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Андрюшина О.В. (ВІКНУ) 

 

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на 

актуальні виклики та загрози. Досвід України та НАТО 

Базовим документом, що визначає принципи, стратегічні цілі, пріоритети 

та завдання державної політики, а також механізми її реалізації у сфері 

національної безпеки держави, є Стратегія національної безпеки України 

(Стратегія). Чинна на сьогодні Стратегія, відображує передусім політичні 

настрої попереднього керівництва України, зокрема щодо 

зовнішньополітичного курсу – на євроатлантичну інтеграцію, а також стан 

системи державного управління, що склався при ньому. 

Національна безпека – це захищеність інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, що дозволяє забезпечити сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам. 

Національну безпеку держава забезпечує своєю могутністю, що 

спирається на військову міць. Вона визначає роль і вплив держави в сучасній 

геополітиці. Існуючі глобальні та регіональні системи безпеки за останні роки 

виявилися нездатними ефективно реагувати на новий спектр військових загроз. 

Слабка ефективність традиційних структур безпеки, головним завданням яких 

було попередження широкомасштабного збройного нападу ззовні, спричинила 

перегляд підходів до проблеми забезпечення безпеки на законодавчому, та на 

інституційному рівні.  

Створення нових концепцій безпеки, нових стратегій та доктрин, 

військова реформа національних ЗС майже в усіх провідних країнах світу та 

процеси адаптації ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, ОДКБ до нових викликів сучасності 

яскраво це підтверджують. 

Стратегія національної безпеки - це головний документ у сфері 

забезпечення національної безпеки України. Реалізація її цілей та завдань має 

загальнонаціональне значення, яке зачіпає інтереси всіх груп населення 

України. Адже, реалізація Стратегії, з геополітичних причин, істотно впливає 

на пострадянський простір та певною мірою на інтереси ЄС і США. Стратегія 

декларує 10 основних цілей, згідно з якими визначається 66 завдань 

забезпечення національної безпеки. Однак, зазначені завдання значно різняться 

за принципами, механізмами та інструментами реалізації. 

Завдання Стратегії реалізовуваться шляхом реформ: політичної, 

конституційної, адміністративної, регіональної, судової, податкової, земельної 

та інших, перелічених у тексті документа. Завданням є: захист державного 

суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення міжнародного статусу тощо. 

На сьогодні, система управління національною безпекою не еквівалентна 

чинній системі влади і характеру сучасних загроз, неефективна у виконанні 

завдань, що постають у цій сфері, а також економічно не забезпечена. 

Спектр основних можливих загроз національній безпеці України у 

воєнно-політичній сфері розкрито в Законі України “Про основи національної 
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безпеки України”, Воєнній доктрині та Стратегії національної безпеки України. 

Проте на сьогодні вони потребують уточнення та конкретизації. У багатьох 

розвинених і економічно стабільних державах явний пріоритет віддається 

зовнішнім загрозам порівняно з внутрішніми. Україна перебуває в іншій 

ситуації, коли внутрішні загрози стають порівнюваними за важливістю і 

можливими наслідками із зовнішніми. Основні форми загроз у воєнно-

політичній сфері національної безпеки України доволі різні за своєю 

структурою і в певній мірі умовності методологічно можуть бути поділені на 

загрози внутрішні та зовнішні; реальні та потенційні 

Початком трансформаційних змін у політичній сфері НАТО стало 

прийняття Мюнхенської програми. Крім того, прийнята на Ризькому саміті 

комплексна політична директива, визначає політичну спрямованість 

трансформації Організації на 10-15 років. 

Варто зазначити, у Комплексній політичній директиві окреслені операції, 

які Альянс повинен бути спроможним розпочати і підтримувати. Такі як, 

головні об'єднані операції та менші операції для підтримання колективної 

безпеки і відповіді на кризові ситуації як на території Альянсу так і поза нею, 

на її периферії і на стратегічній відстані. 

 

Баланчук Д.В. (ВІКНУ) 

 

“Збройні конфлікти на пострадянському просторі” 

 Сучасні збройні конфлікти відрізняються тим, що межі між внутрішнім і 

міжнародним протистоянням стираються. Як наслідок, будь-який формально 

незначний локальний конфлікт потенційно може мати серйозні наслідки в 

регіональному, і навіть загальносвітовому масштабі. 

Агресивні дії Росії в Грузії та Україні змусили багатьох західних 

дослідників по-новому поглянути на збройні конфлікти в країнах, які 

утворилися на території колишнього Радянського Союзу. Вони, зокрема, 

роблять висновок, що ключовим чинником, який впливав і впливає на ситуацію 

в цих «гарячих точках», є позиція та політика Російської Федерації, яка 

агресивними експансіоністськими діями намагається відновити втрачений 

вплив. 

Після розпаду Радянського Союзу на пострадянському просторі (на 

територіях Придністровського регіону Молдови, в Абхазії, Південній Осетії і 

Нагірному Карабасі на Південному Кавказі) виникли декілька вогнищ напруги, 

які й донині є неврегульованими і представляють загрозу регіональній та 

міжнародній безпеці. Ці збройні конфлікти за своїми характеристиками мають 

свою специфіку – різні хронологічні та географічні рамки, різні формальні і 

фактичні причини та приводи для їх початку, тривалість, масштаб, наслідки 

тощо. Вони також різні за типом. Але спільним для них виступає активне – 

пряме або приховане – втручання Росії у перебіг цих конфліктів. Слід 

підкреслити, що розпад СРСР став не причиною, а лише каталізатором 

загострення конфліктів в регіоні. Процеси розпаду СРСР стали спонукою для 
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переходу цих конфліктів у демонстративну чи/та агресивну його фазу, що 

проявилося у етнічних зіткненнях, локальних військових протистояннях та 

війнах у батальній фазі. 

У прихованій формі етнотериторіальні суперечки існували і в 

Радянському Союзі і в царській Росії, але виплеснулися назовні в період 

ослаблення центральної влади наприкінці 80-х років ХХ ст.. Вже станом на 

березень 1991 р. було зафіксовано 76 внутрішніх екстериторіальних суперечок. 

Через рік вже на пострадянському просторі їх число зросло до 180. А 

застосування збройних сил проти громадян почалося ще за часів формального 

існування СРСР у Тбілісі, Вільнюсі, Баку тощо. 

Основними конфліктогенними регіонами на пострадянському просторі, 

де конфлікти знаходяться в «замороженому» стані, є території, так званих, 

самопроголошених «республік» – Нагірно-Карабахської республіки (НКР) на 

спірній території між Азербайджаном та Вірменією, Придністровської 

молдавської республіки (ПМР) на території Молдови, Республіки Абхазія та 

Республіка Південна Осетія – обидві на окупованих Росією територіях Грузії. 

Більшість з цих «заморожених» чи, радше, «тліючих» конфліктів виникли на 

теренах колишнього Радянського Союзу ще на початку 90-х років.  

З 2014 р. до цього переліку можна віднести і конфлікт на Сході України 

та в Криму, де Росія встановила свій ефективний контроль над так званими 

Донецькою народною республікою (ДНР) та Луганською народною 

республікою (ЛНР). 

Важливою характеристикою всіх зазначених «заморожених» конфліктів 

виступає активна військова участь у них Росії. З моменту офіційного розпаду 

Радянського Союзу на початку грудня 1991 р.234, Росія неодноразово 

застосовувала свої збройні сили у більшості збройних конфліктів на 

пострадянському просторі: у 1991–1993 рр. – під час воєн у Грузії, в Абхазії та 

Придністров’ї. Окрім того, у 1992–1999 рр. – під час осетино-інгушського 

конфлікту (1992), громадянської війни в Таджикистані (1992–1997), Першої 

чеченської війни (1994–1996), війни в Дагестані (1999), Другої чеченської війни 

(1999–2009). Опосередковано Росія і досі бере участь у конфлікті між 

Азербайджаном та Вірменією щодо Нагірного Карабаху. Фактично, йдеться про 

неоголошену експансію Росії на пострадянському просторі, в основі якої 

лежить бажання Москви мати вирішальний вплив на зовнішню та внутрішню 

політику колишніх республік СРСР, які нинішня РФ вважає зоною своїх 

пріоритетних геополітичних інтересів. 

Бровкін Я.О. (ВІКНУ) 

Трушковський Є.А. (ВІКНУ 

 

Пропаганда в умовах війн та воєнних конфліктів сучасності 

У сучасному світі простежується тенденція швидкого інформаційного 

розвитку, що значно посилює пропагандистську діяльність, яка спрямована на 

позитивне або негативне сприйняття населенням конкретної релігії, ідеології чи 

політичної сили та використовує для своєї реалізації різні форми та методи за 
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допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт пропаганди, а саме на свідомість 

людини, її духовність, ідеологічні та соціальні установки.  

Що стосується використання пропаганди в умовах війн та воєнних 

конфліктів сучасності, то варто відзначити універсальність її застосування, а 

саме одночасного поєднання різних взаємопов'язаних і узгоджених заходів, 

спрямованих на досягнення інформаційної переваги. Особливо у сучасному 

світі це зорієнтовано на питання окупації, тероризму та мовного протистояння. 

Досвід сучасних війн та воєнних конфліктів, зокрема російсько-

української війни, а також вірмено-азербайджанський конфлікт, свідчить, що 

пропаганда відіграє  надзвичайно важливу роль та проводиться із 

використанням спеціальних інформаційних заходів, які являють собою певний 

перелік спланованих дій з передачею конкретної інформації із залученням 

необхідних індикаторів та реалізується під виглядом «суспільного 

інформування», психологічною обробкою населення, а також застосовується в 

тандемі з цензурою, яка в свою чергу відсікає будь-яке інакомислення та 

здійснюється з метою досягнення необхідних політичних і військових цілей.  

Варто також зауважити, що значення пропаганди із розвитком нових 

форм та методів надалі буде тільки зростати. В першу чергу це зумовлено тим, 

що сучасний світ базується на інформації та інформаційних технологіях, які в 

свою чергу проникли у всі сфери людської діяльності та призвели до нового 

етапу розвитку людства в якому вони перебувають в постійному вдосконаленні 

та набувають все більш важливого значення як основного засобу на якому 

базується ведення інформаційної війни.  

І саме тому сьогодні, пропаганду слід розглядати не просто як певний 

метод впливу на масову свідомість населення, а як важливу та небезпечну в 

сучасному світі інформаційну зброю, яка не здатна нанести фізичну шкоду, але 

здатна призвести до загострення вже наявного конфлікту або до початку нової 

війни, де в свою чергу уникнути фізичної та іншої шкоди буде неможливо.   

Отже, пропаганда на сучасному етапі є одним з важливих інструментів 

ведення інформаційної війни та використовується як найважливіша 

інформаційна зброя, що має свою специфіку та застосовується в різних сферах 

суспільного життя та за допомогою якої  вирішуються у першу чергу проблеми, 

що пов’язані із тим чи іншим впливом на діяльність іноземних урядів, 

організацій, груп чи конкретних індивідів. 

к.і.н., доц. Вановська І.М. (ВІКНУ) 

 

Значення політичної символіки у процесі формування 

суспільством ідей патріотизму й державно-політичної ідентичності 

Процес формування політичної культури йде практично протягом всього 

життя людини. У формуванні політичної культури громадян особлива роль 

приділяється політичній символіці. Символ у широкому змісті слова – це образ. 

Він призначений для впливу на людину, на якій би стадії політичної 

соціалізації та не перебувала. У політичному житті суспільства політична 
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символіка є в наявності в найрізноманітніших формах. До основних й 

найпоширеніших форм політичної символіки відносяться наступні: 

1. Національно-державна символіка (прапори, герби, гімни, конституції, 

грошові знаки й ін.). Ціль подібної символіки – привернути увагу громадян, 

об'єднати їх навколо якоїсь масштабної ідеї й відповідно спонукати їх на певні 

дії; 

2. Політична ритуально-процесуальна символіка (церемонії інавгурації -

посвячення до посади; коронації королів). Високим рівнем символічності 

відрізняються також і святкування історичних подій державної важливості 

(салютами й феєрверками); 

3. Політико-ритуальна символіка використовується в процесі покладання 

вінків і квітів до національних святинь, під час святкування урочистих дат, у 

почесних вартах і т.п; 

4. Умовно-графічна політична символіка (зірки різних варіацій, 

християнський хрест, мусульманський півмісяць, серп і молот, підкова, 

зображення голуба, колосків пшениці й інших рослин й т.п.). Подібна 

символіка представлена також і певними кольорами. Так білий колір символізує 

миролюбство, чистоту помислів, добрі наміри й т.п. Ця символіка представлена 

також у вигляді емблем, значків, партійних квитків, почесних грамот і 

дипломів, державних орденів, медалей й інших нагород);  

5. Наглядно-агітаційна політична символіка (галси, художньо оформлені 

заклики, транспаранти, портрети політичних діячів, листівки, прапорці, 

шалики, політичні карикатури й інш.); 

6. Політико-музична символіка (державні й партійні гімни);  

7. Політична мода. Вона дозволяє вже на візуальному рівні здійснювати 

початкову політичну ідентифікацію (визначення) політичних позицій 

громадянина або груп громадян;  

8. Політична мова (спеціальна політична термінологія й жестикуляція); 

Таким чином, політична символіка, з одного боку, фіксує певну 

політичну культуру як у матеріальних предметах, так й у духовних формах. З 

іншого боку, ця символіка відіграє значну роль у процесі зближення, 

об'єднання громадян і соціальних груп навколо певних політичних цінностей й 

ідеалів. Політична символіка помітно сприяє твердженню в суспільстві ідей 

патріотизму й державно-політичної ідентичності. 

  

Гарькавий Є.М. (ВІКНУ) 

 

Особливості діяльності центру передового досвіду з питань 

стратегічних комунікацій НАТО 

Практичним проявом діяльності НАТО у сфері СтратКому є заснування 

Центру передового досвіду з питань СтратКому НАТО, який має статус 

міжнародної організації (Латвійська Республіка, 2014 р.). Центр створений 

сімома країнами: Латвія, Литва, Естонія, ФРН, Польща, Великобританія та 

Італія. Структурними підрозділами Центру є сектор доктрин і концепцій; 
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сектор підготовки кадрів і навчання; оперативний відділ; відділ комунікацій 

(всередині НАТО). Управління Центру має назву Директорат, до складу якого 

входить директор Центру, Радник з правових та фінансових питань, заступник 

директора (відповідає за основну роботу Центру) та начальник штабу 

(відповідає за роботу персоналу та інформаційний супровід роботи Центру). 

Головним органом прийняття рішень є Керівний комітет, до якого входять 

представників усіх членів НАТО. У 2016 р., відповідно до рішення Керівного 

комітету, відбулось розширення Центру і утворення нового підрозділу 

технічного та наукового розвитку. 

Головною метою діяльності зазначеного Центру є розвиток 

комунікативних спроможностей та потенціалу НАТО, підвищення 

ефективності його місій та функціональної складової шляхом забезпечення 

планування і реалізації СтратКому. До роботи Центру постійно залучаються 

передові фахівці як з різних сфер СтратКому, так і з інших суміжних напрямів 

професійної діяльності. 

Основними завданнями діяльності Центру є: 

– розроблення нормативно-правового базису реалізації СтратКому у 

НАТО як монолітного конструкта; 

– проведення науково-практичних досліджень для вирішення існуючих 

проблем у сфері СтратКому; 

– аналіз, оцінювання та узагальнення досвіду реалізації СтратКому; 

– удосконалення освітньої складової реалізації СтратКому у країнах-

членах НАТО. 

Основними проєктами Центру є: залучення військового комітету НАТО 

до проблематики реалізації СтратКому; дослідження специфіки інформаційної 

війни РФ проти України 2014 р.; аналіз соціальних мереж та інших 

інструментів, які потенційно можуть бути використані під час проведення 

інформаційних війн; розробка онлайн курсів з проблематики реалізації 

СтратКому та ін. Також Центр співпрацює з наступними установами і 

організаціями: Латвійська асоціація політологів; Католицький університет Івана 

Павла II (м. Люблін); Латвійський інститут міжнародних відносин; 

Європейський Центр досліджень (Литовська Республіка); Королівський 

Об’єднаний інститут оборонних досліджень; Дослідницький центр 

конфліктології (Великобританія); Королівський військовий коледж (Канада); 

Сили оборони Естонської Республіки. 

 

Ілюхіна К.О. ( КНУ ім. Тараса Шевченка) 
   

Місія жінок  в українському війську часів боротьби за незалежність  

поч. ХХ ст. 

В умовах бойових дій на сході країни збільшилась кількість жінок, що 

виявили бажання  служити Батьківщині. Зокрема, станом на 2020 більше 

дев’яти тисячам жінкам надано статус УБД, загалом в  АТО/ООС взяли участь 

12 тисяч жінок, що потребує удосконалення правових норм служби жінок. 
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Оскільки в період становлення української державності  поч. XX ст. 

жіноча служба була актуальним питанням, це знайшло відображення в 

законодавчих актах зазначеного періоду. Зокрема, в проекті Основного Закону 

«Самостійної України» спілки народу українського 1905 р. вказано, що  «Всі 

українці, як чоловіцтво, так і жіноцтво, рівноправні   і тільки вони можуть бути 

допущені до виконування офіцияльних обов'язків на Вкраїні» [6]. У «Начерку 

проекту Державного законоладу для «Української Трудової Республіки» 1919р. 

поряд з  даними про «контінгент новобранців для народньої армії» вказано і 

про  «набір громадянок для народньої суспільної служби» . Зазначено про 

право жінки щодо несення служби  поряд з чоловіками : «громадяне 

мужеського пола нести в міру потреби і в міру своєї здатности військову 

службу для охорони цілости «Української Трудової Республіки». Українські 

громадянки несуть також обов’язково громадянську службу для добра 

Українського Народу в державних лічницях і приютах»[5]. 

Не стільки  через обов’язок , скільки за покликом записувались до армії 

студентки університетів, вчорашні гімназистки, членкині таємних гуртків. 

Переважали  представниці інтелігенції, часто поєднуючи в своїй діяльності 

декілька фахів, зокрема були : інженерки-економістки, інженерки-

агрономки, вчительки, секретарка Волинської «Просвіти», секретарка управи 

Українського Червоного Хреста, урядовиця Військового міністерства, 

урядовиці УНР. Жінки не мали наміру відсиджуватись в тилу-у спогадах про 

Листопадові бої 1918 р. зазначено, що жінкам не подобалось, що на їх плечі 

були покладені кухонні справи. Жіноча половина брала значну участь у 

бойових діях , виконуючи різні поточні завдання. У складі товариства “Січові 

Стрільці ІІ” створюється жіноча чота через значну кількість жінок, які йшли 

добровольцями, які часто стикались з подивом стрільців-чоловіків  з інших 

сотень, що не готові були сприймати жіноцтво як повноцінних бійців[2]. 

Водночас участь жінок в бойових діях мала значний психологічний вплив: 

«Більше, ніж друковане слово, промовляв до них наявний доказ готовости цілої 

української нації боротися за найвищі ідеали свойого народу»[4]. Через 

спритність жінки могли проникнути в ті сфери суспільства, в які чоловікам 

було пройти важче, виконуючи таким чином розвідувальну функцію[1].  

Таким чином, для жінок, що зробили свій вибір служити державі, що 

було  продиктовано викликами часу, бажанням  бути задіяними в процесах 

боротьби за незалежність, вдалось збільшити ефективність  бойових загонів, до 

яких вони вступали, але для багатьох це обійшлось дорогою ціною . 
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Клименко Д.В. (ВІКНУ) 

 

Наднаціональні безпекові інститути в світових політичних процесах 

Сучасний світ, що рухається шляхом тотальної глобалізації, все більше та 

більше від структур національних переходить до структур наднаціональних, це 

видно як в політиці, де все важливішу роль відіграють міжнародні організації 

як то ООН, ПАРЄ, ЄС та інші, що перебирають на себе частину функцій 

суверенних держав в основному стосовно захисту прав людини, глобальних 

викликів та конфліктів.  

В економіці де чільне місце посіли транснаціональні корпорації, які є 

економічним вираженням процесу глобалізації, та його наслідків.  

Не оминула глобалізація й питання безпеки де актуалізувалася роль 

наднаціональних безпекових організацій. Варто зазначити, що в секторі безпеки 

та оборони організації подібного характеру мають досить довгу та багату 

історію, ще в часи античності більшість великих держав являли собою не 

унітарні утворення, а відносно невеликі за розміром міста-метрополії з великою 

кількістю колоній, залежних територій та союзників, яскравим прикладом такої 

системи взаємодії можна вважати Римську Республіку, що мала безліч 

союзників як на піренейському півострові, так і за його межами.  

В середньовіччі певним відображенням таких структур є Священна 

Римська Імперія Німецької Нації, що гарантувала своїм членам захист від 

зовнішнього агресора, а також слугувала для розв'язання внутрішніх конфліктів 

та протиріч.  

В новий час можна казати про виникнення перших наднаціональних 

правоохоронних інституцій, що передували утворенню саме безпекових 

організацій. Фактичним початком існування наднаціональних безпекових 

організацій можна вважати створення ОБСЄ, а також зміна, з розпадом 

Радянського Союзу основних цілей НАТО. Цьому послугували також війни в 

Югославії, Чечні та Іраку, а також розквіт тероризму та терористичних 

організацій, фактичним каталізатором розвитку безпекової взаємодії на 

міжнародному рівні та активізації відповідних інституцій є терористична атака 

11 вересня 2001 року в США, коли терористи- смертники атакували 

міжнародний торгівельний центр.  

Саме в такому контексті й сформувалися сучасні безпекові 

наднаціональні інституції, основними завданнями яких зазвичай є: 

- боротьба з тероризмом; 

- боротьба з торгівлею людьми; 
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- контроль над озброєнням; 

- кібербезпека; 

- міграція; 

- поліцейська діяльність; 

- прикордонний контроль; 

- попередження та подолання конфліктів; 

- реформування та співробітництво в секторі безпеки. 

Загалом в сучасному світі безпекові організації відіграють важливу 

позитивну роль забезпечуючи мир та стабільність, проте вони як і інші 

наднаціональні інституції є інструментом нав'язування своєї волі державами 

геополітичними акторами, що використовують їх для посилення свого впливу 

регіоні та світі в цілому. 

Коноплич В.В. (ВІКНУ) 

 

 Захист критичної інфраструктури в системі забезпечення 

національної безпеки держави 
Світові тенденції до посилення загроз природного і техногенного 

характеру, започаткували в Європі термін «критична інфраструктура», 

наприкінці 1990-х, коли відбулося посилення загроз тероризму. Першою про це 

заговорила Великобританія, маючи на увазі необхідність захисту системи 

телекомунікації, банківського та фінансового сектору, водопостачання, 

енергозбереження та інших важливих для економіки країни об’єктів. У той же 

час помітною є тенденція до посилення негативних процесів природного, 

техногенного та соціально-політичного характеру (в світі збільшується 

кількість та масштаб наслідків природних катастроф, тліють та розгораються 

нові військові конфлікти, постійно здійснюються терористичні акти, 

надшвидкими темпами зростає кількість кібер-атак), що зумовлюють прямі та 

каскадні загрози для стабільного функціонування згаданих інфраструктур, а 

отже забезпечення їх «абсолютного захисту» стає непосильним завданням 

навіть для економічно розвинутих держав. 

В Україні створення державної системи захисту таких об’єктів почали 

обговорювати лише з 2016-го активізація терористичної злочинності, 

збільшення кількості та підвищення складності кібератак, а також 

пошкодження інфраструктурних об’єктів у східних та південних регіонах 

України внаслідок збройного конфлікту засвідчують нагальність розгляду 

питання захисту систем, об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для 

функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та 

забезпечення національної безпеки простих українців. Очевидно, що введення 

терміну «критична інфраструктура», само по собі не може бути остаточною 

ціллю. Концепція критичної інфраструктури має стати підґрунтям дієвого 

механізму координації зусиль органів влади, спрямованих на недопущення 

втрати чи завдання невиправної шкоди найважливішим для життєдіяльності 

держави об’єктам, з урахуванням дії негативних факторів будь-якого 

походження, або техногенного, або природного, або соціально-політичного, або 
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будь-якої комбінації з їх числа. Втім, їх захист таки існує. Фахівці СБУ 

зосередили свою роботу над визначенням внутрішніх і зовнішніх загроз на 

таких об’єктах, а їх перелік визначили, керуючись здоровим глуздом. Головна 

особливість критичних для розвитку України об’єктів, що через високий рівень 

зношеності основних фондів  (яку експерти вже оцінюють в середньому 60,3%), 

існує загроза виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, об’єктах 

електроенергетики й мережах життєзабезпечення. Джерелом загроз є не тільки 

незадовільний стан інфраструктурних мереж (аварійність) та вплив природних 

факторів (карсти, зсуви, підтоплення та ін.), а ще і комплекс економічних 

факторів, що проявляються через незацікавленість операторів таких мереж 

поліпшувати ситуацію. В цілому це впливає на неефективне управління 

безпекою критичної інфраструктури, зокрема, систем життєзабезпечення. 

Зважаючи на процеси поступової модернізації безпекового сектору в Україні та 

зусилля ствердитися як повноправний партнер на європейському та 

трансатлантичному безпековому просторі, питання впровадження концепції 

захисту КІ стає все більш актуальним.   Було б невірно стверджувати, що в 

Україні мало приділяється уваги питанням захисту життєво важливих систем, 

мереж та об’єктів. Навпаки, в державі паралельно функціонують: Єдина 

система запобігання, реагування і припинення терористичних актів та 

мінімізації їх наслідків, Єдина державна система запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що 

трансформована у Єдину державну систему цивільного захисту населення і 

територій. Загрози КІ, як правило, розподіляються на три групи, що включають 

аварії й технічні збої, природні лиха та небезпечні природні явища, зловмисні 

дії (груп або окремих осіб, таких як терористи, злочинці й диверсанти, 

промислове шпигунство, а також бойові дії). Особливо небезпечними є 

комбіновані загрози й загрози, реалізація яких може призвести до 

катастрофічних і різноманітних каскадних ефектів унаслідок взаємозалежності 

елементів критичної інфраструктури. 

В Україні захист об’єктів, які згідно зі світовою практикою належать до 

категорії «критична інфраструктура», регламентується численними 

нормативно-правовими актами, що носять переважно внутрішньовідомчий 

характер. Така ситуація склалася природним чином – кожне окреме відомство 

бачило певний спектр загроз для підпорядкованих об’єктів і володіло певним 

набором інструментів та ресурсів для забезпечення безпеки даних об’єктів. В 

результаті в чинному законодавстві визначено низку категорій об’єктів, для 

яких регламентуються особливі умови забезпечення захисту: підприємства, які 

мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; об’єкти, які 

включені до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів; об’єкти 

підвищеної небезпеки (в т.ч. Перелік особливо небезпечних підприємств, 

припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо 

запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, 

навколишньому природному середовищу); важливі державні об’єкти; об’єкти, 

що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони 
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за договорами; об’єкти, які підлягають охороні і обороні в умовах 

надзвичайних ситуацій і в особливий період; особливо важливі об’єкти 

електроенергетики; особливо важливі об’єкти нафтогазової галузі; Національна 

система конфіденційного зв’язку; платіжні системи; Система екстреної 

допомоги населенню за єдиним номером 112; аварійно-рятувальні служби; 

нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Проте, попри значну кількість нормативно визначених категорій життєво 

важливих об’єктів і, відповідно, їх переліків, в Україні не здійснюється 

комплексна (координована) оцінка ризиків втрати чи ушкодження таких 

об’єктів. В чинному законодавстві досі не визначено термін «критична 

інфраструктура», хоча в оновленій Стратегії національної безпеки серед шляхів 

зміцнення енергетичної безпеки названий: «дієвий захист критичної 

інфраструктури паливно-енергетичного комплексу від еколого-техногенних 

впливів та зловмисних дій», а одним із шляхів забезпечення інформаційної 

безпеки визначається: «забезпечення безпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем, що функціонують в інтересах управління 

державою, забезпечують потреби оборони та безпеки держави, кредитно-

банківської та інших сфер економіки, систем управління об’єктами критичної 

інфраструктури». Безумовно, найсерйознішою може бути потенційна загроза 

використання з терористичною метою об’єктів ядерної енергетики. При цьому 

потрібно зауважити, що на сьогодні на українських АЕС забезпечується рівень 

фізичного захисту, адекватний поточним загрозам. За час проведення АТО 

інфраструктурні об’єкти, що знаходяться на території Харківської, Донецької, 

Луганської та Запорізької областей неодноразово ставали ціллю атак з боку 

терористично-диверсійних формувань шляхом підриву залізничного полотна та 

опор мостів, ЛЕП. Можна говорити про недостатній рівень захищеності 

критичної інфраструктури від терористичних посягань і диверсій, що 

зумовлена  великою протяжністю інфраструктурних об’єктів, що 

унеможливлює забезпечення їх повсюдної охорони, проте мають бути захищені 

вузлові об’єкти та ретельно сплановані та організовані дії із забезпечення та 

використання резервних можливостей інфраструктурних мереж. 

Ураховуючи той факт, що система національної безпеки (СНБ) є 

багатокомпонентною, звичайно постає потреба в існуванні спеціальної 

підсистеми, мета функціонування якої полягала б у забезпеченні 

функціонування та розвитку самої СНБ, тобто, у забезпеченні життєздатності її 

системостворюючих елементів, зокрема національних інтересів людини, 

суспільства держави. Такою системою і є система забезпечення національної 

безпеки. Визначальними чинниками, що впливають на ефективне 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури України, є 

внутрішньополітична обстановка, зовнішньополітичний курс та ефективність 

державної політики в секторі безпеки. З огляду на аналіз чинників розвитку 

міжнародної обстановки та наявних зовнішніх і внутрішніх політичних 

проблем, виникає нагальна потреба сформувати ефективну систему захисту 

національних інтересів держави, здатну адекватно реагувати на сучасні загрози 
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й виклики. Першочергово необхідно виявити коло реальних та потенційних 

загроз, а також удосконалювати завдання системи забезпечення національної 

безпеки під визначальним впливом сукупності тих пріоритетів, врахування 

яких вимагає обстановка — сучасні умови. 

В умовах ведення проти України гібридної війни значно зросли загрози 

критичній інфраструктурі, підтвердженням чому стали випадки пошкодження 

об’єктів і здійснені кібератаки на енергетичну інфраструктуру, що засвідчили 

вразливість об’єктів критичної інфраструктури держави до нових типів загроз. 

