі методи навчання, які 
передбачають самостійну активну діяльність слухачів, задіяння та розвиток їх 

творчого потенціалу, уміння самостійного опрацювання додаткових джерел, 

комунікативні (особливо за умови роботи у групі) та організаційні вміння. 

Очевидно, що у процесі формування іншомовної комунікативної 
компетентності майбутнього фахівця потрібно враховувати специфічні вимоги 

й умови професійної діяльності, систему виробничих зв‘язків, її предметно-

технологічний, соціальний і психологічний контексти. Тому викладачам 
іноземної мови потрібно тісно співпрацювати з профільними кафедрами, 

узгоджуючи тематику занять і стиль мовної поведінки, який найбільш 

доцільний у тій чи іншій ситуації професійного середовища.  

Найбільш ефективними технологіями формування іншомовної 
професійної комунікативної компетентності в навчанні англійської мови 

вважають інтерактивні види діяльності. Сутність інтерактивного навчання 

полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов організації 

постійної, активної, навчально-пізнавальної взаємодії слухачів.  
Мета застосування інтерактивних методів і технологій у навчанні  

англійської мови:  

– залучення всіх слухачів до активного спілкування на занятті; – 
формування позитивної міжособистісної взаємодії в колективі;  



 279 

– розвиток умінь і навичок виконання різних видів діяльності в 

стандартних і нестереотипних ситуаціях, умінь критичного і творчого мислення 

під час розв‘язання професійних завдань;  

– навичок роботи в команді.  
Перевагами такого підходу до навчання є насамперед можливість 

ефективно використовувати академічний час, сприяти створенню комфортних 

психологічних умов для суб‘єктів навчального процесу, а також заохочувати 

слухачів до співпраці, що стимулює розвиток комунікативних навичок і 
творчих здібностей. 

Король В.Г. (ВІКНУ) 

Бурдюг О.В. (ВІКНУ) 
 

КОМУНІКАЦІЙНО-КОНТЕНТНИЙ СПРОТИВ АГРЕСОРУ 

Зараз, в час глобального протистояння світу та України одвічному ворогу 

– московській імперії – значення соціолінгвістики, зокрема термінології, та  
особливостей комунікаційно-контентної безпеки (передусім потокової 

динаміки публічного контенту) зростає в рази. Пов‘язане воно насамперед з 

намаганням сучасного режиму Кремля знову затягнути українців в горловину 
імперського сприйняття історії, а також нав‘язати нам певні лінгвістичні та 

терміни і категорії, які в своїй основі є породженням і продовженням 

комунікаційно-контентних агресій московитів. 

Прикро, що ні державні органи, які відповідають за інформаційну 
протидію ворогу, ні суспільство в особі представників ЗМІ, ЗМК, громадських 

рухів, які завжди мали б з особливою гостротою реагувати на інформаційні 

агресії, не надають належної уваги застосуванню слів, словосполучень, виразів 
тощо, що містять у собі приховані виклики та прямі загрози для національної 

безпеки. 

Так, досить часто у ЗМІ та навіть деякими офіційними особами  

використовується термін «конфлікт». І ніхто не здіймає галасу, що 
застосовування цього слова для позначення агресії нинішньої РФ проти 

України переводить для мільйонів осіб міжнародної спільноти сприйняття 

сутності подій, що відбуваються, на рівень громадянського протистояння або, у 
крайньому випадку, невеликого непорозуміння на кордоні між двома сусідніми 

країнами. 

Використання таких виразів як «1 армійський корпус ДНР», «1-ша окрема 

мотострілецька бригада «Слов‘янська», «Батальйон «Одесса», «Народне 
ополчення Донбасу», «Армія Новоросії» тощо є нічим іншим як публічною 

легітимізацією терористичних утворень на Сході України і надання їм через 

комунікаційно-контентні засоби впливу ознак державності, а згодом і 

юридичної сили. 
Слід усвідомити, що на відміну від часів минулої суспільно-публічної 

статики, коли у нас був час на послідовне, системне, комплексне, роз‘яснення 

ситуації, виправлення контентних помилок, що виникли, в сучасних умовах 
динамічної потокової інформаційної безперервності такого часу немає. Тому 

для офіційного публічного використання потрібна точність формулювань, 



 280 

чіткість викладення, однозначне трактування. Це необхідно і для того, щоб 

вітчизняне суспільство наші стратегічні союзники краще розуміли і 

підтримували нас без зайвих вагань. 

Король В.Г. (ВІКНУ) 
 

В ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ВИЗНАЧЕННІ ТЕРОРИЗМУ В ОРДЛО 

МАЄ БУТИ ЧІТКІСТЬ І ЯСНІСТЬ 

На державному, а значить і на міжнародному рівні необхідно в 
нормативно-правовому сенсі закріпити використання термінів і понять, які 

використовуються в офіційних документах і в ЗМІ та соцмережах, щодо 

визначення процесів та явищ, з якими ми (держава і суспільство) стикаємося в 
ході гібридно-месіанських агресій путінської РФ проти України. 

Такі вирази як «гуманітарний конвой» (насправді офіційно зареєстроване 

вторгнення РФ в Україну), «ополченці» (доцільно – путінські терористи), 

«політв‘язні» (доцільно – путінські заручники) тощо є спотворенням (навіть в 
лапках) сутності самих явищ, про які йдеться та переведенням суспільної 

свідомості в парадигму кремлівської постправди, тобто емоційно-

заангажованого визначення події, ситуації, персон. І саме через таке 
нав‘язування потрібних агресору термінів і виразів створюється необхідний 

Кремлю лінгвістичний ландшафт* певної території або навіть країни світу. 

Якщо ми використовуємо, наприклад, термін «окупант» як цілком 

логічний по відношенню до путінських найманців або кремлівських збройних 
підрозділів, що ведуть бойові дії на території України проти нашої суверенної 

держави, то очевидно, що в цій ситуації ми маємо підкріпити свою позицію 

законодавчо. Тобто термін «окупант» повинен мати точну характеристику 
нормотворчого характеру національного законодавства і тоді це може бути 

додатковим аргументом на міжнародному рівні, наприклад при слуханні справ 

«Україна проти Російської Федерації» у Міжнародному суді ООН, 

Міжнародному трибуналі з морського права чи Європейському суді з прав 
людини. В публічному просторі термін окупант може доповнюватися 

синонімічним рядом на кшталт «загарбник», «терорист», «злочинець», 

«бандтерористичні угрупування» тощо. Таким чином ми створюватимемо 
власний та міжнародний (згадаймо скільки країн потерпає від путініства у світі) 

словник характеристик проявів агресії з боку РФ, а на місцевому рівні він може 

доповнюватися діалектними характеристиками, які відображатимуть 

традиційне ставлення населення до загарбників і одночасно продукуватимуть 
новий мовний ландшафт населених пунктів. 

Навіть законодавчий термін ОРДЛО (окремі райони Донецької та 

Луганської областей) в сучасних умовах доцільно удосконалити, замінивши 

слово «окремі» на «окуповані». Так ми досягнемо ясності і чіткості в розумінні 
ситуації і вживанні терміну відповідно до сутності. 
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Косяк В.П. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

На сьогодні спостерігається розширення військово-технічного 

співробітництва з країнами НАТО Збройними Силами України, стрімкий 

розвиток військового виробництва техніки та вихід на міжнародні ринки, 
з‘являється нова військово-технічна термінологія, постачаються зразки 

озброєння та військової техніки на міжнародний ринок. Усі вищеперелічені 

фактори сприяють виникненню потреби систематизації та перекладу військово-
технічної багатокомпонентної термінології. Адже у майбутньому це може бути 

використано у навчальних центрах під час проведення багатонаціональних 

тактичних навчань, під час спільного виробництва високотехнологічних зразків 

озброєння та військової техніки з країнами-партнерами, при проведенні 
інспекційних перевірок та здійсненні візитів у рамках міжнародних 

домовленостей, а також для узгодження єдиного погляду на певні 

багатокомпонентні терміни військово-технічних текстів англійської мови з 
метою інтегріції з країнами-членами НАТО. 

За класифікацією, запропонованою В.В. Балабіним, військові тексти 

поділяються на воєнно-політичні, військово-спеціальні та військово-технічні. 

Останні характеризуються особливою складністю їх перекладу. Характерною 
відмінністю цих текстів є висока термінологічність і граматично точне, чітке 

викладення матеріалу. Під час здійснення перекладу таких текстів необхідно 

керуватися логічною, а не емоційно-почуттєвою стороною викладу. 
Відповідно до поділу словосполучень, запропонованого І.Р. Вихованцем, 

простими являються двокомпонентні словосполучення, ускладненими – ті, що 

складаються мінімально з трьох компонентів, а до складних відносимо терміни-

словосполучення з кількістю компонентів від трьох до п‘яти й більше. 
Багатокомпонентні терміни – словосполучення, які фіксують не усі словники, 

оскільки їх можна розкласти на менші. Здатність бути цілісним позначенням 

наукового поняття являється основним у визначенні довжини терміна, лише 
потім – його кількісне наповнення компонентами. Оскільки термін – це не 

просто слово, і його точність набагато важливіша за розмір.  

Величина словосполучень зумовлює певні труднощі у користуванні. 

Довгі словосполучення здебільшого зберігають свою форму тоді, коли їх рідко 
використовують. Словосполучення, які використовують часто, зазвичай 

підлягають скороченню шляхом втрати окремих компонентів, тобто шляхом 

еліптизації. Проте їх довільне скорочення часто зумовлює порушення однієї з 

вимог, що висуває сучасна мова науки й техніки до терміна – його точність. Як 
наслідок, головне завдання під час стандартизації та перекладу англомовних 

багатокомпонентних термінів військово-технічних текстів – забезпечення 

оптимальної довжини цих термінів. Оптимальною довжиною терміна вважають 
таку, яка дає змогу доволі точно передати основні ознаки спеціального поняття. 
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Лісниченко М.Е. (ВІКНУ) 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Військовий переклад відрізняється від будь-яких інших, широким 
використанням військової термінології, насиченістю спеціальною військовою 

лексикою, великою кількістю військової номенклатури, спеціальних скорочень, 

умовних позначень, що застосовуються виключно у військових текстах тощо. 

Все це пов‘язано з тим, що під час військового перекладу велике значення має 
точність перекладу, адже перекладений матеріал може слугувати основою для 

прийняття важливих рішень, проведення військових операцій, тощо. Тому 

адекватність перекладу передбачає не тільки точну передачу змісту матеріалу, 
але і більш ретельну передачу його структурної форми, послідовності викладу і 

ряд інших чинників, які можуть здаватися непотрібними, формальними, але 

мають велике значення для військового фахівця. 

Військово-технічний переклад є складним та неоднорідним, він містить 
велику кількість технічних термінів, в ньому можна виділити риси, властиві 

науковому перекладу.  

Змістовно-тематичне наповнення під час перекладу визначається їх 
сферою функціонування, що включає внутрішню та зовнішню балістику, 

стрілецьку зброю, бойову техніку, ракетно-артилерійське озброєння, авіаційну 

техніку та озброєння, озброєння військово-морських сил, спеціальну техніку, 

тактико-технічні характеристики цього озброєння. 
Характерною особливістю військово-технічного перекладу є насиченість 

загальнонауковими та загальнотехнічними, військовими галузевими та 

вузькоспеціальними термінами, а також майже повна відсутності образно-
емоційного забарвлення. 

Військово-технічний переклад використовує функції опису озброєння та 

військової техніки, пояснення технічної документації, передачі (обміну) 

науково-технічної інформації, висвітлення аспектів військово-технічного 
співробітництва.. 

Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ СЛОВОТВІРНИХ МОДЕЛЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ 

Один з найпоширеніших способів словотвору є афіксація, яка представляє 

собою приєднання афікса (суфікса, префікса або обох) до основи слова.  
Матеріалом дослідження виступає корпус англійських текстів військово-

спеціальної тематики загальним обсягом у 2 792 532 слів. Власне сам корпус – 

це електронне зібрання текстів, впорядковане, організоване й оформлене 

певним чином, призначене для наукового та практичного вивчення  мови. 
Корпус характеризується показовістю, або збалансованим складом текстів, що 

дозволяє використовувати його для тестування пошукових машин, систем 

перекладу, а також використовувати його в різних лінгвістичних дослідженнях. 
Корпус має важливе значення для викладання мови, оскільки за допомогою 

корпусу можна швидко і ефективно перевірити особливості вживання 
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незнайомого слова або граматичної форми. Корпус полегшує як викладання 

мови, так і сам процес пов'язаної з нею професійної діяльності даючи змогу 

детально опрацьовувати мовні одиниці різних рівнів, оперувати максимальною 

кількістю інформації про певний текст, підвищує рівень перекладу та його 
відповідність мовним нормам. 

Суфіксація як спосіб слово- та формотворення являє собою приєднання 

суфіксів до коренів та основ.  

Група 1. Словотвірний тип зі словотвірним формантом -al. Спосіб 
словотворення: афіксальний, суфіксальний. Загальне словотвірне значення: 

“відношення до того, що позначене основою”.  Загальна кількість випадків 

вживання перевищує 80000. Загальна кількість новоутворень – більше 25.  
Суфіксальна морфема -al тяжіє до основ складних слів на -ics (tactical, 

logistical, aeronautical), -ment (developmental, departmental, regimental), -sion, -tion 

(divisional, operational, observational, navigational, two-dimensional). У деяких 

випадках для передачі словотвірного значення відносини використовується 
морфема -ical - алломорф суфікса -al. У нас немає підстав вважати її окремим 

суфіксом, так як структурно морфема є розширення ад'єктивного суфікса -al за 

рахунок приєднання до нього -ic- і виконує ті ж функції, що і морфема -al. У 
межах цієї групи визначається дві підгрупи. 

Підгрупа 1. Відіменникова модель N + - al → Аdj. Дослідження вибірки 

слів, утворених за цією моделлю, дозволяє зробити такі висновки:  

1. Ця підгрупа має високу продуктивність в англійських текстах 
військо-спеціальної тематики ( понад 25 лексичних одиниць). 

2. Похідні слова відіменникової моделі можуть утворювати 

багатокомпонентні терміни і,  наприклад nongovernmental organisation – 
неурядова організація. 

3. Словотвірний формант –al перекладається українською мовою 

відносними прикметниками.  

Таблиця 1. Відіменникова модель N + - al → Аdj 
ғ 

ғ 

Суфікс Словотвірна 

модель 

Семантичне  

значення 

суфікса 

Семантична 

ознака 

твірн. 

Слова 

Словник Приклади Переклад 

1 -al N+-al → 

Аdj 

Втво вп сп operational оперативний 

2 -al N+ -al → 

Аdj 

Втво вп зв medical медичний 

3 -al N+ -al → 

Аdj 

Втво вп сп logistical логістичний 

Умовні позначки: втво - „відношення до того, що позначено основою‟ ; 
вп- відіменниковий прикметник‟; зв – „загальновживаний словник‟; сп – 

„спеціальний словник‟. 

Підгрупа 2. Віддієслівна модель V + -al → N 

 Дослідження вибірки слів, утворених за цією моделлю, дозволяє зробити 

такі висновки:  
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1. Ця підгрупа має низьку продуктивність в англійських текстах 

військо-спеціальної тематики ( менше 8 лексичних одиниць). 

2. Найбільшу продуктивність має друга словотвірна модель. 

3. Словотвірний формант –al перекладається українською мовою 
віддієслівними іменниками на –ння. 

 

Таблиця 2. Відієслівна модель V + -al → N 
ғ Суфікс Словотвір-

на модель 

Семантичне  

значення 

суфікса 

Семантична 

ознака 

твірн. 

Слова 

Словник Приклади Переклад 

1 -al V+ -al → 

N 

оп ві зв removal вилучення 

2 -al V+ -al → 

N 

втво ві зв denial відмова 

3 -al V+ -al → 

N 

у ві зв approval погодження 

Умовні позначки: оп- „ознака протидії‟; у- „узгодження‟;  втво - 
„відношення до того, що позначено основою‟ ; ві – віддієслівний іменник;  зв – 

„загальновживаний словник‟. 

Усі суфікси, які піддалися аналізу, можна  розділити на: суфікси, які 

характеризуються дуже високим ступенем продуктивності і активно беруть 
участь в утворенні нових слів, наприклад: -al, -ing, -ion, -ly, -ive, -ment, -ty/-ity. 

Продуктивні суфікси, які використовуються досить активно для утворення 

нових слів. У цю групу входять такі суфікси, як: -ize, -like, -ness, -or, -able/-ible. 

Малопродуктивні суфікси, які характеризуються низьким ступенем 
продуктивності у військово-спеціальній тематиці: -ant/-ent, -ee, -less. 

Непродуктивні суфікси: -free, -man, -proof. 

 

Литвиненко Д.С. (ВІКНУ) 

 

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ 

ВІЙСЬКOВИХ ФРАЗЕOЛOГІЗМІВ 
Збільшення інтенсивнoсті прoведення міжнарoдних навчань з 

англомовними країнами-членами НАТО та Європейського Сoюзу призвело до 

появи великої кількості матеріалів, які потребують дослідження та перекладу 
українською мовою. Одними з них є сучасні американські військові 

фразеологізми.  

Сучасна військова термінологія, а особливо фразеологізми, не є сталою. 

Застаріла термінологія деяких лексичних одиниць, зміна їх значень та поява 
нових термінів зумовлює постійну зміну військової лексики.  

Найскладнішим у перекладі військових термінів є слова та вирази, які 

існують лише в вихідній мові, що зумовлює необхідність використання 
перекладу шляхом опису значення, або дослівного перекладу.  

Фразеологізми – це усталені поєднання слів, що відіграють в мові роль 

цілісного за значенням виразу. У військовій термінології існують вислови, які в 
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oсновному вживаються в усному спілкуванні військових і не віднoсяться до 

літературної мови. Ці вирази зoбражають сатиричне або панібратське спілкування 
з кимoсь. Для позначення таких фразеологізмів використовується термін «сленг», 
що oзначає забарвлену лексику, яка не має сoціально-прoфесійнoї обмеженості і є 
загальновживаною в рoзмовній мові. 

Отже, все це зумовлює важливість систематизації американських військових 
фразеологізмів та ставляться наступні завдання:  

‒  дослідити лексико-граматичні особливості сучасних американських 
військових фразеологізмів  ; 

‒  укласти глосарій найчастіше вживаних сучасних американських 
військових фразеологізмів. 

к.і.н., доц. Любовець Г.В. (ВІКНУ) 

 

НЕБЕЗПЕКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ БРЕХНІ ЧЕРЕЗ ФЕЙКОВІ ФОРМАТИ 

ПОТОКОВОГО КОНТЕНТУ 
Сьогодні ми констатуємо створення фейк-індустрії, побудованої за 

стилістикою фейк-дизайну, як формування нової публічної реальності. Ця 

індустрія виходить на рівень домінування в динаміках інформаційних потоків, які 
щосекунди вливаються в мізки мільйонів споживачів завдяки технологічним 
можливостям комунікаційно-контентного інструментарію. Провідником цієї 
індустрії фейків у світі є політичний режим нинішньої Російської Федерації. 
Пособниками кремлівських комунікаційно-контентних терористів є авторитарні та 
диктаторські режими (колективне путінство), які зазвичай продукують 
несприйняття і ненависть до ліберально-гуманістичних засад демократії, зокрема 
під гаслами антиглобалістських рухів. На жаль, світова цивілізаційна демократія 

на цьому етапі виявила неспроможність до адекватної протидії фейк-наступу. 
Насправді загроза для демократії настільки очевидна і глобальна, що без 
пришвидшення трансформаційних процесів щодо адаптації до нових викликів 
вона може просто безслідно зникнути в безодні неоварварства.  

Термін «фейк» нині є досить модним, його часто використовують  для того, 
щоб зневажити незручну інформацію чи навісити ярлик. Цим, до речі, активно 
користується президент США Дональд Трамп. Водночас термін слугує 
прикриттям для багатьох різних станів інформації, яку нав‘язують споживачу для 

просування певної тематичної заданості, необхідної для формування громадської 
думки в інтересах фейковиробника. Розмитість (парасольковість) цього поняття 
досить часто не дозволяє усвідомити сутність самого факту, події чи ситуації. 
Недарма у Великій Британії на офіційному рівні цей термін заборонений урядом 
до використання, натомість вживається термін «дезінформація». 

 

к.і.н., доц. Любовець Г.В. (ВІКНУ) 

 
НОВІ РЕАЛІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Прикладів багатогранної діяльності путінських технологічних центрів в 

інформпросторі можна наводити безліч. Аналіз дій Кремля в публічному 
просторі свідчить, що путінці досягли технологічної майстерності в тому, щоб 
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подавати правду як фейк, а брехню і фальсифікації – як доведену істину, котру 

споживачі не піддають сумніву. 