Створення дієвої системи захисту критичної інфраструктури в Україні є 

актуальним завданням, що має вирішуватись в рамках загального 

реформування сектору безпеки і оборони із врахуванням всього існуючого 

спектра загроз та забезпечення взаємопов’язаності різних систем. Зелена книга 

з питань захисту критичної інфраструктури, розроблена НІСД з урахуванням 

рекомендацій вітчизняних та зарубіжних експертів, створила необхідну основу 

для подальшого розроблення державної політики в сфері захисту критичної 

інфраструктури. З метою узгодження діяльності різних систем державного 

управління доцільним є розробка та прийняття окремого закону України «Про 

критичну інфраструктуру». В ньому мають бути вказані принципи державної 

політики щодо захисту критичної інфраструктури, відображені питання 

державноприватного партнерства в частині розподілу відповідальності, 

визначені повноваження органів державної влади із побудови системи захисту 

критичної інфраструктури, а також визначення термінів та зміни у пов’язані 

нормативно-правові акти. 

Лимар В.Г.  (ВІКНУ) 

 

Сучасний стан взаємовідносин США і НАТО у контексті 

національних інтересів держав альянсу та колективної безпеки 

Визначаючи важливість представленої теми дослідження, перш за все, 

необхідно акцентувати увагу та тому, що процес розвитку трансатлантичного 

партнерства та діяльність НАТО на глобальному і регіональному рівнях 

відображає процеси глобалізації та регіоналізації світової політики. Особливого 

значення перспективи НАТО набувають у зв'язку з розширенням альянсу, зміни 

територіальних параметрів дії, що невід’ємно пов’язані із необхідністю якісної 

трансформації Альянсу, що може стати основою «глобальної відповідальності» 

не тільки в Євроатлантичному регіоні, але і в всьому світі. Вже сьогодні, дії 

НАТО набувають трансконтинентального характеру, параметри та 

масштабування якої, мають стати результатом спільних зусиль США і 

європейських держав у справі протистояння глобальним загрозам сучасності.  

Роль Сполучених Штатів у системі забезпечення безпеки глобального 

міжнародного простору важко переоцінити. Разом із тим, усе частіше постає 

питання щодо ступеня узгодженості стратегій національної безпеки США з 

проблематикою глобальної міжнародної безпеки. З одного боку, зміщення 

акценту на гуманітарні цінності зробило логічнішим застосування сучасних 

силових заходів при вирішенні таких проблем, як розповсюдження зброї 
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масового знищення чи геноциду. З іншого — практика американських дій на 

Близькому Сході та в Центральній Азії продемонструвала й межі ведення 

силової політики шляхом використання високих технологій в межах 

використання традиційних структур і стратегій. Отже, важливо проаналізувати 

трансформаційний аспект політики безпеки, вплив якої стає суттєвішим за 

технологічні інновації. 

Взаємозв'язки США з країнами НАТО найбільш розвинені в політичному, 

економічному та військово-політичному відношенні, оформлені нормативно і 

інституційно. Відносини США з державами, не пов'язаними з ними особливими 

військово-політичними домовленостями, але належать до спільноти держав, які 

беруть принципи обмеженою ієрархічної стабілізації, розвиваються на 

несистематизованій основі, яка може приймати різні форми. 

У загальному плані, додавання інших провідних демократій до складу 

НАТО вбачається підтвердженням інтернаціональної складової 

зовнішньополітичної стратегії Америки. Гаррі Трумен сказав ще в 1949 році, за 

словами, які все ще звучить правдоподібно: «Ми дізналися, що захист 

Сполучених Штатів і захист інших волелюбних народів є неподільними. Ми 

дізналися, що ми можемо служити нашій країні краще всього, вступаючи у 

загальний захист прав всього людства». 

Список використаних джерел: 
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Абрамов, Г.П.Ситник, В.Ф. Смолянюк та інш. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с. 
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Мацко М.О. (ВІКНУ) 

Трушковський Є.А. (ВІКНУ) 

 

Різновиди сепаратизму у світовому просторі 

В умовах сьогодення сепаратизм є не від’ємна форма контролю над 

політичним простором держави. Багато чинників впливають на утворення 

сепаратних рухів в тій чи іншій державі. Розглянемо власне ці різновиди.  

За цілями, які переслідують певні групи людей, виділяють такі варіації 

сепаратизму: 

Сецесія – рух, мета якого полягає у відділенні та утворенні нової 

незалежної держави (наприклад, курдський сепаратизм у Туреччині, 

уйгурський сепаратизм у Китаї та Середній Азії); 

Іредентизм – сепаратизм, який спрямований на відділення та приєднання 

до іншої держави рух (наприклад, рух за приєднання до Монголії автономного 

регіону Внутрішня Монголія у Китаї). До цього різновиду належить і анексія 

(насильницьке приєднання) територій іншої держави на підставі етнічної 

належності та/або попереднього володіння (наприклад, анексія Криму 

Російською Федерацією); 

Сепаратистські рухи, які прагнуть більшої автономії при збереженні 

регіону у складі держави (боротьба за розширення прав автономії Корсики у 

http://www.nato.int/
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Франції). На даний момент, на планеті практично не існує жодного континенту, 

який би у тому чи іншому вигляді був повністю позбавлений проявів 

сепаратизму. У світі налічується близько 51 основних епіцентрів сепаратизму, 

котрі разом охоплюють територію у 12,7 млн.км² території із населенням у 

понад 220 мільйонів осіб. 

У світі виокремлюють 6 регіональних різновидів сепаратизму [7,8]: 

західноєвропейський (налічує 8 проявів сепаратизму); східноєвропейський (13 

проявів сепаратизму); ісламський (6 проявів сепаратизму); азіатський (14 

проявів сепаратизму); африканський (6 проявів сепаратизму); американський (4 

прояви сепаратизму).  

Західноєвропейський різновид сепаратизму (Корсика, Каталонія, Північна 

Ірландія, Країна Басків, Фландрія і Валлонія, Фарерські острови, Північний 

Кіпр) характеризується переважанням двох чинників: етноконфесійного та 

соціально-економічного. Вогнища сепаратизму у Західній Європі тривалий час 

знаходяться у стані стійкої рівноваги. В регіоні переважає висока суспільна 

мобілізація населення, яка не виходить за межі «цивілізованої» політичної 

боротьби (за винятком Ольстера, Корсики і Країни Басків). Мета 

західноєвропейських сепаратистів, як правило, полягає не у створенні 

незалежної держави, а у досягненні максимальної національно-культурної, 

економічно-політичної автономії в рамках існуючих нині державних кордонів. 

Основна частина населення без ейфорії сприймає розпливчасті перспективи 

самостійного існування. Комплексну ідентичність у європейців виробило 

усвідомлення своєї малої батьківщини як частини єдиної Європи. 

Східноєвропейський різновид сепаратизму (Дагестан, Чечня, Придністров’я, 

Крим, Гагаузія, Косово, Македонія, Республіка Сербська в Боснії, 

Трансільванія, Крим, Донбас) охоплює колишні соціалістичні країни Східної та 

Центральної Європи та держави, які утворилися на території колишнього СРСР 

(крім 4 мусульманських республік Середньої Азії). Цей різновид вирізняється 

від західноєвропейського недавньої актуалізацією головних осередків 

сепаратизму (кінець 1980-х років) та прагненням сепаратистських рухів до 

повної незалежності, а не до автономії.  

Отже, сепаратиські рухи розповсюджені по всьому світу, кожний 

різновид має на меті свої цілі і свої підходи. 

Норов А.А. (ВІКНУ) 

 

Етно-політичні конфлікти сучасності на прикладі вірмено-

азербайджанського конфлікту 

Сучасний глобалізований світ все ще не в змозі запобігти розв’язанню 

війн з цілої низки причин, для розуміння яких необхідно здійснювати якісний 

та глибокий аналіз кожного конфлікту. На разі приклад конфлікту за Нагірний 

Карабах або Арцах є показовим одразу з цілої низки причин. 

По-перше, даний конфлікт ставить досить важливе та визначене питання: 

чи є мирне врегулювання конфлікту можливим? Нажаль, майже три 

десятиріччя питання дипломатичного вирішення конфлікту не було вирішено, а 
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дипломатичні перемовини не давали бажаного результату через очевидні і 

досить вагомі втрати однієї із сторін. 

По-друге, результат війни, що ми маємо на даний час демонструє, що 

навіть локальний конфлікт між двома державами може привести до прямого 

або опосередкованого втручання третіх сторін (Російської Федерації, 

Туреччини), що використовуватимуть даний конфлікт як інструмент 

перерозподілу сфер впливу, таким чином підвищуючи значення конфлікту з 

локального до регіонального, тим самим збільшуючи спектр інтересів, а отже і 

ускладнюючи процес справедливого вирішення конфлікту, що може призвести 

до подальшої ескалації в майбутньому. 

В-третє, ведення війн між державами, чиє населення нетерпимо ставиться 

одне до одного на етнічному підґрунті веде систематичних порушень 

міжнародного гуманітарного права: цілеспрямований обстріл житлових 

районів, переслідування цивільного населення, свідоме нанесення шкоди 

культурним та історичним пам’яткам, соціальній інфраструктурі та розстрілу 

військовополонених. На жаль, більшість з переліченого чітко прослідковується 

в діях збройних сил Вірменії та Азербайджану в ході останнього збройного 

протистояння породжуючи нові хвилі насилля та ненависті, що обов’язково 

відіб’ються в національній пам’яті, передаючись майбутнім поколінням. 

Отже, з усього вищезазначеного можна сказати, що подібні конфлікти не 

можуть бути остаточно вирішені лише безпосередніми учасниками, а 

вимагають втручання не лише регіональних держав (як будуть переслідувати 

власні інтереси) чи держав-сусідів, а й світового товариства в цілому задля 

запобігання подальших військових зіткнень в майбутньому та забезпечення 

дипломатичного вирішення конфлікту.  

Сокол В.В. (ВІКНУ) 

 

Балтійський напрямок кремлівської агресії 

Балтія є важливим регіоном для міжнародної, і зокрема європейської, 

безпеки. У результаті вступу країн Балтії до HATO, започаткованого на 

Празькому саміті HATO 2002 p., Північно-Атлантичний альянс зможе в обмін 

на надані ним гарантії безпеки отримати політичні вигоди у вигляді надійного 

союзництва трьох балтійських країн. Приєднання Балтійських країн до HATO 

фактично означає остаточний вихід цих країн із зони впливу Росії, а також, у 

більш віддаленій перспективі – сприятиме послабленню впливу Росії у 

пострадянських країнах та демократизації самої Росії. 

Ha Празькому саміті в листопаді 2002 p. усі три країни Балтії (Литву, 

Латвію та Естонію) запрошено до членства в Організації Північно-

Атлантичного договору (HATO). Це рішення поклало край геополітичній 

боротьбі між Заходом, «ядром» якого є Північно-Атлантичний альянс, з одного 

боку, і Росією, з другого, за вплив на регіон, який перебував у складі 

колишнього Радянського Союзу. Російська військова агресія проти України 

стала найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення «холодної 

війни» і викликає велике занепокоєння як у держав Центрально-Східної 
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Європи, так і у балтійських країн, які можуть стати потенційними об’єктами 

вторгнення. Причиною цього є те, що Литва, Латвія та Естонія є сферою 

особливих геополітичних інтересів Російської Федерації. У цьому зв’язку 

балтійські країни почали нарощувати озброєння і збільшувати витрати на 

оборону, використовуючи при цьому ресурсну базу НАТО. Усі вищезгадані 

механізми є важливим чинником у гарантуванні безпеки Литви, Латвії та 

Естонії, що можуть вберегти балтійські країни від можливої агресії зі сторони 

Росії. 

Водночас між Україною та державами Балтії існує величезна відмінність 

– членство в НАТО. Присутність військ НАТО є реальною гарантією 

суверенітету та територіальної цілісності для балтійських держав у випадку 

відкритої російської агресії. Принаймні, В. В. Путін не настільки сміливий, щоб 

здійснити акт прямої збройної агресії проти будь-якого з членів колективної 

системи безпеки євроатлантичного простору. Тому Москві не лишається нічого 

іншого, як уважно спостерігати за долею російськомовного населення, що 

проживає в єдиному регіоні НАТО, який безпосередньо межує з РФ. Окрім 

України та Георгії російський вплив широко розповсюджується в тому числі на 

країни Балтійського регіону. Каталізатором зростання російського впливу стало 

вступ Латвії, Литви та Естонії до НАТО у 2004 році. Росія застосовує 

інформаційну конфронтацію проти усього регіону, а також цілеспрямовано 

проти окремих країн. Головні наративи, які Росія застосовує проти регіону, 

спрямовані на підрив НАТО і ЄС в очах місцевого населення. 

Однією з головних соціальних, політичних та правових проблем 

балтійських республік є інтеграція російськомовної меншини. Протягом 

періоду радянської окупації частка етнічних росіян у Литві, Латвії та Естонії 

значно зросла, адже в часи СРСР були створені сприятливі умови для міграції 

сюди населення з РСФСР та інших радянських республік. Актуальною 

залишається проблема впливу російських ЗМІ в державах Балтії. З огляду на те, 

що в країнах майже немає власних російськомовних медіа ресурсів, населення, 

яке бажає отримувати інформацію російською мовою, звертається до преси, 

інтернет-видань, радіостанцій та телеканалів, що фінансуються російською 

стороною. Це сприяє поширенню російської пропаганди в регіоні.  
 

Сокол Д.М. (ВІКНУ) 

к.психол.н. Мельник Я.І. (ВІКНУ) 
 

Енергетична зброя у геополітичній стратегії Росії 

На сьогодні в Україні паливно-енергетичний комплекс є проблемним 

сектором, який потребує постійної державної підтримки, часто бюджетних 

видатків на врятування тієї чи іншої енергетичної компанії, джерелом 

зовнішньополітичних проблем і точкою агресивного  тиску на Україну. Агресія 

Російської Федерації проти України перевела реальні та потенційні ризики в 

енергетичній сфері у безпосередні загрози сталому розвитку енергетики та 

національної економіки України. 

Незважаючи на те, що володіючи потужним промисловим потенціалом, 

https://www.ukrinform.ua/tag-nato
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Україна відстає від економічно найбільш розвинених країн за рівнем технології 

та інформаційного забезпечення. Стара модель індустріалізації, заснована на 

залученні в обіг дедалі більшої кількості природних, матеріальних і трудових 

ресурсів, тепер безперспективна. Відсутність позитивної динаміки у розвитку 

галузей ПЕК (Паливно-Енергетичний Комплекс) свідчить про наявність цілої 

низки проблем, вирішувати які можна як орієнтованою реструктуризацією, так і 

вдосконаленням механізму взаємодії регіонального й галузевого управління і 

державного регулювання. Дефіцит паливно-енергетичних ресурсів у країні 

вимагає від керівників, що працюють на всіх рівнях управління паливно-

енергетичним комплексом, оперативних управлінських рішень щодо перегляду 

механізмів і заходів енергетичної політики, невідкладного проведення 

структурних реформ, надійного забезпечення паливно-енергетичними 

ресурсами, підвищення енергетичної ефективності роботи підприємств. Також 

у сучасних умовах вирішальну роль відіграють не кількісні, а якісні аспекти: 

науково-технічний прогрес та ресурсозбереження, охорона навколишнього 

середовища та раціональне природокористування, створення нових форм 

життєзабезпечення людей.  

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – складна міжгалузева система 

виробництва палива та енергії (електроенергії й тепла), їх транспортування, 

розподілу й використання. До його складу входять паливна промисловість 

(нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова) та електроенергетика, тісно 

пов'язані з усіма галузями господарства. Характерна наявність розвиненої 

виробничої інфраструктури у вигляді магістральних високовольтних ліній і 

трубопроводів (для транспортування сирої нафти, нафтопродуктів і природного 

газу), що утворюють єдині мережі. Подальший розвиток гідроенергетики 

потребує реконструкції й технічного вдосконалення гідровузлів. При цьому 

міжнародні фінансові інститути готові виділяти сотні мільйонів євро на 

розвиток даної галузі. Намічені рівні розвитку й технічного переозброєння 

галузей енергетичного сектора країни неможливі без відповідного зростання 

виробництва в галузях енергетичного (атомної, електротехнічного, 

нафтогазового, нафтохімічного, гірничошахтного і ін.) машинобудування, 

металургії та хімічної промисловості України, а також будівельного комплексу.  

Таким чином, від вдалих реформ і від розвитку паливно-енергетичного 

комплексу значною мірою залежать динаміка, масштаби і техніко-економічні 

показники суспільного виробництва, насамперед промисловості. 

Разом з тим, наближення до джерел палива й енергії – одна з головних 

вимог територіальної організації промисловості. Паливно-енергетичні ресурси є 

основою формування багатьох територіально-виробничих, у тому числі 

промислових комплексів, визначаючи їх спеціалізацію на енергоємнісних 

виробництвах. Україна є однією з найбільш енергоємнісних країн світу. Це 

збільшує ризики, що постають перед її економікою та національною безпекою. 

Близько 40% енергії Україна змушена закуповувати за кордоном, у тому числі в 

Російської Федерації, що створює проблеми у зв’язку з російською агресією 

проти України. 



36 
 

Розбудова державності України, можливість входження її повноправним 

членом у ЄС передусім вимагають вирішення проблем організації сталих і 

надійних шляхів забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, зменшення 

залежності від імпорту енергоносіїв, їх ефективного використання. Розвиток та 

оптимальне функціонування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) нашої 

держави є одним з найголовніших факторів забезпечення життєздатності її 

економіки, задоволення соціальних потреб населення. Для становлення 

енергетичної незалежності України необхідно: удосконалити нормативно-

правову базу, забезпечити простоту її застосування та обов’язковість виконання 

учасниками ринку; підвищити рівень енергоефективності й енергозбереження; 

інтегрувати Україну в енергетичний ринок ЄС; диверсифікувати маршрути й 

джерела поставок енергетичних ресурсів, постачальників технологій; змінити 

структуру паливно-енергетичного балансу завдяки збільшенню частки власних 

енергоресурсів; забезпечити функціонування енергетичного сектора й дієвого 

захисту критичної інфраструктури ПЕК в особливий період. Втілення цих 

факторів дозволить створити здоровий енергетичний баланс та максимально 

наблизитися до забезпечення енергетичної незалежності України. 

 

Спаська А.О. (ВІКНУ) 

 

Міграційні процеси в контексті кризи системи міжнародної безпеки 

Міграційні процеси стали важливою складовою міжнародного порядку і 

основою, яка формує нову суспільну реальність світу. Сьогодні вони впливають 

на більшість держав світу. Інтерес до міграційних процесів відчутно зріс, коли 

на міжнародному рівні стали відчутними її суспільно-політичні наслідки. 

Дослідники виділяють позитивні та негативні моменти міграції: 

Позитивні аспекти: сприяння економічному зростанню, протидія 

негативним наслідкам старіння суспільств, збільшення могутності держав, 

підвищення якості та стандартів життя, формування умов розвитку, трансфер 

знань і технологій, культурний обмін. 

Негативні аспекти: проблеми на ринку праці, доступ до соціальних пільг, 

труднощі з асиміляцією або інтеграцією іммігрантів, загрози національної 

ідентичності, розвиток організованої злочинності, тероризм. 

Таким чином, питання міграції стало проблемою світової політики, 

привертаючи велику увагу керівників держав, урядів, міністерств, які 

займаються захистом, міжнародною безпекою, зовнішніми відносинами 

держави. Тому проблематика взаємозв’язку  міграційних процесів з кризою 

системи міжнародної безпеки стала важливою темою досліджень. 

Розглядаючи вплив міграційних процесів на систему міжнародної 

безпеки, можна виокремити різні аспекти безпеки: внутрішній, зовнішній, 

економічний, політичний, суспільний, культурний, демографічний. З одної 

сторони потоки мігрантів можуть спричинити зміцнення безпеки держави, з 

іншої – її ослаблення. Тобто міграційні потоки можуть як сприяти підвищенню 

рівня економічної і демографічної безпеки, так і зниженню рівня культурної 



37 
 

безпеки. 

Більшість держав намагається обмежувати ризики, які мають зв'язок з 

міграцією. Науковці виділяють три стратегічно важливі моменти: ефективна 

охорона кордонів, контроль припливу іноземців до країни, адекватна 

інтеграційна політика. 

Основними проблемами сучасної міграції є економічна криза та її 

негативні соціально-економічні наслідки, зростання соціального напруження в 

родинах, втрата трудового потенціалу, поширеність трудової міграції, 

недосконалість інформаційного забезпечення міграційної політики. 

Таким чином, виділивши основні аспекти міграційних процесів, можна 

зробити висновок, що за нинішніх умов політика держав має передбачати 

систему правових, адміністративних, організаційно-фінансових заходів, 

інформаційне забезпечення урядовими структурами та громадськими 

об’єднаннями упорядкування міграційного простору, задля підтримання 

належного стану міжнародної безпеки та недопущення її кризи. 

 

Шкорубська В.П.  (НАСВ) 

 

До проблеми мотивації військовослужбовців Війська Польського 

Місія збройних сил полягає в задоволенні соціальної потреби суспільства у 

військовому захисті держави, забезпеченні безпеки її громадян. Якість 

вирішення поставлених перед військом завдань великою мірою залежить від 

бажання військовослужбовців виконувати свої професійні обов’язки – рівня їх 

вмотивованості.  

У арміях різних країн широко використовують різноманітні системи 

мотивації військовослужбовців. Певних успіхів у цьому питанні досягла 

Польська Республіка, аналіз досвіду якої є для нас цікавим і корисним. 

У Польському Війську розуміють вагомість мотивування 

військовослужбовців та наслідки до яких може призвести відсутність 

останнього. Вони полягають у формуванні серед військовослужбовців 

відсутності задоволення від служби, що, своєю мірою, призводить до 

збільшення кількості звільнених осіб (непродовження ними контрактів, дочасне 

звільнення зі служби, звільнення одразу після отримання права на пенсію 

тощо). Це призводить до збільшення вакантних посад у військових частинах. 

Як наслідок, збільшуються кошти та час на пошук, підготовку чи освіту 

військових, а безпека країни опиняється під загрозою. 

Польські науковці, на підставі досліджень процесів мотивації у війську, 

наголошують на потребі внутрішньої мотивації військовиків через створення 

належних умов для їх самореалізації. Головним чином це стосується умов 

служби у підрозділі та станом його забезпечення. В останнє десятиліття 

спостерігаються рішучі зміни у інфраструктурі військових частин. Сюди 

відносимо спортивну інфраструктуру, інфраструктуру дозвілля та культурного 

розвитку, навчальну базу тощо. Головним чинником зовнішньої мотивації 

серед переважної більшості польських військовослужбовців залишається 
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грошове забезпечення. Так, понад 70 % з них продовжують служити через 

відносно високу оплату праці, близько половини опитаних відмічає важливим 

чинником можливість власного розвитку у війську та стабільність 

працевлаштування. Третина бажає служити через престиж професії та 

можливість виходу на пенсію раніше ніж у інших галузях економіки. 

Одночасно, для близько половини респондентів служба у війську є джерелом 

утримування сім’ї, а третина зробила вибір на користь служби через 

можливості реалізації своїх життєвих планів. Переважна більшість військовиків 

(понад 90%) знає про існування системи мотивації у війську, а більше половини 

знає як вона працює.  

Поряд з тим, до найбільш демотивуючих факторів опитані відносять 

невідповідну атмосфера в колективі, недосконалу систему оплати праці та 

сумнівну ефективність системи покарань. Важливим чинником, що впливає на 

мотивацію військовиків є відносини «командир-підлеглий». Близько половини 

учасників опитувань стверджують, що командири неправильно оцінюють 

важливість виконаної ними роботи, не зауважують їх досягнень.  

  Отже, мотиваційна система у Війську Польському побудована, 

здебільшого, на постійному покращенні стану грошового забезпечення 

військовослужбовців, хоча і включає в себе інші важливі чинники. Вона є 

важливим елементом забезпечення сталого функціонування такої інституції як 

збройні сили Польщі. 
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СЕКЦІЯ № 2 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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Єфименко Г.А. (НУОУ) 

 

Функціональна характеристика 

мислення як психічного пізнавального процесу 

Сучасні соціально-економічні умови, освітня практика вищої військової 

школи детермінує необхідність розвитку у курсантів інноваційного мислення, 

що відповідає викликам часу. 

Відомо, що мислення є предметом наукового пошуку таких наук як 

філософія, логіка, психологія, педагогіка, а тому має багато визначень в 

залежності від точок зору тих наук які вивчають цей процес. 

Філософський словник визначає мислення як найвищу пізнавальну 

здібність, як активний процес цілеспрямованого, узагальненого і 

опосередкованого відображення у свідомості людини об’єктивної реальності в 

твердженнях, поняттях, судженнях, шляхом творчого створення нових ідей і 

прогнозування подій, яка є найвищим рівнем пізнання. 

У психології мислення є одним з основних понять. Складність феномена 

мислення розкривається в різноманітних визначеннях даного поняття, які 

відкривають різні його аспекти, тим самим, що доповнюють один одного. У 

більшості визначень мислення розглядається психологами як психічний процес, 

який здійснюється в результаті розумової діяльності людини, як вища форма 

психічного відображення, як форма внутрішньої діяльності. 

При цьому наголошується, що мислення – є складним соціально 

обумовленим системним процесом, який нерозривно пов’язаний з мовою. За 

допомогою мислення людина встановлює зв’язки і відносин між предметами і 

явищами, які вона пізнає. За допомогою мислення здійснюється пошук та 

відкриття нового знання, що і є опосередкованим і узагальненим 

відображенням дійсності. В основі мисленевого процесу лежать аналіз, синтез, 

узагальнення, порівняння, абстрагування. 

Педагогічну науку цікавить пізнавальна сторона мислення, яка полягає в 

активному опрацюванні найрізноманітнішої інформації. В цьому аспекті 

мислення розглядається як система взаємопов’язаних дій (операцій), які 

виконуються людиною в процесі її мисленевої діяльності. Тому одним з 

педагогічних аспектів мислення є формування у курсантів умінь роботи з 

інформацією, її осмислення, переробка і в кінцевому рахунку формування 

умінь, навичок та способів діяльності. 

Мислення виконує такі основні функції: відкриття нового знання 

(продуктивність мислення), на основі переробки та перетворення інформації, 

підсвідомого виконання минулого досвіду, за наявності мінімуму знань, 

орієнтуючись на предмет дослідження з використанням рефлексії, як 

провідного компоненту абстрактного, теоретичного мислення і основного 

механізму мислення, який дозволяє виділяти та аналізувати свої способи 

діяльності; прогнозування невідомого рішення задачі та проблеми, за наявності 

налаштованості на мисленеву діяльність (неусвідомлений стан готовності до 

дії, який визначає специфіку всієї мисленевої діяльності). 
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к.т.н. Бабіч О.М.  (ВІКНУ) 

Гальчус А.О.  (ВІКНУ) 
 

Сучасні підходи до формування лідера 

в умовах “New normal”   
Зміни, які відбулись у світі останнім часом, торкнулися усіх рівнів 

організації навчання, виробничих процесів та суспільного життя. Після 

активного вжитку в мові різних країн понять “невизначеність” та 

“коронокриза” винайдено термін “нова нормальність” (New normal). Контекст 

цього терміну включає вплив змін, що відбулись, на усі значущі сфери 

суспільно-політичного життя в зв’язку з новими умовами.   

У сфері навчання лідерству, зокрема для країн Європи та США, дієві 

донедавна рекомендації щодо базових навичок, обов’язкових для ефективного 

лідера (“Навички 2020”), зазнали корективів. Так, дослідженнями провідних 

компаній світу в концепції “New Normal. Now, Next & Beyond” передбачається 

навчати лідерів вмінню швидко переналаштовуватись та адаптивно сприймати 

ситуацію у перехідних фазах, а також готовності до організаційних змін на 

основі прийнятих рішень. Базовими навичками при цьому є такі: адаптивність; 

інноваційне мислення; критичне мислення; приймання рішень; 

співробітництво1.  

До умов “New normal” адаптуються і провідні навчальні установи. Так, 

Гарвардський університет встановив у програмі лідерства нові курси: вміння 

працювати з даними, розуміння, як їх використовувати для ефективної 

діяльності; ефективне управління в умовах технічних збоїв та порушення у 

процесах надходження даних. Приділено увагу керівництву в кризових та пост-

кризових обставинах. Зокрема, навчають ефективно поводитись під час кризи 

та на етапі відновлення; виходити з кризи з виведенням показників діяльності 

компанії на докризовий рівень. Важливим для лідера умов “New normal” є 

вміння знаходити нові ніші у новій пост-кризовій реальності. Вже не достатньо 

бути експертом у традиційному менеджменті і володіти прийомами управління. 

Щоб вміти впливати і ефективно вести команди, які складаються з 

представників різних народів – носіїв різних культур – слід усвідомлювати 

власну культурну компетентність та розбіжності у сприйнятті різних понять. 

Спеціальна програма розрахована і на жінок-управлінців, в якій 

відображаються психологічні і комунікативні аспекти2. Особлива увага 

зосереджується на кризовому менеджменті, навчання якому також включено в 

програму не лише цивільних, а й військових навчальних закладів ряду 

Європейських країн, з отриманням випускником відповідної кваліфікації 

одночасно як у військовій, так і у цивільній сферах3. Впродовж 2020 р. ряд 

військових навчальних закладів європейських країн провів аутсорсинг 

навчального змісту перед навчальним курсом з метою оптимізації програми 

підготовки фахівців та зокрема, лідерів3, які повинні бути спроможні впоратись 

із новими проблемами, які приніс 2020 рік.  

https://executives.com.ua/adaptyvne-myslennia-nova-bazova-navychka-21-stolittia/
https://executives.com.ua/yak-zapustyty-innovatsiine-myslennia-abo-alhorytmy-perehliadu-biznes-modelei/
https://executives.com.ua/krytychne-myslennia-v-novii-realnosti/
https://executives.com.ua/pryimannia-biznesovykh-rishen/
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Отже, проведений аналіз свідчить, що в умовах New normal поряд з 

базовими навичками адаптивності, інноваційного та критичного мислення 

лідер, що навчається, повинен опанувати знання і вміння з кризового 

менеджменту, технічної грамотності (відповідно до сфери діяльності) та 

культурної компетентності. Саме ці чинники посилять його лідерські якості та 

забезпечать успішну реалізацію завдань як у військовому, так і у цивільному 

житті.  

Список використаних джерел: 

1. Beyound 2020 – Thriving un the new normal. Режим доступу: 

https://www.aperto.com/en/blog/the-new-normal  

2. Becoming a Leader: Developing Your Style and Making Sound Decisions. 

https://www.extension.harvard.edu   

3. The Theresian Military Academy. 

https://www.bundesheer.at/karriere/offizier/ausb2.shtml  

 

к.психол.н. Балабушка Є. (ВІКНУ) 

 

Вплив стресорів на функціонування військовослужбовців, в умовах 

професійної діяльності 

Aнaлiз лiтeрaтурниx дaниx зacвiдчив, щo cтрec пoзнaчaє кoмплeкc 

вiдпoвiдниx рeaкцiй людини при зiткнeннi з cитуaцiєю, якa cтвoрює нeбeзпeку 

її блaгoпoлуччя. Цi звoрoтнi рeaкцiї iндивiдa мoжуть вiдбувaтитcя нa 

фiзioлoгiчнoму, кoгнiтивнoму, eмoцiйнoму тa пoвeдiнкoвoму рiвняx. Пiд 

cтрecoм iнoдi рoзумiють тaкoж cитуaцiю виcoкиx вимoг i oбмeжeниx рecурciв. 

Ocтaннє трaктувaння cтрecу oпиcує швидшe якуcь нaдзвичaйну cитуaцiю, нiж 

вiдпoвiднi рeaкцiї людини нa нecприятливi життєвi пoдiї. 

Нeгaтивнi життєвi пoдiї - цe iнцидeнти, пoдiї, щo пoрушують нoрмaльний 

пeрeбiг життя у військовослужбовців i є причинoю фiзичнoгo aбo 

пcиxoлoгiчнoгo бoлю. Якщo ж пoдiя виявляєтьcя нecпoдiвaнoю i 

пригoлoмшувaнoю, нacильницькoю i нeбeзпeчнoю для життя 

військовослужбовця, тo її визнaчaють як трaвмaтичну. Тaкi гocтрi, 

пригoлoмшуючi, нecпoдiвaнi cитуaцiї, якi нe пiддaютьcя кoнтрoлю i кeрувaнню, 

нaзивaють кризaми. Кризи ввaжaютьcя нaйбiльш cклaднoю фoрмoю cтрecoрa, 

тaк як мicтять у coбi вiдтiнoк нaдзвичaйнocтi, зaгрoзи i нeoбxiднocтi 

нeвiдклaднoї дiї. Нaйбiльш ceрйoзнoю i дрaмaтичнoю фoрмoю кризи є лиxa. 

Тaким чинoм, лиxo є пoдiєю, якa пoрушує життєвi функцiї cуcпiльcтвa. Вoнo 

впливaє нa cиcтeму бioлoгiчнoгo виживaння (xaрчувaння, здoрoв'я, 

вiдтвoрeння), cиcтeму пoрядку (пoдiл прaцi, мoдeлi влaди, культурнi нoрми, 

coцiaльнi рoлi), cиcтeму знaчeнь (цiннocтi, cпiльнe визнaчeння рeaльнocтi, 

мexaнiзми кoмунiкaцiї) i нa мoтивaцiю воїнів, у мeжax уcix циx cиcтeм. 

Cтрecoри клacифiкуютьcя зa типoм життєвиx пoдiй aбo зa типoм 

труднoщiв (фiнaнcoвi, cлужбoвi, мiжocoбиcтicнi, пoв'язaнi зi здoрoв'ям, зi 

cмeртю побратима тoщo), зa iнтeнcивнicтю (гocтрi, ceрeднi, пoмiрнi), зa 

вeличинoю втрaт aбo зaгрoзи, зa тривaлicтю (xрoнiчнi, кoрoткocтрoкoвi), зa 

https://executives.com.ua/adaptyvne-myslennia-nova-bazova-navychka-21-stolittia/
https://executives.com.ua/yak-zapustyty-innovatsiine-myslennia-abo-alhorytmy-perehliadu-biznes-modelei/
https://executives.com.ua/krytychne-myslennia-v-novii-realnosti/
https://www.aperto.com/en/blog/the-new-normal
https://www.extension.harvard.edu/
https://www.bundesheer.at/karriere/offizier/ausb2.shtml
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cтупeнeм кeрoвaнocтi пoдiй (кoнтрoльoвaнi, нeкoнтрoльoвaнi), зa рiвнeм впливу 

(мaкрo - i мiкрocтрecoри). 

Виoкрeмлeнi типи i xaрaктeриcтики cтрecoрiв вaжливi, пeрeдуciм, тoму, 

щo нa їxнiй ocнoвi oбирaєтьcя cтрaтeгiя пoдoлaння нeгaтивниx життєвиx пoдiй, 

мoбiлiзуютьcя iндивiдуaльнi тa кoлeктивнi рecурcи. Xaрaктeр тa iнтeнcивнicть 

пeрeживaння oднoтипниx oбcтaвин вaрiюютьcя зaлeжнo вiд знaчeння, 

припиcaнoгo цим oбcтaвинaм. Втрaтa фiкcує шкoду (збитки, oбрaзи тoщo), яку 

вжe зaвдaнo. Зaгрoзa визнaчaєтьcя як пoтeнцiaл для збитку aбo втрaт. Кoли 

нacувaєтьcя зaгрoзa, нeвiдoмo, чи призвeдe вoнa дo втрaт. Виклик вiдрiзняєтьcя 

вiд пeршиx двox xaрaктeриcтик пoдiй cвoїми пoзитивними мoжливocтями, xoчa 

i у цiй cитуaцiї нeoбxiднi знaчнi зуcилля військовослужбовця, щoб пoдoлaти 

вимoги oбcтaвин. Втрaти чacтo cтaють гocтрими cтрecoрaми, тoдi як виклик i 

зaгрoзa мoжуть бути кoрoткocтрoкoвими aбo xрoнiчними. Життєвi пoдiї взaгaлi 

є диcкрeтнoю вeличинoю. 

Вoни кiнцeвi, виникaють i зaвeршуютьcя у пeвний чac. Oднaк xрoнiчнi 

cтрecoри є нeпeрeрвними тa icнують дocтaтньo тривaлий пeрioд. У 

повсякденній діяльності рeaкцiї військовослужбовців здiйcнюютьcя в 

ocнoвнoму, aвтoмaтичнo, бeз ocoбливoгo cтaрaння i нaпруги. Aлe у cтрecoвiй 

cитуaцiї, наприклад під час ведення бойових дій, пoтрiбнo приймaти 

нeoрдинaрнi рiшeння, дoклaдaти нeзвичaйниx зуcиль, щoб впoрaтиcя з зaгрoзoю 

aбo викликoм, втрaтoю aбo збиткoм. При цьoму зуcилля мoжуть бути 

уcпiшними, a мoжуть i нe дaти бaжaнoгo рeзультaту. Як би тo нe булo, зaвдaння 

впoрaтиcь з нeгaтивними oбcтaвинaми пoлягaє у тoму, щoб пoдoлaти труднoщi, 

aбo змeншити їxнi нeгaтивнi нacлiдки, aбo уникнути циx труднoщiв, aбo прocтo 

тeрпiти їxню приcутнicть. 

 

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

Тодавчич Н.В. (КОГПА, Кременець) 

 

Вплив фізичного виховання на розумову працездатність  

студентів та викладачів 

Фізична праця - це природна необхідність організму. Нормальна 

життєдіяльність серцево-судинної, дихальної, нейроендокринної системи, 

тканин організму можлива лише при правильно визначеній організації 

різнобічних м’язових навантажень, які постійно необхідні для підтримки і 

зміцнення здоров я людини.Дослідження взаємозв’язку фізичної й розумової 

працездатності набувають значної актуальності у зв’язку з можливістю їх 

підвищення в умовах цілеспрямованого й системного управління організмом 

людини засобами фізичної культури і спорту . 

При довгочасному зайняті розумовою працею в організмі можуть 

виникнути функціональні зміни, які обумовлені головним чином малою 

рухливістю. Проявляється це в погіршенні роботи серця, склеротичних змінах 

кровоносних судин, поява гіпотонії (у молодих) і гіпертонії (у літніх), 

виникненні неврозів. Відсутність рухів призводить також до ослаблення 



44 
 

дихання. В нижніх відділах легень, в черевній порожнині і ногах застоюється 

кров. Виникає атонія кишечнику, в організмі накопичуються продукти гниття, з 

являються головні болі. Зниження окислювальних процесів в організмі 

призводить до анемії, ожиріння. Відомо, що емоційні реакції призводять до 

підвищення рівня холестерину в крові, в зв’язку із збільшенням виділення ряду 

гормонів. 

Працездатність людини визначається кількома групами факторів, зокрема, 

факторами фізіологічного характеру - станом здоров я, тобто нормальним 

функціональним станом основних систем, статевою приналежністю, 

харчуванням, сном, загальним навантаженням, організацією праці та ін.; 

психічними - самопочуттям, настроєм, мотивацією та ін. На працездатність у 

даний момент впливає не тільки кожний з них окремо, але й різні їх 

сполучення. 

Висока працездатність забезпечується тільки в тому випадку, якщо 

життєвий ритм правильно поєднується з індивідуальними біологічними 

ритмами людини. Найбільше значення мають добові ритми, в процесі яких 

змінюється більше 50 функцій організму. Функціональний стан серцево-

судинної, ендокринної, м’язової та інших систем досягає максимальних значень 

в період бадьорості, в той час, як вночі в основному відбуваються процеси 

відновлення. Чим точніше збігається початок розумової праці з піднесенням 

життєво важливих функцій, тим продуктивніше вона виконується. 

Фізична і розумова працездатність мають спільну фізіологічну основу 

систем і механізмів забезпечення, пов'язаних між собою. Тому проблема 

оцінки, корекції і управління розумовою працездатністю все більше привертає 

увагу вчених у зв'язку з інтенсифікацією освіти, збільшенням кількості 

інформації та підвищенням вимог до якості навчання. 

Володіння механізмами оптимізуючого впливу конкретних форм та видів 

фізичних вправ на фізичну і розумову працездатність значно розширить 

можливості викладача фізичного виховання, допоможе йому не тільки 

підвищувати рівень фізичної підготовленості студентів, але й корегувати 

рейтинг успішності навчання. 

Дослідження взаємозв'язку фізичної і розумової працездатності набувають 

значної актуальності, у зв'язку з можливістю їх підвищити в умовах 

цілеспрямованого і системного управління організмом людини засобами 

фізичної культури і спорту. 

Беліченко Л.О. (ВІКНУ) 

 

Теоретичний аналіз видів психологічної допомоги (психологічне 

консультування, психологічна корекція та психотерапія) 

В психологічній спільноті досить часто виникають суперечки щодо 

схожості таких понять як: психологічне консультування, психологічна корекція 

та психотерапія. Усі ці терміни належать до різновидів психологічної 

допомоги, яка передбачає у загальному вигляді (за визначенням О. Тімченко) 
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професійну допомогу психолога з вирішення психологічних проблем людини, 

що за цією допомогою звернулася (клієнта).  

На основі аналізу наукових джерел, ми визначили певні відмінності у 

зазначених вище поняттях. 

Розглянули думки науковців які займалися вивченням даних понять. 

Спираючись на посібник «Основи психологічного консультування: у 

схемах і таблицях» автором якого є Л. Опанасенко ми можемо зазначити, що 

деякі науковці (С. Васьківська, Н.Оліфірович, Н. Афанасьєва, Г.Хомич, Р.Ткач, 

Р. Нємов та ін.) визначають, що це процес взаємодії між компетентно 

професійним  консультантом та особою (клієнтом), яка потребує психологічної 

допомоги. Також, переважна більшість зазначила, що психолог – консультант 

повинен допомогти клієнтові дослідити та прояснити свою життєву ситуацію, 

виявити особистісні ресурси, актуалізувати додаткові сили і здібності  за 

допомогою адекватних методів і засобів. 

Ще один з видів психологічної допомоги є «психотерапія». Він виявився 

досить розповсюдженим терміном, який привернув увагу багатьох науковців. 

Існує така тенденція, що деякі дослідники пов’язують психотерапію з 

психокорекцією.  Д. Тьюком перший визначив, що таке психотерапія 

роз’яснивши  його в двох поняттях які базуються на перекладі з грецьких слів 

psyche – душа і therapeia – турбота, догляд, лікування: “зцілення душею” чи 

“лікування душі”. Ю. Дем’янов, Дж. Зейг, В. Мьюніон, Дж. Мармор, Х. 

Строцькою, С. Ледер розглянули психотерапію, як процес, ціль якого полягає у 

тому, щоб викликати зміни в психіці хворої людини з метою її одужання []. 

Нашу увагу також привернули дослідження А. Співаковської  та Ю. Альошина, 

яке опубліковано в посіднику « Основи психотерапії». В їхніх роботах 

представлені порівняння в поняттях психокорекція, психотерапія та 

психологічне консультування.  

В дослідницькій роботі Ю. Альошиної  ми можемо спостерігати як авторка 

виділяє та порівнює також два напрямки психологічної допомоги. Вона 

представила психологічне консультування, як метод для вирішення 

міжособистісних конфліктів, а психотерапію, як глибинну особистісну 

корекцію.  

В усіх розглянутих джерелах, зазначено, що “Психологічна корекція” 

визнана на початку 70-х років XX сторіччя для визначення групових та 

індивідуальних форм роботи. З даною проблемою працювали видатні науковці 

в психології, а саме:  Б. Мещерякова та В. Зінченка, Т. Яценко, І. Дубровіна, А. 

Осипова.   

 к.психол.н.  Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

Біліченко В.М. (МАУП) 

  

Деякі недоліки трансформації військової освіти як елементу кадрового 

потенціалу Збройних Сил України 

Якщо розглядати категорію «кадровий потенціал» по відношенню до 

Збройних Сил України, то можна, спираючись на існуючі визначення, 
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зазначити наступне – це сукупність якісних і кількісних характеристик 

особового складу, до яких входить чисельність, склад і структура, фізичні та 

психологічні можливості військовослужбовців, їх інтелектуальні й креативні 

здібності, професійні знання і кваліфікаційні навички, комунікабельність і 

здібність до співпраці, відношення до службових обов’язків та інші якісні 

характеристики. Одним із важливих аспектів забезпечення кадрового 

потенціалу є військова освіта, яка зараз знаходиться у стані своєї 

трансформації. Для розробки перспективної системи освіти і підготовки 

офіцерів була взята за основу система освіти та підготовки в комплексі як 

навчальних закладів НАТО, так і національних навчальних закладів країн-

членів НАТО, яка складається з трьох функціональних складових: академічної 

освіти, професійної підготовки та удосконалення фахової компетентності. 

Як і у будь-якій новій системі, яка активно впроваджується в обмежені 

терміни, після ретельного аналізу та апробації її спроможностей стають явними 

певні недосконалості.  

Однією з таких недосконалостей, яка, на наш погляд, заслуговує 

підвищеної уваги, є неможливість отримати повноцінну військову (професійну) 

освіту та подальше кар’єрне зростання такої категорії військовослужбовців 

(офіцерів), які прийшли до лав Збройних Сил України як наукові та науково-

педагогічні працівники з цивільних посад після закінчення військової кафедри. 

У більшості випадків такі офіцери мають достатній професійний досвід, 

науковий ступінь доктора філософії або доктора наук, високий рівень мотивації 

до несення служби (оскільки підписання контрактів відбулось під час ведення 

бойових дій на сході України) та інші вагомі якісні та кількісні показники.  

Загалом існуюча система військової освіти та підготовки офіцерського 

складу передбачає отримання наукового ступеня офіцерам у званні від майора 

та вище, тобто після закінчення ад’юнктури. Зазначена вище категорія 

військовослужбовців, незважаючи на наявність наукового ступеня, у більшості 

випадків, мають звання від молодших лейтенантів до старших лейтенантів, 

іноді зустрічаються капітани. На цьому підґрунті виникають суперечливі 

питання щодо можливості (а точніше її відсутності) подальшого просування 

зазначеної категорії офіцерів кар’єрними сходами, це стосується й отримання 

певного рівня професійної освіти і, як наслідок, обіймання певних посад. 

Таким чином, не вирішення цього актуального питання, призведе до 

зниження мотивації таких офіцерів до подальшої служби, а як наслідок – до 

втрати Збройними Силами України вагомого наукового та науково-

педагогічного кадрового потенціалу. 

 

к.і.н., доц. Вановська І.М. (ВІКНУ) 

Підготовка військових фахівців з числа студентів ВНЗ - досвід 

Республіки Білорусь 

Підготовка військових фахівців для Збройних Сил Республіки Білорусь з 

числа студентів вищих навчальних закладів здійснюється на підставі Закону 

«Про військовий обов'язок і військову службу», вимог спільної постанови 
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Міністерства оборони і Міністерства освіти Республіки Білорусь від 05.03.2008 

року № 22/21 «Про затвердження Інструкції про порядок організації роботи 

військових факультетів (військових кафедр) з навчання громадян Республіки 

Білорусь за програмами підготовки молодших командирів та офіцерів запасу» і 

передбачає добровільну підготовку громадян до військової служби з 

проходженням навчання за програмами підготовки молодших командирів та 

офіцерів запасу на військових факультетах (кафедрах) цивільних установ 

освіти, які забезпечують отримання вищої і середньо спеціальної освіти. Для 

навчання на військових факультетах (кафедрах) за програмами підготовки 

молодших командирів та офіцерів запасу приймаються студенти, які 

навчаються за денною формою отримання освіти. Терміни початку і закінчення 

навчання за програмами військової підготовки визначаються навчальними 

планами. 

Військова підготовка входить до складу навчальних планів як самостійна 

навчальна дисципліна. Військова підготовка студентів за військово-обліковими 

спеціальностями проводиться за двома рівнями навчання: перший - за 

програмами підготовки молодших командирів; другий - за програмами 

підготовки офіцерів запасу. Військова підготовка на кожному рівні складається 

з теоретичного та практичного курсів навчання в установі освіти, а також 

підсумкової практики, яка проводиться на другому рівні військової підготовки. 

Навчання студентів на другому рівні військової підготовки здійснюється тільки 

після проходження ними навчання на першому рівні (студенти, які пройшли 

строкову військову службу, службу в резерві приймаються на навчання за 

другим рівнем військової підготовки без проходження навчання на першому). 

Військова підготовка на першому рівні проводиться зі студентами-

громадянами чоловічої статі, які досягли 17 років, придатними за станом 

здоров'я до строкової військової служби, служби в резерві підлягають призову 

на військову службу, службу в резерві після закінчення установи освіти (за 

окремим військово-обліковими спеціальностями підготовку можуть проходити 

громадяни жіночої статі за рішенням Міністерства оборони Республіки 

Білорусь в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь). 

Діюча система підготовки студентів включає: конкурсний відбір 

кандидатів на 1-му курсі навчання; на основі результатів медичного огляду і 

середнього балу успішності за основним фахом у ВНЗ; наказ ректора про 

притягнення студентів до військової підготовки; безпосереднє навчання на 

кафедрах військового факультету за програмами молодших командирів, які 

включають: підготовку на навчальних заняттях на факультеті; проведення 

навчальних зборів методом військового дня; випускний (комплексний) іспит; 

постановка на облік у військових комісаріатах з подальшим проходженням 

строкової служби або служби в резерві, згідно з отриманою військово-

обліковою спеціальністю або за відбіром, відповідно до замовлення 

Міністерства оборони. 

За результатами складання випускного іспиту першого рівня військової 

підготовки відбираються кандидати для навчання на другому рівні. Навчання за 
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програмами підготовки офіцерів запасу триває протягом 1-2 року. Навчання 

студентів на військових факультетах по- другому рівню військової підготовки 

завершується підсумкової практикою (навчальним збором, стажуванням) у 

військових частинах, навчальних центрах, установах чи організаціях, в період 

проведення якої також, як правило, здійснюється підготовка та проведення 

випускного іспиту другого рівня військової підготовки. Студентам, які 

пройшли повний курс навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, 

склали випускний іспит, завершили навчання в установі освіти, присвоюється 

військове звання «лейтенант запасу» в порядку, встановленому законодавством 

Республіки Білорусь. 

Таким чином, система військової освіти є інструментом формування 

кадрового потенціалу Збройних Сил Республіки Білорусь. На сьогодні вона 

відіграє провідну роль в навчанні, професійній підготовці і підвищенні 

кваліфікації військовослужбовців, відтворенні педагогічних і наукових кадрів.  

 

к.і.н., проф. Верхотурова М.А. (НАСВ) 

 Баган А.В. (НАСВ) 

 

Важливість створення та функціонування рад молодих вчених в системі 

вищих військових навчальних закладів України  

Розвиток науки у системі вищих військових навчальних закладів є 

важливою складовою підвищення обороноздатності Збройних Сил України.  

Особливістю наукової кар’єри військовослужбовця досить часто є 

початок наукової діяльності вже після виконання бойових завдань в зоні 

проведення Операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції). Саме тому 

важко перебільшити значимість інтеграції в професійне наукове середовище на 

початку наукової роботи. Комунікація з колегами позитивно впливатиме на 

продуктивність та професійний науковий зріст.  

Важливим навиком, якого набуває науковець будучи членом РМУ є 

вміння організовувати різнотипні наукові заходи – конференції, семінари, 

круглі столи. Розуміння створення події «зсередини» допомагає набувати 

досвіду ефективного наукового адміністрування. 

 Варто зазначити, що у військових вишах діють воєнно-наукові 

товариства (ВНТ) слухачів чи курсантів. Втім, ототожнювати РМУ та ВНТ не 

варто. Не дивлячись на спільну наукову спрямованість, мають функціональні 

відмінності.  

Сьогодні координаційним центром діяльності Рад молодих учених в 

нашій державі сміливо можемо назвати Раду молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України. Стимулювання наукової діяльності в серед молодих 

науковців позитивно впливатиме на розвиток військового лідерства та 

підвищення обороноздатності Збройних Сил України. 
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Вранешич О.В. (НМЦ КП МОУ) 

Чумаченко С.М. (НМЦ КП МОУ) 

 

Актуальні питання ефективності управління кар’єрою 

військовослужбовців Збройних Сил України 

Ефективне управління кар’єрою військовослужбовців вимагає 

професійного і компетентного виконання завдань та функцій посад всіма 

категоріями військовослужбовців, командирами та начальниками. Для 

забезпечення відповідної ефективності управління воєнною організацією, 

формування командного, управлінського складу персоналу, необхідно 

удосконалювати систему управління кар’єрою військовослужбовців Збройних 

Сил України, підвищувати компетентність та стиль роботи органів військового 

управління. 

Для визначення ефективності управління кар’єрою потрібні відповідні 

критерії та показники, при відборі яких потрібно враховувати:  

перше – для вирішення яких завдань використовуються результати оцінки 

ефективності (визначити стратегію, ціль управління кар’єрою); 

друге – для якої категорії встановлюються критерії в залежності від 

складності, відповідальності і характеру діяльності (командна, штабна, 

викладацька діяльність, за категоріями військових звань, посад) або при 

виникненні необхідності здійснити організаційні заходи.  

Визначення ефективності управління дозволяє аналізувати і зіставляти 

різні варіанти систем управління, виявляти резерви їх вдосконалення, 

підвищувати відповідальність та зацікавленість працівників служб персоналу, 

якщо здійснюється оцінка ефективності системи управління персоналом 

збройних сил, кар’єрою військовослужбовця. 

Існує безліч підходів до визначення ефективності управління 

персоналом, проте в світі немає єдиної загальноприйнятої методики. В 

іноземній практиці використовуються такі методи, як експертна оцінка, метод 

бенчмаркінга, оцінка віддачі інвестицій в персонал, методика Джека Філліпса і 

Дейва Ульріха та ін.  

Ефективність систем управління персоналом визначається: 

витратами на функціонування і розвиток систем управління; 

втратами, що пов’язані з формуванням (залученням, відбором), 

розподілом (укомплектованістю посад) і використанням (управління кар’єрою) 

потенціалу; 

зіставленням результатів діяльності служби персоналу з витратами на 

функціонування системи управління персоналом; 

якістю укомплектування частин (установ) за кількістю, рівнем 

підготовленості, професіоналізмом персоналу;  

результатами діяльності персоналу на посадах призначення з 

урахуванням змін у чисельності та якості персоналу частин (установ) за 

рахунок управління кар’єрою військовослужбовців. 

Список використаних джерел: 
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1. Про затвердження Концепції військової кадрової політики у Збройних 

Силах України на період до 2020 року // Наказ Міністерства оборони України 

від 26.06.2017 № 342. 

2. План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках 

(дорожня карта оборонної реформи): затверджений Міністром оборони України 

15.08.2016 р. вих.№1773/у/24 від 15.08.2016 р. К.: МОУ, 2016. 

3. Звіт про науково-дослідну роботу “Обґрунтування доцільних шляхів 

підвищення ефективності функціонування системи управління кар’єрою 

військовослужбовців Збройних Сил України ”, шифр “Ефект ”// 2019 

 

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

 

Особливості системи зв’язків з громадськістю у Збройних силах 

Республіки Польща 

Особливістю PR-діяльності сучасного Війська Польського є необхідність 

її відмежування від соціалістичного минулого Польської держави, яка 

впродовж 1947-1989 р. існувала під назвою Польської Народної Республіки 

(ПНР) та була складником соціалістичної співдружності держав, що виникла за 

ініціативою СРСР. Оскільки Польща є постсоціалістичною то у контексті PR-

впливу на військовослужбовців та населення країни збройні сили ПНР 

опирались на потужний пропагандистський апарат, побудований за 

радянськими зразками та рекомендаціями. Останній виражав й захищав 

інтереси виключно правлячої Польської об’єднаної робітничої партії (ПОРП).  

Складовою демократичних перетворень Польщі з початку 90-х років 

стало повне вилучення з новоутвореного Війська Польського як ідеологічного 

спадку комуністичного ґатунку, так і кадрового складу, який у попередні роки 

забезпечував його практичне втілення. Іншими словами, ідеологічні працівники 

ПОРП не були атестованими для подальшого проходження військової служби в 

нових державотворчих реаліях Польщі та не стали функціонерами служби 

зв’язків з громадськістю у постсоціалістичній Польській державі.   

Маючи тісні безпекові та оборонні відносини зі США та вступивши в 

НАТО у 1999 р., Польща однією з перших європейських країн Альянсу 

усвідомила необхідність розвитку системи стратегічних комунікацій, яка за 

необхідності може набувати вигляду PR-мережі впливу на індивідуальну та 

масову свідомість, проте покликана забезпечувати набагато ширше коло питань 

інформаційного, рекламного, психологічного та ін. спрямування. 

У 2006 році була прийнята «Стратегія інформування та промоції оборони 

Міністерства національної оборони», яка була розрахована на 5 років, проте 

документ досі чинний. 

У документі окремо прописані «Стратегія управління інформацією 

міністерства національної оборони та Збройних Сил Польщі у 2007-2012 рр.» та 

«Стратегія управління іміджом Міністерства національної оборони та Збройних 

Сил Польщі у 2007–2012 рр.» Так, завдання в галузі управління інформацією в 

Міністерстві національної оборони виконує та координує Інформаційний центр 
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Міністерства національної оборони (CI MON), тоді як завдання в галузі 

управління іміджем міністерства виконує та координує Департамент освіти та 

сприяння обороні Міністерства національної оборони (DWiPO MON).  

Ця стратегія не лише вказує на цілі, припущення та принципи управління 

інформацією та іміджем Міністерства національної оборони та Збройних Сил 

Польщі, а також у середньостроковій перспективі визначає організаційну та 

функціональну структуру прес-служби Збройних Сил Польщі та стратегічні 

напрямки діяльності у сфері соціальних комунікацій. 

 

Гонтар І.Є. (ВІКНУ) 

 

До питання посттравматичного стресового розладу 

Захищати країну, брати участь у бойових діях, виконувати бойові 

завдання на передовій ціною власного життя, бачити смерть друга – все це 

реалії життя військовослужбовців Збройних Сил України. 

У сучасній психологічній літературі поряд з поняттям посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР) зустрічаються – “в’єтнамський синдром”, 

“афганський синдром”. Так, ПТСР – це складний психічний розлад, який 

виникає після травматичних подій, може бути визначений як хронічний 

психофізіологічний стан. Він проявляється виникненням “флешбеків” з 

минулого, з самими яскравими емоціями. Нав’язливі спогади, зазвичай, 

виникають без зовнішніх стимулів, але їх переживання бувають настільки 

сильними, що учасник бойових дій відчуває їх як реальні. Реакція на зовнішні 

чинники, що детермінує появу спогадів, відчуттів, та є причиною некерованої 

поведінки. Найчастішими проявами ПТСР є розлади сну, роздратованість, 

зниження пам’яті та уваги, труднощі в комунікації та сприйнятті дійсності. 

На нашу думку, проблема ПТСР актуалізується тим, що в українському 

суспільстві сьогодні нараховується майже чотириста тисяч українців, які мають 

бойовий досвід і які так чи інакше страждають від проявів ПТСР. 

Зауважимо, що за статистикою прояви ПТСР можуть проявлятись і через 

15-25 років, після бойових дій. Наслідком війни є той факт, що серед учасників 

ООС (АТО) відсоток розлучень становить майже 90 %. Більшість учасників 

бойових дій намагаються подолати прояви ПТСР за допомогою алкоголю та 

наркотиків. Сумна і, не завжди відкрита, статистика щодо рівня суїциду серед 

учасників бойових дій. 

Одним з дієвих напрямків лікування ПТСР є когнітивно-поведінкова 

терапія, яка базується на партнерських відносинах між пацієнтом та лікарем. В 

процесі співпраці визначаються проблеми, цілі, та шляхи подолання хвороби. 

Лікування за когнітивно-поведінковою терапією передбачає застосування двох 

груп технік: поведінкових та когнітивних. 

Метою технік є усвідомлення та відстеження та усвідомлення власного я, 

та своїх думок. Так, основними елементами такої терапії є: записи власних 

думок (фіксування думок чітко в порядку їх черговості); віддалення від 

нефункціональних думок (віддалитись від виникаючих ідей та думок, які є 
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неконструктивними та заважають нормальній адаптації до існуючих умов); 

визначення аргументів «за» та «проти» стосовно стереотипних думок 

(вивчення особою неадаптивних думок); повернення в минуле (відверта розмова, 

що відбувалась в минулому з неупередженими свідками і залишила слід в 

психіці); використання авторитетних джерел інформації (приведення 

пацієнтові аргументів вичерпаних з наукової літератури, офіційних 

статистичних даних, особистого досвіду лікаря). 