Ситуативно-подієва палітра позицій і проявів практик глобального 

гібридного тероризму та месіанських агресій Кремля вказує на те, що щільність 
та стилістична енергетика фейкового контенту створює комунікаційно-

контентну реальність спонукання до дій, насамперед – політичного 

істеблішменту різних країн. 

Сьогодні як даність ми фіксуємо періодичну і одночасно системну появу 
геостратегічних фейк-подій, які вміло створюють путінські  спеціалісти з 

потокового контенту. Вони стають контентно-комунікаційним тлом для фейк-

реальностей у сучасному глобальному публічному просторі. Більше того, ми 
можемо констатувати існування глобальної фейк-індустрії, яку продукує на світ 

Кремль. 

Все це підтверджує висновок: інформаційна безпека держави, зокрема її 

комунікаційно-контентна складова, на нинішньому етапі державного розвитку 
перебуває в абсолютно нових реаліях, які наразі не зафіксовані відповідними 

інституціями і не визначені законодавством. Цей логічний підсумок можна 

трансформувати і на міжнародну спільноту. 
Що робити із фейками зараз, без технологічних можливостей, 

ресурсів, розуміння?  

Головне – не популяризувати їх. Необхідно узагальнювати, 

класифікувати, ранжувати та показувати як інструмент технології нищення 
розуміння правди.  

Опрацювати протокол експертизи появи фейка у статиці, динаміці та 

наддинаміці, визначити спільні риси та відмінності.  
Дослідити умови зростання попиту на фейковий контент, перспективу 

занурення великих територій (мас населення) у фейк-реальності і можливості 

нейтралізації цієї індустрії. 

Визначити запобіжники комунікаційно-контентної безпеки у сфері 
комунікацій, політики, бренд-монополій, корпоративно-статусних зон тощо, які 

обмежать вплив фейк-індустрії тощо. 

 

Матюшко Ю. (ВІКНУ) 

 

ПОСТ-ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ 

ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
На цей момент, під час стрімкого розвитку оборонного сектору, 

переведення штабів ЗСУ на J, G, A, N, S структури, та розробки і впровадженні 

в усіх сферах діяльності України стандартів та процедур, прийнятих у 

державах-членах НАТО, зростають вимоги до якості лінгвістичного 
забезпечення військ (сил) під час міжнародного військового співробітництва. 

Оскільки метою лінгвістичного забезпечення військ (сил) є якісна реалізація 

завдань замовника перекладу та покращення іміджу України, тому 
ефективність виконання перекладу напряму залежить від високоякісної 
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кваліфікації та компетентності військового перекладача, який безпосередньо 

виконував переклад.  

На думку більшості дослідників, пост-перекладацьке редагування тексту 

перекладу є одним з основних етапів виконання перекладу. Пост-перекладацьке 
редагування є не тільки приведенням тексту перекладу у відповідність до 

встановлених норм, але й також є редагуванням перекладу згідно зі 

стандартами. Тобто, редагування є одним з головних чинників якісного 

перекладу. 
Процес редагування полягає у перевірці інформації з метою 

удосконалення або виправлення її структури, змісту, відповідності, 

завершеності, логічної послідовності, методів презентації. 
Від перекладача вимагається не тільки бути фахово компетентним, 

надавати якісне перекладацьке супроводження, а ще й забезпечувати 

редагування письмового перекладу.  

Виокремлюються декілька етапів процесу пост-перекладацького 
редагування тексту перекладу. Наприклад, ознайомлення з текстами мови 

перекладу та мови перекладу, порівняння текстів, включаючи ретельну 

перевірку, що передбачає роботу зі словниками та перевірку відповідності слів 
у текстах, перевірка на наявність граматичних помилок, і в кінці кінців, 

внесення смислових і стилістичних правок.  

З цього можна зробити висновок, що для найвищого показника якості 

перекладу, процес пост-редагування є надзвичайно важливим, не лише тому, 
що покращує якість перекладу і служить інструментом контролю якості, але ще 

й тому що представляє собою спосіб тренування професійних навичок при 

підготовці військових перекладачів. 
 

Мельниченко О.О. (ВІКНУ) 

 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

На сьогодні Україна співпрацює з багатьма країнами світу у різних 

сферах, зокрема і у військовій. У зв‘язку з бажанням України стати країною-
членом НАТО, з кожним роком збільшується її міжнародне співробітництво у 

цій сфері. Зростає співробітництво України саме у військово-технічному 

напрямку у зв‘язку з розвитком оборонного комплексу, а з ним і потреба у 

здійсненні лінгвістичного забезпечення. Саме тому виникає необхідність у 
дослідженні граматичних особливостей перекладу військово-технічних текстів 

для поліпшення майбутнього перекладацького супроводження. 

Граматичні особливості перекладу є одним з основних факторів, який 

впливає на адекватність перекладу військових матеріалів. Саме тому, для 
точної та зрозумілої передачі змісту, необхідно чітко розуміти їх граматичні 

складові. У військово-технічних текстах зустрічається велика кількість 

складних по структурі речень з сурядними та підрядними зв‘язками всередині 
них. Переклад таких речень вимагає уміння розбиратися в їх граматичній 

структурі та якісного знання мови. Також граматичною особливістю 
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англомовних військово-технічних текстів є вживання особливого порядку слів 

(інверсії) і використання спеціальних конструкцій, так само наявність великої 

кількості скорочень, абревіатур та акронімів має великий вплив на граматичну 

структуру. Разом з цим, головні принципи визначення тем і рем під час 
членування англомовних військово-технічних текстів є одним з  вирішальних 

факторів адекватності перекладу. 

Вироблення навичок розпізнавання граматичного контексту – складний 

процес, який потребує значних зусиль. Тому необхідно знати та вміти виявляти 
смислові зв‘язки між словами, інакше кажучи, розпізнавати і прогнозувати 

граматичні особливості кожного мовного явища. Між тим, правильне розуміння 

змісту речення визначається не стільки значенням окремо взятих слів, скільки 
їх формою та синтаксичною функцією, тобто граматичним контекстом. 

Граматичним контекстом можуть бути форма слова, послідовність слів у 

словосполученні, наявність або відсутність артикля, прийменника і т. ін. 

 

Нікіфорова О.М. (ВІКНУ) 

 

КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ 

ТЕКСТІВ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ 

Аналіз жанрово-стильових особливостей текстів воєнно-політичної 

тематики дозволяє встановити основні категорії жанрів зазначених текстів, які 

повинні адекватно відтворюватись у перекладі. Центральною 
формоутворювальною категорією текстів воєнно-політичної тематики 

офіційно-ділового стилю є категорія модальності. Це функціонально-

семантична категорія, яка виражає різні види відношення висловлення до 
дійсності та ставлення мовця до змісту висловлювання. Модальність може мати 

значення «ствердження», «наказу», «побажання» і може виражатися 

спеціальними формами способу, інтонації, а також модальними словами 

(наприклад, «можливо», «необхідно», «повинен») [1, с. 72]. 
Імперативна функція спонукання до дії є специфікою указів Президента 

України, які вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України, та самих рішень, якими затверджуються такі жанрові форми як 
Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина та Стратегічний оборонний 

бюлетень. Для підкреслення категоричності вживається неозначена форма 

дієслова (інфінітив) у значенні наказового способу. При цьому, виконання 

постанов передбачається в майбутньому – безпосередньо після оприлюднення 
документу, а імперативність не допускає можливостей змін встановлених 

вимог. Постанови подаються у вигляді переліку чітко визначених дій і 

обов‘язків суб‘єктів, який однозначно сприймається як наказ. Наприклад:  

Відповідно до статті 107 Конституції України, частини другої статті 
2 Закону України "Про основи національної безпеки України" постановляю: 1. 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 

травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" 
(додається). 2. Схвалити Стратегічний оборонний бюлетень України 

(додається). – Pursuant to Article 107 of the Constitution of Ukraine, Article 2 



 289 

section two of the Law of Ukraine “On Fundamentals of National Security of 

Ukraine”, I hereby decree: 1. To enact the decision of the National Security and 

Defence Council of Ukraine of May 20, 2016 “On the Strategic Defence Bulletin of 

Ukraine” (attached). 2. To approve “the Strategic Defence Bulletin of Ukraine” 
(attached). 

У наведеному мікроконтексті модальність відтворюється в англійській 

мові за допомогою інфінітива дієслова з часткою to. Таким чином, як в 

оригіналі, так і в перекладі форма дійсного способу дієслів у значенні 
наказового способу виступає засобом вираження модальності. 

Іншим засобом вираження модальності виступають модальні дієслова. 

Наприклад: 
Державне управління має ґрунтуватися на принципах верховенства 

права, рівності громадян перед законом, чесності та прозорості влади, а його 

пріоритетом повинен стати захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян, національних інтересів України. При цьому слід забезпечити: … – 
Public administration shall be grounded on the principles of rule of law and equality 

of citizens before the law, honesty and transparency of public authorities, and its 

priority shall be the guaranteed protection of rights, freedoms and legitimate 
interests of people as well as national interests of Ukraine. In this context the 

following tasks are to be fulfilled:… 

У наведеному прикладі модальні дієслова має, повинен, слід у поєднанні з 

дієсловами недоконаного виду (ґрунтуватися) та неозначеної форми (стати, 
забезпечити) відтворюються в англійській мові за допомогою модальних 

дієслів shall та to be to. Отже, у тексті оригіналу і перекладу модальність 

необхідності реалізується на граматичному рівні. 
Засобами вираження модальності на лексичному рівні виступають 

модальні слова, що позначають необхідність, обов‘язковість, повинність, тощо. 

Наприклад: 

Реформу необхідно впроваджувати таким чином, щоб мінімізувати 
можливий негативний вплив на бойову готовність та спроможності сил 

оборони. – The reform must be implemented to minimise the potential negative effect 

on combat readiness and capabilities of the defence forces. 
У перекладі модальне слово необхідно відтворюється за допомогою 

модального дієслова must, яке повністю передає модальне значення 

необхідності. 

Отже, категорія модальності є специфічною жанровою особливістю 
текстів воєнно-політичної тематики. У перекладі досліджених жанрів 

модальність передається переважно тими ж засобами, якими вона знаходить 

вираження у тексті оригіналу, тобто повними граматичними еквівалентами. В 

окремих випадках модальність реалізується на лексико-граматичному рівні, 
коли неозначену форму дієслів підсилюють дію додаткові лексичні засоби та 

модальні слова: необхідно, в установленому порядку, у тримісячний строк, 

тощо. 
Список використаних джерел: 
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1. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в 

русском языке / В. В. Виноградов. – В кн.: В. В. Виноградов Избранные труды. 

Исследования по русской грамматике / В. В. Виноградов. – Москва: Наука, 

1975. – С. 53–87. 

Невмержицький І.В.( ВІКНУ) 

 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ 

МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СУПРОВОДЖЕННЯ В 

ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Модель перекладацької діяльності визначається, власне, розумінням 

самого процесу перекладу. Перекладознавці по-різному розглядають поняття 
процесу перекладу. Ми ж, в основному, будемо концентруватися саме на 

трансляційно-інтерпретативній функції (ТрІФ) перекладача, яка 

розглядається нами як його здатність правильно сприймати текст вихідної мови 

з будь-яких носіїв, визначати його зміст, комунікативну мету, інваріант та 
передавати його мовою перекладу із дотриманням адекватності та 

еквівалентності за широкого спектру умов, комунікативних ситуацій та 

особливостей обстановки. 
Розглянемо існуючі підходи до побудови моделі перекладацької 

діяльності. У своїй статті Л.-Р. Штайгельбауер виділяє три моделі процесу 

перекладу: інтерпретативна (тлумачна), функціональна (прагматична) і 

експериментальна [2]. 
В цілях нашого дослідження зосередимось на перших двох. 

Інтерпретативна модель процесу перекладу фокусується на передачі 

сенсу повідомлення. Прихильники цієї моделі (Д. Селесковіч, М. Ледерер та 
ін.) стверджують, що процес перекладу полягає у еквівалентній передачі змісту 

оригінального повідомлення мовою перекладу. Так, інтерпретативна модель 

відображається такою схемою: «розуміння-девербалізація-

передача(відтворення) змісту» із врахуванням,  пристосуванням до певних 
особливостей сприйняття цільової аудиторії.  

Євсевій Софроній Ієронім так характеризував свій підхід до моделі 

перекладацької діяльності: «передаю не слово словом, а думку думкою» (за 
винятком Святого Письма, «де і самий порядок слів є таємниця») [3]. Таку 

доволі лаконічну, проте безперечно ґрунтовну, характеристику можна по праву 

вважати фундаментальною тезою-описом інтерпретативної моделі 

перекладацької діяльності. 
Фаза девербалізації в контексті інтерпретативної моделі є таким-собі 

каменем спотикання і предметом диспутів для багатьох перекладознавців: 

дехто (Д. Селескович, М. Ледерер та ін.) вважає за потрібне виділяти фазу саме 

переходу в позамовну, метамовну площину, де оперують самі лише сенси, 
денотати, без позначення їх засобами жодної мовно-знакової системи; дехто ж 

(Л. Нелюбін та ін.) не виділяє цю фазу окремо, очевидно вважаючи, що вона де-

факто є частиною процесу розуміння і не потребує окремої уваги.  
Ми схиляємось до думки першої категорії науковців, адже саме 

психолінгвістичний вихід перекладача в позамовну, метамовну площину 
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забезпечує адекватне сприйняття сенсу повідомлення, його семасіологічно -

питомого ядра і подальшу передачу цього сенсу без (або з найменшою 

допустимою) інтерференцією із знаковою системою чи то мови перекладу, чи 

то мови оригіналу. 
Наступна – функціональна (прагматична) модель перекладацької 

діяльності. Основною рисою цієї моделі є зосередженість на прагматиці, 

функції тексту, його скопосу. Тут переклад розглядають як акт комунікації, в 

якому роль перекладача полягає у розумінні вихідного тексту та його перекладу 
у новій версії для нової цілі [2]. 

Важлива концепція в рамках функціональної моделі перекладу висунута К. 

Норд і далі просунута перекладознавцями Ж. Дансет та  
К. Менар, що полягає у «нелінійності процесу перекладу у часі».  

У рамках цієї концепції такі фази процесу перекладу як розуміння та 

девербалізація, об‘єднуючись, становлять собою циклічний процес («циклічна 

модель» - «looping model»). Так, за думкою К. Норд, переклад – це нелінійний 
процес, що починається з однієї точки В (В – вихідний текст) і завершується 

кінцевою точкою П (П – текст перекладу), а циклічний, круговий процес, який 

здійснюється перекладачем повторно у ході його розумової психолінгвістичної 
діяльності. 

Отже, розглянувши існуючі загальнотеоретичні підходи до побудови 

моделі процесу перекладу, ми вважаємо, що найбільш оптимальна 

перекладознавча основа для побудови моделі ТрІФ в ЗСУ повинна бути 
сформульована як функціонально-інтерпретативна модель перекладу (ФІМП). 

ФІМП, як ми її розуміємо в контексті необхідного нам дискурсу 

військового перекладу як часткової теорії перекладу, поєднує у собі властиві 
компоненти діяльності військового перекладача, що охоплюють і прагматику, 

яка є чи не найбільш питомим аспектом військового перекладу (враховуючи 

безпрецедентно широкий спектр цільових аудиторій – від рядового складу до 

військово-політичного керівництва – і, відповідно, ситуацій перекладу), і, 
власне, внутрішню психолінгвістичну специфіку ТрІФ, яка, на наш погляд 

неодмінно маркується саме психолінгвістичним входженням в поза/метамовну, 

виключно денотативно-смислову площину, що вище позначено як 
девербалізація. 

 

Невмержицький І.В. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО 

СУПРОВОДЖЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Враховуючи існуючі теоретичні напрацювання та практичний досвід, як 

власний, так і більш досвідчених колег, ми можемо виділити такі загальні 
складові моделі перекладацької діяльності (трансляційно-інтерпретативної 

функції – ТрІФ): 

1) підходи до розуміння самого процесу перекладу – чи його слід 
розглядати як комплексний процес, що враховує і перед- і постперекладацьку 

роботу, чи ж лише як ТрІФ; чи розглядається переклад на основі денотативного 
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підходу, чи на основі знакового підходу – відповідно, який ступінь 

репродуктивної свободи перекладача допускається; 

2) реципієнтний фактор – який ступінь орієнтування на цільову аудиторію 

(ЦА) допускається; чи повинен перекладач адаптувати переклад для сприйняття 
ЦА, або ж його діяльність не повинна визначатися реципієнтом, а становити 

стилістично перманентний трансляційно-інтерпретативний моноліт; 

3) яке місце виділяється та як саме враховується прагматика, 

комунікативна ситуація; 
4) тип та характер відносин між перекладачем/замовником 

перекладу/мовцем/аудиторією. 

Беручи до уваги окреслені вище особливості, можемо виокремити такі 
особливості моделі перекладацького супроводження в ЗСУ: 

1) процес перекладу розглядається як трансляційно-інтерпретативна 

функція військового перекладача на основі денотативного підходу із 

збереженням формально-знакової адекватності, де цього потребує інваріант, а 
також необхідним ступенем репродуктивної свободи перекладача для 

забезпечення збалансованого транслювання інваріантного семіотичного ядра 

повідомлення оригінатора; 
2) реципієнтний фактор розглядається як такий, що впливає на ТрІФ 

військового перекладача, зумовлюючи необхідну адаптацію ТрІФ відповідно до 

особливостей сприйняття ЦА. Специфіка діяльності військового перекладача, 

як вже зазначалося, передбачає безпрецедентно широкий спектр ЦА, що 
відповідно зумовлює функціональне врахування культурного, професійного 

рівня, спеціалізації, особливостей менталітету, соціологічного контексту та 

психологічного стану ЦА; 
3) прагматика та функціональний зміст ситуації перекладу в моделі 

перекладацького супроводження в ЗСУ розглядається як фактор 

безпосереднього впливу на процес перекладу, несучи в собі такі складові (що 

визначають динаміку, специфіку та інші особливості ТрІФ військового 
перекладача): 

ступінь формальності обстановки/ситуації перекладу; 

наявність бойового (наближеного до бойового) складника в ситуації 
перекладу; 

наявність технічно-прикладних складників в ситуації перекладу; 

ступінь динамічності ситуації перекладу, відповідно необхідний ступінь 

динамічності від перекладача. 
4) тип та характер відносин між перекладачем/замовником 

перекладу/мовцем/аудиторією в моделі ПС ЗСУ визначається, перш за все, 

військово-субординативним чинником. Він полягає у тому, що військовий 

перекладач, будучи (як правило) військовослужбовцем, перебуває в юридично 
оформлених, регламентованих відповідними статутними і нормативними 

документами відносинах підпорядкування чи то з оригінатором, чи то з 

реципієнтом повідомленням, або ж з обидвома. Такі відносини несуть собою 
численні фактори впливу на ТрІФ військового перекладача: психологічний  

бар‘єр (в додаток до лінгвокультурного), додаткове напруження та стрес 
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(викликаний усвідомленням посиленої відповідальності не лише за якість 

виконання суто перекладацьких компетенцій, а й за компетенцій військово-

статутних, не говорячи вже про неформальні аспекти «особистих підходів», 

«ступеню усвідомлення ролі і місця перекладача», «дотримання принципів 
етики роботи з перекладачем» з боку осіб-суб‘єктів відносин підпорядкування – 

оригінаторів, реципієнтів повідомлення) тощо.  

Військово-субординативний чинник у випадку непідготовленості 

військового перекладача/неврахування його у моделі перекладацького 
супроводження зумовлює додаткові (непотрібні) витрати психологічної енергії 

перекладача, розсіювання уваги, затримки у оперативному мисленні та 

ментальні передумови до ступору, а то й сам ступор, що безпосереднім чином 
підривають чи погіршують ТрІФ військового перекладача.  

 

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

к.т.н, с.н.с. Невольніченко А.І. (ВІКНУ) 

д.військ.н., проф. Шарий В.І. (ВІКНУ) 

 

ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Воєнно-наукова діяльність (ВНД) полягає у проведенні воєнно-наукових 

досліджень і реалізації їх результатів.  

Формально ВНД повинна розглядатися, як «процес» у інформаційному 

середовищі «воєнне наука», яке містить інформаційний ресурс «вихідних 
даних», ресурс «інформаційних технологій (наукових методів)» та ресурс 

«даних-результатів». Очевидно, це «інформаційне середовище» об‘єктивно 

потребує саме лінгвістичного забезпечення для функціонування на науковій 
основі. 

Насамперед, для лінгвістичного забезпечення ВНД необхідне створення і 

постійна актуалізація «банку знань» інформаційного середовища «воєнна 

наука», а саме – понять тезаурусу воєнних наук, наукових методів, наукових 
технологій. Так, лінгвістична формула побудови «понять» термінології 

стосовно об‘єкта  воєнної науки потребує для «лівої частини» (терміну) у 

правій частині  (семантичному змісті) надати його саме воєнно-наукове 
обґрунтування.  Теж саме стосується і понять методології «системного 

підходу» у воєнно-науковому дослідженні. Це потребує певного 

«лінгвістичного фаху» воєнних науковців.  