 

к.е.н., доц. Горячева К.С. (ВІКНУ) 

 

Імплементація європейського досвіду підвищення якості досліджень 

в діяльності військової організації України 

Розвиток дослідників є специфічною формою професійного розвитку, при 

якому люди розвивають елементи свого професіоналізму (компетентностей), 

пов’язаних з дослідженнями. Складні вимоги праці людей дедалі більше 

визнаються в світі, як злиття праці та особистого життя; розвиток, який 

відбувається в професійному чи робочому контексті і який підвищує здатність 

людини виконувати свою роботу, повинен неминуче впливати на ставлення, 

точки зору, знання, розуміння та навички, які можуть бути застосовані до життя 

людини в цілому (теза про навчання на робочому місці). Розвиток дослідників – 

це процес, за допомогою якого здатність і готовність людей виконувати 

дослідницькі компоненти своєї роботи чи навчання посилюється під час роботи 

зі ступенем постійності. 

Основи розвитку дослідників з’явились нм допомогу для визначення та 

планування набуття відповідних знань та навичок під час просування різних 

етапів дослідницької кар’єри. 

Європейська рамкова програма з дослідницької кар'єрі була прийнята 

Керівною групою в травні 2011 р. Програма представляє собою добровільний 

інструмент прозорості, призначений для того, щоб зробити структуру наукової 

кар'єри уніфікованою для порівняння між секторами зайнятості та країнами. 

Рамкова програма постійно переглядається, її вплив відслідковується і, 

відповідно, коригується відповідним комітетом не рідше одного разу на 2 р. 

Рамка описує чотири широких профіля дослідників з наступними робочими 

назвами: 

R1 Дослідник першого ступеня (до докторантури) 

R2 Визнаний дослідник (кандидати наук або еквівалентні ним особи, які 

ще не є повністю незалежними) 

R3 Затверджений дослідник (дослідники, які розвинули рівень 

самостійності) 

R4 Провідний науковий співробітник (дослідники, які ведуть свою 

область досліджень та проводять польові дослідження) 

Рамкова програма є "секторально-нейтральною". Дескриптори 

(компетенції) застосовуються до всіх дослідників, незалежно від того, де вони 

працюють: в приватному або державному секторі; в компаніях, НГО, науково-
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дослідних інститутах, дослідницьких університетах або університетах 

прикладних наук. Незалежно від конкретної професії можна окреслити широкі 

профілі, що описують різні характеристики, якими можуть здобути дослідники. 

В контексті інтеграції України до європейського дослідницького 

простору буде доречним імплементувати Рамкову програму кваліфікації 

дослідників в практику підвищення якості наукових досліджень в діяльності 

фахівців, в тому числі військового сектору. 

Громова Ю.А. (ВІКНУ) 

 

Перспектива використання дебатів у навчальному процесі курсантів ВВНЗ 

Мета: обґрунтувати переваги та недоліки використання дебатів, як однієї 

з видів інтелектуальної гри, в ході занять.  

Актуальність питання. На сьогодні, актуальною залишається  проблема 

якісної підготовки курсантів ВВНЗ до подальшого виконання своїх посадових 

обов’язків. А особливо важливо – є використання нових, більш продуктивних 

форм, тому актуальність даної теми  є доволі високою. 

Виклад основної інформації. Використовуючи традиційні форми та 

методи проведення навчальних занять (лекції, семінари, лабораторні заняття) 

задля підвищення рівня якості засвоєння викладеного матеріалу слід 

використовувати альтернативні дидактичні інструменти, такі як: 

інтелектуальні, рольові та  ділові ігри. Одним із видів інтелектуальної гри є 

дебати.  

Перевагами дебатів є їх чітка структурованість і організованість, кожен 

дебатер виконує свою певну роль та має слідувати чітким правилам та 

регламенту. Це допомагає підтримувати у курсантів дисциплінованість, 

витримку та послідовність, що є важливими якостями військовослужбовця. 

Головне завдання дебатів – використовуючи вербальні та невербальні засоби, 

сформувати у слухачів позитивне враження від власної позиції. В ході 

дебатування у дебатерів розвивається критичне мислення, виховується 

культура усного та писемного мовлення, формуються навички переконливо 

аргументувати, уважно слухати та виділяти основне. Існує декілька форматів 

проведення дебатів: дебати Карла Поппера, парламентські дебати, дебати 

Лінкольна-Дугласа, політичні дебати, Оксфордські дебати. Виходячи із 

специфіки теми викладеного матеріалу та форми проведення заняття, викладач 

може сам обирати той формат, що є для нього найзручнішим. На даний час, 

розроблено багато літератури стосовно організації та впровадження дебати в 

навчальний процес – це вказує на дієвість, доступність та популярність даного 

виду інтелектуальної гри.   

На нашу думку, єдиним недоліком дебатів є те, що процес ознайомлення 

організації та проведення є доволі кропітким. Рефері (особа, що слідкує за 

процесом дебатів) має чітко знати принци, правила та регламент дебатів, бути 

не упередженим та  рішучим. 

Висновок. Аналізуючи вище сказане, хотілося б підсумувати, що така 

форма інтелектуальної гри як дебати може сформувати у курсантів професійно 
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важливі якості, допоможе краще закріпити пройдений матеріал, покращить їх 

навики публічних виступів та урізноманітнить їх навчальний процес. Розвинена 

матеріальна база допоможе викладачу якісно організувати дебати та досягти 

найбільшої їх ефективності.  

Даценко О.П. (НМЦ КП МОУ) 

 

Побудова кар’єри військовослужбовців за військовими звання 

У Міністерстві оборони України та Збройних Силах України 

впроваджується новий механізм комплектування посад військовослужбовцями 

побудований на принципах та підходах прийнятих у збройних силах країн – 

членів НАТО. Службова кар’єра військовослужбовців у цьому випадку 

формується шляхом просування за військовими званнями та поетапним 

підвищенням фахових знань і вмінь через здобуття відповідного майбутній 

посаді рівня підготовки. 

З метою запровадження зазначеного механізму: 

впроваджено систему багаторівневої підготовки сержантського і 

старшинського складу, яка дозволяє здійснювати необхідну професійну 

(кар’єрну) підготовку для їх призначення на посади у вертикалі сержантського і 

старшинського складу, відповідає принципам і вимогам НАТО до системи та 

змісту підготовки сержантського складу, та складається з чотирьох рівнів: 

базовий, середній, підвищений та вищий; 

розроблено та затверджено: 

Методичні рекомендації з порядку розробки і застосування паспортів 

військових посад та алгоритмів управління кар’єрою військовослужбовців 

сержантського та старшинського складу; 

Порядок проведення у Збройних Силах України переатестації 

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у 

військових званнях”; 

розроблено Орієнтовний каталог штатних посад військовослужбовців ЗС 

України” відповідно до військових звань, рівня освіти (підготовки) та 

визначення категорій їх посад. 

Реалізація вищезазначених кроків разом з впровадженням нової системи 

кадрового менеджменту дасть дієву мотивацію просуванню 

військовослужбовців не за посадами, а за військовим званнями та дозволить 

безперешкодно проводити ротації персоналу у межах одного військового 

звання. 

Список використаних джерел: 

1 Методичні рекомендації з порядку розробки і застосування паспортів 

військових посад та алгоритмів управління кар’єрою військовослужбовців у 

Збройних Силах України, які  затверджені директором Департаменту кадрової 

політики Міністерства оборони України від 25.02.2020 № 384.  

2. Наказ Міністерства оборони України від 14.05.2020 № 149 “Про 

затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації 
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військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у 

військових званнях”. 

 

к.т.н., доц. Дем'янюк О.С. (ВІКНУ) 

доц. Коваль Ю.В. (ВІКНУ) 

 

Військова освіта в контексті євро-атлантичної зони безпеки 

Одне з найважливіших завдань військової освіти в демократичних 

суспільствах, у яких військові підпорядковані політичній владі, привести у 

відповідність фахову ефективність і демократичні цінності, що є 

визначальними чинниками у відношеннях між цивільною і військовою 

частинами суспільства. Співвідношення між цими двома силами 

представляються життєво важливими і, отже, із цього повинні виходити 

завдання військової освіти. Щоб уникнути порочного кола «фахової 

ефективності-відчуженості від суспільства», військова освіта не повинна ніколи 

обмежуватися лише чисто технічними аспектами і професійною етикою. 

Надзвичайно важливі і загальні аспекти. Це диктується не особливою потребою 

військових, а об'єктивним взаємозв'язком військової і цивільної освіти. Задачі, з 

якими зштовхуються професійні військові сьогодні і будуть усе більше 

зштовхуватися в майбутньому, надзвичайно складні і вимагають розвиненого 

абстрактного мислення, що може бути отримане в процесі навчання, 

насиченого академічними знаннями. 

Внаслідок вищевказаного в багатьох країнах Заходу елементи широкої 

академічної освіти були інтегровані в основну програму військового навчання. 

Ці елементи ніяк не пов'язані з технікою, але в більшому або меншому ступені 

пов'язані з гуманітарними науками. У більшості випадків ці елементи 

доповнюють традиційні навчальні програми. Проте, є деякі винятки, що 

свідчать про необхідність деяких змін у відповідь на суспільні зміни. 

Як відомо, аристократія офіцерського корпусу формується й 

удосконалюється насамперед у військово-навчальних закладах. Слід 

відзначити, що потенційні кандидати до них повинні мати відмінні академічні 

здібності, якості лідера і хорошу фізичну підготовку. 

У демократичних суспільствах військові підпорядковані політичному 

керівництву. Проте, для того, щоб і військові, і політичне керівництво були 

ефективними, необхідно порозуміння. Це припускає те, що військові повинні не 

тільки розуміти політиків, але повинні бути самі зрозумілі політикам. Отже, 

робота в сфері військової освіти буде ставати усе більш складною, але й більш 

цікавою з наукової точки зору. Наприклад, військовим доведеться вивчати нові 

підходи до проблеми втручання, будь це військове втручання або гуманітарна 

акція.  

У дійсності перебудова збройних сил сьогодні торкається величезної 

кількості аспектів, які потребують нового підходу до освіти. Це означає, які 

спектр проблем, які повинні бути розглянуті, дуже значний - від системи 

обов'язкової військової служби до добровільної служби або від використання 



56 
 

збройних сил у національній і колективній обороні до їхнього використання в 

операціях по підтримці або забезпеченню миру. 

Нові тенденції у військовій освіті полягають у просуванні вперед від 

традиційної практики зубріння і монотонної муштри і маневрів. Місія, 

приписана воїну минулого, зобов'язувала його бути гарматним м'ясом і 

захищати принципи, які він не був готовий сприйняти інтелектуально. У 

відмінності від цього стереотипу військові в сучасному суспільстві служать 

цілком у нових умовах, що потребують від кожного здатності міркування, 

вміння орієнтуватися в суспільних і політичних реальностях у світі, а також 

розуміти і спілкуватися з політичними діячами на різних рівнях. 

Робота, пов'язана з цими завданнями, значна, але в той же час посильна. 

Вона стимулює викладачів такими, якими являємося ми, шукати і 

впроваджувати нові і творчі ідеї для того, щоб озброювати військових 

найефективнішою зброєю - знаннями. 

Довженко П.Ю. (ВІКНУ) 

   

Айтрекінг як метод виявлення приховуваної інформації 

Кожного дня пересічний громадянин стикається із корубцією, 

крадіжками, обманом, привласнюванні майна тощо. Збройні сили України 

нажаль не являються винятком. Хоча в ЗСУ і проводиться внутрішній 

контроль, який являється комплексом заходів, що застосовуються командирами 

для забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, 

завдань, планів і вимог щодо діяльності військової частини, проте все ж 

знаходяться військовослужбовці які порушують закони.                                                      

Зменшенню кількість випадків уникнення відповідальності у військовій 

сфері сприятиме новітній метод визначення око-рухової активності – айтрекінг, 

або окулографія - це метод відстеження напрямку погляду і рухів очей в ході 

розглядання будь-якого візуального контенту. Мозок і очі реагують на обман. 

Чим сильніше наслідки брехні, тим більше когнітивна навантаження, що 

впливає на очі. Айтрекінг вимірює зміни діаметра зіниці, руху очей, поведінки 

при читанні, моргання, фіксації та інших речей. За допомогою інфрачервоної 

камери і складного алгоритму розраховується рейтинг та оцінка того, що 

людина була правдивою. Оцінка спрямування погляду спирається на 

відеоінформацію про відносне розташування центрів зіниці ока та відблиску 

рогівки. Найбільшого поширення набув безконтактний метод окулографії, 

безперечною перевагою якого являється неінвазивний характер і хороша 

лінійність з одночасною можливістю реєстрації величини розширення зіниці.  

Цим методом проводились дослідження щодо виявлення обману для 

США, а саме: Міністерства оборони, Національного наукового фонду, ЦРУ, 

Секретної служби США, Національного інституту юстиції, Департаменту 

національної безпеки, Національного наукового фонду, Національної наукової 

ради, Королівської канадської Кінної поліції та багатьох відділів поліції. Були 

розроблені експерименти для оцінки різноманітних рухових реакцій очей на 
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когнітивній основі, щоб визначити, чи існувала кореляція із об’єктом злочину. 

Також, за допомогою цього методу можна визначити основні психологічні 

характеристики особистості, які надають можливість об’єкту злочину 

приховувати інформацію.  

Окрім цього, окулографія використовується для перевірки претендентів, 

співробітників, умовно-достроково звільнених і іммігрантів, а також 

співробітників правоохоронних органів і служб громадської безпеки для 

захисту від корупції і злочинності. Він також використовується для проведення 

діагностичного (одиничного) тестування у кримінальних або цивільних 

справах. 

Отже, використання технології айтрекінг дасть можливість знаним чином 

знизити кількість правопорушень у військовій сфері та сприятиме підтриманню 

правопорядку у військах. 

Дорохов М.С. (ВІКНУ) 

 

Про забезпечення належного рівня внутрішньо-комунікаційної 

роботи між командирами і підлеглими 

Потреба в інформації є однією з актуальних потреб людини.  Комунікація 

– це обмін інформацією між людьми в процесі взаємодії, діяльності та 

спілкування. 

Внутрішні комунікації в межах військового підрозділу – це обмін 

цільової за змістом інформації між окремими військовослужбовцями, 

підрозділами, командирами та підлеглими. Головне правило внутрішніх 

комунікацій військового лідера – це встановлення довірливих і лояльних 

відносин з підлеглими. 

Для налагодженя внутрішніх комунікацій командиру (начальнику) 

необхідно подавати особистий приклад, спілкуватись з підлеглими на рівні, а не 

зверхньо. Важливо довести до підлеглих, що саме від них вимагається, чому це 

потрібно, яка користь від цього. Чітка та зрозуміла всім військовослужбовцям 

мета завдання – обов’язковий елемент його ефективного виконання. 

Спілкуватися необхідно постійно. Комунікація має бути частиною 

розпорядку дня. Починати робочий день доцільно з командирського 

інформування. Підлеглі повинні звикнути до того, що командир є для них 

джерелом актуальної і достовірної інформації (а не Інтернет, "експерти" чи ще 

хтось). Важливо вміти слухати і чути, не цуратися питати у підлеглих, що їх 

турбує, які проблеми в кожного конкретного військовослужбовця. 

Заохочувайте самостійність та розумну ініціативу підлеглих.  

Методики внутрішньо-комунікаційної роботи: 

1. Командирське інформування. Його сутність полягає не у звичайному 

доведенні інформації про події, що відбулись, а у власній інтерпретації 

найбільш значущих з них через призму певного НАРАТИВУ (англ. і фр. 

narrative — оповідь, від лат. narrare — розповідати). Не використовувати 

негативно забарвлені слова: "на жаль", "поразка", "не вдалося", "ми вимушені, 

приречені" тощо. Навпаки, використовувати позитивні слова-індикатори: 
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"впевнений", "переможемо", "підтримка", "за нами правда", "успішно", 

"результативно", "найкращі" тощо. 

2. Аналіз проведених дій (АПД).  Сутність його полягає у тому, що слово для 

розбору дій надається всім учасникам обговорення почергово, а військовий лідер 

виступає посередником (модератором) обговорення. Це дозволяє всім учасникам 

заходу самостійно проаналізувати проведені дії в доброзичливій комунікаційній 

атмосфері. 

3. Національно-патріотична підготовка (НПП) - це предмет навчання (вид 

внутрішньо-комунікаційної роботи посадових осіб). 

4. Кімнати традицій в підрозділах, які  призначені для відродження та 

впровадження національних бойових традицій у ЗСУ, підвищення  інформованості 

особового складу, перегляду  та прослуховуванню програм Українського 

телебачення та радіо, відеоматеріалів. 

5. Наочна агітація - сукупність об'єктів інформаційно-пропагандистського 

характеру, що знаходяться на території військових частин (плакатів, стендів, 

бігбордів, відеобордів, панно, конструкцій архітектурно-художніх елементів та інше. 

Основними формами інформаційної роботи є: інформування; випуск 

інформаційних бюлетенів, інших друкованих матеріалів; вечори запитань і 

відповідей; день інформування; день відкритих дверей; екскурсії, відвідування музеїв 

(кімнат бойової слави) військових частин, історичних місць та пам’яток; зустрічі з 

представниками органів державної влади та громадських організацій; проведення 

виступів військовослужбовців у навчальних закладах;  перегляд та прослуховування 

інформаційних і тематичних теле- і радіопередач, новин, художніх, документальних 

та навчальних кіно-, відеофільмів та аудіоматеріалів. 

Дубінченко Ю.М. (ВІКНУ) 

Тітомир Ю.К. (ВІКНУ) 

Бурдюг О.В. (ВІКНУ) 

 

Публічність життя потребує законодавчого визначення 

Все, що відбувається в нашому житті, представлено в інформаційному 

просторі. Ми пропускаємо через себе масу інформації. Деяку відбираємо, 

сортуємо, а на деяку реагуємо. Таким чином ми всі стаємо публічними особами. 

Цей термін присутній в нашому повсякденному житті. Але, на жаль, ми поки 

що не маємо законодавчого визначення цього поняття. 

Як не маємо і багато інших, вкрай необхідних в нинішніх умовах 

путінських гібридно-месіанських агресій, визначень на рівні законів і 

нормативно-правових документів. Особливо це стосується публічних негативів, 

які щодень вщерть заповнюють наше життя і спричиняють зростання від’ємних 

станів у суспільстві. 

Негатив завжди привертав більше уваги ніж позитив. Він швидший, 

активніший та доступніший. Звичайно, що люди більше сприймають такі 

прояви комунікаційно-контентних агресій. І наш ворог – путінський режим – 

цим користується дуже потужно. З Кремля завжди надходив меседж про 

меншовартість українського населення. Коли надходить вал негативу, то, 
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зрештою, він може заповнити свідомість пересічного громадянина. Проте його 

можна витіснити позитивом. Тут необхідна дієва взаємодія держави та 

суспільства. 

Як може зреагувати держава на законодавчому рівні? 

В нинішніх проєктах законів «Про медіа» та «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної 

інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації» (більш 

відомий як закон про дезінформацію) є намагання ухвалити багато важливих 

аспектів щодо інформаційної діяльності з позиції національної безпеки. 

Ці проєкти законів, які зараз обговорюються і ті закони, які нині діють в 

цій царині, можна вважати цеглинами. Проте з окремих цеглин не збудувати 

будинок. Це має бути, як мінімум кодекс інформаційної діяльності держави. 

Одним з перших таких законів має бути «Закон про національний 

інформаційний простір», бо це тільки відправна точка. В законі треба закласти 

глолокальне сьогодення та основи майбутнього. Ми повинні орієнтуватись на 

власні науково-прикладні розробки, фахове бачення та інтереси національної 

безпеки України. 

к.політ.н., доц. Дубовик Н.А. (ДУТ) 

 

Теоретичні підходи до поняття “задоволеність працею” 

Третина життя пересічної людини присвячена трудовій діяльності. Саме в 

такий спосіб вона проявляє свої особистісні якості, реалізує фізичні та духовні 

сили. Задоволеність працею наповнює життя людини сенсом, впливає на її 

внутрішній стан, створює комфортні умови для взаємодії з оточуючим світом. 

Якщо ж людина не відчуває задоволеності від своєї трудової діяльності, 

то це відчувають всі ті хто її оточує. Проявляється це у збільшенні конфліктних 

ситуацій, у формуванні негативного ставлення про організацію в якій людина 

працює. Соціально-психологічний феномен “задоволеність працею” 

знаходиться в центрі уваги науковців вже давно. Існують принаймні п’ять 

теоретичних підходів до визначення сутності цього поняття. 

Так, перший підхід визначає задоволеність як ставлення до діяльності у 

відповідності до потреб, смаків, оцінок, схильностей, принципів, переконань 

людини. В цьому випадку задоволеність розуміється як ставлення особистості. 

Відповідно до другого підходу, феномен задоволеності є емоційно-

психічним станом людини, який знаходить свій прояв у переживаннях, які 

мають ситуаційний характер, стійких настроях, домаганнях. 

Третя позиція розглядає задоволеність працею як оцінку людиною 

трудової ситуації: неформальні відносини в колективі, можливість прийняти 

участь в управлінні трудовим процесом, форми зовнішнього контролю, 

виробнича та соціальна гігієна, особистісні та колективні досягнення, 

можливості кар’єрного зростання тощо. 

Четвертий підхід розглядає задоволеність працею як сукупність 

соціально-фіксованих настанов, які включають в себе когнітивні, емоційні та 

поведінкові аспекти. Зауважимо, що соціальні фактори, які обумовлюють стан 
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задоволеності людини є відображенням об’єктивних соціальних умов трудової 

діяльності в системі потреб особистості. Враховуючи інтеграцію людини в 

систему соціальних зв’язків, і те що задоволення її потреб здійснюється в 

умовах, які пов’язані з цим соціальним оточенням, то в структурі її ставлення 

до дійсності фіксуються соціальні настанови та інші диспозиційні утворення. В 

тому випадку, коли людина потрапляє в звичну для неї ситуацію, що включає 

реалізацію її потреб, її поведінка мотивується диспозицією, яку ми розуміємо 

як “представника” потреби. Таким чином, в залежності від роду діяльності і 

соціальної групи, фактори задоволеності можуть суттєво відрізнятись. 

І останній, п’ятий підхід наділяє задоволеність трудовою діяльністю 

мотиваційною природою. Відомо, що діяльність людини спрямована на 

задоволення нижчих потреб та стимулює задоволення вищих. Тобто служить 

мотивуючим джерелом задоволеності. В якості мотиву може виступати 

задоволеність (уявна або наявна). Розвиток, трансформація, зміна мотивів 

людини відбувається в процесі всього життя. Мотиваційна сфера проходить в 

своєму розвитку шлях від зацікавленості процесом самої праці до 

опосередкованої зацікавленості її результатами. Саме в цьому і знаходить свій 

прояв задоволеність працею. 

Підсумовуючи зазначимо, що на задоволеність працею впливає 

відповідність професійної діяльності потребам, смакам, оцінкам, схильностям, 

принципам, переконанням людини. Задоволеність працею можна розглядати як 

емоційно-психічний стан людини, при якому її професійна діяльність тісно 

пов’язана з внутрішнім світом, переживаннями, настроями, ситуативними 

станами, які визначають перспективні напрямки її активності. Задоволеність 

працею тісно пов’язана з трудовою ситуацією, а саме формальних та 

неформальних відносин, які склалися в колективі, стилем управління, 

престижем роботи, можливістю кар’єрного зростання, заробітною платою. 

Задоволеність працею можна визначити як соціальну установку, яка відображає 

процес прийняття працівником соціальних норм. І врешті решт задоволеність 

праці є суттєвим мотиваційним фактором. 

                                                                                                   

Ієд Х.М. (ВІКНУ) 

 

Актуальність дослідження адиктивної поведінки у 

віськовослужбовців ЗСУ 

На сьогоднішній день проблематика вивчення адиктивної поведінки 

поділяє перше місце разом з бойовими втратами підрозділів. Останні 

статистичні дані вказують про поступове збільшення військовослужбовців із 

адикцією, що в свою чергу несе подальші трагічні наслідки. Починаючи з 2014 

року, військовослужбовці, виконуючи свої функціональні обов’язки під 

катастрофічним фізичним та психологічним тиском, почали проявляти 

адиктивну поведінку, яка досьогодні ускладнюється їхнім соціально-

психологічним становищем в суспільстві. Така діяльність потребує підвищення 

вимоги до стану психічного здоров’я особового складу, оскільки вони можуть 
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викликати та розвивати у військовослужбовців  емоційне  та професійне 

вигорання, підвищений рівень тривожності та агресивності, дратівливості тощо 

Наразі проблема адиктивної  поведінки військовослужбовців Збройних 

Сил України є чи не найважливішою темою соціально-психологічних та 

історико-біологічних досліджень останніх років. Застарілі методи, бездіяльність 

протидії  адиктивній поведінці до рівня основних завдань, які повинні 

виконувати всі гілки проходження служби військової сфери не дають жодного 

результату. Останні дослідження показують, що поміж різновидів відхильної 

поведінки, на перше місце постає проблематика хімічних/нехімічних адикцій.  

Умови, які створюють розвиток адиктивної поведінки властиво як для 

військових, так і для цивільних осіб. Проте, все ж професійна діяльність 

військовосліжбовців потребує детальнішого огляду та аналізу:  

А. Біологічні: 

1) спадковість – у батьків, що вживають наркотики, дитина народжується 

з низькою толерантністю до наркотичної речовини і високою чутливістю, отже, 

перша невелика доза викликає максимальний ефект, і залежність від 

психоактивної речовини сформується швидше; 

2) стать – жіночий організм більш чутливий до психоактивних речовин 

через вищу питому вагу жирових тканин; 

3) вага – існує зворотна залежність між вагою та схильністю до 

наркотизації; 

4) вік – ферментна система, що засвоює і переробляє наркотик, найбільш 

вразлива у підлітків та людей похилого віку; 

5) толерантність – індивідуальна стійкість (чутливість) до впливу хімічної 

речовини. З часом толерантність зростає через підвищення ступеня метаболізму 

наркотичної речовини, далі – падає (йдеться, відповідно, про алкоголізм чи 

наркотизм І, ІІ та ІІІ стадії); 

6) стан здоров’я індивіда – «обтяжуючими обставинами» тут слід 

вважати: патологію вагітності та ускладнені пологи; тяжкі та хронічні 

захворювання дитячого віку; струси головного мозку; 

Б. Соціальні: 

1) Сім’я – особливості взаємин у сім’ї позначаються на формуванні 

особистості.  

В. Психологічні: 

1) ставлення до наркотиків, думки та очікування з цього приводу; 

2) особливості особистості – тип темпераменту, характер (акцентуації 

характеру), ситуаційно-особистісні. реакції, особливості нормативної 

свідомості, нормативного відношення, самооцінки і самокритики, рівень 

інтелекту, освіченість і т.ін.). 

Отже, незважаючи на значні зусилля військових керівників всіх рівнів 

проблематика залишається актуальною та в майбутньому лише посилюватиме 

свою значущість. Розробка та проведення нових фундаментальних та 

прикладних  досліджень та введення у практику вже існуючого науково-
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прокладного доробку у сфері клінічної та військової психології дозволить 

офіцерам-психологам дозволять зрушити таку тенденцію в позитивне русло.   

 

Кириченко А.В. (НУОУ) 
 

Досвід формування та розвиток психологічної готовності 

військовослужбовців армії США 

Я досягнув успіху в усьому за що брався, тому що я цього хотів. Я ніколи 

не вагався, і це дало мені перевагу над рештою людей.  

Наполеон Бонапарт 

Сучасні умови ведення бойових дій вимагають значної уваги щодо 

формування та розвитку психологічної готовності військовослужбовців різних 

країн світу. Якісно сформована психологічна готовність військовослужбовців 

всіх рівнів позитивно впливає в подальшому на хід виконання бойових завдань. 

У зв’язку з проведенням трансформації Збройних Сил України до стандартів 

НАТО одним із актуальних питань є отримання досвіду у збройних сил країн 

членів Альянсу. 

Аналіз джерельної бази свідчить про те, що виховання 

військовослужбовців збройних сил США та формування їх психологічної 

готовності базується на філософських, соціальних, психологічних і військових 

концепціях. Так, ще в 50-х роках набираючи значного досвіду під час війни в 

Кореї (1950-1953 роки) збройні сили США звертаючи головну увагу на 

психологічну готовність, психологічну стійкість, негативні фактори, які 

впливають на бойових дух військовослужбовця та його поведінку на полі бою, 

описуючи основні поняття в "Кодексі поведінки військовослужбовців збройних 

сил США". 

Схожість поглядів у теорії та практиці формування та розвитку 

психологічної готовності тісно переплітається з збройними силами 

Великобританії, Дж. Брунер та інші американські психологи активно вивчають 

та запроваджують певний досвід в збройні сили США. Дослідники зазначають, 

що психологічна готовність має складну структуру на яку впливають різні 

позитивні та негативні чинники. На військовослужбовців армії США позитивно 

впливає мотиваційний чинник, перш за все це дотримання традицій, служіння 

нації та американським ідеалам, американці свято вірять в місію Америки. 

Єдність нації та психологічну готовність в черговий раз показав жахливий 

випадок тероризму 11 вересня 2001 року, на виклики якого став народ США, 

він швидкоплинно поповнював добровольцями власні збройні сили. Але події в 

Іраку значно змінили загальну картину, психологічна готовність 

військовослужбовців суттєво знизилася. Більшість військовослужбовців були 

не готові до виконання бойових завдань, у них спостерігалась агресивність, 

притупленість почуттів небезпеки, проявлялись думки про суїцид, знижувалась 

стресостійкість тощо. 

Враховуючи досвід попередніх бойових дій керівництво збройних сил 

США для надання допомоги військовослужбовцям залучає консультантів, 
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психологів, лікарів та священників. Основна увага під час роботи звертається 

на стабілізування психічного стану військовослужбовців, запобігання 

стресовим розладам, переконуючи їх, що ознаки стресу є нормальною реакцією 

організму. З часом для підтримки психологічного здоров’я вводиться програма 

“OSKAR”, яка призначена для контролю навантажень і боєздатності та 

подальшої безпосередньої взаємодії воїнів з фахівцями психіатрії. Особливістю 

даної програми є те, що вона відрізняється від попередніх програм значною 

підтримкою психічного здоров’я військовослужбовців на попередньому етапі, 

не допускаючи затягувань звернень в подальшому.  

Можна зауважити, що формуванню та розвитку психологічній готовності 

військовослужбовців збройних сил США з боку керівництва виділяється 

особлива увага. Армія США є однією із найпотужніших армій світу, що має 

свої особливості впливу на формування та розвиток психологічної готовності, а 

саме: значна інформаційна підтримка з боку керівництва країни та 

популяризація військової служби в збройних силах США;  інтенсивний 

релігійний вплив; значний професіоналізм офіцерського складу; збереження 

психічного здоров’я військовослужбовців, навченість особового складу 

методикам саморегуляції; згуртованість та злагодженість бойових підрозділів 

під час виконання завдань за призначенням; психологічний супровід та 

реабілітація військовослужбовців тощо.  

Отже, американський досвід щодо формування та розвитку психологічної 

готовності є більш дієвим, в основу якого покладено формування у 

військовослужбовців вагомого світогляду, патріотичної спрямованості, значно 

вираженого менталітету громадянина США, усвідомлення політики держави, 

чітке окреслення мети, необхідної духовної готовності та бойових якостей. 

Подальше впровадження досвіду збройних сил країн членів Альянсу буде в 

цілому позитивно впливати на психологічну готовність військовослужбовців 

Збройних Сил України. Так, є до чого прагнути, відповідно до рейтингу 

найсильніших військових держав Україна увійшла в топ-30 найсильніших 

армій світу, але це не остання позначка, настане час і ми будемо перші! Ми 

найкращі! 

Слава Україні! Героям Слава! 
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Кіщук К.В. (ВІКНУ) 

Актуальність дослідження проблематики неврозоподібних станів 

учасників бойових дій 

Неврози і неврозоподібні стани є однією з актуальних проблем неврології 

та військової сфери в цілому, оскільки відносяться до найпоширеніших 

нервово-психічних захворювань, що виникають у учасників бойових дій. 

Останніми роками спостерігається підйом захворюваності функціональними 

захворюваннями. Своєчасна діагностика і адекватна корекція невротичних 

порушень забезпечують соціальну адаптацію та якість життя в подальшому цієї 

категорії військовослужбовців. Висока частота і соціальна значимість неврозів і 

неврозоподібних станів зумовлюють науковий інтерес до цієї проблеми. 

У розвитку невротичних розладів ЦНС грає роль гостра або тривало 

існуюча психологічна травма, преморбідний фон, а також особливості 

соматичного здоров'я і нервової системи, так званий «біологічний грунт». 

Факторами, що призводять до формування невротичної реакції, невротичного 

стану, а далі невротичного розвитку особистості, вважають дисгармонійно 

протікаючі вікові кризи, соматичну ослабленість організму, наслідки 

перенесених черепно-мозкових травм, нейроінфекції, перебування і активна 

участь у бойових діях,  загострення критичної ситуації ООС(АТО). 

Умов для виникнення неврозів в даний час стало ще більше, ніж кілька 

років тому.  Невротичний зрив в принципі можливий у будь-якої людини, а 

особливо у військовослужбовців, однак його характер і форма визначаються 

цілою низкою чинників: 

фактори біологічної природи – спадковість і конституція, перенесені 

захворювання, вагітність і пологи, стать і вік, особливості статури тощо. 

фактори психологічної природи – преморбідні особливості особистості, 

психічні травми дитячого віку, ятрогенії, психотравмуючі ситуації. 

фактори соціальної природи – батьківська сім'я, сексуальне виховання, 

освіта, професія і трудова діяльність. 

загальновиснажливі шкідливості – тривале недосипання, неправильне 

харчування, наднормові фізичні та розумові навантаження. 

 Незважаючи на значне число робіт, присвячених вивченню 

неврозоподібних станів проблема лишається актуальною.  Особливо значущою 

тема є для військовослужбовців учасників бойових дій. Через велику недостачу 

кваліфікованих фахівців-психологів у зоні проведення бойових дій зростає 

кількість людей, які за не отриманням вчасної першої психологічної допомоги у 

подальшому потребуватимуть постійного медичного супроводу через 

виникнення незворотних психічних змін. За статистикою, група дисфункції 

варіюється від 5% до 49% безпосередньо постраждалих. Лише приділивши 

достатньо уваги цій проблемі ми зможемо попередити ризик виникнення 

нервово-психічних захворювань. 
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Коваленко А. (ВІ КНУ)  

 

Особливості психологічної допомоги військовослужбовцям з 

психопатичним типом особистості 

На сьогоднішній день в Збройних Силах України  актуальним є питання 

розладів особистості і поведінки військовослужбовців всіх рангів, адже вони 

охоплюють всю особу, визначають її структуру і, звичайно, перешкоджають 

повноцінному пристосуванню до навколишнього середовища, ускладнюють її 

адаптацію. Переважна більшість психопатичних осіб залишається поза увагою 

психологів та психіатрів, тому виявлення дійсної розповсюдженості психопатії 

серед військовослужбовців дуже утруднене. 

Термін «психопатія» тривалий час використовували для зазначення розладу 

особистості. Як психіатричне явище психопатію вперше описав психіатр 

Ф.Пінель. Він помітив, що в деяких пацієнтів спостерігаються порушення 

почуттів і уявлень про моральність, але при цьому не має жодних ознак – 

розладу мислення чи сприймання.  

Для військовослужбовців з психопатичним типом особистості характерні: 

виражена, стійка і демонстративна позиція безвідповідальності і зневаги до 

соціальних норм і обов'язків; байдужість до почуттів інших; нездатність 

підтримувати взаємовідносини без значних труднощів щодо їх становлення; 

низька толерантність до фрустрації, низький поріг агресії, включаючи 

насильство; схильність звинувачувати людей, які їх оточують, у власних 

недоліках або висувати привабливі пояснення своєї поведінки; нездатність до 

почуття провини і надбання життєвого досвіду, особливо покарання; явища 

соціальної дезадаптації тощо. 

Тривалий час вважали, що розлади особистості не піддаються корегуванню, 

проте дослідження останніх років свідчать про ефективність окремих напрямків 

психотерапії, а саме: арттерапії; гіпносугестивної терапії; гештальт-терапії; 

поведінкової терапії; застосування медикаментозних засобів контролю за 

імпульсами (зокрема препаратів літію і протисудомних засобів). 

Психопатичнийрозлад, якийіноді називають душевною хворобою, є 

сукупністю психологічних або поведінкових симптомів, які впливають на одну 

або кілька сфер життя. Екстремальні умови завжди викликають напруженість 

психіки людини. У стресовій ситуації ознаки психопата проявляються більш 

сильно, ніж в комфортних умовах. Психопатична особистість поводиться так, 

як ніби не контролює свої дії. Тому психолог повинен добре знати в якому стані 

знаходяться військовослужбовці в той момент, коли їм потрібно буде 

виконувати відповідні завдання.  

к.соц.н.,доц. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

 

Роль та місце активних методів навчання у військово-педагогічному 

процесі 

Дієвим інструментом сучасного військового педагога є активні методи 

навчання, які представляють собою способи активізації навчально-пізнавальної 
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діяльності курсантів, що спонукають їх до активної мисленевої та практичної 

діяльності в процесі опанування змісту навчальних дисциплін. 

Під час такої взаємодії в активному стані знаходиться не тільки 

військовий педагог, а й курсанти. Адже останніх необхідно залучити до 

пізнавальної діяльності, зацікавити їх. Тут доречне китайське прислів’я: 

“Скажи мені – я забуду. Покажи мені – я запам’ятаю. Залучи мене – я 

зрозумію”. 

Інтерактивні технології навчання, на нашу думку, є ресурсом 

особистісного саморозвитку курсантів, які дозволяють формувати у них 

ціннісні орієнтації та установки військово-професійної діяльності, а також 

сприяють прояву їх особистісних якостей та індивідуальних особливостей, 

прагнення до самопізнання і особистісного саморозвитку. 

Особливістю інтерактивних педагогічних технологій, які 

використовуються у вищій військовій школі – є шлях від формування нового 

досвіду до його теоретичного осмислення. 

До активних методів навчання відносяться: проблемна лекція, лекція із 

запланованими помилками, лекція удвох, лекція-візуалізація, лекція-прес-

конференція, лекція-діалог. Популярними серед військових педагогів такі 

інтерактивні методи як дискусія, інтерактивна гра, тренінг, “мозковий штурм”, 

метод аналізу конкретних ситуацій, портфоліо, метод кейсів тощо. 

В останні роки у вищій військовій школі особливої популярності набули 

метод портфоліо та метод кейсів. 

Так, портфоліо представляє собою технологію роботи з результатами 

навчально-пізнавальної діяльності курсантів, що використовується для 

унаочнення аналізу та оцінки результатів навчання, розвитку рефлексії, 

підвищення рівня усвідомлення, розуміння та самооцінки освітньої діяльності. 

Кейс-технології, які були започатковані викладачами економічних 

дисциплін, активно використовуються для опанування змісту гуманітарних, 

суспільствознавчих, юридичних та інших дисциплін. До кейс-технологій 

відносяться метод ситуаційного аналізу; ситуаційні задачі та вправи; аналіз 

конкретних ситуацій (кейс-стаді); власне сам метод кейсів; метод інциденту; 

метод розбору ділової кореспонденції; ігрове проектування; метод ситуаційно-

рольових ігор. 

Як і в цивільній, так і у військовій вищій школі, в центрі уваги педагога 

знаходиться проблема активності курсанта. Зазвичай виокремлюють три рівні 

активності: активність відтворення, активність інтерпретації, творча активність. 

Сьогодні перед кожним військовим педагогом стоїть нелегке завдання – 

вивести кожного курсанта на рівень творчої активності. Тобто досягнути такого 

стану, коли знання, які отримує курсант на заняттях стали стимулом організації 

його самостійної творчої діяльності. 

Результатом інтерактивного навчання для конкретного курсанта є його 

досвід активного освоєння навчального змісту у взаємодії з навчальним 

оточенням, розвиток особистісної рефлексії, освоєння нового досвіду 

навчальної взаємодії, переживань, розвиток навичок спілкування та взаємодії в 
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групі, розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії, 

нестандартне ставлення до організації освітнього процесу, формування 

мотиваційної готовності до придбання дослідницького досвіду як в навчальних, 

так і у позанавчальних ситуаціях. 

к.психол.н., доц. Колісник О.Л. (НУОУ)  

Мигун М.Ю. (НУОУ) 

 

Групова психотерапія, як  вирішення та попередження  конфліктів у 

військових підрозділах 

Конфлікт порушує нормальний хід життя  військового колективу. 

Конфлікти негативно впливають на бойове навчання, виконання службових 

обов’язків, побут та інші сторони повсякденного життя військовослужбовців. З 

конфліктами пов’язана недосконалість особистої підготовки кожного 

військовослужбовця, низька боєздатність і боєготовність військового 

підрозділу, неузгодженість дій військових при виконанні будь-яких завдань, 

відсутність взаєморозуміння між командиром і підлеглими. 

Конфлікти у військовому підрозділі ускладнюють адаптацію 

військовослужбовця та впливають на його подальше проходження служби. Не 

можна залишати поза увагою і конфлікти в сім’ях військовослужбовців, що теж 

негативно відбивається на взаєминах у військових колективах. 

У військових підрозділах  основами виникнення   конфліктів  можуть  

бути:  протиріччя між офіційним статусом військовослужбовця  i впливом  на  

нього окремих осіб, яке не  зумовлено  їх  посадовим  положенням;  протиріччя 

мiж суспільно-корисними цілями військового колективу i цілями окремих 

військовослужбовців,  якi  йдуть  всупереч  вимогам  боєздатностi дисципліни i 

порядку; протиріччя мiж правовими вимогами до служби i  моральними  

уявленнями  окремих  військовослужбовців. [1] 

Перед командирами військових підрозділів часто постає проблема 

вирішення конфліктних ситуацій  у своєму підрозділі. Завдання командира 

полягає в тому, щоб не дати розвиватись конфлікту, вчасно його вирішити, а ще 

краще – попередити. Допомогти командиру у вирішенні цієї проблеми повинен 

військовий психолог, надання психологічної допомоги у вирішенні конфліктів 

в підрозділі – один з основних напрямків роботи психолога у військах. 

Застосування групової психотерапії є одним з найбільш перспективних 

методів попередження і вирішення конфліктів в умовах сучасної армії. Він 

дасть можливість не лише вирішувати конфлікти і попереджати їх, але й 

згуртує весь підрозділ в цілому, робота в групі позитивно вплине на 

налагодження міжособистісних зв’язків. Учасники групи отримують зворотний 

зв’язок і підтримку від своїх колег, визначаються у спільних проблемах з 

іншими учасниками групи,  в процесі групової взаємодії учасники вчаться 

приймати і поважати цінності і потреби інших людей. [2] 

Застосування групової психотерапії в військах не потребує додаткових 

матеріальних затрат і змін в планах бойової підготовки, у той же час дозволяє 
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ефективно вирішувати завдання та впровадження нерепресивних форм взаємин 

між військовослужбовцями. 

Військовий досвід свідчить про те, що в підрозділах, де підтримується 

позитивний соціально-психологічний клімат, військовослужбовці більш 

свідомо сприймають вимоги статутів та командирів,  в таких колективах рідко 

виникають конфлікти і нестатутні взаємини. В налагодженні емоційних зв’язків 

має потребу кожен військовослужбовець, особливо ті, які виконують завдання в 

районі проведення операції Об’єднаних сил, і саме заняття в 

психотерапевтичних групах допоможуть військовослужбовцям подолати 

відчуття ізольованості, уникнути невпевненості в собі, налагоджувати 

міжособистісні  контакти,  дозволить військовим швидше адаптуватись і 

пристосуватись до нових умов та особливостей проходження служби. 

Список використаних джерел: 

1.  Сергеев Е.А. Наумлюк Д.Г.  Конфликты в воинских коллективах - 1998р. 

2. Ягупов В.М.  Військова психологія – Київ 2004 р.  

 

к.психол.н., доц.  Колісник О.Л. (НУОУ) 

Третяк С.Д. (ГВКГ) 

 

Види адаптивних механізмів людини в повсякденному житті 

Згідно Ю. А. Олександрівського під адаптивними механізмами ми будемо 

розуміти “ті процеси, за допомогою яких людина досягає або не досягає стану 

адаптованості. Вони можуть бути: захисними - ті дії особистості, які 

здійснюються за допомогою відомих захисних механізмів, якщо ці механізми 

не стали патологічними; ті дії особистості, які для досягнення адаптованості 

використовують пізнавальні процеси, процеси цілеутворення, процеси 

спілкування та обміну інформацією і т.п.”. Виходячи з різновидів адаптивних 

механізмів, при дослідженні умовно можна виділити дві групи людей: 

- Орієнтовані на стан; 

- Орієнтовані на дію. 

Ті люди, які орієнтовані на стан в основному використовують захисні 

адаптивні механізми, для них характерно не вирішувати виникаючі проблеми, а 

відсувати їх. Результат використання таких стратегій призводить тільки до 

накопичення стресу, в результаті чого адаптація може придбати патологічний 

характер, особистість зазнає глибокі зміни, які не сприяють її самоактуалізації і 

самовдосконалення. В цьому випадку правильніше буде говорити про 

пристосування, а не про адаптацію. 

Одним з компонентів адаптивних механізмів можуть бути розглянуті 

захисні механізми. Це схеми психічних процесів, які призводять до тій чи іншій 

мірі і формі адаптованості особистості. Вони виникають в фруструруючих 

ситуаціях, закріплюються в психіці при повторенні подібних ситуацій, 

актуалізуються в них і забезпечують адаптацію особистості. 

Таким чином, аналізуючи різні точки зору на адаптаційний процес видно, 

що можливі два варіанти проходження адаптаційного процесу. Перший - це 
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успішний варіант з використанням незахищених механізмів і успішних 

варіантів поведінки. Другий варіант передбачає використання цілого арсеналу 

(комплексу) захисних механізмів, а також способів поведінки, не завжди 

полегшують взаємодію з оточуючими. Перший і другий варіанти можуть 

привести до успішної адаптованості, незважаючи на те, що використання 

другого варіанта передбачає великі витрати тимчасового і психічного ресурсів 

особистості. 

Список використаних джерел: 
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к.і.н,. с.н.с. Костенко Ю.І. (НМЦ КП МОУ) 

 

Зміст підвищення кваліфікації військових фахівців служб персоналу 

у США 

Сучасні навчальні програми курсів підвищення кваліфікації військових 

фахівців служб персоналу у США в обов’язковому порядку враховують низку 

соціальних, економічних, демографічних і структурних чинників, які 

призводять до коректив змісту діяльності навчальних закладів системи 

підвищення кваліфікації. 

Зокрема, курс навчання за програмою “Спеціаліст з людських ресурсів 

(MOS 42A)” ЗС США. спрямований на формування і розвиток вмінь, що 

сприяють управлінню системами людських ресурсів та діям працівників секції 

по роботі з особовим складом штабів модульних бойових бригад.  

Разом з цим, кожен навчальний заклад розробляє навчальний план за 

програмою, де структура та спрямованість блоків навчальних дисциплін 

віддзеркалює цілі підготовки на курсах підвищення кваліфікації. Крім 

різноманітних професійних програм, навчальні заклади пропонують багато 

спеціалізованих програм на отримання професійної ліцензії. 

Сьогодні значно посилюється наголос на формальне та неформальне 

лідерство. Лідерські ролі фахівців служб персоналу передбачають виконання 

таких управлінських завдань, як представництво інтересів особового складу в 

управлінських структурах, захист професійних та соціальних інтересів 

військовослужбовців та працівників, ініціювання професійного розвитку колег, 

удосконалення процесу прийняття рішень у службі персоналу. Неформальне 

лідерство спеціаліста з управління персоналом має бути спрямоване також на 

надання допомоги колегам у професійній діяльності. Усвідомлення 

спеціалізованої підготовки з лідерства для керівників служб персоналу знайшло 

своє віддзеркалення в появі окремого блоку тем “Організація та лідерство”.  

Таким чином, аналіз цілей і змісту дозволяє зробити висновок про те, що 

практично кожен навчальний заклад системи підвищення кваліфікації фахівців 

служб персоналу Збройних сил США має свої особливості в підходах до 
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формулювання цілей і завдань навчальних програм. Така ситуація дає змогу 

вищому навчальному закладу самостійно вирішувати практичні завдання в 

процесі підготовки слухачів шляхом відповідного змістовного наповнення. 

Список використаних джерел: 
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Кравченко В.В. (НДЦ ГП ЗСУ) 
 

Морально-психологічний вплив стресорів бойової обстановки на 

військовослужбовців 

Перебування у постійних стресових (екстремальних) ситуаціях тим чи 

іншим чином впливає на психіку людини. І вплив цей, переважно, негативний 

через низку дискомфортних та загрозливих для особистості стрес-факторів.  

Особовий склад, який направляється виконувати свої службові обов’язки 

в «гарячу» зону, знаходиться під впливом не тільки значного ризику 

виникнення нервово-психічних розладів, але й фізичної загрози особистому 

здоров’ю (життю). Подібні негативно-забарвлені впливи часто стають 

причиною багатьох негативних явищ, таких як: конфлікти у колективі, 

порушення дисципліни, зниження настрою та працездатності і, навіть, втрата 

сенсу життя тощо. Таким чином, тривале виконання своїх службових обов'язків 

у надто напруженій обстановці веде до дезадаптації, зниження стійкості 

організму, нервово-психічних перенапруг, результатом чого є розвиток стійких 

негативних психічних станів у особистості [1, с.218]. Також, як наслідок, 

особовий склад може втрачати здатність зосередження на конкретному 

завданні, військовослужбовці можуть не усвідомлювати особливостей бойової 

обстановки, діяти імпульсивно, їх охоплюють різні почуття. 

Протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників та бути 

здатними долати наслідки впливу психічних навантажень, при цьому 

зберігаючи працездатність на високому рівні, є вкрай важливим при виконанні 

службових обов’язків. 

Реакція військовослужбовця на вплив стресорів бойової обстановки 

залежить як від їх значущості для конкретного учасника бойових дій, так і його 

здатності до контролю власної поведінки. Значущість впливу на психіку 

військовослужбовця тих чи інших бойових стресорів визначають його 

індивідуально-психологічні особливості та особистісні якості, тип нервової 

системи, професійна та психологічна готовність до ведення бойових дій, 

https://www.thebalancecareers.com/42a-human-resources-specialist-3346020
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характер і рівень бойової мотивації, особливості сприйняття 

військовослужбовцем місця та ролі бойових дій у історії та власній життєвій 

перспективі [2, с.218]. 

Систематичне всебічне вивчення негативних психічних станів людини в 

екстремальних умовах діяльності та  запровадження заходів щодо профілактики 

таких станів, може сприяти збереженню та підвищенню боєздатності 

військовослужбовців. 
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к.психол.н. Кравченко К.О. (ВІКНУ) 

 

Вплив перебування жінок-військовослужбовців в районі ведення 

ООС на їх особисті та сімейні стосунки 

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних Сил України нині у війську приблизно 57 тис. жінок-

військовослужбовців, з них 3,5 тис.  старші офіцери. Для порівняння, у 2018 

році проходило службу в ЗС України 24897, у 2017   понад 23 тисячі, а у 2008 

році їх було всього 1800. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС 

надано 9916 жінкам, 166 жінок-військовослужбовців у період з 2014 року 

відзначено державними нагородами України. Під час проведення АТО/ООС 

загинуло 7 жінок-військовослужбовців. 

Таким чином, наведена статистика та Стаття 1 Закону України «Про 

військовий обов'язок і військову службу» дає можливість зрозуміти, що жінки 

виконують військовий обов'язок на рівних із чоловіками умовах (за винятком 

випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та 

дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі). 

У даних тезах ми наводимо результати проведеного опитування серед 

жінок-військовослужбовців стосовно того, яким чином їх перебування в районі 

ведення ООС вплинуло на їх особисті та сімейні стосунки. Серед опитаних 

жінок 32,34% – заміжні більше 10 років (1 група), 23,73% – заміжні від 5 до 9 

років (2 група), 17,2% % – заміжні до 3 років (3 група), 17,64 % – перебувають у 

стосунках (4 група), 9,1% – не перебувають у стосунках (5 група). Слід 

звернути увагу на те, що у більшості з опитаних жінок (78%) чоловіки (кохані) 

теж військовослужбовці.  

Серед усіх виокремлених груп найбільш вразливими виявилися 

неофіційні стосунки (4 група) та шлюби тривалістю до 3 років (3 група), 

найменш вразливими – шлюби більше 10 років (1 група). Нажаль, спираючись 
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на результати проведених досліджень, можна констатувати факт розторгнення 

шлюбів та стосунків у більшості представниць 3 та 4 груп після повернення з 

району ведення бойових дій.  

За результатами попередніх досліджень, негаразди в сімейних стосунках є 

однією з передумов бойового стресу (належать до супутніх соціально-

психологічних детермінант), тобто сприяють його виникненню та збільшенню 

інтенсивності. Також сприяють інтенсивності емоційного вигорання, оскільки 

велика кількість психологічного ресурсу витрачається на їх врегулювання. І 

навпаки, гармонійні особистісні стосунки покращують ефективність виконання 

завдань за призначенням, дають мотивацію вижити в екстремальних умовах 

діяльності (ефект «коли на тебе чекають вдома» однаково позитивно впливає і 

на чоловіків і на жінок) та підтримують загальний нормальний рівень 

психологічного стану. 

Таким чином, проведені дослідження обумовлюють актуальність обраної 

тематики та потребують подальшого вивчення, а також розробки методів 

врегулювання зазначених проблемних питань. 

 

к.і.н. Красота І.В. (НМЦ КП МОУ) 

к.пед.н. Тракалюк О.Л. (НМЦ КП МОУ) 

 

Актуальні питання впровадження стандартів нато у сфері управління 

людськими ресурсами у Збройних Силах України 

Ефективне управління людськими ресурсами неможливе без досягнення 

взаємосумісності ЗС України зі збройними силами держав–членів НАТО 

насамперед через впровадження стандартів НАТО у систему управління 

військовим персоналом Збройних Сил ( далі – ЗС) України. 

Згідно Матриці відповідальності за впровадження стандартів НАТО у 

ЗС України, затвердженої заступником міністра оборони України, Департамент 

кадрової політики Міністерства оборони (далі – МО) України та Науково-

методичний центр кадрової політики МО України проводять роботу щодо 

впровадження двох стандартів, а саме: стандарту НАТО STANAG 2116 LO 

(EDITION 6) “NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL” 

“Коди НАТО для військових звань військовослужбовців” (далі – 

STANAG 2116) та Публікації Об’єднаних збройних сил НАТО з 

адміністративних питань AAP-16 (D) ВК 216/4 “ЗАКЛЮЧНЕ РІШЕННЯ ПРО 

КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ТА ПРОЦЕДУРИ ВК 216/4” від 05.06.2007 № ВК 216/4 

(далі ААР-16).  

STANAG 2116 впроваджено у ЗС України наказом Міністерства оборони 

України від 29.12.2020 № 496. Цей стандарт дозволяє досягти взаємосумісності 

армійських та корабельних військових звань у ЗС України з відповідними 

кодами військових рангів НАТО для офіцерського (OF9–OF1), сержантського 

та рядового складу (OR9–OR1) в сухопутних військах, повітряних та військово-

морських силах збройних сил держав–членів НАТО. 
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ААР-16 визначає кадрову політику, основні принципи та стратегічні 

кадрові процедури, які слугують основою для планування та управління 

людськими ресурсами військових органів НАТО. Також ААР 16 визначає 

повноваження з питань наймання міжнародного військового та цивільного 

персоналу для роботи у військових органах НАТО.  

Отже, з початку 2021 р. у ЗС України впроваджуються відповідні коди 

НАТО для військових звань військовослужбовців у ЗС України. Впровадження 

ААР-16 вважається передчасним, тому що більшість стратегічних кадрових 

процедур стосуються виключно управління персоналом об’єднаних військових 

структур НАТО. Водночас, основні принципи кадрової політики, зазначені в 

цьому документі, частково впроваджені в межах реалізації військової кадрової 

політики у ЗС України на період до 2020 р. У подальшому деякі стратегічні 

кадрові процедури ААР-16 будуть впроваджуватись через внесення змін до 

відповідних нормативно-правових документів. 
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к.психол.н. Левенець А.Є. (ВІКНУ) 

 

«Стресостійкість» та «життєстійкість»: співвідношення понять 

Умови, в яких відбувається життєдіяльність сучасної людини часто 

визначають як гострі, кризові, екстремальні, що призводять до формування 

стресових станів. Розвиток та становлення особистості в стресових умовах 

детермінує особливості протікання її психічної діяльності, якість життя, вибір 

життєвих цілей, побудову життєвих планів, програм, ефективність життєвих 

стратегій досягнення відповідно до оточуючої дійсності. Відбувається постійне 

розширення переліку загрозливих факторів та ситуацій (політичних, соціально-

економічних, інформаційних, природніх, екологічних та ін.), що справляють 

негативний вплив на психічну та емоційну стабільність, адаптивність людини, 

й детермінують пошук засобів розвитку стійкості особистості до стресу. У 

зв’язку із зазначеними обставинами гостро актуальним стає розгляд та 

порівняння таких наукових понять як «стресостійкість» та «життєстійкість». 

Провідною відмінністю зазначених понять є рівень аналізу 

життєдіяльності особистості. Зокрема, для визначення терміну 
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«стресостійкість» використовують психофізіологічний критерій оцінювання 

діяльності людини, що автоматично відносить його до переліку феноменів 

психічної стійкості. Поняття «життєстійкість» пов’язане із застосуванням 

соціально-психологічного критерію, тобто наголошує на психологічній природі 

досліджуваної стійкості. Обидва поняття застосовують для оцінки ефективності 

взаємодії з оточуючим середовищем, в якості міри адаптивності.  

Використання означених критерів розгляду понять «стресостійкість» та 

«життєстійкіть» прослідковується в методичних рекомендації формування 

зазначених феноменів. Засоби розвитку стресостійкості грунтуються на 

застосуванні психофізіологічних параметрів діяльності нервової системи, її 

збалансованості та врівноваженості, до яких належать: здоровий спосіб життя 

(достатній сон, корисні продукти, фізична активність, прогулянки на свіжому 

повітрі, відсутність поганих звичок, повноцінній відпочинок); техніки 

діафрагмального дихання, що нормалізують рівень вуглецю та кисню у крові; 

різновиди релаксації; конструктивний тайм-менеджмент; саногене мислення; 

своєчасний та екологічний викид негативних емоцій. До технологій розвитку 

життєстійкості відносять: технології актуалізації потенціалу особистості, 

віднаходження сенсу життя, усвідомлення відповідальності, актуалізація 

моральних цінностей, зайняття любимою справою (хобі), творчість, 

застосування позитивних копінгів (позитивна переоцінка, гумор та ін.) 

опанування методологією розвитку стресостійкості. 

Отже, стійкість до стресу є інтегральною характеристикою людини, що 

визначається сукупністю психофізіологічних та соціально-психологічних 

особливостей й забезпечує здатність до ефективної діяльності.   

 

Лемешко Р.Р. (ВІКНУ) 

 

Адиктивна поведінка військовослужбовців Збройних Сил України 

Часті конфлікти, втрата сенсу життя, відчуття нереальності свого 

існування, відчуття наближення катастрофічних змін в житті, неадекватне 

заниження або завищення самооцінки, втрата самоідентичності, відчуття 

відчуженості від себе та від близьких родичів, підвищена дратівливість, 

замкнутість – характерні ознаки посттравматичного стресового розладу. 

Зазвичай військовослужбовці замість того що звернутись за допомогою до 

професіоналів вдаються до “звичних” способів зняття напруги: паління, 

переїдання або навпаки ігнорування їжі, зловживанням алкоголем, 

наркотичними засобами. 

Адиктивна поведінка військовослужбовців – один із різновидів девіантної 

(відхильної від прийнятих у суспільстві норм) поведінки, що характеризується 

непереборним бажанням переживати інтенсивні емоції за допомогою штучної 

зміни свого психічного стану внаслідок вживання деяких речовин або постійної 

фіксації уваги на певних видах діяльності. 

Так, зловживання спиртними напоями та наркотичними речовинами 

військовослужбовцями ЗСУ є причиною значної кількості подій, злочинів, 
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випадків травматизму, виведення з ладу озброєння і військової техніки, грубих 

порушень військової дисципліни, а інколи й загибелі особового складу. 

Статистика наслідків адиктовної поведінки військовослужбовців 

невтішна. Так, за офіційними даними МОЗ України, кількість 

військовослужбовців (учасників ООС (АТО)), які знаходились у 2015 році, з 

розладами психіки та поведінки, в психіатричних і наркологічних стаціонарах, 

становить 3791 особа. З них через вживання психоактивних речовин – 1877 осіб 

або 49,5% від усієї кількості учасників ООС (АТО) станом на 2015 рік. 

Зловживання військовослужбовцями алкоголем та психоактивними 

речовинами суттєво впливає не тільки на самих військовослужбовців, але і на їх 

сім’ї, товаришів по службі, призводить до погіршення морально-

психологічного стану у військових колективах, особливо тоді, коли службово-

бойова діяльність відбувається в екстремальних умовах. 