Отже, ВНД є інформаційним процесом, який складають наступні заходи. 
1) Збір і аналізу інформації, яка складає інформаційний ресурс «бази 

вихідних даних», необхідний для постановки проблемних воєнно-наукових 

задач дослідження. 

2) Розробка (вибір) інформаційного ресурсу бази знань «науковий метод» 
(як «наукова технологія») перетворення інформації робочого набору вихідних 

даних у інформацію робочого набору даних-результатів, як інформаційної 

моделі об‘єкта воєнно-наукового дослідження; 
3) Розробка (вибір) і застосування алгоритмів логіко-математичної 

обробки «робочих наборів» вихідних даних використанням обраного 
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інформаційного ресурсу «наукових методів» щодо вирішення проблемної 

воєнно-наукової задачі дослідження; 

4) Формування інформаційного ресурсу «бази даних-результатів» 

дослідження вирішенням проблемних задач дослідження. 
5) Теоретичні результати поповнюють «банк знань» (понять тезаурусу 

воєнних наук, наукових методів, наукових технологій), прикладні результати є 

основою рекомендацій (методик реалізації наукового методу) щодо 

вдосконалення об‘єктів воєнно-наукового дослідження.    
Отже, вирішення воєнно-наукової задачі дослідження набуває змісту 

інформаційної задачі усунення ентропії (апріорної невизначеності) 

оптимального рішення. 
Дійсно, рішення задачі воєнно-наукового дослідження повинне бути 

«вектором» X значень лінгвістично коректно (щодо понять «об‘єкта») обраних 

n частинних системних параметрів («кортежом факторів ефективності») об‘єкта 

«складна система військового призначення» з апріорною «густиною» f(X) 
розподілу значень елементів его кортежу – 

 

).x,...x(f)X(f,n,1j,xX n1j  

   
Наукова модель «дослідження операції» щодо воєнно-наукової задачі 

максимізації ефективності E об‘єкта дослідження потребує лінгвістично 

коректного (щодо понять «методології») визначення критерію «придатності» 
(умови-обмеження G) для множини «припустимих» рішень {X} і критерію 

«оптимальності» єдиного із припустимих (саме рішення X
o 
) – 

 

).X(Emax)X(E:}X{X;G,)X(G:}X{X
}X{

ooприп  

 
Вирішення проблемної задачі воєнно-наукового дослідження, таким 

чином, дозволяє здобути таку семантичну кількість інформації I(X
o
), яка 

«усуває» (тому обернена по знаку) апріорну ентропію H(X) інформаційного 
об‘єкта «рішення» – 

.dx...dx)x,...,x(flog)x,...,x(f)n(H)X(I n1n12n1

o  

 

 Великої важливості набуває воєнно-лінгвістичне забезпечення системи 

професійної підготовки воєнних науковців і здобувачів наукового ступеня, бо 
насамперед коректність застосування і поповнення ними інформаційного 

«банку знань»  (тезаурусу воєнної науки щодо об‘єктів воєнно-наукового 

дослідження і методології «системного підходу», як концепту воєнної 
системології – фундаментальної основи воєнної науки) визначає якість і 

ефективність ВНД в цілому. 
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Солодуха К.П. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ АБРЕВІАТУР З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ 

Активізація міжнародної військової співпраці зумовила значне зростання 

кількості перекладів військових текстів. Військові абревіатури є невід'ємною 

частиною будь-якого військового тексту, проте особливості їх перекладу 

потребують подальшого опрацювання. Зазначені чинники визначають 
актуальність дослідження проблем перекладу військових абревіатур, які є 

скороченими формами багатокомпонентних військових термінів. 

Скорочення поділяються на дві групи: графічні та лексичні. 
Графічні скорочення мають такі ознаки: застосовуються лише в 

письмовій формі та не мають особливого звукового оформлення, наприклад: 

Plt-platoon - взвод, Svc - service - служба. 

Лексичні скорочення є більш поширеними і вживаються у письмовій та 
усній формах. Вони поділяються на скорочення, утворені за допомогою 

вилучення окремих цілісно оформлених елементів, та скорочення, утворені 

шляхом перетворення. 
Скорочення, утворені шляхом перетворення, поділяють на: 

1) укорочення - скорочення, утворені з початкової частини слова: sub 

від submarine - підводний човен; у деяких випадках повна та скорочена форми 

мають різні значення: bish - єпископ та bishop - військовий священик, капелан; 
2) «телескопічні» слова (blends), утворені з початку та кінця: medicare 

від medical care – медична допомога, radome від radar dome - обтічник антени 

РЛС, naviation від naval aviation - морська авіація; 
3) літерні скорочення -- утворені з початкових літер або звуків слів, 

які входять до вихідного словосполучення. 

У свою чергу, літерні скорочення поділяються на: 

власне абревіатури, що читаються політерно: VCP - vehicle control point -    
контрольно-пропускний пункт транспортних засобів; 

акроніми (звукові абревіатури): RASER - Radio-frequency Amplification by 

Simulated Emission of Radiation – «разер»; квантовий генератор радіодіапазона; 
Велика кількість військових термінів представлена саме у вигляді 

абревіатур. На думку О.Р. Четверкова, явище абревіатур пояснюється 

необхідністю передати якнайбільше інформації за короткий проміжок часу. 

Переклад військових скорочень передбачає формулювання термінів однієї мови 
в іншій. Абревіатури частково представляють назви організацій, об‘єднань, 

навчальних закладів, назви договорів, тощо. Наприклад: AAE-Artillery Accuracy 

Efectiveness - ефективність роботи артилерії; START-Strategic Arms Rйduction 

Treaty-Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних 
озброєнь.UN-United Nations - Організація Об‘єднаних націй. 

Л.Н. Беляєва вказує на такі способи передачі абревіатур у перекладі:  

1) повне запозичення - NC3A - NATO СЗ Agency - секція СЗ НАТО (з 
питань консультацій, командування та управління); 
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2) транслітерація - NATO - North-Atlantic Treaty Organisation - НАТО - 

Північноатлантичний Альянс; 

3) транскрибування - NADGE - NATO Air Defense Ground Environment - 

система ППО НАТО «Нейдж»; 
4) додавання - CODAG - combined diesel and gas - рухома установка з 

комбінованою схемою електроживлення від дизельного генератора і газової 

турбіни; 

5) переклад повної форми та створення нової абревіатури на його основі; 
ПТРК-Протитанковий ракетний комплекс, яка утворилася на основі перекладу 

розшифрування англійської абревіатури AMS – Antiarmor Missile System. 

Отже, у відтворенні абревіатур і скорочень у військовій галузі 
застосовуються різні способи перекладу. Для перекладу абревіатур найчастіше 

використовується переклад відповідною повною формою слова або 

словосполученням. Цей вид перекладу використовують тоді, коли в мові 

перекладу відсутній відповідник скорочення. 

Самчук В.Ф. (ВІКНУ) 

 

РОЛЬ МЕТАФОРИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ТА ЗМІНІ ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Військова термінологія англійської мови вирізняється певним ступенем 

метафоричності, що можна пояснити тим, що військова лексика великою мірою 

(якщо порівнювати її з іншими обмеженими у використанні лексичними 
групами) орієнтована на загальновживану лексику, в якій метафора визнається 

одним із головних способів найменування. 

Метафора сьогодні виступає важливим явищем, оскільки є одним із 
найпоширеніших і відомих способів збагачення лексичного та фразеологічного 

запасу мови. Вона дає назви предметам та явищам, які належать до 

найрізноманітніших сфер навколишнього світу. Використання метафори в 

межах когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та лінгвокультурології довело, 
що людині тяжко обійтися без неї. Це не тільки елемент мови, а й 

універсальний пізнавальний механізм, певний спосіб усвідомлення світу, 

оскільки метафора створює аж ніяк не фрагменти мовної картини світу, а 
заповнює весь її простір, охоплює всі об'єкти дійсності. Вживання метафори у 

галузі термінології - явище цілком логічне, оскільки будь-який термін, за 

великим рахунком, є результатом порівняння та переосмислення. 

Основними функціями метафори у військовій справі, є номінація, 
характеризація та емоційна-експресивність. Метафоричні терміни виконують 

важливу роль при первинному позначенні інформації про об'єкти і процеси, які 

раніше не існували. Іншими словами, вони виконують функцію фіксації 

наявного проміжного знання. При цьому метафора виступає повноцінним 
терміном, який пов'язує науковий концепт із попереднім досвідом. Велика 

кількість військових термінів утворюється шляхом трансформації значень слів 

загальнонародної мови, а також термінів, які були запозичені з інших галузей 
науки і техніки. У більшості випадків цей процес представлений саме 

використанням метафори. Терміни, які утворені на основі асоціативних зв'язків, 
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характеризуються тим, що у більшості випадків для вираження поняття, що 

позначається терміном, використовується слово, яке виражає загальне побутове 

поняття. Сюди відносяться прикраси, постіль, одяг, посуд, музичні інструменти 

тощо. Вони і асоціюються за аналогією з терміном. Для прикладу: air pocket - 
повітряний яма, air umbrella - прикриття авіацією тощо.  

Володіючи високим ступенем компресії сенсу, метафора відіграє важливу 

роль при позначенні військових операцій, навчань, програм, дій, а також різних 

служб і підрозділів. Наприклад, сюди можна віднести моделі бойових літаків: 
«Jaguar», «Raptor», «Scorpion»; вертольотів: «Tiger», «BlackHawk», 

«SuperCobra»; військові операції: «Грім», «Буря в пустелі». Не викликає 

сумнівів і той факт, що створення терміна-метафори є творчим та динамічним 
процесом, що принципово важливо для зрозуміння сутності самого процесу 

присвоєння назв новим об'єктам та явищам.  

Варто зазначити, що більша частина військових термінів утворюється в 

такому класі військової лексики, як «озброєння» та «технічне оснащення», 
причому, у більшості випадків метафоричний спосіб перенесення значення 

ґрунтується саме на візуальних асоціаціях. Таким чином, метафора в мові існує 

як реальне семантичне явище, що визначається як універсальний інструмент 
когнітивної системи людини і охоплює когнітивну та семантичну складові. Це 

дозволяє зробити висновок, що процес метафоризації ґрунтується на людських 

знаннях про світ і предмети навколишньої дійсності, які сполучаються між 

собою аналоговими зв'язками. 
Крім того, варто зазначити, що метафора у мові є реальним семантичним 

явищем. Вона також активно задіяна і в англійській військовій термінології з 

метою позначення конкретних об'єктів реального світу, ґрунтуючись на 
візуальних асоціаціях, в результаті чого відбувається перенесення значення. 

Особливо яскраво це виражено у неофіційній військової термінології, де безліч 

об'єктів реального світу іменується найрізноманітнішими словами 

загальнолітературної мови, хоча для пересічної людини такі терміни здаються 
вкрай дивними і незрозумілими, що грає тільки на користь 

військовослужбовцям, оскільки у військові справі важливу роль відіграє 

конфіденційність. 
 

 

Федоренко Л.О. (ВІКНУ) 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ “Т-ТАБЛИЦЯ” ТА “ДІАГРАМА ВЕННА” 

ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

На сучасному етапі життя і розвитку суспільства надзвичайно неохідно 

всіляко сприяти виробленню в людей уміння критично мислити, оцінювати 
різноманітні явища, процеси, події. Тому сьогодні актуальною є проблема  

розвитку критичного мислення, особливо у молоді. Соціальні зміни і 

досягнення в науці ставлять високі вимоги до самостійного, продуктивного, 
творчого мислення. Працюючи в режимі технології критичного мислення, 
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викладач перестає бути головним джерелом інформації. Він говорить менше, 

але стимулює студентів до роздумів, до здобування знань самостійно.  

Діаграма Венна (ДВ) є однією із стратегій розвитку критичного мислення. 

ДВ – графічний спосіб, який використовується з метою навчання 
студентів співставленню, порівнянню, знаходженню спільних та відмінних 

ознак, явищ, рис, образів, двох чи декількох об‘єктів. ДВ має вигляд двох або 

декількох кіл, які частково накладаються одне на одне, а всередині утворюють 

спільний простір. У частинах кіл, які є окремими одне від одного,  записують 
відмінні ознаки об‘єктів, а в центрі на спільній частині зазначають спільні 

ознаки, які характерні для обох об‘єктів. Таку роботу можна проводити в 

парах/групах, індивідуально чи обговорювати з усією аудиторією. ДВ 
допомагає зібрати інформацію, відібрати потрібну, виявити закономірності, 

згрупувати ідеї, провести аналогії, чітко сформулювати думки та використати 

отримані результати при складанні монологів, ситуативних діалогів, для 

оформлення зразків писемного мовлення. 
Т-таблиця –  ще одна стратегія розвитку критичного мислення. Це 

графічний організатор, що має Т-подібну форму: дві колонки під одним дахом. 

Якщо розділити аркуш або зобразити на ньому велику літеру Т, то отримаємо 
умовну таблицю для твердження „за‖ і „проти‖. Т-таблиця – новий метод, що 

має на меті навчити аналізувати текст/матеріал/тему, знаходити аргументи на 

підтвердження однієї чи іншої позиції, простежувати точку зору 

співрозмовника. Такі завдання можна використовувати для індивідуальної 
роботи, в подальшому оформлюючи їх як зразки писемного мовлення або 

усного монологічного висловлювання, а також для парної роботи.  

Отже, технології критичного мислення сприяють розвитку самостійного 
свідомого мислення  студентів та є стимулом для підвищення мотивації та 

самоудосконалення.  

1. Архіпова Є. О. Критичне мислення як необхідна складова розумової 

діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства / Є. О. 
Архіпова, О. В. Ковалевська // Гуманітарний часопис. 2012.– ғ 2. – С. 34–38. 

2.Тягло А. В. Критическое мышление: Проблемы мирового образования 

ХХІ века. /А. В. Тягло, Г. С. Воропай – Х.: Ун-т внутр. дел., 1999. – 284с 
 

 

Шарпанцова Т. О. (ВІКНУ) 

 
ВІЙСЬКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЧАСТИНА 

ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ 

Міжетнічні конфлікти та військові дії є каталізатором мовного вираження 

різних стереотипів і упереджень, що існують в масовій свідомості. Тому 
систематичне вивчення військового дискурсу ЗМІ з точки зору сучасної 

лінгвістики і критичного аналізу є надзвичайно важливим. Військово-

публіцистичний дискурс цікавий ще й тим, що він є важливою невід'ємною 
частиною інформаційних і психологічних операцій, що проводяться паралельно з 

бойовими діями. 
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Розгляд лінгвістичних аспектів військово-публіцистичного дискурсу 

безпосередньо пов'язаний з проблемами інформаційної безпеки, особливостями 
проведення інформаційних та психологічних операцій. Таким чином можливо 
виявити прийоми маніпуляції свідомістю соціальних або етнічних груп, отримати 
нові знання про лінгвістичний інструментарії інформаційних воєн. 

В.В. Балабін пропонує розуміти військово-публіцистичні тексти як жанрово-
стильовий різновид військового тексту, що продукується за допомогою засобів 
масової інформації з метою інформаційного впливу на військовослужбовців.  

Військово-публіцистичний дискурс містить тексти, що знаходяться «на 

перетині чотирьох інституційних дискурсів - політичного, військового, 
громадського і масмедійного». 

Яковлєв М.Ю. (ВІКНУ) 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Протягом останніх 20 років спроможність лінгвістичного забезпечення у 

сфері оборони Великобританії розвивалася внаслідок майже безперервного 

широкомасштабного бойового застосування Збройних Сил Великобританії під час 
проведення різноманітних операцій. Починаючи з 2014 року, ця спроможність 
може бути меншою мірою пов'язана з проведенням поточних операцій і повинна 
все більше відображати потреби постійних завдань та операцій у контингенті. 
Стратегічний огляд оборони та безпеки 2010 року, а також нещодавня Міжнародна 
стратегія співробітництва у сфері оборони, наголошують на важливості 
запобігання виникнення конфліктів, оборонної дипломатії (співробітництво в 
галузі безпеки) та зосередженості впливу. Мова є надзвичайно важливим 

фактором для кожного з цих аспектів, і стратегічне керівництво з питань оборони 
Великобританії чітко формулює контекст для застосування спроможностей 
лінгвістичного забезпечення.  

Здатність комунікувати з населенням, учасниками бойових дій, органами 
влади та іншими суб'єктами в зоні проведення операцій є надзвичайно важливою. 
Для цього потрібна ефективне лінгвістичне забезпечення, і надання цієї 
можливості є ключовим моментом у процесі планування проведення 
різноманітних операцій збройними силами Великобританії. Збройні сили 

Великобританії повинні надавати лінгвістичне забезпечення якісно та на 
належному рівні безпеки.  

Військовослужбовці збройними силами Великобританії, що беруть участь у 
проведенні операцій різного характеру закордоном повинні розвивати розуміння 
національних культурних особливостей та мати належний вплив серед місцевого 
населення у місці проведення операції. Посилений акцент на децентралізованих 
операціях вимагає більшого локалізованого розуміння обстановки для 

використання ініціативи та своїх спроможностей. Лінгвістичне забезпечення 

сприяє цьому розумінню обстановки і дає можливість формувати життєво 

важливі взаємовідносини. 
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к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 

 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ БАЗИ 

ЦИФРОВИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ МАСШТАБУ 1:50 000 ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ МАСШТАБІВ 1:100 000 

На сьогодні цифрова картографія займає провідну роль у 

картографічному виробництві. При цьому домінуючу позицію відіграють 
геоінформаційні системи (ГІС). ГІС об'єднують засоби звичайних пакетів 

картографічного відображення, функції тематичного представлення інформації 

на основі прив'язки табличних даних до адрес і вулиць, можливості аналізу 
географічних розташувань з урахуванням додаткової інформації про наявні в 

цих місцях об'єкти. Генералізація - невід'ємна властивість всіх картографічних 

зображень. Вона полягає в узагальненні якісних та кількісних характеристик 

об'єктів, заміни індивідуальних концепцій колективними, відстороненні від 
деталей для показу головних рис об'єкта розміщення. 

Якість генералізації багато в чому залежить від розуміння картографом 

змістовної сутності географічних об'єктів і явищ, які зображуються, вміння 
виявляти їх особливості. Досвід показує, що автоматизація картографічної 

генералізації повинна спиратися на інтерактивні, діалогові процедури. Також 

необхідно вирішити задачу формалізації структури даних вихідної цифрової 

топографічної карти (ЦТК), оскільки структура ЦТК представлена у вигляді 
послідовного і, як правило, неструктурованого списку об'єктів, який не містить 

інформації для автоматичної генералізації. Формалізація структури даних має 

на меті ідентифікувати об'єкти ЦТК або їх сукупності, визначити топологічні 
зв‘язки між ними, ступінь їх важливості (пріоритету).  

Отже, необхідно виділити основні типи процесів, які мають складати 

бібліотеку функцій, та визначати набір формальних параметрів для 

автоматизації картографічної генералізації. 
Складовими ГІС є банки й бази даних, де зберігається цифрова 

топографічна інформація, що і забезпечує їх інтеграцію до комп'ютерного 

середовища з метою зберігання, опрацювання та можливістю перетворення з 
метою відтворення вже існуючих картографічних творів або створення нових.  

Уся цифрова топографічна інформація формується пошарово, тобто 

кожен шар є сховищем цифрової картографічної інформації певного змісту, яка 

може бути поданою на екран комп'ютера. Комп'ютерне виготовлення карт 
потребує відповідного програмного забезпечення, але не вся інформація, яка 

потрібна для створення карт, може бути формалізована й алгоритмізована.  

Отже, за рахунок часткової автоматизації певних процесів при створенні 

електронних карт дана методика генералізації дозволить скоротити часові 
витрати на їх виробництво, оновлення тощо.  
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к.військ.н., с.н.с. Федченко О.П. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ 

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
Необхідність оперативного прийняття рішень з урахуванням реальних 

просторово-часових факторів у штабах різних рівнів, обумовлює залучення до аналізу 

ситуації нових інструментів з можливістю графічного представлення даних, що 

враховує як просторову прив'язку, так і спеціальні відомості – геоінформаційних 

систем. 

Ситуаційні центри та системи підтримки прийняття рішень є одними з 

найбільш актуальних областей застосування геоінформаційних систем у Збройних 

Силах України. Володіння оперативною, географічно точною інформацією підвищує 

ймовірність прийняття командиром найкращого рішення в ситуації невизначеності. 