 

к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 

к.пед.н. Бурий С.В. (ВІКНУ) 

 

Нові підходи та методи навчання у вищій військовій школі 

Сучасне українське суспільство, з упевненістю прямує від 

індустріального до інформаційного, і такий перехід обумовлює формування 

нової освітньої парадигми. Сьогодні у педагогічній практиці спостерігається 

ситуація, коли традиційна лекція втрачає свої методичні позиції. Даний метод 

навчання у вищій школі був незамінним в умовах інформаційного дефіциту, а 

сучасна курсантська молодь майстерно володіє навичками пошуку необхідної 

інформації в інтернет-просторі. Проте, уміння аналізу та обробки знайденої 

інформації у неї сформовані не достатньо. 

Тому, на наш погляд, доцільним є використання в освітньому процесі 

вищої військової школи таких методів як лекція-прес-конференція, лекція-

диспут, лекція-візуалізація, лекція-бесіда. Ці та деякі інші методи дозволять 

курсантам сформувати комунікативні навички, яких їм так не вистачає. 

Поряд з методами усного викладення навчального матеріалу, у вищій 

військовій школі використовуються такі інноваційні методи як організаційно-

діяльнісна гра, проектні методи, метод кейсів, метод дебатів та інші. 

Так, організаційно-діяльнісна гра – це ефективний спосіб проведення 

навчальних занять, це особлива форма організації навчального процесу, яка 

дозволяє курсантам отримати нові знання, уміння та навички через занурення в 

ігрову ситуацію. Головною перевагою даного методу є його здатність 

формувати у курсантів військових вишів прийоми колективного вирішення 

складних та проблемних професійних ситуацій. 

Метод проектів відноситься до дослідницьких і включає в себе 

актуалізацію, інтеграцію наявних та отримання нових знань. Зауважимо, що 

метод проектів передбачає розвиток у курсантів пізнавальних навичок та умінь 

самостійного конструювання знань, орієнтації в інформаційному просторі, 

розвиток творчих здібностей. 
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В практику освітнього процесу вищого військового навчального закладу 

впевнено увійшла такий новий активний метод навчання як “дебати”. 

Останній представляє собою форму дискусії, яка ведеться за суворими 

формальними правилами. В основі лежить резолюція (тема дебатів), яка має 

вигляд стверджувального речення. Під час дебатів курсанти повинні схилити 

аудиторію (а не сторону опонентів) до своєї точки зору. Це досягається шляхом 

аргументації на підтримку своєї позиції і висування контр аргументів на 

висловлювання противників. Використання методу “дебати” дозволяє 

розвинути у курсантів критичне мислення, навички системного аналізу, 

мистецтва аргументації. Крім того дебати дозволяють розповсюджувати 

гуманітарні цінності, толерантність та терпимість до протилежної точки зору – 

тих якостей, які так необхідні в сучасних умовах сьогодення. 

Останнім часом широкого розповсюдження у навчальному процесі вищої 

військової школи набув метод ситуаційного навчання, або метод “кейсів”. 

Останній був запропонований викладачами економічних дисциплін 

Гарвардського університету у минулому столітті. Сьогодні цей метод 

використовують викладачі майже всіх навчальних дисциплін, в тому числі і 

військово-професійних, для ефективного застосування теорії в реальному житті 

та дає можливість застосувати різні види аналізу: проблемний, системний, 

праксеологічний, прогностичний. Метод “кейсів” дозволяє курсантам 

осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає не 

тільки певну практичну проблему, але і актуалізує певний комплекс знань, який 

їх необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. При цьому проблема не має 

однозначних рішень. 

к.і.н., доц. Маслов М.П. (ХНПУ) 

 

Культурологічні компетентності при підготовці майбутніх офіцерів-

випускників вищої військової школи 
Культурологічна компетентність майбутніх фахівців, випускників ВВНЗ, 

є інтегрованим показником соціально-ціннісної зорієнтованості особистості, а 

культурологічна спрямованість офіцера є соціально зумовленою і формується 

шляхом педагогічного впливу, тобто навчанням й вихованням. У зв’язку з цим, 

ми виокремлюємо культурологічну спрямованість структурним компонентом 

досліджуваного феномену. Спираючись на сутнісні характеристики 

спрямованості досліджуваного феномену ми вважаємо, що культурологічна 

спрямованість майбутніх офіцерів – це розуміння й внутрішнє прийняття 

особистістю цілей і завдань професійної діяльності в культурологічній 

площині, а також пов’язаних із нею інтересів, переконань і поглядів. 

Зумовлюючись специфікою походження інтересів, уподобань, 

потенційних властивостей тощо, культурологічна спрямованість набуває 

відповідних характеристик: особистісної (спрямована на задоволення особових 

культурологічних потреб), фахово спрямованої (зорієнтована на оволодіння 

конкретним видом діяльності) кооперативної (успіх забезпечується у спільній, 

колективно-узгодженій діяльності). Оскільки формування культурологічної 
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компетентності є невід’ємним складником всього процесу, то важливим є стан 

готовності до реалізації культурологічної спрямованості. У зв’язку з цим, 

культурологічна компетентність у мотиваційно-ціннісному сегменті 

визначається рівнем прояву культурологічної спрямованості.  

Культурологічна підготовка – це особистісна якість, яка виявляється 

позитивною для самооцінки курсантів себе самих як ініціативних суб’єктів 

культурологічної діяльності, а також у усвідомленні мотиваційно-ціннісної 

місії культурологічного багажу в їх діяльності. Готовність особистості до 

культурологічної діяльності, являє собою динамічну комбінацію мотивів, 

потреб, інтересів, знань, умінь, які разом утворюють психолого-регулятивну 

систему навичок, спрямованих на успішне оволодіння культурологічними 

знаннями й культурологічними уміннями.  

У сучасних публікаціях зустрічається визначення культурологічної 

компетентності як сукупності знань про культуру в широкому й вузькому сенсі, 

які дозволяють створити цілісну модель світу й вказати роль навчальної 

дисципліни, яка сприяє уточненню цієї картини, дає змогу визначити місце 

людини в світі й способи зміни світу з урахуванням отриманих знань.  

Внутрішніми стимулами культурологічної активності є відповідні 

мотиви, потреби, інтереси, цінності особистості. Таким чином, компоненти 

досліджуваного педагогічного явища нижчого порядку (культурологічна 

спрямованість, культурологічна готовність, культурологічна обізнаність) є 

передумовами джерела культурологічної активності. У контексті досліджуваної 

проблеми високий рівень культурологічної активності передбачає актуалізацію 

процесів саморозвитку, самовдосконалення як руху до самодостатності. 

Активність може виявлятися в діях, у пізнанні навколишньої дійсності, у 

спілкуванні, у впливі на оточення й на самого себе (у самовихованні).  

Така впевненість у своїх силах, можливостях (потенціалі, що 

розвивається), дієвості наявного досвіду й усвідомлення шляхів його 

збагачення передбачає актуалізацію комплексу властивостей: самонавчання, 

самовизначення, саморозвитку, самовиховання, самооцінки, самопроєктування, 

саморегуляції.  

Враховуючи зазначене вище, вирізняємо процесуально-особистісний 

складник культурологічної самодостатності. Культурологічна самодостатність 

як структурний компонент культурологічної компетентності регламентується 

психологічною культурою особистості майбутнього офіцера, його 

саморозвитком, вправністю і готовністю критично ставитися до сучасних 

процесів.  

к.війск.н., доц. Полторак М.Ф. (НУОУ) 

Черних О.Б. (НУОУ) 

 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  

Під час організації навчального процесу в закладі вищої освіти (ЗВО) 

значну роль відіграє проведення оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти. Основними етапами навчання, які передбачають контроль знань, 
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є: поточний контроль, підсумкова і проміжна атестації. При підготовці до цих 

етапів перед викладачем завжди постає питання: «Що краще - тестування або 

усне опитування?». Відомо, що контроль знань виконує в педагогічному 

процесі цілий ряд функцій, таких як: оціночна, стимулююча, розвиваюча, 

навчальна, діагностична, виховна та інші. Вибір методу контролю залежить від 

мети, змісту, часу і місця його проведення. 

Традиційна система контролю знань студентів (курсантів) зорієнтована 

на виявлення здатності утримувати в пам’яті знання та відтворювати їх на 

вимогу викладача. Так, перевірка здатна встановити лише те, про що запитує 

педагог. Це породжує формалізм та суб’єктивізм в оцінці підготовленості 

здобувачів освіти. Однією з актуальних на сьогодні проблем є об’єктивізація та 

стандартизація контролю в освіті. Традиційні форми та методи контролю 

піддають серйозній критиці. Водночас починає формуватися інша система 

діагностики рівня сформованості знань і вмінь студентів (курсантів) – 

комп’ютерне тестування. На цей час використовуються два види тестування: 

комп’ютерне і бланкове. 

Вибір комп’ютерного методу тестування повинен ґрунтуватися на більш 

важливих і обґрунтованих передумови, ніж просто захоплення інноваціями, 

оскільки він породжує безліч проблем. Звертатися до комп’ютерного 

тестування слід в тих випадках, коли є нагальна потреба у відмові від 

традиційних бланкових тестів. Комп’ютерне тестування може проводитися в 

різних формах, що розрізняються за технологією об’єднання завдань в  тест. 

Перша форма - найпростіша. Готовий тест, стандартизований або 

призначений для поточного контролю, вводиться в спеціальну оболонку, 

функції якої можуть відрізнятися за ступенем повноти. Зазвичай, при 

підсумковому тестуванні оболонка дозволяє демонструвати завдання на екрані, 

оцінювати результати їх виконання, формувати матрицю результатів 

тестування та обробляти їх. При цьому може проводитися шкаліровання 

(калібрування) первинних отриманих балів шляхом переводу їх в одну зі 

стандартних шкал для видачі кожному здобувачу тестового бала та протоколу 

його оцінок за відповідними завданнями тесту. 

Друга форма комп’ютерного тестування передбачає автоматизовану 

генерацію варіантів тесту, здійснювану за допомогою інструментальних 

засобів. Варіанти створюються перед іспитом (заліком) або безпосередньо під 

час його проведення з банку каліброваних тестових завдань. 

Третя форма - комп’ютерне адаптивне тестування, що базується на 

спеціальних адаптивних тестах. В основі ідей адаптивності лежать міркування 

про те, що здобувачу марно давати завдання тесту, які він виконає напевно 

правильно без найменших труднощів або гарантовано не впорається з ними в 

силу високої їх складності. Тому, пропонується оптимізувати складність 

завдань, адаптуючи її до рівня підготовленості кожного студента (курсанта), і 

скоротити за рахунок виключення частини завдань довжину тесту. 

Комп’ютерне тестування має певні переваги в порівнянні з традиційним 

бланковим тестуванням, які проявляються особливо помітно при проведенні 
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оцінювання знань великій кількості здобувачів. Інші переваги комп’ютерного 

тестування виявляються при проведенні поточного контролю. Завдяки 

комп’ютеру можна негайно видати тестовий бал і вжити невідкладних заходів 

щодо корекції засвоєння нового матеріалу на основі аналізу протоколів за 

результатами виконання коригувальних і діагностичних тестів. Можливості 

педагогічного контролю при комп’ютерному тестуванні значно збільшуються 

за рахунок розширення спектра вимірюваних умінь і навичок в інноваційних 

типах тестових завдань, що використовують різноманітні можливості 

комп’ютера при включенні аудіо та відео файлів, інтерактивності, динамічної 

постановки проблем за допомогою мультимедійних засобів тощо. 

Завдяки комп’ютерного тестування підвищуються інформаційні 

можливості процесу контролю, з’являється можливість збору додаткових даних 

про динаміку проходження тесту окремими здобувачами, а також для 

здійснення диференціації пропущених і не досягнутих завдань тесту. 

Використання тестових методик передбачає наявність певних умов, які є далеко 

не скрізь. Перш за все, потрібно мати певні тестові завдання, розробка яких не 

може бути ініціативної роботою одного викладача кафедри. Бажано, щоб в 

створенні тестів брали участь майже всі викладачі відповідної кафедри, щоб 

вони обмінювалися своїми здобутками, спільно долали труднощі. 

Разом з цим, на наш погляд, найбільш ефективним методом проведення 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти слід вважати 

комбінований підхід, при якому поєднується комп’ютерне тестування і усна 

співбесіда з кожним студентом (курсантом), що дозволяє оцінити рівень 

розуміння їм певного матеріалу навчальної дисципліни. 
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Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України – Київ : КМ Асаdemia, 

1997. –  С. 169–185. 

2. Мороховець Г. Ю. Тестування як форма контролю та діагностики знань 

здобувачів вищої освіти / Г. Ю. Мороховець // Освіта та розвиток обдарованої 

особистості, № 3 (70) / ІІІ квартал / 2018. –  С. 11–15. 

3. Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-

комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному 

закладі /Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова //Інформаційні технології і засоби 

навчання. – 2008. – Т. 6. – № 2. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/138. – назва з екрана. 

 

Роговський А.М. (в/ч А0135) 

 

Особливості психологічної підготовки національного персоналу 

Збройних Сил України перед направленням до складу міжнародних 

операцій з підтримання миру і безпеки 

Не зважаючи на триваючу збройну агресію проти нашої держави, Україна 

продовжує брати участь в міжнародних операціях з підтримання миру  
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і безпеки під егідою ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил (далі – 

МОПМБ), розглядаючи її як важливу складову своєї зовнішньої політики,  

а також демонструючи себе як послідовного та передбачуваного міжнародного 

партнера у сфері колективної та регіональної безпеки. 

Активна участь військовослужбовців Збройних Сил України (далі –  

ЗС України) в МОПМБ, позитивно впливає на опанування передовими 

оперативними стандартами підготовки військ, поширення та впровадження 

сучасних підходів (стандартів) із планування, забезпечення та застосування 

військ (сил).  

На цей час, військовослужбовці ЗС України виконують завдання  

в 9 МОПМБ у 7 країнах світу, а також у районі Аб’єй. У зазначених місіях 

(операціях) беруть участь національні контингенти (далі – НК) та окремі 

представники ЗС України (військові спостерігачі та офіцери штабу)  

з числа національного персоналу (далі – НП). 
Процес підготовки та направлення представників ЗС України до складу 

МОПМБ вимагає проведення цілого ряду відповідних підготовчих заходів 

серед яких одне із найважливіших місць займає психологічна підготовка 

відібраних кандидатів до виконання завдань в специфічних умовах  

та, у подальшому, готовність для призначення на посади у складі МОПМБ. 

Варто наголосити, що ураховуючи специфіку та умови виконання 

завдань, питання психологічної підготовки представників НП перед 

направленням до складу МОПМБ потребує окремого дослідження, оскільки  

на відміну від НК, з якими проводиться психологічна підготовка у процесі 

загальної підготовки під час бойового злагодження підрозділу, а також які  

у своєму складі мають штатні посади заступника командира контингенту  

з морально-психологічного забезпечення та офіцера (з питань релігії), 

представники НП – це окремі військовослужбовці ЗС України, які виконують 

завдання відповідно до займаних посад у складі штабних елементів місій та 

груп військових спостерігачів. 

Незважаючи на невелику чисельність (станом на 01.03.2021 – близько  

60 осіб у 8 МОПМБ), представників НП слід відносити до специфічної категорії 

військовослужбовців, яка заслуговує на окрему увагу та потребує спеціальної 

психологічної підготовки. 

Практичний досвід участі НП у складі МОПМБ показує, що загальна 

адаптація особового складу до факторів зовнішнього середовища у районах 

виконання завдань відбувається впродовж двох місяців. За цей час представник 

НП звикає до думки про реальність того, що відбувається, у нього 

стабілізуються психофізіологічні реакції, знижується особиста тривожність, 

зникають негативні переживання, які накопичилися перед відбуттям до складу 

місії (операції) і були пов’язані із неповним усвідомленням небезпеки. Процес 

повної адаптації до виконання завдань у складі МОПМБ триває шість місяців  

і більше. 

З огляду на розподіл психологічної підготовки особового складу  

на загальну, спеціальну і цільову, психологічну підготовку НП перед 
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направленням до складу МОПМБ вважається за доцільне віднести  

до спеціальної психологічної підготовки. 

Спеціальну психологічну підготовку НП перед направленням до складу 

МОПМБ необхідно проводити з метою досягнення дієвості системи військових 

знань, формування умінь, навичок і звичок поведінки НП в умовах виконання 

завдань у складі МОПМБ. З точки зору психологічних механізмів, мова йде про 

розвиток специфічних військово-професійних якостей особового складу, які 

мають забезпечити психологічну готовність і стійкість НП в особливих умовах 

з урахуванням специфіки та особливостей діяльності місії (операції). 

Виконання завдань у складі МОПМБ пов’язане з постійно існуючими 

загрозами і викликами, а саме: періодичними емоційними та ментальними 

напруженнями, роботою на незнайомій місцевості, постійною можливістю 

раптової і різкої зміни обстановки, а також її непередбачуваністю, загрозою 

життю та здоров’ю (смертю, пораненням, травмуванням, захворюванням тощо), 

можливим потраплянням в полон або заручники, перебуванням в умовах 

вимушеної ізоляції, виникненням ситуативних почуттів (переляк, страх, 

розгубленість), географічною віддаленістю від Батьківщини, постійним 

перебуванням в міжнародному середовищі, обмеженою можливістю 

комунікації з близькими та рідними людьми, гастрономічними особливостями, 

культурними та релігійними звичаями місцевого населення у районах 

виконання завдань тощо. 

Службова діяльність представників НП часто пов’язана з постійним 

перебуванням в специфічних кліматичних умовах (густий і непрохідний ліс, 

джунглі, пустеля та ін.) у складі невеликих груп, іноді – самостійно. Наявність 

великої кількості хижих звірів, отруйних комах, плазунів, рептилій тощо, 

призводить до постійної загрози життю чи здоров’ю. 

Епідеміологічна ситуація та санітарні особливості місцевості у країні 

перебування підвищують ризики захворювання на філовіруси, малярію, жовту 

лихоманку, черевний тиф, дифтерію та ін. Все це може призводити  

до постійного психологічного напруження та дезорганізації психічної 

діяльності, зламати психологічний опір організму та спричинити емоційний 

зрив. Ураховуючи необхідність протистояти екстремальним та несприятливим 

для життя факторам, а також адекватно реагувати на кризові ситуації у складі 

МОПМБ, висуваються особливі вимоги до формування належного морально-

психологічного стану та психологічної готовності особового складу  

до виконання завдань за призначенням. 

Ураховуючи викладене, особливого значення та актуальності набуває 

питання удосконалення психологічної підготовки військовослужбовців  

ЗС України з числа НП в загальній системі підготовки перед направленням  

до МОПМБ.  

Аналіз існуючою нормативно-правової бази та літературних джерел 

свідчить про необхідність удосконалення та більш детального вивчення 

процесу психологічної підготовки НП перед направленням до складу МОПМБ 

шляхом узагальнення вже існуючого та набутого досвіду, а також внесення 
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відповідних змін та доповнень до діючих керівних документів з питань 

підготовки та застосування НК і НП. 

к.і.н., доц. Романишин Н.Ю. (НАВС) 

Бердій Р.В. (НАВС)  

 

Формування військової служби за контрактом в Україні 

З початком російської збройної агресії  у 2014 р. особлива увага 

приділяється кадровому  потенціалу ЗСУ. Воєнна доктрина виходить із того, 

що Збройні Сили матимуть змішану систему комплектування особовим 

складом – військовослужбовцями військової служби за контрактом та строкової 

служби. Пріоритет надаватиметься комплектуванню військових частин 

бойового складу військовослужбовцями за контрактом. 

Вже зараз Збройні Сили формуються переважно військовослужбовцями 

за контрактом. Протягом 2016 р. на військову службу за контрактом прийнято 

близько 70 тис. осіб, приблизно 6 тисяч щомісячно. Це більше, ніж за попередні 

15 років. Міністерство оборони України планує перейти на контрактну службу 

та готується набрати на службу 250 тис. осіб – контрактників - за нормами 

мирного часу. 

Нині в Україні військові комісаріати проводять набір громадян України 

віком від 18 до 40 років на військову службу за контрактом і резерву Збройних 

Сил України. Адже створення компактного, технологічно сучасного і 

професійного війська, здатного відвернути будь-яку агресію проти нашої 

країни чи зазіхання на її територіальну цілісність, залишається основним 

завданням держави у сфері оборони. 

Контрактна армія – це професійні військовослужбовці. В такому разі 

ефективність ЗСУ підвищується. Спрощується їхнє матеріальне забезпечення. 

Контрактник якісніше обслуговує техніку, вона менше змінюється, потрібно 

менше запчастин. Але вони й оплачуються вище за призовників. Разова виплата 

на контрактника більша, але якщо взяти певний період, то призовників, 

наприклад, потрібно навчати постійно, а контрактника – один раз, а в 

подальшому лише проводити перепідготовку. У тривалому періоді контрактна 

армія обходиться не набагато дорожче, ніж призовна, тим більше, що 

контрактна –  менша за чисельністю, а ефективність зростає. 

 У 2020 р. на військову службу за контрактом прийняли близько 34 тис. 

осіб, серед них офіцерського складу – 2,9 тис. осіб. У квітні 2020 р. президент 

України В. Зеленський своїм указом вніс зміни до Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних Силах. Указом, зокрема, 

внесені зміни у строки військової служби за контрактом, а також уточнюється 

процедура оформлення відрядження військовослужбовця та їх відпусток. З 

початку 2021 р. на військову службу за контрактом прийняли понад 4,2 тис. 

осіб, із них офіцерського складу – понад 150 осіб. З 1 січня 2021 р. збільшено 

одноразову грошову допомогу військовослужбовцям після укладення ними 

першого контракту із ЗСУ.  
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У той же час військові спеціалісти й теоретики військової справи 

вважають, що в умовах війни відмовитись від призову на військову службу 

неможливо. Будь-яка воююча держава переходить до мобілізації.  

 

Петрук Н.М. (НАСВ) 

Соколенко А.А. (НАСВ) 

 

Тенденції розвитку сучасного патріотичного відеоролика. Вимога 

часу 

 У сучасному техногенному світі одним з основних чинників, що впливає    

на формування свідомості громадянського суспільства, беззаперечно є  

візуальна  інформація. Одним з головних носіїв сучасної  візуальної культури є 

медіакультура, адже у ХХІ ст., неможливо собі уявити життя без медіа. 

На сьогоднішній день, медіа – це всі засоби масової комунікації, а також 

засоби масової індивідуальної комунікації й так звані «мережеві мультимедійні 

засоби». 

Одним з  домінуючих носіїв інформації у медіа є відеоролик.  

Відеоролик може буди призначений для телебачення, соцмереж тощо. Він 

може бути універсальним, але в будь-якому випадку він має відповідати таким 

критеріям, як: простота сприйняття, легка подача, інформативність і передача 

основного меседжу, більше креативу, і тривалість до 3 хв. 

Розвиток сучасного патріотичного відеопродукту має вплив не тільки на 

свідомість соціуму, а й демонструє реалії сьогодення, ставлення людини до 

дійсності, погляд на  проблему та зміни реальності навколо себе, звертається до 

духовної культури нашого народу, підтримує бойовий дух  

військовослужбовців, розкриває їх героїзм, патріотизм та відданість 

українському народові. Сучасний патріотичний відеоролик  є потужним 

засобом популяризації ЗС України. 

Коли у країні відбувається боротьба за її самостійність та цілісність, то 

культура має реагувати на потреби  української армії. У сучасних вимогах до 

широкомасштабного реформування ЗС України акцентується гуманізація 

військового середовища, де процес відродження культурних цінностей набуває 

специфічного характеру, який проявляється у відродженні національних 

військово-історичних традицій. Критерій, згідно з яким відбувається процес їх 

відбору, обумовлюється самою природою ЗС України. Це ті культурні цінності, 

звичаї та норми, що забезпечують боротьбу проти ворога, підтримують високий 

бойовий дух особового складу (наприклад, ідея справжньої єдності народу та 

армії, міцна товариськість, вияв масового героїзму у бою, повага до 

командирів). 

Патріотичний відеоролик є одночасно видом мистецтва, компонентом 

соціальної політики та виступає механізмом впливу на формування громадської 

думки, який має на меті привертання уваги до української армії, Збройних Сил 

та збройного конфлікту на сході України як до важливого явища суспільного 

життя. 
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к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) 

Копча Р.С. (НАУ) 

 

Гендерні концепції лідерства 

Сьогодні у науковий та повсякденний дискурс увійшла низка таких 

понять як “гендер”, “гендерна ідентичність”, “гендерна соціалізація”, “гендерна 

дискримінація”. Зауважимо, що осмислення гендеру як провідного чинника 

лідерства, біологічні, психологічні та соціальні причини недопущення 

(обмеження, відсторонення) жінок від лідерських практик досліджуються в 

межах гендерних теорій лідерства. Коротко охарактеризуємо їх. 

Концепція “гендерного потоку” (автор Б. Гутек), визначає, що фактор 

гендеру є домінуючим. Цей фактор є настільки потужним, що поширює свій 

вплив на інші ролі, в тому числі і на роль лідера, заповнюючи собою, подібно 

до потоку, все навколо. Виникає так званий “гендерний ефект”, коли стать стає 

більш значущою, ніж всі інші чинники. Відповідно до цієї концепції 

сприйняття лідера, в тому числі і його ефективність, залежить, перш за все, від 

його статі.  

Автори (Дж. Боумен, С. Суттон та інші) теорії гендерного відбору лідерів 

припускають, що люди взагалі, і в організаціях зокрема, пред’являють різні 

вимоги до лідерів різної статі – до жінок ці вимоги вищі. Так, щоб отримати 

рівнозначну з чоловіком посаду, жінка повинна продемонструвати набагато 

вищу, в порівнянні з ним, компетентність, щоб знизити вплив упереджень 

проти себе. 

Концепція токенізму (автор Р. Кентер) постулює, що на групову динаміку 

впливає склад групи. Група може бути однорідною (наприклад, складається з 

представників однієї статі, віку, раси та ін.), але досить часто ми маємо справу з 

різнорідними за складом групами. І ті члени групи, які за поданою ознакою 

(стать, раса тощо) складають більшість, названі домінантами, а ті, хто кількісно 

лише символічно представлений у групі, названі “токенами” (буквально: 

символи). Токени через свою малу чисельність більш помітні, більш 

стереотипно сприймаються, їх характеристики перебільшуються в порівнянні з 

домінантами. Так, жінки-лідери в чоловічому діловому світі виступають у ролі 

токенів.  

Теоретична модель інграціації розроблена Р. Лайденом і Т. Мітчеллом. 

Людину, яка викликає особливе ставлення у оточуючих (симпатію і любов), 

називають інграціатором, а об’єкт інграціаціі – мішенню. Інграціаторами 

можуть виступати і лідер, і послідовник. Емпіричним шляхом встановлено такі 

типи інграціаторних стратегій: самопрезентація (мішень переконують у 

наявності позитивних якостей у інграціатора: наприклад, жінка-начальник 

повідомляє про себе підлеглому, що вона є досвідченим працівником, що 

підсилює сприйняття її компетентності); посилення інших (похвала і лестощі: 

наприклад, підлеглий зізнається своєму начальнику, що йому дуже подобається 

працювати з ним); подібність думок (згода з судженнями партнера і 

демонстрація подібності цінностей); виділення фаворитів.  
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Автор (Дж. Бергер) та прихильники (М. Локхід, К. Холл, Л. Карлі, 

Б. Меккер, П. Ветцель-О’Нейл, Е. Іглі та ін) статусної теорії лідерства 

зазначають, що у суспільстві статус чоловіка і жінки відрізняється. Чоловік має 

високий статус, жінка – низький. Нерівність закріплена у гендерних 

стереотипах екстраполюється на діловий світ де чоловік згідно зі стереотипами 

сприймається як високостатусний, а жінка – як низькостатусний індивід. Щоб 

стати лідером у групі, жінці (низькостатусному члену) доводиться долати 

більше перешкод, ніж високостатусному, навіть якщо вона має кращі знання і 

здібності, ніж хто-небудь ще в групі, що аналогічно жіночому лідерству. 

Теорія рольової конгруентності Е. Іглі визначає, що для того щоб бути 

прийнятим суспільством, чоловіки і жінки-лідери повинні вести себе 

конгруентно (відповідно) до їх гендерної ролі (сукупності тих стереотипних 

очікувань, які суспільство висуває даному індивіду як представнику певної 

статі), тобто вони мають у своїй поведінці і мотивації відповідати тендерному 

стереотипу. З іншого боку, роль лідера також висуває свої вимоги до індивіда. І 

оскільки, згідно зі стереотипами, ця роль є маскулінною, жінки-лідери будуть 

відчувати конфлікт між гендерною та лідерською ролями. 

 

Тараненко Т.В. (ВІКНУ) 

 

Особливості впливу середовища закладу вищої освіти зі  специфічними 

умовами навчання на формування особистості курсанта 

Одним з важливих напрямків реформування ЗСУ є науково обґрунтована 

діяльність по добору, підготовці та вихованню фахівців Збройних Сил. Останні 

потребують таких спеціалістів, у яких шляхом цілеспрямованого, багаторічного 

навчання і виховання у вищому військовому навчальному закладі буде 

сформований особливий фаховий менталітет, професійні якості особистості, що 

дозволяють ефективно вирішувати головні завдання системи. Саме умови, 

способи та засоби навчання, комунікації офіцерів з курсантами і майбутніх 

фахівців між собою впливають на становлення їх особистості, подальшу 

зацікавленість у професійній діяльності. 

Зауважимо, що професійна діяльність накладає відбиток на особистість. 

Вона сприяє вдосконаленню професійних знань, формує професійні звички, 

визначає стиль мислення та спілкування, має помітний вплив на 

установки,ціннісні орієнтації, мотиви діяльності людини. Саме під її дією у 

військовослужбовця формуються та змінюються властивості особистості й 

професійні ролі, залежно від  середовища  та колективу де він проходить 

військову службу вони можуть нести позитивний і негативний вплив. 

Наслідки позитивного впливу умов навчання на формування особистості 

курсанта: курсант у процесі виконання своїх функціональних обов’язків під 

час навчання в закладі вищої військової освіти розвиває особистісні задатки, 

цінності, виявляє властиві йому здібності, задовольняє потреби та запити. 

Завдяки усім труднощам, які виникають під час адаптаційного періоду у 
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курсанта, він стає більш впевненим у своїх діях, виявляє  самостійність, стає 

зрілою особистістю у професійному плані. 

Наслідки негативного впливу умов навчання на формування особистості 

курсанта: особливо специфічні умови навчання, пов’язані з виконанням 

професійних обов’язків, нездатність адаптуватися до жорстких вимог 

соціального середовища, недостатність умінь можуть сприяти розвитку 

синдрому емоційного вигорання, а саме: втома, емоційне перенасичення 

спілкуванням із курсантами та офіцерами, цинічність, емоційна 

відстороненість, зниження мотивації до навчальної та службової діяльності. 

Підсумовуючи зазначимо, що вплив освітнього середовища закладу 

вищої освіти зі специфічними умовами на формування особистості курсанта 

включає в себе як позитивні, так і негативні наслідки. Хоча наслідки впливу 

середовища вищого військового навчального закладу на формування 

особистості курсанта можуть знизити його працездатність на деякий час, вони 

здатні загартувати його особистість. Курсант, який дотримується встановлених 

закладом вищої військової освіти правил навчання стає впевненішою, більш 

зрілою та самостійною особистістю, психологічно стійкою до подальшого 

проходження військової служби в якості офіцера. 

 

Татарченко М.М. (Кіровоградський ОТЦКтаСП) 

к.і.н. Красота І.В. (НМЦ КП МОУ) 

 

Формування оперативного резерву Збройних Сил України в умовах 

бойових дій на сході України 

З метою покращення комплектування Збройних Сил (далі – ЗС) України 

резервістами, зокрема бойових військових частин, які залучалися до участі в 

антитерористичній операції (далі – АТО) та операції Об’єднаних сил (далі – 

ООС), в останні роки (2016–2020 рр.) суттєво збільшено інтенсивність та 

обсяги проведення навчальних зборів з резервістами оперативного резерву 

бойових бригад під час відновлення їх боєздатності, а також з 

військовозобов’язаними резервних військових частин, які формуються в 

особливий період (стратегічних резервів), зокрема Корпусу резерву та 

військових частин і підрозділів територіальної оборони. 

Водночас у 2015 р. були розроблені та прийняті необхідні нормативно-

правові акти для обов’язкового зарахування військовослужбовців, які 

звільняються з військової служби за призовом під час мобілізації, зі строкової 

військової служби, до оперативного та мобілізаційного резерву. Резервісти 

призначалися на посади в тих частинах, підрозділах, де вони проходили 

службу. Виклик резервістів військового оперативного резерву першої черги на 

військову службу під час мобілізації здійснювався з оголошенням загальної 

мобілізації або за окремим рішенням Президента України в ході часткової 

мобілізації. Час на прибуття резервіста до військової частини (підрозділу) з 

моменту його оповіщення – одна доба. Це дозволило протягом останніх років 

збільшити чисельність резервістів ЗС України від 2 тис. осіб у 2014 р. до 
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200 тис. у 2018 р. та підготувати протягом 2015–2018 рр. понад 46 тис. 

резервістів оперативного резерву. 

Отже, починаючи з 2015 р. було створено механізм швидкого 

доукомплектування бойових військових частин особовим складом, який мав 

досвід ведення бойових дій, отриманий під час участі в АТО та ООС, при цьому 

змінений підхід до служби у військовому резерві, зокрема і до підготовки 

резервістів. Крім того, розпочато інтенсивну роботу щодо формування 

військового оперативного резерву першої черги. Внесені відповідні зміни до 

законодавства, завдяки яким під час дії особливого періоду, відбувається 

обов’язкове зарахування до військового оперативного резерву 

військовослужбовців, які після проходження військової служби, зокрема участі 

в АТО та ООС, звільняються в запас, та які за станом свого здоров’я і 

морально-психологічними якостями придатні до служби у військовому резерві. 
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к.і.н., доц. Трубчанінов М.А. (ХНПУ ім. Г. Сковороди) 

 

Сучасна полікультурна освіта в Україні - педагогічний ракурс 

Прийнято розглядати проблеми полікультури переважно в двох аспектах: 

узагальнення зарубіжного досвіду полікультурної освіти і виховання та пошук 

методичних механізмів реалізації принципу полікультури в освітній практиці.  

Сучасна педагогічна наука має достатньо чіткий перелік принципів 

педагогічного дослідження (об’єктивності; доказовості; альтернативності; 

всебічності; комплексності; сутнісного аналізу; врахування неперервних змін, 

розвитку досліджуваних елементів; розкриття суперечності предмету, який 

вивчається; єдності історичного і логічного; системності та цілісності; 
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детермінізму та розвитку тощо), дотримання яких забезпечує його 

достовірність та наукову глибину. 

Принцип об’єктивності визначається основоположним у педагогічному 

дослідженні. Цей принцип ставить «на перший план пріоритет історичного 

факту, а не його оцінки», передбачає дотримання дослідником нейтральної 

позиції, оцінювання тих чи інших проявів явища, яке аналізується, спираючись 

на переконливі факти та неспростовні докази; принцип історизму передбачає 

урахування у дослідженні поза педагогічного контексту, тобто тих умов за яких 

з’явилося, розвивалося та знаходиться аналізоване педагогічне явище; принцип 

руху від опису до пояснення, а від нього до прогнозування, дає змогу поєднати 

опис процесу розвитку педагогіки як історичної реальності у вигляді сукупності 

фактів з обґрунтуванням теоретичних уявлень про цей розвиток, логічною 

реконструкцією історико-наукових процесів, виявленням тенденцій розвитку 

педагогіки в означений період і чинників її подальшого прогресу. Власне 

дотримання цього методу сприяє розкриттю сутності провідних концепцій 

полікультури, поясненню їхнього виникнення, існування та модернізації 

об’єктивними чинниками розвитку педагогічної думки у визначений 

хронологічний період (пояснення), та прогнозування перспективних тенденцій 

розвитку ідей полікультури у вітчизняному освітньому просторі ХХІ ст. 

Принцип системності надає можливість розглядати педагогічний 

феномен як структурне поєднання компонентів, що знаходяться у тісному 

взаємозв’язку, та кожен з яких може розглядатися як окрема підсистема. 

Принцип системності дає можливість встановлення сутності ключових понять 

дослідження (полікультурна освіта – полікультурне виховання – полікультурне 

освітнє середовище тощо), їхнього зв’язку та співвідношення в освітньому 

дискурсі. 

Реалізація принципу єдності теорії та практики передбачає висвітлення 

практичних здобутків вітчизняних педагогів у відповідності та під впливом 

розвитку тогочасної педагогічної думки, водночас цей принцип має бути 

ураховано в розробці рекомендацій щодо розвитку продуктивних тенденцій 

полікультурної освіти у сьогоденні.  

 

Федорович В.В. (НМЦ КП МОУ) 

 

Військове звання як основа військової кар’єри військовослужбовця 

У МО України та ЗС України здійснюються заходи щодо запровадження 

управління кар’єрою за військовим званням. З цією метою проаналізовано 

показники співвідношення категорій та строків вислуги у військових званнях 

ЗС держав - членів НАТО та України, який свідчить про необхідність перегляду 

строків перебування у військових званнях в ЗС України для досягнення більш 

раціонального співвідношення окремих категорій особового складу відповідно 

до структури та штатної чисельності ЗС України. Впровадження ефективної 

системи управління кар’єрою за військовим званням доцільно здійснювати 

наступними заходами: 
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Впровадити нові мінімальні та максимальні терміни вислуги у 

військовому званні та нові терміни укладання контрактів 

військовослужбовцями на проходження військової служби. 

Впровадження максимальних і мінімальних термінів перебування у 

військовому званні дозволить мінімізувати припинення кар’єрного росту 

військовослужбовців. Проведення диференціації вищезазначених термінів у 

залежності від специфіки посади (командного профілю та профілю 

забезпечення) дозволять набувати достатнього досвіду та кваліфікації для 

подальшого призначення на вищі посади. Присвоєння чергових військових 

звань має здійснюватися разом з призначенням на вищу посаду, після вислуги 

мінімального терміну перебування у військовому званні та за наявності 

відповідної підготовки. 

При досягненні військовослужбовцем мінімального терміну перебування 

у військовому званні, необхідно визначитися з його перспективами на вищу 

посаду та чергове військове звання з подальшим укладанням нового контракту 

про проходження військової служби. За відсутності перспектив, 

військовослужбовець продовжує проходити військову службу, але не більше 

максимального терміну перебування у військовому звані. 

При досягненні військовослужбовцем максимального терміну 

перебування у військовому званні та відсутності перспектив призначення на 

вищу посаду, він підлягає звільненню з лав ЗС України.  

Таким чином, пропоновані заходи забезпечують комплектування посад 

військовослужбовцями різних напрямів військово-професійної діяльності з 

відповідними військовими званням та обов’язковим цільовим проходженням 

відповідних курсів підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації. 
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к.т.н., доц. Черних Ю.О. (ВІКНУ) 

 

Алгоритм оцінювання якості навчання  у закладі вищої освіти  при 

нестачі  інформації 

При оцінюванні якості навчання у закладі вищої освіти  (ЗВО) виникає 

проблема вибору параметрів оцінювання та збору достовірної інформації. 

Інформація про здобувачів вищої освіти, про науково-педагогічних 

працівників, про матеріально-технічну базу та засоби, за допомогою яких 

здійснюється навчання, буває неповною, спотвореної, суперечливою. Скільки б 

інформації не було зібрано, все одно, в кінці кінців, виявляється, що її 

недостатньо і вона досить приблизна. Тому, пропонується алгоритм оцінювання 
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якості навчання у ЗВО при нестачі інформації, який дозволяє в першому 

наближенні дати оцінку якості навчання без великих витрат матеріальних 

ресурсів.  

Передбачається, що якість навчання визначається кінцевим набором 

показників першого рівня, а кожен з показників першого рівня визначається 

кінцевим набором показників другого рівня. Кожен з показників має нормоване 

чисельне значення pi з проміжку від 0 до 1, де i - номер показника другого 

порядку. Якщо будь-якої з показників першого порядку P1j визначається 

m показниками другого порядку, то розглядається сума Sj чисельних значень qi 

відповідних цими показниками другого порядку з ваговими коефіцієнтами pi.  

Зазвичай для обчислення Sj визначаються будь-яким способом вагові 

коефіцієнти pi У нашому випадку для визначення Sj накладаються умови на 

коефіцієнти pi Умова дискретності, тобто pi можуть приймати дискретні 

значення з інтервалу від 0 до 1 з певним кроком, наприклад, 0,1 або 0,01 або 

будь-яким іншим. Умова нормування, тобто сума всіх pi, що беруть участь у 

визначенні Sj дорівнює 1. Умова пріоритету, тобто якщо деякий показник 

другого рівня P2i важливіше деякого показника P2j, то відповідні їм вагові 

коефіцієнти пов’язані співвідношенням pi > pj.. Якщо показник другого рівня 

P2i приблизно такий же або трохи важливіше деякого показника P2j, то pi 

більше або дорівнює pj. Перебираючи за допомогою комп’ютера всі можливі 

поєднання вагових коефіцієнтів, знайдемо кілька Sj, що задовольняють вище 

перерахованим умовам. Якщо взяти їх середнє арифметичне, то отримаємо 

чисельне значення показника першого порядку P1j, причому воно належить 

інтервалу від 0 до 1, тобто є нормованим. Операція визначення чисельного 

значення показника першого порядку P1j називається згорткою. Аналогічно 

можна визначити чисельні значення всіх показників першого порядку. 

Зробивши згортку показників першого порядку, отримаємо оцінку якості 

навчання в інтервалі від 0 до 1. 

Чисельна оцінка якості навчання визначається вибором показників 

першого і другого порядків. До показників першого порядку можна віднести 

показники якості тих, хто навчається, (студентів), якості викладачів, якості 

засобів навчання, за допомогою яких викладачі навчають студентів, тощо. До 

показників другого порядку можна віднести показники фізичного, психічного і 

соціального здоров’я стейкхолдерів, освіти викладачів, їх досвіду та стажу 

викладання, наявності навчальної і наукової літератури в бібліотеці, наявності 

комп’ютерів з необхідним програмним забезпеченням, наявності приладів для 

проведення практичних і лабораторних робіт тощо.  

Для проведення розрахунків потрібно вибрати показники першого і 

другого порядків, встановити зв’язки між показниками першого і другого 

порядків, задати чисельні значення показників другого порядку, обчислити 

чисельні значення показників першого порядку та оцінити якість навчання, 
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застосувавши згортку до показників першого порядку. При цьому, треба мати 

на увазі, що час проведення розрахунків істотно залежить від кількості обраних 

показників і від числа дискретних значень вагових коефіцієнтів. 
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Лідерські курси у системі підготовки офіцерських кадрів 

Сьогодні система військової освіти перебуває на шляху подальшого 

реформування, що обумовлено новими ризиками і загрозами для нашої 

держави та, відповідно, новими, більш високими вимогами до захисників її 

територіально цілісності та незалежності. Ставши на шлях інтегрування в 

європейську та євроатлантичну спільноту, поставлено амбітні завдання, в тому 

числі – підняти рівень підготовки офіцерських кадрів до європейських 

стандартів. З метою подальшого вдосконалення підготовки офіцерських кадрів 

та з метою наближення процесу їх навчання до основних принципів, які 

прийняті у країнах-членах НАТО, у систему військової освіти були 

впроваджені певні інституційні зміни.  

В систему підготовки офіцерів введено нове поняття «професійна 

військова освіта». До професійної  військової освіти віднесено курси, що 

формують фахові компетенції тих, хто навчаються, на певних етапах здобуття 

військової освіти:  L-1, L-2, L-3, L-4.  Ці курси отримали назву –  «лідерські 

курси».  Курс L-1, що є складовою навчального плану підготовки офіцерів 

тактичного рівня у ВВНЗ, поділяється на три частини:  L-1A; L-1B; L-1C. 

З метою використання єдиного підходу в організації освітнього процесу 

у ВВНЗ здійснюється розподіл фахових компетентностей на військово-

професійні компетентності (далі – ВПК) та військово-спеціальні за 

спеціалізацією визначають вимоги замовника на підготовку офіцера щодо 

компетентності (далі – ВСК).  

ВСК відображають специфіку конкретної предметної сфери професійної 

діяльності (спеціалізації) військового фахівця. ВСК компетентностей та 

результатів навчання за конкретною спеціалізацією. 

ВПК офіцера тактичного рівня формуються у процесі опанування 

базового курсу професійної військової освіти (BASIC OFFICER LEADER 
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COURSE)      L-1A, обсягом 35 кредитів ЄКТС, як військово-професійної 

складової освітньої програми, і який є однаковим для офіцерів тактичного рівня 

всіх спеціальностей підготовки, та фахових курсів професійної військової 

освіти (SPECIALITY TRAINING COURSE) L-1B (взвод) і L-1С (рота), обсягом 

до 30 кредитів ЄКТС.   

Оперативний та стратегічний рівні військової освіти можна здобути через 

систему курсів підвищення кваліфікації без підвищення рівня вищої освіти. 

Метою командно-штабних курсів видів збройних сил (COMPONENT 

COMMAND COURSE) L-2 є підготовка офіцерів для подальшого призначення 

на посади командирів батальйонів (дивізіонів, авіаційних ескадрилій), 

начальників родів військ і служб, офіцерів штабу, заступників командирів 

бригад   (полків). Курс орієнтований на вивчення порядку роботи посадових 

осіб під час планування та ведення бою (бойових дій) батальйону та бригади 

(полку) в операціях угруповань військ. Курс має обсяг 30 кредитів ЄКТС. 

Основним призначенням курсу офіцерів об’єднаних штабів оперативного 

рівня (JOINT HEADQUARTERS COURSE ) L-3 є підготовка – офіцерів для 

призначення на посади оперативного рівня. Вона здійснюється з метою 

формування певних компетентностей для забезпечення діяльності лідерів 

оперативного рівня, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми, що 

характеризуються невизначеністю умов  у галузі управління діями військових 

частин родів військ видів збройних сил у складі міжвидових угруповань військ 

(сил), планування та ведення операцій міжвидових угруповань військ органами 

військового управління оперативного рівня, а також їх всебічного забезпечення 

під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових діях) та 

максимальної реалізації оперативних (бойових) можливостей угруповань військ 

(сил). Курс спланований обсягом 30 кредитів ЄКТС. 

Метою курсу вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) є 

підготовка офіцерів для просування по службі на посади стратегічного рівня. 

Вона здійснюється з метою вивчення теоретичних основ діяльності лідерів 

стратегічного рівня, сучасних міжнародних відносин, стратегічного управління 

конфліктами, оборонного менеджменту, підготовки і застосування сил оборони 

для стримування й відсічі збройної агресії та методологічних підходів до 

формування стратегій для підвищення ефективності рішень, що приймаються 

під час виконання службових обов’язків. Головним завданням курсу є розвиток 

у слухачів управлінських компетентностей, що властиві керівникам 

стратегічного рівня через ознайомлення з основними стратегічними теоріями та 

моделями стратегічного лідерства. 

Наприкінці проведеного аналізу зазначимо, що курси, які розглянуто 

вище, реалізуються у рамках неформальної вищої освіти. При певному 

нормативному забезпеченні результати навчання на цих курсах можна 

врахувати при здобуті наступних рівнів вищої освіти у рамках формальної 

освіти.  
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Чумак В. (ВІКНУ) 

 

Оперативна діагностика психічного функціонування військовослужбовців 

із застосуванням технології айтрекінгу 

Вже сьомий рік на Сході України тривають бойові дії, і як показує 

досвід, у військовослужбовців, котрі тривалий час перебувають під впливом 

стресогенних чинників відбуваються значні заміни в фізичному та психічному 

функціонуванні, що приводять до формуванню різних видів відхильної та 

адиктивної поведінки, психосоматичних порушень, неврозів, реактивних 

психозів тощо. Отже, з метою своєчасного виявлення якісно-кількісних 

характеристик цих порушень у особового складу і оперативного втручання 

представників медичної та психологічної служб спрямованого на надання 

екстреної психологічної допомоги необхідно проводити заходи 

психодіагностики, зокрема за допомогою технології айтрекінгу.  

Айтрекінг – це технологія відслідковування положеня, рухливості і 

активності очей і може бути використана в для дослідження процесів 

комунікації у особового складу, особливостей протікання пізнавальних 

процесів та функціональних станів військовослужбовців в ході виконання 

завдань за призначенням в різноманітних умовах обстановки,  для діагностики 

психотравмування та психофізіологічного виснаження особового складу 

підрозділів та порушень психічного функціонування що досягли клінічного 

рівня тощо [1, 2].  Отримані дані свідчать про валідності цього методу 

діагностики.  Показано наявність у цього методу в порівнянні з іншими 

способами діагностики таких принципових переваг як оперативність і 

можливість проводити вимірювання з використанням шкал відносин, з 

характерними для них, об'єктивноіснуючими фіксованими нульовими 

значеннями і рівномірною зміною вимірюваних величин. 

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що  оскільки зміни в психіці 

військовослужбовця є поширеним серед учасників бойових дій, через напругу 
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та вплив стресфакторів, ми повинні мати на меті своєчасне виявлення 

поведінкових порушень та іх корекцію, а оскільки це вимагає як найшвидшої 

реакції саме тут актуальним для сучасної психодіагностики буде застосування 

технології айтрекінгу.  
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Чорнокозинська М.О. ( ВІКНУ) 

 

Типи реагування військовослужбовців з постконтузиційним  

синдромом,отриманим у ході виконання бойового завдання 

 Нині у такий  складний та кризовий період для нашої країни, 

спричинений ворожою агресією з боку Російської Федерації, постає актуальна 

проблема щодо зміцнення та збереження психічного здоров’я 

військовослужбовців, які з безмежною відвагою стоять на захисті нашої 

держави та виконують завдання для забезпечення національної безпеки та 

оборони.  Слід зазначити, що в результаті участі у бойових діях значна частина 

військовослужбовців отримують бойові травми різної специфіки та генезу.  

Провідне місце в структурній моделі травматизму по тяжкості наслідків в 

даний час відведено черепно-мозковим травмам.   

Учасники бойових дій, з віддаленими наслідками черепно-мозкових 

травм, зокрема, постконтузиційним синдромом, тривалий час, а іноді і довічно, 

не мають належного рівня соціальної адаптації. Також, доволі часто, у таких 

військовослужбовців спостерігаються психологічні, неврологічні дисфункції, 

психоемоційні та поведінкові розлади, що негативним чином позначаються на 

їхньому самопочутті та ефективності виконання ними завдань військово-

професійної діяльності.   

Українською військово-медичною Академією за сприяння Центру 

травматичного ушкодження мозку Департаменту оборони США  2016 році було 

проведено значну кількість досліджень за даною проблематикою.   В результаті 

чого було виявлено декілька важливих фактів на рахунок проявів 

постконтузіційної симптоматики. Таких як те, що інтенсивність проявів у 

вигляді забудькувасті, неможливости відтворити значні фрагменти подій, 

відчуття занепокоєння, нервово-емоційного напруження знижується протягом 

перших трьох місяців і навпаки зростає зі зільшення терміну перебування 

військовослужбовців в умовах виконання бойових завдань.   

Таким чином, зауважимо, що проблема  існує і вона значно реальніша та 

значно складніша ніж може здатися на перший погляд, тому потребує 

достатнього вивчення, діагностики та корекції негативних психологічних 
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наслідків, джерелом яких є  низка травмуючих факторів специфіки професійної 

діяльності військовослужбовців .  

Юрченко В. (ВІКНУ) 

 

Саморегуляція як психологічний феномен 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної  проблеми показав, що, 

незважаючи на досить велику кількість публікацій, багато дослідників не дають 

чіткого визначення поняття “cаморегуляція”. Вперше слово “саморегуляція” 

з’явилося в кібернетиці і теорії автоматичного регулювання, позначаючи 

“підтримку параметрів будь-якої функціонуючої системи в заданих межах 

сталості або зміни”. Семантичний аналіз терміна “саморегуляція” дозволяє 

виділити в ньому дві частини – “регуляція” (від лат. regulare – приводити в 

порядок, налагоджувати) і “само”, яка вказує, що джерело регуляції 

знаходиться в самій системі. 

На нинішньому етапі розвитку психологічної науки поняття 

“саморегуляція” (психічна саморегуляція, особистісна саморегуляція) широко 

використовується в різних розділах загальної психології – психології мотивації, 

особистості, в прикладних галузях – психології праці, вікової, нейро- і 

патопсихології. Його визначення часто видозмінюється, при цьому 

трансформується не тільки обсяг поняття, але і його зміст. 

В даний час в психології існує велика кількість підходів і визначень 

поняття “саморегуляція”. Так, відповідно до точки зору В. Моросанова, 

О. Конопкіна і А. Осницького, саморегуляція це процеси ініціації і висунення 

суб’єктом цілей активності, а також управління досягненням цих цілей. 

Процеси саморегуляції розглядаються цими авторами як внутрішня 

цілеспрямована активність людини, яка реалізується за рахунок системної 

участі самих різних процесів, явищ і рівнів психіки. 

На думку Г. Нікіфоров саморегуляція це діяльність, що спрямована на 

приведення системи в стан, що дозволяє реалізовувати мету життєдіяльності. 

Зауважимо, що Ю. Вілюнас, Л. Гримак, Є. Ільїн, І. Павлов, І. Сєченов 

розглядають саморегуляцію як механізм, спрямований на керування різними 

станами людини від психофізіологічних до емоційних; С. Рубінштейн як 

інтегративне утворення з внутрішніх і зовнішніх особливостей психіки, 

спрямованих на досягнення індивідом конкретної мети; К. Абульханова-

Славська, А. Брушлинський, як єдину систему об’єктивних вимог до нервових 

навантажень, швидкості реакцій, психофізіологічних, психічних, особистісних 

станів, процес взаємоузгодження завдань діяльності зі станом суб’єкта. 

Саморегуляція, на думку Л. Мітіної, є розкриттям резервних можливостей 

людини, а отже, розвитком творчого потенціалу особистості. 

Беручи за основу сформульоване М. Боришевським наповнення 

психологічного змісту саморегуляції, розуміємо її як усвідомлене, 

цілеспрямоване планування, побудову й перетворення суб’єктом власних дій та 

вчинків відповідно до особистісно значущих потреб, мотивів і цілей. Згідно з 

поглядами вченого, саморегуляція – це деяка здатність особистості свідомо 
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планувати та діяти адекватно до обраної нею програми, принципів, норм та 

правил. Відповідно останні виступають своєрідними еталонами, взірцями у 

процесі особистісної саморегуляції. 

Актуальність саморегуляції в тому, що це важливий фактор успіху в 

житті. Люди з розвиненою саморегуляцією досягають більшого успіху в роботі, 

навчанні, суспільному житті; вони є більш психологічно благополучними і 

менш схильними до адикцій, правопорушень та інших проблем. 

Отже, попри існуюче розмаїття підходів та поглядів вчених спільним у 

таких визначеннях залишається одне – саморегуляція постає перед нами як 

інтегральний, організований в певну систему психічний процес детермінації, 

побудови, підтримки і регулювання зовнішнього й внутрішнього впливу 

(самовпливу), спрямованого на досягнення обраних суб’єктом цілей. Це 

виражається в стимулюванні одних і гальмуванні інших особистісних потреб, 

та мотивів що виражається комплексом відповідних дій та вчинків. 
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СЕКЦІЯ № 3 

ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО 
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Боголій С.М. (ВІТІ) 

Коробко Н.В. (ВІТІ)  

Рибаченко І.І. (ВІТІ) 

 

Дослідження зовнішніх характеристик синфазних вібраторних 

антенних решіток 

Вібраторні синфазні антенні решітки (АР) з різною компоновкою 

випромінюючих елементів широко використовуються у якості антен базових 

станцій (ретрансляторів) систем стільникового та транкінгового зв’язку. 

Антени вібраторного типу порівняно із штирьовими та колінеарними в 

теперішній час виступають основним типом антенних пристроїв, які повністю 

відповідають вимогам до антен базових станцій різних систем рухомого 

радіозв’язку.  

Випромінюючим елементом вібраторних АР виступає симетричний 

вібратор (напівхвильовий або хвильовий), розташований на певній відстані від 

циліндричної поверхні. Зовнішні характеристики випромінюючого елементу 

визначаються значеннями наступних параметрів: 

діаметром циліндру – 2а;  

віддаленням випромінювача від циліндричної поверхні – h; 

геометричними розмірами самого випромінювача.  

Лінійні антенні решітки (ЛАР) з кількістю випромінюючих елементів N, 

які призначені для роботи в діапазоні частот f (ЛАР-N/f), забезпечують 

формування квазінеспрямованого випромінювання в азимутальній площині з 

коефіцієнтом підсилення, значення якого визначається кількістю 

випромінюючих елементів N. Відносним недоліком антенної решітки типу 

ЛАР-N/f є порівняно високий коефіцієнт нерівномірності розподілу поля в 

азимутальній площині.  

Усунути цей недолік дозволяє компоновка антенних решіток з 

випромінюючими елементами у вигляді двох симетричних вібраторів, 

розташованих над циліндричною поверхнею. Такі антені решітки можна 

виготовити симетрично (ПЛАР-N/f – подвійна лінійна антенна решітка), або 

несиметрично  (НЛАР-N/f – несиметрична лінійна антенна решітка). 

Розглянуті конструкції АР мають один спільний елемент, а саме – 

симетричний вібратор над циліндричною поверхнею. 

В роботі проведено оцінку електричних характеристик симетричного 

вібратора, розташованого над циліндричною поверхнею: характеристики 

направленості в азимутальній площині, коефіцієнта направленої дії та 

коефіцієнта нерівномірності діаграми направленості. 

Показано, що за рахунок вибору параметрів a та h можна досягнути такої 

характеристики направленості, яка найбільш підходить для формування 

необхідної зони покриття ретранслятора, а шляхом вибору відстані між 

циліндром та випромінюючим елементом h та товщини циліндра а можна 

забезпечити необхідне значення ширини діаграми направленості 

випромінювання при максимально можливому коефіцієнті направленої дії. 
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д.т.н., проф., Гунченко Ю.О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова) 

Мартинович Л.Я. (ОНУ ім. І.І. Мечникова) 

Аль-Омарі А.О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова) 

 

Аналіз завадостійких кодів за допомогою програмного комплексу 

При передачі по каналах зв'язку завжди виникають помилки. Причини їх 

можуть бути різні, але результат один – дані спотворюються і не можуть бути 

використані на прийомній стороні для подальшого опрацювання. Відома 

теорема К. Шеннона для випадку передачі дискретної інформації з каналу із 

завадами, яка стверджує, що ймовірність помилкового декодування прийнятих 

сигналів може бути як завгодно малою шляхом вибору відповідного способу 

кодування сигналів. Під завадостійкими кодами розуміють коди, що 

дозволяють виявляти або виявляти і виправляти помилки, які виникають у 

результаті впливу завад [1]. 

Завадостійке кодування використовується при архівації даних, передачі 

даних у пакетних мережах, в сотових та супутникових системах зв'язку.  

Вирішена задача порівняння кількох завадостійких кодів за допомогою 

спеціально розробленого програмного комплексу для тестування та аналізу 

завадостійких кодів аналітичним шляхом, були визначені їх переваги, недоліки 

та відмінності. Цей комплекс дозволяє виконувати порівняння кодів двох типів, 

а саме коду Хеммінга та Інверсного коду. Коди порівнюються за такими 

параметрами, як час кодування, час декодування та час декодування з 

помилкою. Ці операції здійснювались над інформаційними символами 

послідовності різних рівнів - від 2 до 512.  

Під час тестування та аналізу було виявлено: 

 менше всього часу на роботу вимагає код Хеммінга HEM (16,21,5), 

він є найбільш прийнятним з точки зору часу виконання операцій кодування та 

декодування; код HEM (16,21,5) є версією коду HEM (8,12,4), але з чисельно 

збільшеними параметрами;  

 зі збільшенням числа інформаційних та контрольних бітів 

збільшується продуктивність даного коду; 

 код INV (16,32,16) має вдвічі більшу кількість інформаційних та 

контрольних бітів чим код INV (8,16,8), але час виконання операцій той самий. 

Даний програмний комплекс призначений для програмної емуляції 

реальних процесів кодування та передачі даних. Однією з його переваг є його 

універсальність з точки зору використання інших кодів. Його архітектура 

дозволяє протестувати, проаналізувати та порівняти різні варіанти реалізації 

різноманітних завадостійких кодів в єдиних умовах. Це досягається за рахунок 

специфіки виклику кодуючих та декодуючих функцій – він не пов'язаний з 

власне реалізацією функцій і дозволяє подавати одну і ту ж вхідну 

послідовність на входи багатьох функцій. Програмний комплекс може бути 

легко вдосконалений для збільшення кількості аналізованих кодів. 
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Побудова симетричної криптосистеми з нелінійним шифруванням 

Разом із розвитком криптосистем, невпинно розвивався і криптоаналіз, 

накопичений інструментарій якого, у поєднанні з технічними можливостями 

сучасної обчислювальної техніки, задає вкрай високу планку вимог для 

сучасної криптографії в цілому та безпосередньо для використовуваних 

криптосистем. 