Ситуаційна обізнаність досягається за рахунок інтеграції великої кількості 

технологій і систем: датчиків і камер спостереження, супутникових систем 

моніторингу, звітів оперативних служб і, навіть, соціальних мереж. ГІС 

використовується для систематизації, просторової прив'язки, аналізу та наочної 

візуалізації будь-якої значимої інформації, що надходить. Таким чином, 

забезпечується швидке і оптимальне реагування як у робочому режимі, так і в разі 

виникнення будь-якої надзвичайної або кризової ситуації, а також вирішуються 

завдання управління ризиками, швидкої мобілізації наявних ресурсів і міжвідомчої 

взаємодії та інформаційного обміну. 

Використання існуючих геоінформаційних продуктів у військових системах 

підтримки прийняття рішень дозволить при оцінці поточного стану вхідних даних за 

допомогою інформації просторового розподілу необхідних ресурсів, розвідувальної 

інформації про противника тощо, враховувати вплив зовнішніх факторів, аналізувати 

можливість розвитку, розширення, здійснювати моніторинг стану зовнішнього 

середовища.  

Отже, геоінформаційна складова в системах підтримки прийняття рішень є 

дієвим інструментом прийняття обґрунтованих рішень. Вона не надає готові рішення, 

а допомагає прискорити процедури прийняття рішень. Наявність необхідної 

інформації та її узагальнення дозволяє командирам усіх рівнів зосередити свої 

зусилля на формуванні рішення, не витрачаючи значного часу на опрацювання 

великої кількості доступних різнорідних даних. Достатня кількість необхідних даних 

створює можливість розгляду декількох варіантів рішення і вибору найбільш 

ефективного з них. 

к.військ.н., с.н.с. Федченко О.П. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

Пінчук О.О. (ВІКНУ) 

 

КАРТИ ІСТОРІЙ ВІД ARCGIS У РОБОТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

Необхідність оперативного прийняття рішень з урахуванням реальних 

просторово-часових факторів у штабах різних рівнів обумовлює залучення до 

аналізу ситуації нових інструментів з можливістю графічного представлення 

даних, що враховує як просторову прив'язку, так і спеціальні відомості 
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геоінформаційних систем. Одним з таких інструментів, розроблених компанією 

ESRI (США) у лінійці веб-додатків, є ArcGIS StoryMaps (Карти історій). 

Карти історій представляють собою веб-додатки на основі карти, що 

поєднують інтерактивну веб-карту або набір веб-карт з описовою та 
мультимедійною інформацією. Карти історій створюються з метою висвітлення 

певної ситуації з додаванням до традиційних методів відображення інформації, 

таких як текст, ілюстрації, відео, графіки, тощо, просторового контексту. Таким 

чином, карти історій дозволяють більш повною мірою описати місце, подію, 
явище, проблему або закономірність. По суті, просторова складова постійно 

присутня в діяльності штабів, що робить карти історій універсальним засобом 

для використання при створенні звітів, формуванні доповідей у процесі 
підтримки прийняття рішень.  

Карти історій використовують географію як засіб організації і 

представлення інформації. Сама будова карт історій, зокрема, їх елементи 

інтерактивної взаємодії, дозволяють донести інформацію у зрозумілому вигляді 
до посадової особи, яка її переглядає, не потребуючи безпосередньої участі 

доповідача. За допомогою карти історії можна представити результати 

просторового аналізу у формі, зрозумілій, навіть, для неспеціаліста у сфері ГІС. 
Функція публікації при необхідності дозволяє поширити власний 

картографічний веб-додаток для широкої аудиторії, коли відповідні посадові 

особи зможуть переглядати його у браузері, перейшовши за посиланням. 

Створюються карти історій з використанням готових шаблонів у 
середовищі спеціального конструктора, з яким може працювати особа без будь-

яких навичок програмування. Різноманіття шаблонів дозволяє різним чином 

організовувати текстові, мультимедійні та картографічні елементи в залежності 
від ситуації, яку прагне донести відповідний орган управління до особи, що 

приймає рішення, та створювати розгорнуті доповіді. 

Отже, карти історій як елемент геоінформаційної складової в системах 

підтримки прийняття рішень є дієвим інструментом прийняття обґрунтованих 
рішень. Вона не надає готові рішення, а допомагає прискорити процедури 

прийняття рішень. Наявність необхідної інформації та її узагальнення дозволяє 

командирам усіх рівнів зосередити свої зусилля на формуванні рішення, не 
витрачаючи значного часу на опрацювання великої кількості доступних 

різнорідних даних.  

Швайко В.Г. (ВІКНУ) 

 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ 

МАСШТАБУ 1:500 000 ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО 

Технологія створення топографічних карт масштабу 1:500 000 за 

стандартами НАТО розроблена на основі стандарту НАТО «MILITARY 
SPECIFICATION. TACTICAL PILOTAGE CHARTS (TPC).  MIL-T-

891OI(DMA)». 

Цей документ визначає: 
1) систему координат і проекцію; 

2) межі території охоплення; 
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3) формування координатної сітки; 

4) перелік класів картографічних об‘єктів, їх атрибути та спосіб 

відображення. 

5) правила оформлення зарамкових даних. 
Дана технологія полягає у виконанні наступних кроків, які повинні 

виконуватися ручним, автоматичним та напівавтоматичним способами: 

1) завантаження картографічних шарів з картографічної бази даних 

масштабу 1:50 000 згідно переліку, визначеному регламентним документом; 
2) відбір об‘єктів у цифрових шарах; 

3) формування екстента карти (згідно з правилами, описаними в 

керуючому документі); 
4) автоматичне присвоєння умовних знаків згідно з попередньо 

зформованою символікою шарів; 

5) формування зарамкових підписів карти. 

Технологія базується на використанні геоінформаційної системи ArcGIS і 
передбачає використання її наступних функціональних можливостей:  

1) створення шаблонного картографічного проекту в середовищі 

картографічного редактора ArcMap, що відповідає вимогам керуючого 
документу, формування легенди, зарамочних даних; 

2) присвоєння умовних знаків класам картографічних об‘єктів, 

використовуючи бібліотеки ArcMap, спеціалізовані додатки та можливість 

створювати власні умовні знаки; 
3) створення координатної сітки, встановлення системи координат і 

проекції; 

4) створення програмних додатків для автоматизації процесів створення 
карти масштабу 1:500 000. 

Отже, розроблена технологія дозволяє створювати топографічні карти 

масштабу 1:500 000 відповідно до стандартів НАТО. 

 

Швайко В.Г. (ВІКНУ) 

Пінчук О.О. (ВІКНУ) 

 

ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОСТОРОВОЇ БАЗИ 

ЦИФРОВИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ МАСШТАБУ 1:1 000 000, 

СТВОРЕНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЮ СЛУЖБОЮ ЗС УКРАЇНИ 

Цифрова карта масштабу 1:1000 000 призначена для вивчення загального 
характеру місцевості та оцінки її впливу на бойові дії військ і використовується 

під час планування операцій та заходів щодо всебічного забезпеченню військ, а 

також для нанесення загальної обстановки. В авіації Повітряних Сил Збройних 

Сил України використовується як польотна (маршрутно-польотна) карта. 
Топографічна карта масштабу 1:1000 000 доводиться до штабів полків 

включно.  

Вимоги до цифрових карт масштабу 1:1000 000, створених 
топографічною службою ЗС України: 
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1. Достовірно та з відповідною до масштабу точністю і повнотою 

відображати стан місцевості на час створення карти в діючих умовних знаках.  

2. Складатися за єдиними математичними законами, в єдиній системі 

координат і висот. 
3. Мати чітке розграфлення і номенклатуру аркушів, а також уніфіковану 

систему картографічних умовних знаків. 

4. Забезпечувати визначення (з відповідною до масштабу точністю) 

прямокутних та географічних координат, абсолютних і відносних висот 
об‘єктів місцевості, їх кількісних та якісних характеристик.  

5. Бути узгодженими за змістом між суміжними масштабами та 

морськими навігаційними картами. 
6. Бути наочними та інформативними для вивчення й оцінки місцевості та 

орієнтування на ній. 

7. Дозволяти наносити додаткову (спеціальну) інформацію. 

ЦКМ масштабу 1:1000 000 як віртуальна сукупність структурованої 
інформації не має свого відображення в екранній або надрукованій формі, тобто 

не може мати своєї системи умовних знаків. 

Відображення інформації ЦКМ відбувається за допомогою програмних 
засобів ГІТ, які використовують свої бібліотеки умовних знаків, достатньої для 

відображення всіх сутностей, які мають топографічні та додаткові до них коди. 

Семантична інформація ЦКМ повинна заноситися в єдиній кодовій 

сторінці. Ця сторінка повинна містити в собі повний набір символів української 
абетки та символів ASCII. В формулярі ЦКМ повинна бути приведена повна 

назва кодової сторінки з посиланням на державний або міжнародний стандарт, 

яким вона прийнята. 
ЦКМ масштабу 1:1000 000 видається в вигляді файлової структури, яка 

записана на магнітний або оптичний носій. Крім змістовних файлів в комплекті 

повинен бути текстовий файл формуляру ЦКМ (ім'я файлу - formular.*) та 

спеціальна директорія, що містить файли бази метаданих (ім'я директорії – 
metadata). 

Бабаєв Р.З. (ВІКНУ), Булгаков А.А. (ЦНДІ ЗСУ) 

 
ВИРІШЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ В ЗОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ‟ЄДНАНИХ СИЛ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОСТІ 

Тривимірне моделювання дозволяє найкращим чином описувати реальну 
місцевість, об‘єкти навколишнього світу та їх взаємне розташування. 

Тривимірні моделі місцевості являють собою повноцінні тривимірні карти, які 

дозволяють вибрати об‘єкти та моделі з метою запиту інформації про об‘єкти, 

редагувати їх зовнішній вигляд і характеристики, визначати координати 
об‘єктів, виконувати вимірювальні і розрахункові операції, виробляти детальну 

оцінку місцевості в камеральних умовах. 

У зоні проведення Операції об‘єднаних сил для вирішення військово-
прикладних завдань використовують тривимірні моделі місцевості, адже 

тривимірні моделі місцевості візуалізують інформацію в найбільш зручному 
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для командира вигляді, що позитивним чином позначається на якості та 

оперативності прийняття рішень. 

Під час аналізу тривимірних моделей місцевості було визначено, що 

використання тривимірних моделей дозволяє вирішувати спектр завдань в зоні 
проведення Операції об‘єднаних сил, а саме: 

- "побачити" взаємне розташування певних об‘єктів, невидимих в 

звичайних умовах; 

- визначити гнучкі маршрути просування відповідно до конкретних 

загроз; 

- додати або видалити якісь об‘єкти, щоб оцінити як вони впливають на 
вигляд місцевості або її характеристики. 

- змоделювати зміни місцевості, адже під час бойових дій місцевість 

змінюється та оцінити наслідки змін, що відбулися; 

- комбінувати тематичні шари цифрової карти, а також дані знімку з 

впровадженими 3D-об‘єктами; 

- планування маршу під час виконання операцій; 

- планування можливих напрямків нападу противника; 

- тривимірне моделювання дозволяє найкращим чином відображати 

реальну місцевість, об'єкти навколишнього світу та їх взаємне розташування;  

- тривимірні моделі дозволяють визначати координати об‘єктів, 

виконувати вимірювальні та розрахункові операції; 

- тривимірні моделі дозволяють редагувати зовнішній вигляд і 
характеристики тривимірних моделей; 

- тривимірні моделі являють собою повноцінні тривимірні карти, які 
дозволяють вибирати об‘єкти з метою отримання інформації про них; 

Отже, тривимірні моделі місцевості дозволяють значно підвищити 

ефективність виконання завдань в зоні проведення Операції об‘єднаних сил. 

 

Бондарчук Г.В. (ВІКНУ) 

Писаренко І.А. (ЗОШ №18 м. Ірпінь) 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ 

РЕСУРСІВ 

У наш час забруднення атмосфери, руйнування озонового шару, зміна 

клімату та інші несприятливі фактори приводять до погіршення стану лісів, що 
негативно впливає на їх ресурсний потенціал та захисні властивості. В таких 

умовах нам необхідна регулярна, об‘єктивна та своєчасна інформація щодо 

динаміки стану лісових ресурсів та прогнозу їх розвитку. Така інформація може 

бути одержана при проведенні моніторингу лісів з допомогою 
геоінформаційних систем. 

Типова ГІС лісового господарства містить інформацію про склад 

деревостану, вік, діаметр, висоту дерев, а вдосконалені спроможні попередити 
та запобігти пожежам, шкідникам та незаконним вирубкам. 
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Нині в лісовому господарстві України активно впроваджуються ГІС 

технології, зокрема, при оновленні інформаційної бази лісового фонду та  

лісових ресурсів. ГІС забезпечуються збір, обробку, збереження, відображення 

та поширення просторово-орієнтованих даних. В Україні за матеріалами 
базового і безперервного лісовпорядкування створюється і підтримується в 

актуалізованому стані повидільна і геопросторова бази даних лісового фонду, 

котрі підпорядковані Держлісагенству та доступні кожному. За допомогою 

публічної кадастрової карти можна отримати інформацію про код 
підприємства, у господарюванні якого розташована ділянка, номер, назва 

лісництва, а також назву ділянки. 

В Європі існують різні програми з оцінки та аналізу лісовпорядкування, 
які передбачають активне застосування даних для формування як єдиної, так і 

національних ГІС. Яскравим прикладом є загальноєвропейська Forest 

Information System for Europe (FISE), яка охоплює растровими образами 27 

країн ЄС та 11 сусідніх, а також інтегрована в програму Copernicus. У 
Португалії, де гостро стоїть проблема захисту лісів від пожеж, під патронатом 

Національної Лісової Адміністрації була розроблена інформаційна система, 

написана для QGIS, яка показує місця найбільших ризиків виникнення лісових 
пожеж та дозволяє оперативно відреагувати на виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Враховуючи досвід країн світу, перехід лісових господарств України на 

новий рівень лісовпорядкування та розвитку необхідно починати з переходу на 
недороге програмно-апаратне рішень. Ефективне управління лісовим 

господарством за допомогою новітніх геоінформаційних технологій – це реалії 

сьогодення, які потребують змін у свідомості та підходах до роботи 
українських лісників. 

Дробко Є.О., Чухлеб О.В. (ВІКНУ) 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLUE FORCE 

TRACKING ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ 

У сучасному безпековому середовищі використання методів впливу на 
противника, які потребують прямого контакту із ним вважається застарілим. 

Більшість країн, котрі прагнуть здобути перемогу в тому чи іншому конфлікті 

звертаються до високотехнологічних та високоточних засобів ведення 

гібридної війни. Україна не повинна стати винятком, адже, на сьогоднішній 
день нашій державі доводиться не лише вміло протистояти гібридній агресії 

противника, а й докладати максимум зусиль для того, аби досягти 

взаємосумісності із збройними силами держав-членів Північноатлантичного 

альянсу.  
Обов‘язковим елементом такої інтеграції є адаптація процесів планування 

та керування боєм, на які значною мірою впливає топогеодезичне забезпечення, 
у відповідності до стандартів НАТО. В цілому концепція військового управління 
серед держав-членів Альянсу характеризується системою C4ISR – міжвидовою 
системою керування боєм, що здатна збирати та аналізувати різноманітну 
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інформацію. Складовою цієї системи є технологія Blue Force Tracking – система, 

розроблена на основі GPS, що використовує різноманітні технології для 
відстеження особового складу, а також інших сил та засобів в режимі реального 
часу або через певні проміжки часу. Найпростіша конфігурація включає пристрій 
відстеження за GPS, що перевозиться на одиниці техніки чи озброєння або 
надається окремому військовослужбовцю, а також пакет програмного 
забезпечення, який зазвичай включає програму відстеження. Актуальність цієї 
теми зумовлена необхідністю комплексного аналізу існуючих систем керування 
боєм, їх впливу на процес прийняття командирського рішення та перспектив їх 

впровадження у ЗСУ. На кожному із 7 етапів процесу прийняття командирського 
рішення топогеодезичні дані відіграють ледве не ключову роль. Проблема 
топогеодезичного та навігаційного забезпечення сектору національної безпеки та 
оборони потребує глибокого комплексного наукового дослідження з метою 
опрацювання єдиної системи такого забезпечення. При її розробленні слід 
враховувати: 

- сучасні підходи до топогеодезичного забезпечення держав-членів 

Європейського Союзу та НАТО; 

- міжнародний досвід створення національних інфраструктур 

геопросторових даних; 

- сучасні тенденції розвитку топогеодезичної та навігаційної діяльності; 

- сучасні методи ведення воєнних дій; 

- конкретні потреби силових структур в топогеодезичній та навігаційній 

інформації, загрози тероризму та кібератак тощо.  
Використання систем керування боєм дозволить вирішити ряд наступних 

проблем: 

- Здійснення дій щодо організації та реалізації збору інформації про 

противника, свої сили, засоби, можливості, місцевість. 

- Здійснення комплексної обробки у реальному масштабі часу, 

систематизації та всебічний аналіз інформації оцінки поточної обстановки.  

- Прогнозування на основі висновків із аналізу та результатів розрахунків 
і моделювання можливого характеру дій противника та розвитку ситуації. 

- Виявлення найважливіших об'єктів противника та їх ―критичні‖ 
складові, порушення функціонування або знищення яких позбавляє його здатності 

чи сенсу подальшого ведення дій. 

- Безпосереднє оперативне управління та всебічна інформаційна 

підтримка дій військ (сил) для забезпечення ефективності їх застосування. 

- Підвищення якості взаємодії різнорідних сил, підвищення ступеня 

узгодженості та цілеспрямованості їх дій. 

- Розвідувально-інформаційне супроводження дій в реальному масштабі 

часу, для визначення їх ефективності реагування на зміни в обстановці (зворотній 
зв'язок). 

Для того аби впровадити ефективне використання СКБ на основі Blue Force 
Trackingв та відповідати максимальній ефективності функціонування систем 
управління військами ЗСУ, я вважаю, що необхідно здійснити вдосконалення 
процесу управління військами та бойовими засобами і в першу чергу в напрямку 
підвищення оперативності управління ними за рахунок: 
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- переходу від строго багато ієрархічної системи управління до системи 

управління мережевого типу;  

- забезпечення якісно нового рівня інформаційної сумісності систем 
розвідки, контролю, навігації, управління та перспективної єдиної автоматизованої 

системи управління ЗС України (ЄАСУ ЗС), на основі розробки інтегрованих 
автоматизованих систем управління (ІАСУ);  

- застосування багатофункціональних комплексів засобів автоматизації 

(КЗА) з управління військами і їх бойовими засобами і інтелектуалізації процесу їх 
функціонування; 

- вдосконалення та використання командирами (органами управління) 

нових методів з управління військами.   
 

Коваль К.В. (ВІКНУ) 

 

ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
Тривимірна графіка — розділ комп'ютерної графіки, процес представлення 

об‘єктів чи місцевості у вигляді 3D моделей за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

За допомогою тривимірної графіки досягається максимально реалістичне 
моделювання урбанізованих архітектури і ландшафтів з мінімальними витратами. 
Візуалізація архітектури будівель і ландшафтного оформлення дає можливість 
відчути ефект присутності в спроектованому просторі. Це дозволяє об'єктивно 
оцінити та вивчити переваги будівель і міської забудови.  

Урбанізовані ландшафти - це антропогенні ландшафти населених місць: міст 

і сіл, з їх спорудами, вулицями, дорогами, садами і парками. За ступенем 
перетворення діляться на два типи: міські і сільські  ландшафти. Класифікація 
урбанізованих ландшафтів відповідно до зональних типів: садово-парковий тип 
міського ландшафту, малоповерховий тип міського ландшафту, багатоповерховий 
тип міського ландшафту, промисловий тип міського ландшафту.  

Територія міста за функціональним призначенням і характером 
використання поділяється на сельбищну, виробничу, в тому числі зовнішнього 
транспорту, і ландшафтнорекреаційну. 

Програми які дозволяють створювати тривимірні моделі урбанізованих 
ландшафтів: 

AutoCAD Architecture - це версія AutoCAD, створена спеціально для 
проектування будівельних об'єктів. Спеціалізований програмний продукт для 
проектування будівель і споруджень об'єктів промислового і цивільного 
будівництва.  

Google SketchUp 2017 - дозволяє створювати тривимірні моделі житлових 
будинків, дахів, ангарів, прибудов, гаражів і навіть космічних ракет. З її 
допомогою легко додаються деталі, змінюється структура та розміри моделей 

різних об'єктів з великою точністю. Спеціальна версія SketchUp надає можливість 
створення об‘ємних моделей міст, і моделювання.  
 

Когуть С.В. (ВІКНУ) 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАКЕТІВ МІСЦЕВОСТІ В ЗОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ‟ЄДНАНИХ СИЛ  
Виготовлення макету місцевості являється одним із видів топогеодезичного 

забезпечення. Макет місцевості дозволяє найповніше та найдетальніше вивчити 
територію майбутніх бойових дій, тактично правильно вибрати напрямки ударів 
чи контрударів, організувати взаємодію між з‘єднаннями, об'єднаннями, родами 
військ та видами Збройних Сил.  

У зоні проведення операції Об‘єднаних сил макети місцевості створюються 
на найбільш важливі ділянки і смуги бойових дій військ з метою наглядного 

вивчення місцевості і програвання майбутніх операцій по прориву смуг 
противника що обороняються, повітряному десантуванню, форсуванню водяних 
перешкод, подоланню гірських перевалів, проходів та інше. Вони призначаються 
також для відпрацювання питань планування та організації бою та взаємодії між 
підрозділами, частинами. Макет  повинен наглядно та вірно відображати найбільш 
важливі елементи місцевості (шляхи сполучень, рельєф, гідрографію, орієнтири, 
населені пункти, рослинність) та оперативно-тактичну обстановку.  

У зоні проведення операції Об‘єднаних сил макети місцевості, зазвичай, 

виготовляються в масштабі 1:50 000 або 1:100 000 (вертикальний масштаб 
1:5 000); розмір вибрати так, щоб було дотримано співвідношення приблизно 2:3 
(4х6 м, 5х7 м, 10х15 м). Як основний матеріал для відображення рельєфу 
використовують екструзійний пінополістирол, який є достатньо твердим і менш 
пористим, що надає йому перевагу над іншими видами пінопласту для 
виготовлення рельєфу та різних об'єктів топографічної обстановки. 

Під час виготовлення макету місцевості визначено порядок виконання 
комплексу робіт, а саме: 

1. Підготовчі роботи. 
2. Підготовка екструзійного пінополістиролу та виготовлення рельєфу. 
3. Монтаж і зведення блоків. 
4. Нанесення топографічної обстановки. 
5. Виготовлення підставки, упаковки блоків та каркасу для транспортування. 
6. Нанесення оперативної обстановки та її електрифікація. 
Виготовлені за цими методичними рекомендаціями макети місцевості добре 

зарекомендували себе в штабах, військових частинах, навчальних закладах та 

центрах.  

 

Горбунов М.Б. (ВІКНУ) 

Козмуляк О.А. (в/ч А1423) 

 

ПРИНЦИП ДІЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ 
Супутникова система навігації (GNSS – Global Navigation Satellite System) – 

це комплекс електронно-технічної системи, що поєднує у собі обладнання 
космічного та наземного використання. Призначена у першу чергу для 

позиціонування у просторі (місцезнаходження в географічній системі координат) і 
в часі, а також для визначення параметрів руху (швидкості, напрямку та ін.) для 
наземних, водних та повітряних об‘єктів. 

Супутникова система навігації має наступну низку загальних елементів: 
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Орбітальна група, яка може складатися з декількох (від 2 до 30) штучних 

супутників Землі, які випромінюють спеціальні радіосигнали; 
Наземна система керування і контролю, що має обладнання для 

вимірювання, передачі і корегування отриманих даних; 
Приймальне клієнтське обладнання (геодезичні, картографічні або 

навігаційні GNSS-приймачі), що використовуються для визначення координат. 
Принцип дії супутникових систем навігації заснований на вимірюванні 

відстані від антени на об‘єкті, географічні координати якого необхідні отримати, 
до супутників, місцезнаходження яких у будь-який момент відоме з великою 

точністю. Таблиця положень усіх супутників (так званий «альманах») має бути в 
кожному приймачі супутникового сигналу до початку вимірювань. Як правило, 
приймач зберігає альманах у пам‘яті з часу останнього вимикання і, якщо він не 
застарів, миттєво використовує його. Кожен супутник передає в своєму сигналі 
весь альманах. Таким чином, знаючи відстань до декількох супутників системи, за 
допомогою звичайних геометричних побудов на основі альманаху можна 
вирахувати положення об‘єкта в просторі.  

Метод вимірювання відстані від супутника до антени приймача базується на 

визначеності швидкості поширення радіохвиль. Для реалізації можливості 
вимірювання часу радіосигналу, що поширюється, кожен супутник навігаційної 
системи випромінює сигнали точного часу, застосовуючи системну синхронізацію. 

При роботі супутникового приймача його годинник синхронізується з 
системним часом і при подальшому прийманні сигналів обчислюється затримка 
між часом випромінювання, що міститься в самому сигналі і часом приймання 
сигналу. 

Маючи цю інформацію, навігаційний приймач вираховує координати 

антени. Вся решта параметрів руху (швидкість, курс, пройдена відстань) 
обчислюється на основі вимірювання часу, який об‘єкт витратив на переміщення 
між двома або більше точками з координатами, визначеними попереднім 
обчисленням. 

 

к.т.н.  Кольцов Р.Ю.  (ВІКНУ) 

Мотрич В.О. (ВІКНУ) 

 

ОНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТОПОГРАФІЧНОЇ СЛУЖБИ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Безпілотний літальний апарат - повітряне судно, призначене для 

виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за 
яким здійснюються за допомогою спеціальної станції керування, що 

розташована поза повітряним судном.  

Досвід Операції об‘єднаних сил показав, що необхідність актуальної 

картографічної інформації для створення карт є досить гострим питанням. 
Дістати інформацію про місцевість з власних космічних супутників ми не 

можемо, проводити аерокосмічну зйомку в зоні бойових дій не можливо, однак, 

отримання даних з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) є гарним рішенням. 

БПЛА дозволяють нам швидко проводити зйомку території, отримувати дані 
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без контакту з земною поверхнею та на важкодоступні, важко прохідні 

території, або туди, куди неможливо дістатись людині, швидко обробляти дані 

та на їх основі створювати, оновлювати, оперативно виправляти карти. 

Обстановка під час бойових дій змінюється дуже швидко і свіжі матеріали ДЗЗ 
потрібні майже кожного дня і саме за допомогою БПЛА ми можемо їх 

отримувати. Крім того, такі дані будуть завжди достовірними, актуальними, 

точними, набагато дешевшими, ніж космічні знімки, замовлені у приватних 

фірм. 
На сьогодні на озброєнні топографічної служби стоїть топогеодезичний 

польовий аеротопознімальний комплекс DJI Inspire 2. Він є удосконаленим 

БПЛА для проведення аеротопознімальних робіт, достатньо компактним, 
простим у використанні та обробці даних. DJI Inspire 2 починають 

використовувати та ставити на озброєння у ТС ЗСУ для аерофотозйомки з 

метою створення картографічних продуктів на основі отриманих даних. DJI 

Inspire 2 оснащений повністю налагодженою системою автопілоту, що дозволяє 
здійснювати навігацію по заздалегідь заданому маршруту.  

Також на озброєнні топографічної служби стоїть спеціалізований 

картографічний комплекс для здійснення аерофотознімальних робіт P316, він 
на порядок кращий БПЛА в порівнянні з польовим аеротопознімальним 

комплексом DJI Inspire 2, адже за своєю конструкцією є максимально 

наближеним до звичайних ЛА, що дає змогу проводити зйомку довше, краще, з 

більших висот, охопити більшу за площею територію, та завдяки своїй 
конструкції його політ може тривати до 60 хвилин та керуватись на відстані до 

30 км. Тобто можна зробити висновок, що за допомогою спеціалізованого 

картографічного комплексу Р316 проводити оновлення топографічних карт 
краще.  

Кононенко Н.А., Сівков С.В. (ВІКНУ) 

 

ПОРІВНЯННЯ ФОРМАТІВ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ 

КОЛОРИЗАЦІЇ ДІАПОЗИТИВІВ ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ 

Усі цифрові зображення, що застосовуються при створенні та обробці 

картографічних зображень, є растровими або векторними. В процесі роботи над 
колоризацією діапозитивів постійного зберігання використовуються лише 

растрові, оскільки сам процес колоризації передбачає сканування вихідних 

матеріалів.  
Растрові зображення в залежності від структури даних та алгоритму 

стиснення при зберіганні, можуть мати різні розширення (формати), такі як tiff, 
jpeg, pdf, png, bmp, pcx, gif тощо. Кожен із наведених форматів застосовується 
відповідно до покладених на виконавця завдань. 

Задля оптимізації використання часу та ресурсів, при колоризації 
діапозитивів постійного зберігання (далі – ДПЗ) доцільно використовувати такі 
формати растрових зображень: 

- .psd (photohsop document) – основний формат Adobe Photoshop, що 

використовує стиснення інформації без втрат. Растрове зображення залишається 
максимально якісним, але потребує суттєвих об‘ємів для зберігання на цифрових 
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носіях Можливе застосування всього інструментарію зазначеного програмного 

забезпечення, у тому числі і робота з окремими шарами зображення. Проте 
використання іншими програмними засобами є дуже обмеженим. У випадках, 
коли зображення є дуже значним за обсягом, воно перезберігається у формат .psb 
(photosop document big) 

.tiff (tag image file format) – один із найпопулярніших форматів растрових 
зображень, що використовує стиснення без втрат. Як і у psd , серед переваг варто 
відзначити високу якість зображення та можливість працювати з окремими 
шарами. На відміну від psd є стандартним форматом, що дозволяє конвертувати 

цифрові дані у інші програми. Серед недоліків варто зазначити значні розміри (у 
Мб ), що негативно впливає на організацію роботи на різних апаратних засобах на 
віддалі. 

.jpeg (joint photographic experts group) – найпопулярніший формат растрових 
зображень, що використовує алгоритми стиснення інформації з втратами. 
Основними перевагами формату є невеликий об‘ємів файлів, а також можливість 
передивлятись та оброблювати їх практично будь-яким програмним засобом. 
Проте незважаючи на малий об‘єм файлів при зберіганні, при завантаженні для 

цифрової обробки у програмне забезпечення, файли потребують такої ж 
оперативної пам‘яті як і tiff. Зображення мають невисоку якість. Обробка окремих 
шарів неможлива. Формат доцільно використовувати для загального огляду 
зображення. 

.pdf – (portable document format) – формат може зберігати і растрові, і 
векторні елементи зображень, проте при колоризації векторні елементи доцільно 
раструвати. Можливе збереження даних і зі збереженням високої якості, і зі 
стисненням. pdf є основним форматом переддрукарської підготовки, оскільки 

найоптимальніше редагується у відповідності до вимог друкарського обладнання. 
Наведений короткий огляд форматів растрових зображень дає змогу оцінити 

доцільність їх застосовування при створенні та обробці картографічних матеріалів, 
у тому числі при колоризації діапозитивів постійного зберігання. 

 

к.т.н. Савкова В.П. (КНУ)  

Криворчук І.В. (ВІКНУ) 

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Донедавна всі карти створювались як статичні зображення, але зараз 

завдяки досягненням у технологіях картографи можуть створювати 

інтерактивні карти для користувачів. Ці карти більш доступні в Інтернеті, 
мають цілий ряд функцій, які дозволяють більш детально вивчити дані, 

представлені на карті. Втім, наявність таких додаткових опцій означає, що при 

створенні інтерактивних карт доведеться приймати важливі рішення щодо 

презентації даних. Але якщо все зроблено правильно, аудиторія зможе краще 
зрозуміти дані на інтерактивних картах, ніж на статичних зображеннях.  

Інтерактивна карта – це інноваційний веб-ресурс, користувачі якого 

можуть переглядати, редагувати та аналізувати просторові дані за допомогою 

звичайного веб-браузера. Для роботи з інтерактивною картою користувачу не 
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потрібні спеціалізовані програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, 

досить наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет. 

В інтерактивній карті представляється картографічна інформація, зміст 

якої викладений пошарово з можливістю підключення до відображення 
різноманітних шарів тематичної інформації та редагування змісту. 

Ефективність використання інтерактивних карт досягається за рахунок гнучкої 

бази даних, яка може містити довідкову інформацію у вигляді текстових описів 

об‘єктів, числових даних, фотографій, графіків та діаграм. 
Інтерактивні карти містять максимально повний набір функцій, 

доступних у настільних ГІС: навігація по карті, редагування даних, маніпуляція 

векторними шарами карти, просторовий аналіз, адресний пошук, геокодування 
та багато іншого. 

Використання інтерактивних карт для управлінських рішень має ряд 

переваг, а саме: 

- комбінування тематичних шарів інтерактивної карти з метою 
виявлення причинно-наслідкових зв‘язків і закономірностей; 

- робота з атрибутивними даними інтерактивної карти для виявлення 

важливих особливостей об‘єктів і територій; 
- нові можливості аналізу просторових даних; 

- управління доступом до картографічної інформації; 

- збір даних в польових умовах за допомогою мобільного пристрою в 

режимі реального часу.  
Можна зробити висновок, що використання інтерактивних карт в зоні 

проведення операції Об‘єднаних сил значно покращило виконання бойових 

завдань, особливо під час планування та прийняття тактичних рішень. 
 

Левінськова Н.В. (ВІКНУ)  

Постарниченко Н.С. (ВІКНУ) 

 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

КАРТОГРАФУВАННЯ 

Дистанційне зондування Землі – це багатогранна галузь науки, що вивчає 

засоби та методи отримання інформації про земну поверхню на великій 

відстані. Сучасні дистанційні методи зондування об‘єктів, особливо космічні, 

відкрили новий етап у геоінформаційному забезпечені та інновацій методів 
дослідження земної поверхні. 

Дані космічних знімань доступні широкому колу користувачів і активно 

використовуються не тільки у науковій сфері, а й в промисловій ,зокрема, в 

аграрній та замлекористуванні. Матеріали ДЗЗ є основним джерелом 
актуальних та оперативних даних для геоінформаційних систем. 

Застосування даних ДЗЗ в умовах необхідності забезпечення регулярного 

моніторингу, дані супутникової зйомки країн-партнерів є практично 
безальтернативним джерелом оперативної інформації. Адже, основними 

перевагами є оперативність, доступність, актуальність, об‘єктивність, 
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масштабність і достовірність одержуваної інформації. Важливим напрямом є 

застосування матеріалів ДЗЗ для створення за їх допомогою картографічних 

матеріалів (фотоплани, фотосхеми, тематичні карти, описи місцевості, тощо).  

Сьогодні більшу частину даних ДЗЗ отримують зі штучних супутників 
Землі, як правило, це космічні знімки, які представляють у цифровій формі у 

вигляді растрових зображень. 

Тому проблематика обробки та інтерпретації  даних ДЗЗ тісно пов‘язана з 

цифровою обробкою зображень.  
До числа факторів, що стримували розвиток даної сфери, можна віднести 

відсутність необхідного програмно-технічного забезпечення, недостатній 

розвиток методів тематичної обробки матеріалів ДЗЗ, що включає покращення 
розділової якості знімків. 

Використання даних ДЗЗ та якість їх показників просторової та 

спектральної розрізненості  відіграє значну роль під час добування відомостей 

про елементи ландшафту, об‘єкти інфраструктури, стан навколишнього 
середовища, моніторингу вирубки лісів, землекористування, оцінку наслідків 

стихійного лиха, тощо. Саме цей факт сприяє активному розвитку напряму 

оброблення цифрових зображень та пошуку сучасних методів обробки 
матеріалів ДЗЗ, таких як злиття зображень (Image Fusion), пан-шарпенінг (Pan-

sharpening), Трансформування Бровея (Brovey Transform), трансформація за 

допомогою високочастотних фільтрів (High-Pass Filter Transform).  

Тому актуальним є оцінювання якості синтезованих зображень саме за 
якісними оцінками результатів використання цих методів можливо попередньо 

визначити інформаційні можливості синтезованих зображень та їх придатність 

до подальшого використання. 
 

Литвинюк М.С. (ВІКНУ) 

Писаренко Р.В. (ВІКНУ) 

 

РОЛЬ ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ ПРИ ВЕДЕННІ БОЙОВИХ ДІЙ 

Аналіз збройних конфліктів останніх десятиріч свідчить про те, що перед 

системами розвідки постають все більш складні та багатогранні завдання, 
пред‘являються жорсткі вимоги та набуває розвитку тенденція широкого 

впровадження безпілотної техніки. 

Незважаючи на значний арсенал сил та засобів розвідки, що знаходяться в 

розвідувальних підрозділах, повітряна розвідка, зокрема за допомогою 
безпілотних літальних апаратів, посідає важливе значення у загальній системі 

розвідки сухопутних військ провідних країн світу.  

Важливим фактором, що посилює значення розвідки за допомогою 

безпілотних літальних апаратів у системі розвідки Сухопутних військ України є 
вимоги до якості розвідувальних даних зі сторони споживачів, які потребують 

точних координат об‘єктів і контролю результатів ураження противника. 

Провідні військові фахівці вважають, що саме широке застосування 
БПЛА арміями країн НАТО в останніх локальних конфліктах дало можливість 

досягнути високої ефективності розвідки та мати постійну інформаційну 
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перевагу. На сучасному етапі розвитку технічних засобів розвідки БПЛА 

виконує завдання за єдиним задумом у складі цілісної системи розвідки, яка 

включає наземні, морські, повітряні та космічні компоненти розвідки, засоби 

комутації, кореляції, обробки та розподілення розвідувальних даних . 
Повітряна розвідка в сухопутних військах, яка є складовою воєнної 

розвідки, ведеться частинами та підрозділами безпілотних літальних апаратів 

(літаки, автоматичні аеростати тощо) з метою своєчасного одержання даних 

про противника (об‘єкти, сили та засоби, місцевість тощо), які необхідні 
командирам і штабам. Характер збройної боротьби у сучасній війні ставить 

перед повітряною розвідкою складні та багатогранні завдання, пред‘являє до 

неї більш жорсткі вимоги та зумовлює нові тенденції її розвитку .  
У залежності від характеру завдань, що потрібно вирішувати, цілей та 

глибини ведення розвідки БПЛА, а також від масштабу організаційних 

структур, в інтересах яких повітряна розвідка організовується і проводиться, 

БПЛА поділяються: БПЛА оперативно-тактичного призначення; БПЛА 
тактичного призначення та БПЛА поля бою. 

Сухопутні війська України повинні бути озброєні, щонайменше, трьома 

типами БПЛА: оперативно-тактичного, тактичного призначення та поля бою. 
Маючи на озброєнні зазначені комплекси сухопутні війська зможуть 

самостійно й ефективно вирішувати комплекс завдань щодо забезпечення 

розвідувальними даними командирів і штабів загальновійськових з‘єднань та 

частин. 

Лукашова К.О. (ВІКНУ) 

Савчинська Н.Ю. (ВІКНУ) 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

Дистанційне зондування Землі – це отримання даних про поверхню Землі 

й об‘єкти, розташовані на ній або в її надрах, що виконується за допомогою 

зйомки будь-якими дистанційними (неконтактними) методами шляхом 
реєстрації датчиками або сенсорами знімальної апаратури, наземного, 

повітряного або космічного базування в одному чи декількох діапазонах 

електромагнітного спектра.  
Головною метою дистанційного зондування Землі є розрізнення об‘єктів, 

визначення їх положення у просторі та аналіз ситуації, що склалась на певній 

місцевості.  

Через те, що форма, розміри, фізичні властивості об‘єктів суттєво 
відрізняються, усі методи та апаратура, якою виконується дистанційне 

зондування класифікують за різними ознаками.  

Класифікація систем дистанційного зондування – це розподіл на класи на 

основі спільності спільних властивостей, що пов‘язує їх у певній галузі знань.  
Усі системи дистанційного зондування класифікують за: типом носія 

(авіаційні, космічні, наземні, морські), за побудовою зображення (іконічні, 

параметричні), за орбітами (низьковисотні, середньовисотні, геостаціонарні), за 
оглядовістю (глобальної зйомки, регіональної зйомки, локальної зйомки, 

детальної зйомки), за кількістю зон електромагнітного спектра (одноканальні, 
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багатоспектральні, гіперспектральні), за використанням знімальної апаратури 

(лазерні, лідарні, телевізійні, фотографічні, сканерні, радіолокаційні).  

Матеріали, отримані шляхом дистанційного зондування є важливим 

елементом регіонального та місцевого планування. Їх широко використовують 
у картографії, землевпорядкуванні, в геології; за їх допомогою створюють 

електронні топографічні карти усієї лінійки масштабів.  

 

Лукіянчук А.А. (ВІКНУ) 

д-р ф.-м. н., с.н.с. Мостовий В.С. (ВІКНУ) 

 

СЕЙСМОАКУСТИЧНА МОДЕЛЬ ЗЕМЛЯ-АТМОСФЕРА 

При математичному моделюванні розповсюдження сейсмічних хвиль від 

вибухів або інших штучних впливів зазвичай припускають, що поверхня землі 

межує з вакуумом та вводяться відповідні граничні умови на вільній поверхні. 

При цьому нехтується ефектом генерації сейсмічними хвилями акусто-
гравіатаційних хвиль в неоднорідній атмосфері та їх взаємодією при 

розповсюдженні на кордоні Земля-АтмосфераДля вирішення цих задач кордон 

Земля-Атмосфера апроксимувалась абсолютно відбиваючим кордоном, що 
виключає ефекти генерації сейсмічних хвиль в земній корі. 

Однак як показують теоретичні та практичні роботи останніх десятиліть, існує 

високий ступінь зв‘язку між хвильовими процесами в літосфері та атмосфері. 

Експериментально зареєстрований ефект акустично-сейсмічної індукції, який 
полягає в тому, що акустична хвиля від потужного вібратора завдяки явищу 

рефракції в атмосфері збуджує на відстані декількох десятків кілометрів 

інтенсивні поверхневі сейсмічні хвилі. Сейсмічні хвилі в літосфері від 
землетрусів та вибухів генерують акусто-гравіатаційні хвилі в атмосфері. На 

основі чисельно-аналітичного методу досліджуються хвильові процеси для 

неоднорідної моделі Земля-Атмосфера. Алгоритм оснований на комплексуванні 

інтегральних перетворень Бесселя по радіальній координаті та перетворення 
Лагерра за часом з кінцево-разносним методом по вертикальній координаті. 

Особливістю алгоритму є застосування перетворення Лагерра по тимчасовій 

координаті. Після перетворення Бесселя і подальшого застосування з кінцево-
разносного методу по вертикальній координаті задача зводиться до вирішення 

алгебраїчної системи рівнянь, в якій параметр розділення p (ступінь поліномів 

Лагерра) присутній тільки в правій частині рівнянь і має рекурентну 

залежність. Матриця системи отримує добре обумовлену і не залежить від 
параметрів поділу р. Це дозволяє використовувати швидкі алгоритми рішення 

систем лінійних алгебраїчних рівнянь для багатьох правових частин. 

Пропонується система рівнянь, що описує розповсюдження акустичних хвиль в 

неоднорідній неіонізованій ізотермічній атмосфері в декартовій системі 
координат (x,y,z) за наявності вітру, що направлений уздовж горизонтальної вісі 

х, і вертикальною стратифікацією по вісі z. Послідовність компонент 

хвильового поля в векторі рішення обирається з врахуванням мінімізації 
кількості діагоналів в матриці А. При цьому на головній діагоналі матриці 

системи рівнянь, що вирішуються спеціально розташовуються компоненти, що 
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входять в рівняння як додатки. Що мають в якості сомножника параметр h 

(параметр перетворення по Лагеру). Скориставшись формулами звернення для 

перетворення Фур‘є та перетворення Лагера, отримаємо вирішення вихідної 

задачі. Тому для більш точної апромаксимації похідних поблизу кордонів 
розділу сильноконтрасних шарів, а також більш точного обліку умов на кордоні 

розділу Земля-Атмосфера краще використовувати різницеву сітку зі змінним 

кроком дискретизації. 

Лукіянчук А.А. (ВІКНУ) 

д-р ф.-м. н., с.н.с. Мостовий В.С. (ВІКНУ) 

 

СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ  

У цей час в системі наземної розвідки все більша увага стала приділятися 

розробці розвідувально-сігналізаційніх приладів (РСП). Розвідувально-

сігналізаційні прилади включають в себе: інтелектуальний датчик (ІД), 

інформаційний канал, засіб збору і зберігання даних. Залежно від покладеного 
завдання развідувально-сигналізаційні пристрої можуть здійснювати функції: 

виявлення об'єкта, розпізнавання образу об'єкта, його супровід, формування 

сигналу спрацьовування при знаходженні об'єкта на певній ділянці руху та ін.  
Системи наземної розвідки, побудовані на основі РСП, можуть 

використовуватися для вирішення наступних завдань: 

- розвідка в районах очікуваного зосередження (переміщення) військ 

противника; 
- розвідка найбільш ймовірних маршрутів переміщення військ противника, 

напрямків та інтенсивності їх руху; 

- контроль найбільш важливих об'єктів супротивника (аеродроми,  мости, 
роздоріжжя, місця базування та ін.); 

- контроль районів можливої висадки десантів та ділянок форсування 

річок; 

- охорона місць дислокації своїх сил, мінних полів, підходів до  
мостів та ін.; 

- видача цілевказівок іншим силам і засобам розвідки, що володіє більш 

широкими можливостями; 
- охорона військових та важливих цивільних об'єктів для виключення 

проникнення на їх територію розвідувально-диверсійних груп і терористів; 

- охорона ділянок державного кордону і ліній поділу протиборчих сил.  

З огляду на складність покладених завдань, та вимоги до високої 
надійності функціонування, в основу побудови ІД розвідувально-

сигналізаційніх приладів покладені різні фізичні принципи побудови.  

Важливою умовою успішного функціонування є скритність установки 

системи. Вимогам до маскування найбільшою мірою відповідають пасивні 
датчики (сейсмічні, магнітометричні, акустичні). За кордоном ІД отримали 

скорочену назву UGS - не обслуговані наземні сенсори. Вони також 

використовують різні фізичні принципи побудови. Найбільшого поширення 
набули сейсмоакустичні інтелектуальні датчики. 

У зарубіжних країнах для підвищення ефективності ведення розвідки на 
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полі бою, охорони об'єктів різного призначення, а також своєчасного 

оповіщення про пересування людей, наземної техніки та низько літаючих 

літальних апаратів (вертольотів) в тактичної (оперативно-тактичної) глибині 

послідовно проводяться заходи з розробки та постачання у війська нових та 
модернізації тих, що знаходяться на озброєнні систем і комплексів РСП.  

 

к.геогр.н. Мельник Л.В. (ВІКНУ)  

Строменко Д.С. (ВІКНУ) 

 

ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Геопросторовий аналіз - це процес пошуку просторових закономірностей 
в розподілі географічних даних і взаємозв'язків між об'єктами. В результаті 

аналізу географічної інформації виходить якісно нова інформація і виявляються 

раніше невідомі закономірності.  

Просторовий аналіз є найцікавішою складовою ГІС. Метою просторового 
аналізу є отримання нової інформації з даних для прийняття рішень. У той час 

як присвоєння символів даними і перегляд їх на карті самі по собі є формою 

аналізу, і карти спочатку включають інтерпретацію шаблонів і зв‘язків, які вони 
відображають, просторовий аналіз робить крок вперед шляхом застосування 

географічних, статистичних та математичних операцій до нанесеним на карти 

даними. Система ArcGIS містить сотні аналітичних інструментів і операцій, які 

можуть застосовуватися для вирішення широкого кола завдань: від пошуку 
об'єктів, які відповідають певним критеріям, до моделювання природних 

процесів або використання просторової статистики для визначення інформації, 

яку може надати набір точок про розподіл феномена.  
Незалежно від рівня складності просторовий аналіз дозволяє 

досліджувати шаблони і відносини, які можуть в іншому випадку бути 

прихованими, і перетворювати прості дані в діючі знання. Також є можливість 

комбінувати вхідні дані з різних джерел і отримувати повністю нові набори 
інформації, якими в свою чергу можна ділитися з іншими користувачами для 

використання в якості вхідних даних в подальшому аналізі. Результати 

просторового аналізу можуть бути представлені у вигляді карт і звітів. 
ArcGIS містить дуже багатий набір інструментів для створення 

візуалізацій просторових властивостей, наприклад, щільності, розподілу, поділу 

на кластери, потоку, близькості і зв'язності. Крім того, можливе створення карт 

і додатків, які можуть забезпечувати доступ до аналітичних моделей і операцій, 
що дозволяє будь-якому користувачеві їх використовувати.  

Одним із засобів просторового аналізу є картографічне моделювання. 

Картографічне моделювання - це загальна, і в той же час чітка методологія, яка 

використовується багатьма застосуваннями ГІС явним способом. 
Цим терміном визначається те, що картографічне моделювання включає 

моделі геопросторової інформації, представлені в картографічній формі, тобто, 

як карти. Тематичний компонент геопросторової інформації аналізується за 
допомогою статистичних операцій з даними, а просторові характеристики 

геопросторової інформації виходять методами просторового аналізу. 
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Аналітичні методи можуть бути як дуже простими - при звичайному створенні 

карти, так і складнішими, включаючими моделі, які імітують реальний світ 

шляхом об‘єднання багатьох шарів інформації. 

Геоінформаційні системи містять багатий набір різноманітних 
аналітичних засобів для проведення операцій з географічними об'єктами. Існує 

ряд підходів для класифікації аналітичних засобів ГІС. Відсутність єдиної їх 

класифікації породжує різні трактування і погляди на суть аналітичного 

процесу взагалі. 
 

Мірзоян С.С., Циба М.М. (ВІКНУ) 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО 

СКАНУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТОПОГРАФІЧНОЇ 

СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Виходячи з досвіду застосування наземних лазерних скануючих систем, 
для вирішення прикладних завдань в різних областях народного господарства 

(топографія, маркшейдерія, геологія, архітектура, будівництво, 

суднобудування, археологія, медицина та ін.), Можна сміливо говорити про 
впевнене впровадженні даної технології в повсякденну практику. Концепція 

повної автоматизації при зборі просторових даних про об‘єкти місцевості 

засобами лазерної локації дозволяє вирішити дві основні проблеми будь-якого 

виробництва: 
1) збільшити продуктивність робіт; 

2) підвищити якість і надійність одержуваної продукції. 

Фактично, точність визначення координат точок місцевості з 
використанням наземних лазерних сканерів залежить в основному від 

характеристик приладу, тобто виключається ряд помилок при наведенні на 

марку, установці вішки, нумерації пікетів і т.п. Підвищення надійності 

результатів сканування обумовлено, перш за все, зниженням впливу людського 
фактору при роботі з приладом. При камеральній обробці матеріалів польових 

сканерних зйомок і раніше велику роль відіграє досвід оператора в 

інтерпретації великого обсягу даних лазерного сканування, і проблема 
автоматизації обробки цих даних стає головною. Однак в цьому напрямку 

ведуться активні розробки алгоритмів і програмних продуктів, що дозволяють 

спростити і автоматизувати роботу «камеральщика». 

Швидкому впровадженню технології наземного лазерного сканування в 
виробництво сприяла тенденція переходу від класичної двовимірної 

картографії та проектування до тривимірного опису об‘єктів реального світу. 

Переваги тривимірних моделей за своєю інформативності і наочності 

безперечні перед традиційними двовимірними планами, картами та 
кресленнями. За останні два десятки років технологія опису об‘єктів реального 

світу за допомогою тривимірного комп'ютерного моделювання перейшла від 

фантастики до дійсності. Однак якщо розглядати глобальний перехід від 
традиційних карт і ГІС до тривимірним, то потрібно ще вирішити ряд важливих 

проблем, пов'язаних із зберіганням і організацією даних, стандартизацією 
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форматів, розробкою принципово нових методів аналізу даних, оскільки 

кількість топологічних зв‘язків для тривимірного світу як мінімум на порядок 

вище. Незважаючи на зазначені проблеми, вже сьогодні є ряд практично 

виконаних проектів по тривимірному моделюванню окремих об‘єктів і цілих 
територій для вирішення конкретних завдань. Наприклад, в умовах зростання 

вартості земельних ресурсів в деяких країнах впроваджуються системи 

тривимірного кадастру об‘єктів нерухомості, що дозволяють при реєстрації 

враховувати обсяг використовуваного простору, а не площа земельної ділянки. 
Під час проведення земляних робіт часом непросто підрахувати обсяг 

фактично переміщеного ґрунту. Оперативні вимірювання лазерним сканером з 

успіхом виконують цю роботу. Точно фіксуючи мікрорельєф поверхні, сканер 
визначає обсяг вийнятого/насипаного ґрунту, сипучих матеріалів. При 

циклічному характері робіт виникає можливість порівняння ЦМР різних 

періодів. У цьому випадку проводиться не тільки розрахунок обсягу 

переміщеного матеріалу, але і картування - визначення місця розташування, що 
відбулися. Застосування лазерного сканування для вимірювання обсягів 

сипучих матеріалів на складах дозволяє значно підвищити точність 

підсумкового результату. 
 

Савка А.Д. (ВІКНУ) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КАРТОГРАФІЇ У ПОПЕРЕДЖЕННІ Й 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Щороку світ здригається від новин про те, що на якомусь із континентів 

Землі стаються надзвичайні ситуації (НС), які можуть загрожувати життю та 
здоров‘ю населення. Наприклад, наприкінці 2019 року Австралія потерпала від  

масових пожеж, які спалахнули в наслідок діяльності людства, яке вирубує 

ліси, тим самим продукуючи все більші викиди вуглекислого газу в повітря. Це 

все викликає підвищення температури на планеті і як наслідок, масштабні 
пожежі.  

Задля того, аби вчасно змогти попередити та ліквідувати різного 

масштабу катастрофи використовується веб-картографія.  
Сутність веб-картографії полягає в тому, щоб створити, за допомогою 

тісної співпраці науковців і пересічних громадян, загальнодоступну онлайн-

карту, яка б працювала «в режимі реального часу» (дані завжди є свіжими) і 

надавала повну інформацію службам порятунку про певні події, які сталися на 
території країни для якої ця карта створювалась. Моніторинг надзвичайних 

ситуацій за допомого інтерактивної карти, значно підвищує продуктивність та 

координованість дій рятувальних служб і відомств на місцях, забезпечує 

своєчасне реагування на виникнення нових проблем, мінімізує людські жертви, 
сприяє залученню громадськості та недержавних організацій до ліквідації 

наслідків НС. 

Найбільшим недоліком даної технології є обмежені можливості перевірки 
отриманих повідомлень та відносно низький рівень захищеності від наслідків 
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надзвичайної ситуації самих технологій комунікації, що найбільше в них 

використовуються – мобільного зв‘язку та інтернету. 

Отже, сервіси веб-картографії доводять свою високу ефективність як 

альтернативний ресурс для оперативного оповіщення рятувальних служб та 
інформування населення, а також координації дій в кризових ситуаціях.  

 

Сафронов І.О. (ВА м.Одеса) 

Чорногуз К.О. (ВІКНУ) 
 

ДЕШИФРУВАННЯ ОБ‟ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В ІНТЕРЕСАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ 

На сьогодні роль космічних систем розвідки постійно зростає при 

плануванні та безпосередньому проведенні військових операцій, моніторингу 

військово-промислових об‘єктів за межами національних територій з метою 

виявлення загроз, контролю дотримання міжнародних угод. Крім того, 
важливим є спостереження власних військово-промислових об‘єктів для 

контролю заходів оперативного маскування та протидії іноземним засобам 

розвідки, а також при виникненні надзвичайних ситуацій та для вирішення 
народногосподарських завдань, необхідних для розвитку національної 

економіки. 

Дешифрування великих військових об‘єктів, габаритного озброєння та 

техніки здійснюють методами військового дешифрування в автоматизованому 
режимі. 

Необхідно зазначити, що на цьому етапі для повноти картини 

використовують дані й уточнюють результати інших завдань дешифрування 
знімків. Наприклад, при деталізації топокарт наносять автомобільні та 

залізничні шляхи, у ході аналізу забрудненості атмосфери, поверхні землі й 

води в районі промислових об‘єктів, транспортних вузлів аналізують динаміку 

зміни стану, що є ознакою, на основі якої можна передбачити перспективу 
розвитку подій.  

Для побудови конкретних алгоритмів дій дешифрувальника при 

вирішенні завдання достовірного дешифрування багатозональних космічних 
знімків середньої розрізненості необхідно провести такі заходи, як розділити 

завдання на групи, які вирішуються при:  

- ландшафтному (топографічному) дешифруванні;  

- аналізі термічного стану та хімічного забруднення (зміни складу) 
атмосфери, ґрунту, водної акваторії;  

- комплексному застосуванні методів дешифрування; 

- кожне завдання розбити на окремі питання та проаналізувати 

особливості прояву ознак (індикаторів) об‘єктів у спектральних зонах 

багатоспектральної зйомки залежно від кліматичних, сезонних, погодних умов;  

- обмежити перелік виробництв промислового комплексу, які підлягають 
виявленню та моніторингу стану на основі дешифрування космічних знімків 
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середньої розрізненості, а також перелік боєприпасів, результати застосування 

яких підлягають аналізу;  

- розробити довідкові матеріали, еталонні дані, методики комбінованої 

обробки даних у різних спектральних діапазонах при аналізі повітря, ґрунту, 
водної поверхні з метою виявлення та моніторингу об‘єктів; 

- для кожного завдання визначити показники та критерії прийняття 

рішення; шляхом імітаційного моделювання проаналізувати інтервали 
можливих значень показників (прямих та непрямих ознак дешифрування) для 

кожного завдання та конкретних випадків (наприклад, забруднення поверхні 

Землі та повітря). 

Черепинчук Б.М. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг — це комплексна система спостережень, збору, обробки, 

систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, яка 
дає оцінку і прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані рекомендації для 

прийняття управлінських рішень. при проведенні моніторингу дотримуються 

його основних принципів: безперервність спостереження за об'єктами, 

періодичність зняття інформації про об'єкт моніторингу. Таким чином, 
моніторинг являє собою досить складний феномен, що має міждисциплінарний 

характер. Моніторинг можна розглядати як інформаційну, діагностичну, 

наукову, прогностичну систему, реалізація якої здійснюється в рамках 

управлінської діяльності. Для кожної із сфер суспільної діяльності моніторинг 
має свої особливості.  

На цей час існує досить велика кількість програмного забезпечення, 

призначеного для вирішення задач моніторингу. В залежності від виробників та 
функціональності програм цінові рамки є досить широкими. На сьогодні 

значного поширення набули повнофункціональні геоінформаційні системи. 

Основними платформами для вирішення завдань екологічного моніторингу є 

ArcGIS.  
ArcGIS – сімейство геоінформаційних програмних продуктів 

американської компанії ESRI. Застосовуються для земельних кадастрів, в 

задачах землеустрою, обліку об‘єктів нерухомості, систем інженерних 
комунікацій, геодезії та інших. Сімейство продуктів під маркою ArcGIS 

підрозділяється на настільні і серверні.  

В ArcGis для опрацювання результатів розвинений апарат роботи датум, 

можливість управління системами координат та географічними проекціями, 
наявність математичного апарату оброблення просторових і атрибутивних даних, а 
набір утиліт просто вражаючий для роботи з картою. Отже, ArcGIS є системою для 

створення та розповсюдження карт і географічної інформації та їх аналізу, зокрема 
для моніторингу навколишнього середовища. Сервіс надає безпечну, відкриту 
інфраструктуру для створення карт і оброблення даних, забезпечує доступ до карт, 
даних і додатків, і є абсолютно доцільним для моніторингу. 
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На сьогодні, в сучасному світі моніторинг широко використовуються для 

розв‘язання задач різного характеру, в тому числі і для вирішення завдань екології. 
Від екологічного стану залежить майбутнє лісового та водного простору, тому 
аналіз використання матеріалів ГІС-технологій є важливим аспектом для 
екологічного моніторингу. Моніторинг дозволяє якісно відобразити візуальну 
інформацію, що стає можливою за правильно обраним програмним продуктом, 
який слугує платформою для аналізу навколишнього середовища. Саме ArcGIS 
дозволяє вирішити такі завдання. 

 

Швайко В.Г. (ВІКНУ) 

к.військ.н., с.н.с. Федченко О.П. (ВІКНУ) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ “MILITARY ANALYST” 

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЇ КАРТОГРАФІЇ В ЗБРОЙНИХ 

СИЛАХ УКРАЇНИ 
Широке використання геоінформаційної системи ArcGIS для вирішення 

задач у Збройних Силах України обумовлюється як високою ефективністю базових 

модулів системи, так і можливістю використання спеціалізованих програмних 
додатків. Одним з таких додатків, який використовується в армії США, є ArcGIS 
Military Analyst. 

Розширення ArcGIS Military Analyst включає в себе набір інструментів для 
відображення та аналізу, призначених для задоволення особливих потреб експертів 
в обороні та розвідці. За допомогою ArcGIS Military Analyst можна створювати, 
виконувати пошук, аналізувати та відображати просторові дані в різних форматах. 

ArcGIS Military Analyst максимально використовує стандартний набір 

геопросторових продуктів, дозволяючи безпосередньо використовувати та 
надавати векторні і растрові продукти, оцінювати пряму видимість (LOS), 
конвертувати довідкову систему військової сітки (MGRS) та цифровий аналіз 
даних про рельєф місцевості (DTED). Завдяки Military Analyst платформа ArcGIS 
забезпечує основу для центрів даних систем управління, управління та розвідки. 

ArcGIS Military Analyst також включає Military Overlay Editor (MOLE™) – 
модуль редактора тактичної ситуації та бібліотеку відповідних військово-
тактичних умовних знаків.  

ArcGIS Military Analyst використовується: 
• військовими командуючими; 
• аналітиками розвідки; 
• агенціями оборонного картографування; 
• аналітиками місцевості; 
• менеджерами об'єктів, навколишнього середовища та інфраструктури; 
• системними інтеграторами. 
Таким чином, ArcGIS Military Analyst можна використати: 
1) для аналізу територій військових дій та навчань (аналізу рельєфу, 

визначення зон видимості, оцінки дорожньої інфраструктури тощо); 
2) для оперативного сторення цифрових карт з відображенням військово-

тактичної обстановки; 
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3) для оформлення карт у відповідності до стандартів НАТО (присвоєння 

відповідних умовних знаків об‘єктам карти, зарамкове оформлення тощо). 

 

 

Шпачинський Д.С. (ВІКНУ) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОДОКУМЕНТІВ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ 

ОПЕРАЦІЇ ОБ‟ЄДНАНИХ СИЛ 
Фотодокументом називається фотографічне зображення ділянки місцевості, 

доповнене топографічними, картографічними і розвідувальними даними, 
оформленими у відповідних умовних знаках. Для їх виготовлення 
використовуються матеріали аерофотознімання. Фотодокументи створюються, як 
правило, на найбільш важливі райони і смуги бойових дій військ: ділянки 
форсування великих водних перешкод і десантування військ, великі населені 
пункти, залізничні вузли, порти і інші об'єкти. 

Через гостру потребу забезпечення військ Операції об‘єднаних сил 
великомасштабними картографічними документами, до яких відносяться і 

фотодокументи, дане питання набуває особливої актуальності. Швидкість 
створення, якість, зручність використання – це ті вимоги, над якими необхідно 
працювати.  

У зоні проведення Операції об‘єднаних сил фотодокументи призначені для 
вирішення штабами і військами конкретних завдань при підготовці і веденні 
операції (бою). Характер, повнота і точність відомостей, що відображаються на 
фотодокументах, залежить від призначення їх і уточнюються штабами, виходячи з 
вимог військ. Найбільш повні, детальні і достовірні дані про місцеві предмети і 

інженерне обладнання місцевості дають фотодокументи. 
Будь-які фотодокументи створюються відповідно до технологічних схем, які 

затверджені наказом Командувача сил підтримки ЗСУ від 11.06.10 ғ 178. 
Фотодокументи мають відповідати сучасному стану місцевості та забезпечувати 
надійне орієнтування на ній. 

Фотографічне зображення місцевості на фотодокументах повинно мати 
рівний тон, нормальну контрастність і добре опрацювання його деталей як на 
освітлених, так і на затінених ділянках. 

Враховуючи величезне значення аерофоторозвідки для ведення бойових дій 
в зоні проведення Операції об‘єднаних сил, необхідно домагатися, щоб на усьому 
командирському і тактичному зайнятті і навчаннях як увесь командний склад, так і 
увесь особовий склад розвідувальних підрозділів вчився постійно працювати з 
фотознімками і топографічними картами. В якості навчальних і практичних 
посібників слід широко використати зразки усієї графічної документації, 
необхідної у бойовій обстановці. 
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СЕКЦІЯ № 9 

ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ МЕДІА В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубань О. (ВІКНУ) 
 

КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ 

ГЛОБАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Російсько-українська війна дала нам можливість переконатися в тому 

наскільки кваліфікація журналіста, медійника, прес-офіцера в органі 
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військового управління дозволяє успішно вирішувати поставлені завдання не 

лише в межах їх посадового функціоналу,  а й дозволяє значно розширювати 

межі їх компетенцій на користь загальної справи.  

З впровадженням strategic communications у військове управління за 
стандартами НАТО ми отримуємо і нові компетенції, в основі яких функції 

прогнозної аналітики, інформаційно-медійної підтримки, комунікаційно-

контентних впливів, креативних індустрій тощо. Однак, зважаючи на  

контентно-потокові динаміки сьогодення і на певні сумніви наших західних 
партнерів щодо успіхів в реалізації ними самої ідеї strategic communications, 

треба йти далі, розглядаючи, досліджуючи і пропонуючи компетенції  global 

communications.  
Система глобальних комунікацій є наступним технологічним кроком в 

порівнянні з широко розповсюдженим в розвинених країнах «стратегічних 

комунікацій». Останні використовують як стандарт в державному і військовому 

управлінні США, ЕС, Японії, а також в корпоративному середовищі 
економічних гігантів.  

У чому ж відмінні риси глобальних комунікацій? Вони характеризуються: 

розробкою і реалізацією сценарних планів довгострокової дії, які не 
обмежуються досягненням якоїсь однієї конкретної мети; створенням умов 

успішного функціонування в просторі і часі, базуючись на цивілізаційних 

цінностях і ураховуючи світові виклики, ризики і загрози глобального 

характеру; прийняттям гнучких оперативних рішень в режимі он-лайн щодо 
реагування на події, які відбуваються в глобальному світі  і в сучасних 

публічних динаміках; більшою стратегічною глибиною за часом впливу на 

інформаційне середовище і за обсягом аудиторії; дозволяють не реагувати на 
труднощі (проблеми), що виникають, а управляти інформаційними ризиками, 

не дозволяючи їм спонтанно і неконтрольовано з‘являтися; значно меншою 

потребою в ресурсах для ефективного функціонування. 

При правильній організації та професійному управлінні наявними силами 
і засобами така діяльність не залишає можливостей інформаційної протидії 

вашим ворогам (опонентам), автоматично гасить випади і агресії проти вас, 

нейтралізує кампанії по дискредитації, дозволяє постійно супроводжувати і 
підтримувати рішення керівництва і створювати сприятливі умови для 

реалізації власної політики. 

Система глобальних комунікацій дозволяє більш якісно і швидко 

реалізовувати сценарні проекти будь-якої складності. За рахунок систематичної 
підготовки і створення певного інформаційного фону і впливу на окремі 

«больові» точки уваги аудиторій щодо роботи вашої інституції, своєчасно 

прораховані аналітиками. В публічних полях завжди присутній необхідний вам 

фон і виникають приводи для розвитку будь-якого обраного вами сценарію. Ви 
слідуєте власним курсом, а не в фарватері дискурсу, нав‘язаного  вашим 

опонентом.  

Особливо важливою роль глобальних комунікацій відчувається в 
чутливих і високо конкурентних сферах (ринках). Вони в більшій мірі залежать 

від публічної і закритої інформації, яка їх постійно супроводжує. Також вони 
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критично чутливі до репутації інституцій і персон, з ними пов‘язаних, і 

представлених в цих сферах і полях. 

Система передбачає можливість поетапного модульного розвертання в 

залежності від задач і можливостей, які ставить керівництво (командування): 
від створення і підтримки позитивного супроводження інформаційного фону в 

середині України – до проникнення його еха в інформаційні поля з чутливими 

сферами (ринками), з урахуванням специфіки регіонів, спільнот, соціальних 

груп, з якими приходиться комунікувати.   
Отже, запропоноване нами бачення перспектив впровадження системи 

глобальних комунікацій в сферу державного управління, визначає   нові 

компетенції медійного середовища, які здатні реалізувати в публічних полях 
комунікаційно-контентні сценарні плани довгострокової дії, базуючись на 

результатах прогнозної аналітики, і використовуючи новітніх технологічні 

рішення креативних індустрій. 

 

Клубань О.( ВІКНУ) 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЧИННИКИ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

Розглядаючи компетенції журналіста у розрізі проблематики національної 

безпеки, ми не можемо не згадати про таку важливу річ, як компетентність 

журналіста в питаннях висвітлення тематики оборонно-безпекового 
спрямування. В умовах гібридної війни відсутність спеціальних знань та 

відповідного професійного досвіду спрямовують журналіста в зону 

підвищеного ризику. На це він повинен зважити під час виконання своєї 
соціальної місії.  

Зрозуміло, що водночас виникає бажання бути «крутим», кращим, 

успішнішим, популярним, знаходячись на вістрі доленосних історичних подій, 

уявити себе героєм, який бачить все, знає і розуміє все,  тільки він і ніхто інший 
не здатен створити велике чудо. При цьому дуже важливо не втратити почуття 

міри і відповідальності за кожне слово, яке може спричинити трагічні наслідки 

для окремої людини, соціальної групи,  суспільства в цілому. Має з‘явитися  
розуміння всього процесу, в якому ти опинився  і став його частиною, щоб не 

наробити дурниць. В даному випадку іноді вищою компетенцією журналіста 

може стати його вміння своєчасно «наступити на горло власній пісні».  

На перший погляд це може виглядати як нехтування журналістськими 
стандартами, коли ти «маєш право говорити про все».  Саме цього чекає від 

тебе аудиторія: «знати правду про все і зараз». Яскраво, емоційно, 

переконливо! З іншого боку – вищим пілотажем для автора є те, коли завдяки 

своїй компетентності він позбавляє будь-кого можливості використати його «в 
темну», затягнувши у фарватер дискурсу комунікаційно-крнтентної безпеки 

агресора.  

Журналістською спільнотою завжди гостро сприймаються будь-які 
обмеження щодо змісту інформації, навіть тоді коли вони зумовлені особливим 

періодом, в якому знаходиться  країна. І саме завдяки розширенню 
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компетентності (підвищенню ступеню твоєї кваліфікації) приходить 

розуміння того, що відсутність цензури не позбавляє журналіста необхідності 

враховувати в своїй творчій діяльності при створенні медіа продукту 

дотримуватись певних правил та норм, закладених в законодавстві, щодо 
відповідальності за національну та суспільну безпеку. І тут, перш за все, має 

спрацьовувати не розуміння невідворотності відповідальності за порушення 

закону, а професійна відповідальність перед самим собою, яка базується на 

компетентності самого журналіста, його бажанні дотримуватися відповідних 
стандартів, особливо коли йдеться про безпеку окремої людини, суспільної 

групи чи держави в цілому.  

Найбільш гостро питання використання власної компетенції, яка 
окреслена колом твоїх службових повноважень, постає тоді, коли йдеться про 

відстоювання цивілізаційних цінностей в умовах конвенційної війни та 

гібридних агресій, в основі яких знаходиться комунікаційно-контентна 

складова. 
Відповідальність журналіста за поширення ним певної інформації це теж 

частина його компетенції. Це та ситуація коли право на свободу слова 

обмежується законом, якщо ти поширив неправдиву інформацію, зашкодив 
репутації іншої людини, порушив її права і свободи. Не має значення, що 

лежить в основі твого вчинку – некомпетентність чи інша причина, але  у разі 

допущення журналістом помилки, яка призвела до викривлення поданої ним 

інформації, він повинен мати гідність признати свою помилку і вибачитись 
публічно перед аудиторією, або конкретною особою, якщо йдеться про 

порушення принципу об‘єктивності і це призвело до приниження честі, гідності 

чи нанесення шкоди ділової репутації. З іншим, треба надати можливість особі, 
до якої суб`єктом у сфері медіа було поширено відомості, які не відповідають 

дійсності та принижують її честь, гідність чи ділову репутацію, публічно 

викласти свою позицію чи прокоментувати подію. 

Поширення офіційних повідомлень про надзвичайні ситуації законом 
віднесені до компетенції суб‘єктів у сфері лінійних медіа і зобов‘язують їх 

невідкладно поширювати офіційні повідомлення про надзвичайні ситуації на 

вимогу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, що уповноважені законом приймати рішення в умовах 

надзвичайних ситуацій. Так, це відноситься до компетенції журналістів. Однак,  

поширюючи інформацію про надзвичайні ситуації, журналіст має 

дотримуватися певних етичних норм і не гнатися за сенсацією, аби уникнути 
перетворення людського горя чи трагедії на телевізійне шоу з метою  підняття 

рейтингів медіа, яке він репрезентує. В цьому питанні важливим є рівень його 

компетентності у сфері, що стала темою підвищеної уваги в  інформаційному 

просторі в даний момент. Рівень кваліфікації журналіста, його володіння 
словом, власний імідж зменшують ризики поширення панічних настроїв у 

суспільстві та недовіри.   

Війна завжди породжує міфи, підсилює вже існуючі міти та відкриває 
шлях до створення нових. І в цьому процесі завжди задіяні журналісти. Іноді 

вони стають першоджерелом поширення, навіть, буває, не усвідомлюючи 
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цього. Важко недооцінити, переоцінити чи заперечити компетенцію медіа в 

даному творчому процесі. Так само як і важко визначити, де закінчується 

військова звитяга, героїзм і починається військовий злочин. Особливо тоді коли 

у різних об‘єктів медійного простору діаметрально-протилежні погляди на 
героїв і злочинців.  Звідсіля виникає різне трактування їх ролі в історії. 

Перед тим як поширювати новину журналіст має особисто переконатися 

в її достовірності і правдивості, щоб не стати джерелом поширення фейків і 

маніпуляцій. Здається, прописна істина для професійних стандартів, яку й 
згадувати не варто. Але загроза спокуси очікує на кожному кроці. Це можуть 

бути – слава, гроші, статус, секс, матеріальні блага, можливості і перспективи… 

Тому компетенція журналіста повинна базуватися не лише  на його 
професійних знаннях і навичках, а й морально-етичних нормах, серед яких 

чільне місце посідають неупередженість, незаангажованість і об‘єктивність. І 

взагалі досить багато речей залишаються за межами законодавчих ініціатив і 

правового поля, гравці якого, дотримуючись прийнятних усіма правил, могли 
би вплинути на формування відповідного контенту.  

 

Куманченко М.О. (ВІКНУ) 

 

СУЧАСНІ ЗМІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

СУСПІЛЬСТВА 

Питання стану сучасних ЗМІ в політичній системі суспільства 
залишається суперечливим, зокрема в контексті співвідношення ЗМІ до 

структури політичної системи як самостійного елемента. Задля всебічного та 

комплексного розуміння згаданого феномену потрібно звернути увагу на 
основні точки зору, щодо місця ЗМІ у структурі політичної системи 

суспільства. 

По-перше політична система, її структура та місце ЗМІ в цій структурі 

можуть розглядатись як сукупність політичних організацій, норм, відносин, 
діяльності і свідомості, які забезпечують панування правлячого стану, 

співіснування з ним інших суспільних груп, дозволяють окремим суспільним 

групам виявляти свої інтереси, потреби й суспільну волю через використання 
загальних суспільно-політичних інструментів волевиявлення [1; с.175]. 

Структура політичної системи будь-якого суспільства включає в себе 

державу та її органи, політичні партії, суспільні організації та рухи, інші 

об'єднання громадян у поєднанні з нормативно-правовою основою й 
політичною ідеологією [1; с.176]. Функція політичної комунікації забезпечує 

розповсюдження й передавання політичної інформації між різними елементами 

політичної системи, між правителями й тими, ким керують. Функція політичної 

комунікації діє у двох основних напрямках і забезпечує двосторонній зв'язок, 
взаємообмін інформацією [1; с.181]. Окрім горизонтальної політичної 

комунікації, виокремлюють її вертикальний різновид. Якщо в першому випадку 

мають на увазі процеси обміну інформацією на рівні "індивід – індивід", 
"суспільна група – суспільна група", "держава – держава" і т. д., то вертикальна 

політична комунікація передбачає інформаційні обміни між суб'єктами  
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політики різної ваги: "держава – індивід", "суспільна група – держава", і т. ін.[2; 

с.350-351]. 

Друга точка зору на політичну систему, її структуру та місце ЗМІ та місце 

ЗМІ у цій структурі полягає у наступному: політична система суспільства – це 
інтегрована сукупність відносин влади, суб'єктів політики, державних та 

недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції 

щодо захисту, гармонізації інтересів соціальних угруповань, спільнот, 

суспільних груп, забезпечувати стабільність та соціальний порядок у 
життєдіяльності суспільства [5; с.223]. Структуру політичної системи 

становлять: політичні відносини; політична організація суспільства (державно-

правові органи, політичні партії, політичні рухи, масові суспільні організації, 
трудові колективи та об'єднання); ЗМІ; політичні принципи й норми; політична 

свідомість і культура [5; с.226]. Саме ЗМІ відводиться роль активного та 

самостійного елементу політичної системи суспільства, що в демократичних 

країнах виконує функції четвертої влади [5; с.227]. У відкритому суспільстві 
існує плюралізм думок, ідей і поглядів, а ЗМІ ретранслюють та представляють 

інтереси різних політичних сил. 

Як правило, діяльність ЗМІ в залежності від суспільства та держави в 
яких вони функціонують тісно пов‘язані з багатьма соціально-політичними 

чинниками, що детермінують їх суспільні та специфічні функції [3; с.390-391]. 

У демократичних відкритих суспільствах ЗМІ діють в умовах послабленого 

державного контролю. Вони мають набагато ширші можливості незалежного 
висвітлення проблем політики і влади, здійснення контролю за діями держави 

та впливових недержавних інститутів [4; с.218]. 

ЗМІ забезпечують представникам різних суспільних груп можливість 
публічно виражати свої думки, знаходити та об'єднувати однодумців, чітко 

формулювати та представляти в громадській думці свої інтереси. Без преси, 

телебачення, радіомовлення жоден громадянин не може правильно 

зорієнтуватися у політичних процесах, визначити свою політичну орієнтацію, 
приймати відповідальні рішення.  

Наявність демократично організованих ЗМІ, здатних об'єктивно 

висвітлювати політичні події, – одна із найважливіших гарантій стабільності 
демократичної держави. Проте історичний досвід свідчить, що ЗМІ можуть 

служити різним, політичним цілям, що за своєї суттю та змістом є  

демократичні, такі як: сприяти розвитку у населення прагнення до свободи, 

соціальної справедливості, виступати в якості орієнтира задля формування 
компетентної політичної позиції, але й навпаки духовно закріпачувати, 

дезінформувати, залякування населення, сіяти недовіру і страх. 

З появою світового інформаційного суспільства засоби масової 

інформації (ЗМІ) з інструмента впливу на громадську думку перетворюються 
на інструмент цілеспрямованого її формування. Будучи інформаційною владою, 

вони здатні створювати або скидати з п'єдесталів кумирів, трактувати події у 

вигідному для певних сил світлі, впливати на психологію мас та окремих 
людей.  

Тенденція зростання ролі ЗМІ в політичних процесах стає все більш 
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відчутною, а доступ до ЗМІ й можливість вільно оприлюднювати власну думку 

є однією з основних ознак демократичності суспільного устрою. 

ЗМІ іноді називають «четвертою владою», маючи на увазі під трьома 

іншими – законодавчу, виконавчу і судову. Їх політична роль обумовлена, перш 
за все, тим, що вони є доволі самостійним підприємством з виробництва 

політичної інформації, що в подальшому формують громадську думку, 

впливають на всі політичні процеси, сприяють політичній освіті широких 

верств населення. 
У сучасних умовах на стан формування ЗМІ впливає ряд різноманітних 

чинників. Важливо, в цьому контексті відмічати наступне: хто є засновником, 

яке їх соціальне призначення і на яку цільову аудиторію вони розраховані. 
Специфіка визначається професійною орієнтацією, віковими характеристиками, 

характером духовних запитів людей. Своєрідність положення ЗМІ в політичній 

системі суспільства зумовлена тим, що вони є органами державних установ, 

масових громадських організацій, політичних партій. 
За змістовним наповненням ЗМІ є дуже специфічні. Оскільки вони 

принципово по-іншому реалізовують своє призначення, на відміну віл інших 

учасників політичного процесу. 
У різних політичних системах владні структури завжди ретельно 

відбирали інформацію. Презентація та висвітлення політичних рішень органів 

державної влади контролюється прямими і непрямими методами, що в свою 

чергу сприяє зміцненню легітимності прийнятих рішень. Тому, інформація 
«згори», як правило, містить ряд спотворень.  

Це викликає необхідність урізноманітнювати джерела і канали 

презентації інформації. Існує також певний потік інформації «знизу», через 
неформальні канали, що представляє думку широких верств населення з певних 

актуально-політичних питань. ЗМІ синхронізують та уніфікують обидва 

інформаційні потоки, створюючи цілісне поєднання. Характерним способом 

вираження політичних потреб є суспільні настрої або певні психологічні стани 
народних мас. Даний феномен є ключовою обставиною, що враховується ЗМІ, з 

відповідним посиленням або послабленням існуючих настроїв. 

Підсумовуючи, слід наголосити на тому, що на сьогодні недостатньо 
вивчено і конкретизовано структуру політичної системи суспільства, що, в 

свою чергу, породжує різні точки зору на роль та місце ЗМІ в цій підсистемі 

суспільства. 
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ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ МЕДІА В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 

Для абсолютно усіх армій провідних країн світу є актуальною наявність 

військових засобів масової інформації, які забезпечують зовнішню та 

внутрішню комунікації у оборонних відомствах. Від початку збройної агресії 

Російської федерації проти України вітчизняні військові медіа зазнали значної 
трансформації у структурі, системі роботи, стилю подання інформації. 

Підготовка до оприлюднення та темп розповсюдження інформації через 

військові медіа мають відповідати таким вимогам, як оперативність, 
доступність, узгодженість повідомлень, безперебійність надання інформації. 

Добитися цього можливо через використання цифрових технологій.  На це час 

структура військових медіа Міністерства оборони України (далі МО) містить 

такі складові: 1.Інформаційне агентство МО «АрміяInform»; 2. Центральна 
телерадіостудія МО: військове телебачення України та військове радіо «Армія 

FM»; 3.Телерадіостудія МО України «Бриз». Кожна вищезазначена структура 

протягом 2014-2019 років зазнала істотних змін. Наприклад, Інформаційне 
агентство МО «АрміяInform», було створено у 2018 році у результаті злиття 

структур та зміни формату роботи декількох друкованих ЗМІ МО для 

виконання таких функцій, як цілодобове надання онлайн інформації про події, 

аналітики, ексклюзивних коментарів, інфографіки, фоторепортажів, 
відеострімів з місць подій. «АрміяInform» має мережу корпунктів, 

кореспонденти агентства працюють у всіх регіонах України, зокрема в районі 

проведення операції об‘єднаних сил. Агентство має фотослужбу та фотоархів.  
У свою чергу, Центральна телерадіостудія МО: Військове телебачення 

України та Військове радіо «Армія FM» зазнали також трансформаційних 

процесів, і зараз поєднують в роботі не лише класичні методи створення 

контенту, а й  щодня розповсюджують його через відомий канал (Military TV 
UA) на YouTube платформі та втілюють в життя спільні з низкою телеканалів 

проекти: «Техніка війни», «ProВійсько», «Будемо жити», «Воїн-це я», реаліті-

шоу «Рекрут». Запроваджено практику ведення прямих ефірів з місць подій, 

несення служби. «Армія Fm» - перша військова радіостанція в Україні, яка 
забезпечує покриття в 25-х містах та частині окупованих територій. У роботі 

використовують класичні та нестандартні підходи: ведення відеострімів під час 

виїзних ефірів, ведуть активну діяльность у соціальних мережах та через 
власний web-сайт. 
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Невальонний Є.О.(НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ 

Досліджуючи питання ефективності слід відзначити, що термін 
―ефективність‖ не має чіткого однозначного визначення. В деяких словниках 

та довідниках трактування цього терміну взагалі не наводиться, а лише 

дається його пояснення, як слова похідного від ―ефект‖ або ―ефективний‖ 

[1,2]. В загальному розумінні ефективність розглядається як співвідношення 
досягнутого результату до запланованого завдання або визначеної мети.  

Ефективність комунікації розглядається як результативність діяльності 

конкретної системи комунікації. Для її оцінки пропонується застосувати 
методичний підхід оцінювання ефективності функціонування системи за 

рівнем нормативних вимог [3]. За показник ефективності функціонування 

системи забезпечення або і-ї її складової і приймається відношення 

 

де  – абсолютне значення результату функціонування і-ї складової 

системи; 

  – нормативне значення результату функціонування і-ї складової 

системи; 

N – кількість складових (елементів, підсистем) системи. 

Для обрахування величини  пропонується застосовувати аналітичні 

методики, моделі функціонування системи, методи експертного оцінювання 

тощо. 

Задача оцінювання ефективності у цілому полягає у пошуку 

узагальненого показника Е, що пропонується визначати шляхом адитивного 

згортання часткових показників і: 

 
де – коефіцієнт відносної важливості і-го показника, визначають за 

допомогою, методу експертної оцінки.  

У зв‘язку із тим, що морально-психологічне забезпечення має свої 
особливості, представлена методика потребує уточнення з урахуванням 

психологічних особливостей комунікаційного процесу [3].  

Список використаних джерел: 

1. Філософський енциклопедичний словник: Інститут філософії ім. Г.С. 
Сковороди НАНУ, ―Абрис‖ , 2002. 742 с. 

2. Словник української мови: в 11 томах. 1974. Том 2. URL: 

http://sum.in.ua/p/2/492/2 (дата звернення: 30.10. 2019). 



 335 

3. Романченко І.С., Загорка О.М. Спосіб оцінювання ефективності 
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СЕКЦІЯ № 10 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. с.н.с. Гахович С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Шевченко В.В. (ВІКНУ) 
 

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ 

Інтернет в наш час став найпоширенішим медійним середовищем, завдяки 
якому відбувається глобальний обмін інформацією. Це дає широкі можливості 

по здійсненню різних інформаційних впливів на користувачів Інтернету, у тому 
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числі і для здійснення кіберзлочинів (комп‘ютерний злочин) – суспільно 

небезпечне діяння у кіберпросторі або з його використанням. Наявні та 

потенційні кіберзагрози створюють небезпеку життєво важливим національним 

інтересам України у кіберпросторі, негативно впливають на стан кібербезпеки 
держави та кіберзахист її об‘єктів і громадян. 

Інформаційно-психологічний вплив – інформаційна, психотропна або 

психофізична дія на психіку людини, що впливає на сприйняття ним реальної 

дійсності, в тому числі на його поведінкові функції, а також в деяких випадках 
на функціонування органів і систем людського організму. 

Розвиток інформаційних систем збору, передачі та обробки інформації, 

способів подання інформації визначає передовий напрям в характеристиках 
засобів збройної боротьби загалом та інформаційно-психологічного 

протиборства зокрема. 

Отже, виникає завдання виховання особистості, як грамотного інтернет-

користувача, що зможе забезпечити захист прав користувачів комунікаційних 
систем, вирішить питання із захисту інформації, кіберзахисту, у тому числі 

прав щодо невтручання у приватне життя і захисту персональних даних. 

Узагальнений матеріал програм по створенню сайтів дасть змогу 
формування у курсантів (студентів, слухачів) спеціальних знань, які 

допоможуть створювати якісний медіаконтент за допомогою використання 

сучасних інформаційних технологій. Для набуття практичних навичок роботи з 

програмою створення сайтів на основі CMS WordPress і подальшому 
розміщенню та підтримкою сайту в мережі Інтернет. Існуючі безкоштовні 

хостинги дають можливість набути знання, вміння і практичні навички 

створення сайтів без матеріальних витрат, основні програмні засоби по 
створенню різного виду інформаційного медіаконтенту та розраховані на 

розвиток у курсантів (студентів, слухачів) навичок роботи у інформаційному 

просторі з початкового рівня і до рівня створення готового для використання 

програмного продукту. 

Іжутова І.В. (НУОУ імені Івана Черняховського) 

 

СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ ТА 

ВИКЛИКИ 

Сучасний інформаційний простір насичений новими медіа, соціальними 

медіа, що стрімко розвиваються. Вони надають багато переваг і можливостей, 

але водночас несуть певні ризики й становлять загрозу. Розвиток 
інформаційного простору корегує правила роботи, наповнення і поширення даних 
у нових медіа. 

Людина є емоційною, і саме емоції спонукають її до вчинків. Серед 
характеристик нових медіа можна визначити інтерактивність, оперативність і 
мультимедійність. 

Завдяки своїй інтерактивності нові медіа є зручним способом подання 
контенту, який сприймається емоціями. Їх використовують для реклами, продажу 
товарів і послуг, донесення даних та інформації, наративів, меседжів, формування 
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думки тощо. Можна одразу побачити реакцію на повідомлення, визначити його 

актуальність і ступень поширення задля подальшого коригування комунікації. 
Існування різних медійних платформ, мереж, месенджерів, їх 

мультимедійність, персоналізація повідомлень дозволяють швидко донести 
інформацію (оперативність) до різних цільових аудиторій, враховуючи їх інтереси 
й використовуючи різні форми.  

Але, на жаль, їх популярність несе певні ризики. Оперативність поширення 
інформації має свої переваги, але становить виклики через неможливість 
проконтролювати розповсюдження. Зокрема, неконтрольованість небезпечна під 

час настання кризових ситуацій, спричиняючи поширення і генерування фейків, 
дезінформації й маніпулятивних текстів. Існування проблеми низької 
медіаграмотності населення є ризиком легкого споживання неправдивої й 
сумнівної інформації. 

Сьогодні соціальні медіа і месенджери популярні серед терористичних 
організацій, які активно поширюють свої погляди через них і перетворюють 
інформацію на зброю. Технічні можливості створюють сприятливі умови для 
зберігання в необмеженій кількості фото, відеоматеріалів, плакатів тощо, до того 

ж умови швидкого відкриття нових акаунтів і розширення аудиторій. 
Розв‘язати окреслені проблеми можна шляхом підвищення рівня 

медіаграмотності населення (обов‘язкова медіаосвіта для школярів), дотримання 
інформаційної гігієни та вміння працювати в умовах сучасного інформаційного 
середовища.  

к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

Кубявка Л.Б. (КНУ) 

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО 

КОМПЛЕКСУ ARCGIS 
Визначення завдань геоінформаційного забезпечення щодо реалізації 

напрямків розробки інформаційної технології автоматизації інформаційного 
простору (політичного, техногенного, соціального, екологічного, засобів масової 
інформації (комунікації)) з урахуванням особливостей застосування військ (сил) 

на сучасному етапі розвитку та реформування ЗС України є однією з актуальних 
проблем для управління військами ЗСУ[1]. 

Для вирішення таких завдань необхідно використовувати технології, які 
ефективно поєднують простір та час зі значними за обсягом супутніми даними у 
вигляді атрибутивної інформації щодо об‘єктів оперативної обстановки, 
довідкової інформації про театр (район) ведення бойових дій, кліматичні умови, 
дані розвідки та ін. Саме для вирішення подібних завдань в арміях багатьох 
держав світу використовуються геоінформаційні технології [2]. 

Для ефективного вирішеннях вишезазначених задач і вимог відповідає 

програмне забезпечення, ArcGIS Explorer. що надає простий спосіб доступу до 
локального робочому столу джерел даних і онлайн Ядра ГІС веб-сервісів та 
можливостям аналізу при підключенні до локальної мережі. 

ГІС дає можливість створювати інформаційні продукти, які відображають 
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інформацію, точно відповідають вимогам користувача, дають можливість 

візуалізації картографічної інформації, недоступну для паперових карт. 
Тривимірний показ місцевості з конкретної точки місцезнаходження спостерігача 
або віртуальний огляд місцевості дають повнішу картину командиру, ніж паперова 
карта з нанесеною на ній обстановкою. Саме тому дослідження застосування ГІС 
технологій для оперативного отримання інформації про місцевість у вигляді 
електронних карт, окремих інформаційних тематичних шарів з результатами 
проведеного геопросторового аналізу стану місцевості, тематичних шарів 
додаткової інформації про місцевість або явища на ній політичного, техногенного, 

соціального та екологічного характеру при виконанні бойових завдань, знаходять 
все більше використання.  

Отже, програмне забезпечення ArcGIS, має функції, які дозволяють, 
здійснюючи моніторинг інформаційного простору, візуалізувати цю інформацію у 
більш компактній та наглядній формі, в контексті підвищення ефективності 
виконання інформаційних заходів відповідно до компетенції МОУ та ЗСУ. 

Список використаних джерел: 
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наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2017. – ғ2. – С. 60–
67.  

2. Swann D. Military applications of GIS [Електронний ресурс] International 
Journal of Geographical Information. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: 
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к.т.н., с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій одним 

із ключових питань сьогодення залишається забезпечення власної безпеки 
та безпеки своєї сім‘ї, а тим паче в умовах ведення так званої «гібридної війни», 

в якій пропаганда Російської Федерації з повним підпорядкуванням ЗМІ веде 
інформаційну війну проти України. У багатьох людей навіть не виникає питання, 
до яких наслідків може призвести, наприклад, розміщення в соціальній мережі 
інформації про себе та близьких. У наш час соціальні мережі є найпотужнішим 
засобом здійснення інформаційного протистояння. Найбільшого розповсюдження 
серед українців набули Facebook, Twitter, «ВКонтакте» та «Одноклассники». 
Однак власниками цих Інтернет-ресурсів є громадяни «братського народу», 

і мабуть, не варто пояснювати, що дані з їх серверів доступні відповідним 
спецслужбам. Соціальні мережі надають можливість збору інформації про 
персональні дані особи без її відома не тільки адміністрацією сайта, але й іншими 
особами, оскільки відстежити збір відповідної інформації в таких системах 
неможливо. Розміщення на своїй сторінці соціальної мережі фотографій у формі 
зі зброєю або на фоні військової техніки, надання інформації про місце своєї 
дислокації навіть одним солдатом може призвести до втрати цілого підрозділу. 
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Крім того, небажане розповсюдження персональної інформації ефективно 

використовується для створення бази даних «карателів». Всім відомий сайт 
«Трибунал», де було викладено інформацію з особистими даними 
військовослужбовців Збройних Сил України, що надає можливість ворогу 
здійснювати тиск на тебе та твоїх рідних. Нижче наведено елементарні правила 
поведінки при користуванні соціальними мережами, які допоможуть тобі 
уникнути невиправних наслідків. 

1. Не надавай інформацію про себе та своїх рідних і близьких. Це може 
не тільки ідентифікувати тебе як військовослужбовця або вказувати на твою 

причетність до певного підрозділу, але й наразити на небезпеку близьких людей. 
Ці дані передаються терористам у тил, і невідомо, чим вони не погребують 
наступного разу. 

2. Обмеж коло знайомств у мережі та приховай свою причетність 
до служби у війську. Коли на твою сторінку надсилається запит товаришувати, 
не приймай у «друзі» тих людей (користувачів мережі), з якими не знайомий 
особисто. Це можуть бути фейкові (несправжні) акаунти  для збору інформації про 
тебе. 

3. Не розміщуй на своїй сторінці фото-, відеоматеріали. Це не тільки 
видає тебе як військовослужбовця, але і дає інформацію про склад, стан, 
місцеперебування та переміщення твого підрозділу (фото на фоні військової 
техніки, позицій, з товаришами по службі, відео, де можна почути команди, 
сигнали та звуки техніки, що рухається). Дотримуватися цих правил нелегко, вони 
напружують і створюють дискомфорт у спілкуванні з рідними. Проте 
найважливіше, що ці правила допоможуть тобі повернутися додому. І нехай 
сьогодні твоє спілкування з коханою чи батьками буде обмежене, вони 

не знатимуть точно, де ти і чи спокійно у вас, але вже завтра вони допоможуть вам 
бути разом. 

к.т.н., доц.. Шваб В.К. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц.. Браун В.О. (ВІКНУ) 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ 

БОЙОВИХ ДІЙ 
Питання кібернетичної безпеки під час ведення бойових дій наразі майже 

неосвітлене. І правда, навіщо турбуватися про якісь там міфічні кіберзагрози під 
постійним вогнем артилерії противника? Що поганого, коли хлопці користуються 
Wi-Fi-роутером чи бездротовим модемом для доступу до Інтернету? Що може 
якийсь вірус на одному комп‘ютері в порівнянні з танком противника? Але 
поглянемо на це з іншого боку: скільки життів коштуватиме залп «Граду», або 
ПТКР, наведений на випромінення цього роутера або модема? А які наслідки 
потягне карта або схема розташування військ, відправлені із «зараженого» 
комп‘ютера, зі зламаної поштової скриньки або взагалі «братським» поштовиком 
MAIL.RU? Таких прикладів можна наводити десятки, якщо не сотні. На жаль, 

зазвичай ми сприймаємо тільки видимі загрози, залишаючи без уваги небезпеки 
віртуальні, тим самим даючи ворогові можливість отримувати цінну інформацію. 
І як би нам не хотілося це визнавати, та він цією можливістю користується, 
і користується досить ефективно. Кожен з нас бачив у ЗМІ фото перехоплених 
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документів, розпоряджень чи наказів військового спрямування. Так, 

оприлюднення саме цих матеріалів мало на меті моральний вплив на солдатів 
та офіцерів Збройних Сил. Але основна маса зібраної інформації використовується 
для влаштування засідок та нанесення вогневих ударів. Нижче наведено кілька 
простих правил, дотримання яких мінімізує ризики витоку інформації та, 
відповідно, наслідки, які він може спричинити. Виконувати їх нескладно, але 
вкрай важливо. 1. Вимкни геопозиціонування або визначення 

місцеперебування на всіх пристроях. Це може бути телефон, планшет, 
комп‘ютер. Сучасний світ — це світ соціальних мереж, у яких кожен хоче 

похвалитися тим, де він був та що робив. Саме тому деякі програми самостійно 
вмикають геопозиціонування пристрою і відправляють ці дані в мережу. Але те, 
що цікаво і корисно в цивільному житті, на війні вкрай небезпечно. 2. Онови 

антивірус. І це обов‘язково! Якщо ти наївно вважаєш, що твій комп‘ютер, 
телефон чи планшет нікому не потрібен, або що віруси — це дрібниця, то серйозно 
помиляєшся. Сучасні шпигунські програми дають змогу не тільки копіювати 
інформацію з пристрою і передавати противнику, а ще й умикати камеру, 
записувати звук чи навіть приховано передавати дані про геопозиціонування. 

Навіть ноутбук, який не використовується для доступу в інтернет у зоні АТО, 
по приїзді в ППД може зробити неприємний сюрприз, інфікувавши всю мережу 
військової частини. 3. Став сильні паролі. Не важливо, чи це пароль 
розблокування телефону, чи пароль до сторінки в соцмережі. Паролі ламаються, 
і це не поодинокі випадки. Зламаний/скомпрометований пароль, наприклад, 
до електронної скриньки дає доступ противнику до профілів у соціальних 
мережах, блогах та можливість здійснювати їхнє налаштування. У тому числі 
передачу даних третім особам і ввімкнення геопозиціонування. Щоб цього 

не трапилося, не використовуйте для пароля дати народження близьких людей, 
номери телефонів та іншу інформацію, яку можна дізнатися з відкритих джерел. 
Натомість пароль має складатися з не менш ніж десяти символів, мати цифри 
і літери та містити хоча б одну велику літеру і спеціальний символ. 4. 

Не використовуй WiFi-роутери та інтернет-модеми. По-перше, їх можна 
зламати, точніше, взяти під контроль. Ураховуючи це, їх налаштуванням повинні 
займатися кваліфіковані спеціалісти, які можуть надійно захистити такі пристрої. 
Інакше перегляд вашого трафіку стане питанням часу. Чим це загрожує, вже 

описано вище... Крім того, не варто забувати, що роутери та модеми за своєю 
суттю радіовипромінювальні засоби. Запеленгувати подібні пристрої з точністю 
до 10 — 15 метрів можна за допомогою всього двох спрямованих антен 
і порівняння сили сигналу. 5. Не завантажуй програм та ігор невідомого 

походження та не переходь за посиланнями на сайти, про які не знаєш. Ігри 
та програмне забезпечення можуть бути написані спеціально для шпигування 
за користувачем. Дозволи на кшталт «передавати дані», які надаються програмам, 
уже нікого не насторожують. А даремно. Адже надаючи дозвіл невідомому 
програмному забезпеченню на передачу даних, самостійне ввімкнення GPS або 

Wi-Fi, ти наражаєш на небезпеку не тільки себе, а й побратимів. 

 

Шапкін С.Б. (ВІКНУ) 

к.в.н., с.н.с. Попков Б.О. (ВІКНУ 
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АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАХОДІВ) У СФЕРІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЯКІ ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ОРГАНИ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ЇХНІ ВІДПОВІДНІ 

НАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ (СИЛИ) 
У діючих положеннях державних органів, на які покладається реалізація 

завдань територіальної оборони України, вказується, що вони або виконують 
завдання територіальної оборони, або залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони. 

Однак, які притаманні тільки для територіальної оборони завдання вони 
мають виконувати, не зазначається. 

У першу чергу це стосується Національної гвардії України, Національної 
поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної 
спеціалізованої служби транспорту України. 

Виокремлення (конкретизація) завдань територіальної оборони із загального 
обсягу завдань, що покладаються на виконання вказаних державних органів вкрай 
необхідно тому що без цього просто дискредитується запровадження в державі 

територіальної оборони (навіщо створювати щось для дублювання вже 
існуючого). 

Тому, аналіз (вивчення) іноземного досвіду щодо визначення специфіки 
оперативних завдань територіальної оборони в значній мірі допоможе сформувати 
відповідний комплект завдань територіальної оборони України та належним 
чином розподілити його (щодо виконання) між відповідними органами державної 
влади та складовими Сил безпеки і Сил оборони держави. 

При цьому, особливу увагу слід приділити наступному: 

- які конкретно загальнодержавні, воєнні і спеціальні завдання (заходи) 
територіальної оборони проводяться (реалізовуються) в іноземних державах та 
їхнє основне спрямування за етапами особливого періоду (поступового переходу з 
мирного на воєнний стан); 

- які завдання (заходи) територіальної оборони (до початку бойових дій та в 
ході війни) сприяють діям національних збройних сил (регулярній армії), 
забезпечують дієвість органів влади і належне функціонування економіки та 
уберігають населення від наслідків надзвичайних ситуацій, обстрілів та інших 

випадків застосування різноманітного озброєння; 
- які завдання (заходи) забезпечують дієвість місцевої (регіональної) 

самооборони та запобігають поширенню антидержавним та антисоціальним 
проявам (діям). 
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