На сьогоднішній день одними з найбільш захищених криптосистем у світі 

є шифри, на основі підстановочно–перестановочних систем, наприклад 

SQUARE та Rijndael, останній відомий на широкий загал як Advanced 

Encryption Standard (AES). 

З огляду на це, можна стверджувати що підстановочно–перестановочні 

системи, спроектовані таким чином, щоб максимально використовувати сучасні 

обчислювальні потужності та досягати високої ентропії при шифруванні, здатні 

надійно захищати інформацію та є стійкими до сучасних криптоатак. 

Симетричні криптосистеми давно відомі науці та є в достатній мірі 

вивчені та проаналізовані. В зв’язку з цим, дослідження симетричних систем 

шифрування знайшло відбиток у великій кількості наукових статей та 

літературі. Дані напрацювання обов’язково слід враховувати при розробці 

криптосистеми. 

Симетричні криптосистеми на протязі багатьох століть 

використовувались для захисту інформації та «закриття» важливої інформації 

від несанкціонованого використання. 

Необхідно створити простий у реалізації криптостійкий перестановочний 

симетричний алгоритм шифрування, який би відповідав сучасним вимогам 

безпеки та значно ускладнював існуючі способи криптоаналізу, при цьому з 

можливістю корегування вихідного шифротексту. 

Основна ідея даного алгоритму полягає в тому, що P-блок, за яким 

відбуватиметься перестановка, для кожного байту обирається випадково, на 

основі генератора випадкових чисел. Такий підхід значно ускладнить будь-який 

статистичний криптоаналіз, оскільки будь-які закономірності між відкритими 

байтами та зашифрованими будуть відсутні. Потокова випадкова генерація 

коефіцієнта перестановки дозволить досягти неоднорідності шифрування та 

відсутності закономірностей у ньому. 

Також, через відсутність складної ітеративності, даний алгоритм повинен 

мати високу швидкість роботи, порівняно з аналогами. 
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Reliability model of non-restorable technical object 

The model being developed is intended to obtain the probability functions of 

failure-free operation (or the distribution function of  operating time to failure for the 

object as a whole and all its structural elements according to the available information 

on the indicators of reliability of component elements.  

The constructive structure of a complex technical object is almost always 

hierarchical. Elements belonging to different design levels can be called, for example, 

units (cabinets), devices (blocks), nodes (boards), etc. In this case, an object can 

consist of aggregates, aggregates - from devices, devices - from nodes, etc. 

The reliable structure of an object can be an arbitrary serial-parallel structure. 

This means that each structural element can be either an INR element, or it can be a 

series connection of its constituent elements, or it can be a redundant group of 

elements - a group of elements connected in parallel in the sense of reliability. Only 

elements of the same type can be members of a reserved group. Redundancy in 

groups can be loaded (permanent) or unloaded (substitute). 

The reliability model makes it possible to obtain estimates of reliability 

indicators (RI) of individual structural elements and the object as a whole based on 

information about the safety of elements lower structural level. The hierarchical 

structural structure of the object is represented in. The structural elements of a certain 

u-th constructive level are a sequential (in the sense of reliability) connection of the 

elements of (u+1)-th level included in it. Individual structural elements can be a 

redundant group (parallel connection) of the same type elements. Thus, using the 

reliability model, the representation of a hierarchical constructive structure is 

combined with an arbitrary serial-parallel reliability structure of an object, which is 

an acceptable representation for most technical objects encountered in practice. 

 DN-distribution is used as a failure model for all elements and the object as a 

whole. DN-distribution is considered to be an adequate gradual failure model for both 

electronic products and various mechanical assemblies and elements. An important 

advantage of  DN-distribution is also the fact that its appearance is preserved during 

the transformations of the reliability structure of the system. It is this feature of DN-

distribution that made it possible to apply it to a system with a hierarchical structure.  

The software implementation of  MN is developed in the Delphi programming 

system. The hierarchical constructive structure of an object is programmatically 

represented using list data structures (using TList lists). The elements of lists are 

objects (instances of  Delphi classes) that represent individual structural elements of a 

technical object. Such objects encapsulate all the necessary data related to individual 

structural elements, including the parameters of DN-distributions.  

Information about the composition, structure and reliability indicators of the 

object's elements is stored in the database of  model built using tables in the InterBase 

DBMS format.  
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Development of a new generation ionizing radiation detector for dosimetry 

In most cases, the use of CdZnTe sensors is preferred over traditional gas 

discharge and newer semiconductor silicon detectors. The use of CdZnTe makes it 

possible to register much lower energy without cooling, about 10 keV, in contrast to 

Si-based detectors, which measure the dose rate for energies above 50...60 keV. 

Another advantage of CdZnTe sensors is the significantly higher detection efficiency 

of gamma radiation due to high atomic number. 

The development of advanced CdZnTe sensors depends on the availability of 

high-quality initial CdZnTe crystals, the knowledge of  their properties, design of 

contacts and electrodes, an understanding of distribution of electric field and charge 

accumulation in volume, the efficiency of electronics, which should ensure operation 

with a small volume and low power consumption. The performance of newly 

designed detectors should be  well studied and documented. This is the only way to 

plan their effective use. In addition, it is necessary to develop and adapt software for 

spectrum processing, which will make it possible to obtain the necessary information 

on gamma radiation measured by CdZnTe detector. 

Typically, solid-state ionizing radiation detectors can be presented in the form 

of a current generator. But in this case it is necessary to distinguish between the 

current and pulse modes of detector. In the current mode, a relationship is established 

between the strength of direct current flowing through sensitive volume of detector 

under action of radiation and the absorbed dose rate. 

On the basis of developed model, an ionizing radiation detector for dosimetry 

was created. Its fundamental difference from known devices is the use of  CdZnTe 

crystals as a primary gamma-ray converter (sensor). The advantages of such a 

solution, proven by previous studies, made it possible to create a detector that has: 

- high resolution, no more than 40 keV; 

- wider dynamic range of values recorded radiation dose rate  

- from background to emergency operating modes of the reactor; 

- lower value of energy equivalent of noise. 

When creating such a detector, the important problem of correcting energy 

dependence of the sensitivity (EDS) was solved. For this, a model has been 

developed  that connects  the pulse frequency at the output of the detecting unit with 

the energy of  detected radiation. The algorithm proposed in it allows the correction 

of  EDS  with an error of less than 7% for radiation energies from 20 keV to 1.5 

MeV. 

On this basis, a structural diagram has been proposed and a sample of a 

dosimetric detection unit with digital correction of EZCH has been developed. By 

design and output signals, it is compatible with  BDMG-04, 08, 41 and can be used in 

any NPP AKRB systems.  
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Дослідження нейронних мереж для класифікації зображень 

З кожним роком зростає зацікавленість вирішення більш складних задач 

розпізнавання об’єктів, що обумовлена автоматизацією, необхідністю образних 

процесів комунікації в інтелектуальних системах. Тому реалізація 

розпізнавання комп’ютерними системами образів є актуальною.  

Один з перспективних напрямків вирішення даної проблеми ґрунтується 

на застосуванні штучних нейронних мереж і нейрокомп'ютерів, як найбільш 

прогресивних по відношенню проблем класифікації задач розпізнавання 

образів.  

Важливою властивістю нейронних мереж є їх здатність до навчання на 

основі даних навколишнього середовища та підвищення їх продуктивності у 

результаті навчання. Підвищення продуктивності відбувається з часом у 

відповідності до певних правил. Загалом навчання нейронної мережі 

відбувається за допомогою інтерактивного процесу корекції синаптичних ваг 

нейронів мережі. В ідеальному випадку нейронна мережа отримує знання із 

навколишнього середовища на кожній ітерації процесу свого навчання [1]. 

В існуючих архітектурах згорткових мереж виділяють такі критерії 

оцінки якості навчання як показник точності класифікації, число втрат 

(обраховує функція втрат) та інші. Програмна реалізація згорткових нейронних 

мереж базується на використанні технологій глибинного навчання, 

представлених у вигляді бібліотек та спеціальних пакетів, що дозволяють 

програмістам проектувати архітектури мереж та налаштовувати параметри. При 

використанні графічних прискорювачів помітно значне зменшення часу 

навчання нейронних мереж. Графічні процесори (GPU) краще підходять для 

машинного навчання, ніж центральні процесори (CPU). Технічні особливості 

GPU допомагають виконати одночасно безліч матричних операцій, які 

використовуються саме для навчання нейронних мереж. Для прискорення 

роботи та зменшення обчислюваної складності при навчанні розроблених 

моделей нейронної мережі використовувались допоміжні бібліотеки cuDNN та 

TensorFlow.  

Розроблені моделі нейронної мережі було натреновано на наборі даних 

CIFAR-10 який містить в собі 60000 RGB зображень з десятьма класами 

об’єктів. Розроблена структура згорткової нейронної мережі для розпізнавання 

об’єкта досягає точності роботи 85,34%. При розробці моделі були використані 

стандартні типи шарів нейронної мережі які надає бібліотека. Також була 

розроблена модифікована модель мережі, яка має більше число фільтрів 

вхідного шару та більший розмір підвибірки максимуму, що призвело до 

збільшення параметрів в мережі та до значного підвищення відсотку точності 

розпізнавання для запропонованого набору даних для тестування. 
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Способи побудови трійкових елементів та систем на їх базі 

Комп’ютерні технології сьогодні розвиваються з величезною швидкістю. 

Одним з подальших напрямків розвитку та удосконалення комп’ютерної 

техніки може бути використання кардинально нових ідей таких, як перехід від 

двійкової системи до систем з більшою значністю. Трійкова логіка 

використовує три значення істини: «правда», «неправда», «не знаю». Вона була 

запропонована Яном Лукасевичем ще у 1920 році [1]. Вона більш зрозуміла і 

близька для людського розуміння.  

Актуальним є аналіз вже побудованих трійкових елементів та перспектив 

їх розвитку. Необхідно проаналізувати сучасний стан різних способів реалізації 

трійкових елементів, які з них були реалізовані та яким чином. 

Розглянувши докладно представлені способи реалізації трійкових 

елементів, можна порівняти їх основні недоліки та переваги. 

Аналіз побудови багатозначної логіки та її елементної бази дозволив 

зробити наступні висновки. Усі розглянуті приклади реалізації трійкових 

елементів мають досить вагомі недоліки:  

• порогові елементи на магнітних сердечниках використовують 

застарілу технологію, та не можуть бути реалізовані за допомогою сучасних 

інтегральних технологій; 

• пороговий елемент на біполярних транзисторах визначає малу 

кількість порогів, в наслідок чого не розрізняє деякі рівні; 

• пристрої на КМОП-транзисторах мають дуже складну структуру та 

низьку швидкодію, не мають стандартного підходу до реалізації трійкової 

логіки;  

• елементи на двійковій логіці мають просту інтеграцію з двійковими 

аналогами, але складну структуру, велику кількість зворотних зв’язків та 

надлишковість та не можуть реалізувати трійкову систему на необхідному 

рівні;  

• реалізація трійкових елементів за допомогою математичної моделі 

нейронної мережі – це, по суті, емуляція трійкових елементів на двійкових 

комп’ютерах.  

Таким чином усі ці рішення або не дозволяють повністю реалізувати 

трійкову логіку, або не мають загального підходу до її реалізації, або 

ускладнюють реалізацію трійкових пристроїв та їх структуру.  

Реалізація трійкових пристроїв на основі порогової логіки представляє 

шлях створення трійкових пристроїв, що здатні конкурувати з двійковими щодо 
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кількості обладнання. В цьому напрямку доцільним є використання 

багатопорогового елемента багатопорогової логіки для побудови трійкових 

елементів та систем на їх основі. 
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Методи захисту від кіберзагроз в бездротових мережах 

Бездротові мережі стали невід’ємними у всіх сферах життя. Сучасні бездротові 

мережі за швидкістю з’єднання не поступаються мережам, які використовують 

фізичне середовище. Навіть навпаки мають перевагу — можуть підключити більшу 

кількість користувачів. Загалом кількість інтернет-користувачів у світі у 2020 році 

досягла 4,5 млрд. З них 3,8 млрд використовують смартфони для доступу до 

соцмереж [1]. Статистика підтверджує поширеність бездротових мереж. 

Сфери ІТ технологій та бізнесу  мають велику потребу в бездротових 

з’єднаннях. Адже саме такі технології забезпечують гнучкість та мобільність 

співробітників, що в результаті розширює можливості компаній та працівників. 

Але з широким поширенням безпровідних мереж гострою стає проблема 

захисту переданої інформації. Забезпечити безпеку для бездротової мережі важче ніж 

для провідної. Адже очевидно, щоб дістатись до провідної мережі зловмисник 

повинен спочатку отримати фізичний доступ до кабельної системи. В бездротових 

мережах така умова не актуальна, адже дані передаються «по повітрю», тому для 

отримання доступу необхідний звичайний приймач. 

ІЕЕЕ 802.11 — це базовий стандарт, що визначає набір протоколів для 

передачі даних в бездротових мережах, який постійно доповнюється та оновлюється.  

WPA2 — це найпростіший спосіб захисту від криптографічних атак.  WPA / 

WPA2 здатен підвищити безпеку бездротової мережі, але додатковий захист 

відбувається за рахунок додаткової складності протоколу. WPA на високому рівні 

поділяють на дві категорії: атаки аутентифікації та атаки шифрування [2].  

Реалізація протоколу безпеки WPA2, є кращим вирішенням проблем безпеки 

бездротової мережі.  Але також важливими рекомендаціями є такі як: приховування 

паролів, використання MAC фільтрів для підключених пристроїв та генерування 

складних паролів.  

Отже, значне збільшення користувачів бездротових мереж призвело до 

розробки механізмів безпеки, які були подолані зловмисниками, тому необхідність 

отримання комплексного рішення для захисту мережі досі є доцільною. Для цього 

необхідно впровадити технологію WPA2 в усіх типах бездротових мереж. А також 
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використовувати методологію, яка включає в себе: створення паролю та плану 

забезпечення безпеки і захисту програмного забезпечення. 

 

к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

к.т.н. Лєнков Є.С. (ЦНДІ ЗСУ) 

Басюк О.О. (ХмНУ) 

 

Моделювання поширення забороненої інформації в інформаційно-

телекомунікаційних мережах 

Моделювання є одним із основних способів вивчення інформаційно-

телекомунікаційних мереж. Його прийнято розглядати в двох аспектах: 

1. Моделювання топології інформаційно-телекомунікаційної мережі 

(структури інформаційних зв’язків між вузлами мережі) 

2. Моделювання проблеми вивчення процесів інформаційної взаємодії в  

ІТКМ (загрози поширення забороненої інформації (ЗПЗІ)). 

ІТКМ з точки зору топології відносять до складних мереж. Складні мережі 

(комплексні мережі, complex networks) – це існуючі в природі мережі, що володіють 

нетривіальними топологічними властивостями. 

Порогової моделлю є будь-яка модель, в якій є порогове значення або набір 

порогових значень, використовуваних при зміні станів. Класичні моделі з порогами 

були розроблені Schelling, Axelrod і Granovetter для моделювання колективної 

поведінки. 

Моделі узгоджених колективних дій. Ключове значення у цих моделях мають 

соціальні зв’язки. З одного боку, соціальні зв’язки можуть забезпечити ефективний 

локальний соціальний контроль для стимулювання участі в колективній дії (в силу 

тиску з боку своїх сусідів, довіри до них, соціального схвалення, необхідності 

збереження позитивних відносин і відповідності очікуванням, емоційної 

прихильності, збереження своєї репутації, ототожнення себе з сусідами тощо). З 

іншого боку, соціальні зв’язки забезпечують агента інформацією про наміри і дії 

інших агентів в мережі і формують його (неповні) уявлення, на основі яких агент 

приймає свої рішення. При цьому, в межах соціальних зв’язків агенти можуть 

прикладати спільні зусилля по створенню локального суспільного блага і спільно 

користуватися ним.  

Також існують епідеміологічні моделі поширення вірусів і боротьби з ними. 

Може бути використана для прогнозування процесу поширення шкідливих програм 

і оцінки ефективності протидії їм, для аналізу динаміки системи, інфекційних 

спалахів та інших процесів, пов’язаних з поширенням вірусів. 

У межах вирішуваних задач для нас найбільш підходять оптимізаційні та 

імітаційні моделі. З них розглянемо моделі просочування і зараження (клас 

епідеміологічних моделей), так як дані моделі найбільш точно відображають 

специфіку розглянутих нами проблем. Даний клас моделей є дуже поширеним при 

дослідженнях процесів взаємодії в ІТКМ. 

 

 



107 
 

к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

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

Демідов І.М. (ХмНУ) 

 

Модель інформаційної взаємодії абонентів при поширенні 

забороненої інформації в ІТКМ 

Аналізуючи процес інформаційної взаємодії абонентів при поширенні 

забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах (ІТКМ), 

можна зробити наступні висновки. Маємо справу з трьома типами абонентів: 

атакуючі абоненти, які поширюють заборонену інформацію, захищені 

абоненти, які характеризуються тим, що не беруть участі в поширенні 

забороненої інформації і ніколи не будуть цим займатися, і потенційно вразливі 

абоненти, які можуть бути схильні до негативного впливу з боку атакуючих 

вузлів і можуть почати поширювати заборонену інформацію. При цьому ми 

спостерігаємо два протиборчих підпроцеси атаки і захисту абонентів мережі. 

Для моделювання таких явищ часто застосовують епідеміологічні моделі, 

зокрема нашому опису точно відповідає SIR-модель Кермак-Маккендріка.  

Створена імітаційна модель загрози поширення забороненої інформації 

(ЗПЗІ) в ІТКМ, що враховує топологічні характеристики мережі, а також 

особливості інформаційної взаємодії абонентів як людино-машинних систем. З 

її допомогою проведені експерименти, результати яких показали залежність 

реалізації ЗПЗІ від топологічної уразливості мережі. 

Запропонована імітаційна модель загрози поширення забороненої 

інформації (ЗПЗІ) в ІТКМ, що враховує топологічні характеристики мережі, а 

також особливості інформаційної взаємодії абонентів як людино-машинних 

систем. За її допомогою проведені експерименти, результати яких показали 

залежність реалізації ЗПЗІ від топологічної уразливості мережі. 

Розроблено аналітичну модель ЗПЗІ з урахуванням топологічної 

уразливості мережі. Релевантність результатів аналітичного рішення 

підтверджена серією експериментів на топології реальної мережі з 

використанням імітаційного моделювання. При цьому похибка для процесу 

захисту склала не більше 10%, для процесу атаки – не більше 15%. Розподіл 

ступенів зв’язності вузлів мережі апроксимується гамма-розподілом, а не 

степеневим і не пуассоновским розподілом, як прийнято вважати. 

Запропонований алгоритм роботи автоматизованої системи протидії 

поширенню загрози забороненої інформації. 

Приклади ефективного апробування механізмів прогнозування ЗПЗІ в 

ІТКМ дають підставу констатувати адекватність і функціональність основних 

теоретичних побудов і розроблених на їх основі алгоритмічних і 

інструментальних засобів. 
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к.пед.н., доц. Дячук А.О. (ХмНУ) 

 Дацко А.В. (ХмНУ) 

Солодєєва Л.В. (ВІКНУ) 

 

Шляхи забезпечення національної безпеки держави через реалізацію 

цілей сталого розвитку 

Згідно статті 3 Закону України «Про національну безпеку» одним із 

фундаментальних інтересів держави є сталий розвиток національної економіки, 

громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та 

якості життя населення. Тому, дотримання стратегічних цілей сталого розвитку 

стає актуальним питанням сьогодення. 

В Україні з метою досягнення сталого розвитку країни, прийнято указ 

Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року», яким анонсовано дотримання та активне впровадження 

проголошених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 

від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальних цілей [1]. 

Для встановлення стратегічних рамок національного розвитку України на 

період до 2030 року, було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей 

сталого розвитку [2]. Кожна глобальна ціль була переглянута з урахуванням 

національної специфіки.  

Аналіз документів вказує на те, що нагальним є вирішення проблеми по 

досягненню цілі 16 «Мир, справедливість та сильні інститути». Згаданим 

пунктом проголошенні завдання:  

− зміцнити систему запобігання та протидії легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї 

масового знищення; 

− скоротити незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів; 

− відновити територію, постраждалу від конфлікту (Донбас); 

− зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадській 

безпеці (конфліктне та постконфліктне врегулювання). 

Їх виконання дозволить перейти до подальшого забезпечення соціального 

розвитку, сталого економічного зростання, екологічної рівноваги в Україні. 

З метою моніторингу виконання зазначених завдань, слід відмітити 

систему індикаторів, що пропонується для адаптованої національної цілі 

сталого розвитку, до них відносять: кількість вилученої зброї у населення, 

організованих груп та злочинних організацій; кількість вилучених боєприпасів 

у населення, організованих груп та злочинних організацій; індекс соціальної 

єдності та примирення та інші. 

На думку авторів, реалізація проголошених цілей сталого розвитку в 

Україні, а саме: досягнення миру, справедливості та становлення сильного 

інституту управління державою, стануть основою для розвитку соціального, 

економічного та екологічного благополуччя держави. 
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Жук О.Г. (ВІТІ) 

Колодійчук Л.В. (ВІТІ) 

Заморока Д.С. (ВІТІ) 

 

Використання пасивних ретрансляторів для організації радіорелейного 

зв’язку в важкодоступних регіонах України 

В останні десятиліття у телекомунікаційних системах багатьох країн 

велике розповсюдження отримали радіорелейні лінії (РРЛ) на сантиметрових і 

дециметрових хвилях. Однією з особливостей радіорелейного зв’язку є 

залежність напруженості поля в точці прийому від рельєфу місцевості.  

В умовах гірської місцевості, що є характерними для заходу нашої країни 

часто виникають ситуації, коли використовувати активні ретранслятори при 

побудові РРЛ неможливо. В таких випадках доречно використовувати пасивні 

ретранслятори (ПР), у складі яких відсутнє будь-яке приймально-передавальне 

обладнання, а прийом і передача сигналів здійснюється відповідним чином 

виконаними антенними системами. 

В даній роботі проводиться аналіз електричних характеристик ПР для 

організації радіорелейного в’язку в важкодоступних регіонах України. 

Розрізняють ПР трьох типів: заломлюючого, відбивного і типу 

перешкоди. 

Ретранслятор відбивного типу виконується у вигляді одного або двох 

плоских антенних дзеркал, які забезпечують зміну напрямку поширення 

сигналу. 

Пасивний ретранслятор типу перешкоди являє собою металеву поверхню, 

розташовану між двома радіорелейними станціями А і В, які знаходяться в зоні 

тіні одна одної. 

Особливий інтерес представляє використання ПР заломлюючого типу. 

Ретранслятор заломлюючого типу в простому випадку є комбінацією двох 

гостронаправлених антен, одна з яких орієнтована на антену передавача, а 

друга направлена в точку прийому. Таким чином, здійснюється 

перевипромінювання сигналу в потрібному напрямку. 

ПР заломлюючого типу є найбільш простим з погляду процедури 

розрахунку. Перевагою такого ретранслятора є можливість орієнтувати кожну з 

антен так, щоб площина її розкриву була перпендикулярна напрямку 

розповсюдження хвилі. Це дозволяє отримати більший коефіцієнт 

використання поверхні. 

Порівнюючи усі переваги і недоліки представлених ПР можна сказати, 

що ПР заломлюючого типу з точки зору технічної реалізації і розрахунку 

електричних характеристик є найбільш прийнятний для використання у якості 

перевипромінюючого пристрою. 

Пасивний ретранслятор виконаний по заломлюючому принципу дозволяє 

при мінімальних матеріальних затратах суттєво збільшити радіорелейний 

інтервал і підвищити надійність радіозв’язку в цілому. 
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Ільїнов М.Д. (ВІТІ) 

Плахтій І.О. (ВІТІ) 

Фінічук Б.Г. (ВІТІ) 

 

Використання широкодіапазонних дзеркальних антен на земних станціях 

супутникового зв’язку 

Стрімкий розвиток супутникових систем на сучасному етапі науково-

технічного прогресу не міг не зачепити область антенної техніки. Особливо це 

стосується дзеркальних антен, які є основним типом антен в наземних станціях 

супутникового радіозв’язку. 

Супутниковий зв’язок займає одне з найважливіших місць в системі управління 

військами Збройних Сил України. Тенденція зростання об’єму інформації, що 

передається каналами супутникового зв’язку, однозначно визначається переходом на 

більш високі частоти спектру радіохвиль, що призводить до необхідності зміни або 

модернізації радіотехнічної апаратури, у тому числі й антенної техніки.  

Однією з основних переваг супутникових ліній зв’язку є висока мобільність їх 

розгортання при забезпеченні достатньо високої пропускної спроможності. З метою 

скорочення матеріальних затрат на виготовлення радіотехнічного обладнання земних 

станцій супутникового зв’язку при освоєнні нових частотних діапазонів, розширення 

їх функціональних можливостей, доцільно використовувати дзеркальні 

багатодіапазонні та широкодіапазонні антени. 

Розподілу частин частотного спектру в багатодіапазонній антені може бути 

реалізовано за рахунок поляризаційної або частотної розв’язки. Можлива побудова 

багатодіапазонних антен з використанням комбінації цих способів. В антенах 

оптичного типу розподіл каналів можливий на основному коліматорі, допоміжному 

рефлекторі (лінзі), на випромінювачах і безпосередньо у самому випромінювачі.  

Аналіз електричних характеристик багатодіапазонних дзеркальних антен 

проводиться апертурним або струмовим методами, як з використанням методу 

еквівалентного параболоїду при розрахунку антен, виконаних за дводзеркальною 

схемою.  

Результати роботи наглядно показують можливість і доцільність використання 

багатодіапазонних дзеркальних антен в системах супутникового зв’язку для 

підвищення їх завадозахищеності, збільшення пропускної спроможності 

супутникових радіоліній, підвищення надійності функціонування телекомунікаційної 

системи в цілому. 

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 

Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 
 

Аналіз способів протидії БПЛА  

В роботі проведений аналіз способів протидії БПЛА, з метою розробки 

відповідних засобів захисту. 

1. Акустичні. Безпілотні літальні апарати завжди оснащуються гіроскопом, який 

працює на певній частоті. Якщо підібрати потрібну частоту, то гіроскоп можна 

ввести в стан резонансу, при якому БПЛА стає, практично некерованим. Як наслідок 
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виникає аварійна ситуація і апарат виходить з ладу. 

2. Лазерні системи Laser Weapon System (LWS) - один з найбільш 

перспективних напрямків. Даний напрямок має значні вражаючими впливами і в той 

же час - компактні розміри. При випробуваннях в Арізоні були виявлені цілі на 

відстані до 35 кілометрів, а потужність пристрою всього в 2 кВт, дозволяє вивести з 

ладу БПЛА малих розмірів за допомогою пошкодження сенсорів, датчиків, гвинтів 

та інших вразливих елементів. 

3. Мікрохвильові. Принцип дії даної системи захисту від БПЛА в тому, щоб 

дистанційно вивести з ладу частину бортовий електроніки безпілотного апарату. 

Даний метод, є практично універсальним, проте вимагає дуже великих енергетичних 

витрат і встановлення дорогого устаткування.  

4. Радіоелектронні засоби (РЕЗ / РЕБ). Існують і розробляються РЕЗ різного 

типу дії. Можна виділити наступні види дії РЕЗ: системи автоматичного виявлення 

безпілотника в заданому секторі (оптичні, радарні, акустичні, по-

радіовипромінюванню, комбіновані); системи перехоплення управління 

безпілотником; системи постановки перешкод в каналі управління безпілотником; 

системи постановки перешкод для роботи систем позиціонування БЛА на частотах 

GPS / ГЛОНАСС та інших систем супутникового геопозиціонування; системи 

вносять перешкоди в роботу бортової електроніки, включаючи системи знищення 

бортової електроніки. 

5. Хакінг БПЛА – це дуже популярний і окремий напрямок, як боротьби з 

безпілотними літальними апаратами, так і захоплення даних пристроїв з метою 

крадіжки. Виділяють наступні основні способи злому безпілотників:  

1) отримання доступу до управління за рахунок злому шифрованого каналу 

зв'язку або підміни даних авторизації. 

2)  використання вразливостей ПЗ, включаючи переповнення буфера. 

3) використання інтерфейсів і каналів даних вихідне програмне забезпечення 

для «протягування» стороннього коду. 
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Передумови до розробки і створення боєприпасів оборонної, стримуючої дії 

та можливості їх застосування в бойових умовах 

Незалежна Україна з 2014 року потерпає від агресивних дій з боку 

Російської Федерації, що незаконно анексувала та окупувала частину її 



112 
 

території, чим порушила її територіальну цілісність та суверенітет. РФ широко 

застосовує новий вид ведення війни - гібридний. Такий стиль ведення війни має 

на увазі наступне: повне або часткове заперечення своєї присутності на 

окупованих територіях; навчання, фінансування, озброєння створених 

військових формувань з числа громадян України та найманців на тимчасово 

анексованих та окупованих територіях; постійне створення зовнішнього, 

внутрішньополітичного та економічного тиску на Україну; масоване ведення 

пропагандистсько-агітаційної війни з залучанням засобів масової інформації.  

У ситуації, що склалася, необхідно використовувати наявний 

накопичений науково-практичний потенціал не тільки у високо технологічних 

розробках, безпосередньо пов'язаних з важким і середнім машинобудуванням, 

авіаційнобудівною та кораблебудівною промисловістю, хімічною, 

радіоелектронною, розвитком ІТ технологій, що мають в своєму розпорядженні 

державне фінансування, але й звернути увагу державних та приватних 

підприємств  на розробку, створення та втілення у промислове виробництво 

зразків  боєприпасів оборонної та стримуючої дії. 

Такі зразки оборонних боєприпасів не повинні потрапляти під дію 

женевських конвенцій, мати невисоку собівартість та технологічність у 

масовому виробництві, простоту в експлуатації і максимально ефективне 

застосування в бойових умовах. 

Сучасні тенденції розвитку технологій з виробництва різного озброєння, 

як наступальної, так і оборонної дії, мають на увазі постійне випередження 

зразків вітчизняного ВПК як мінімум на один крок від технічних характеристик 

і якісно-кількісних показників озброєння противника в процесі застосування їх 

в бойових умовах. 

Метою створення таких зразків озброєння оборонної дії є не пряме 

знищення живої сили і техніки противника, а як ефективний допоміжний засіб 

при виконанні бойових завдань підрозділами Збройних Сил України. 

Основним завданням оборонних боєприпасів є: часткове або повне 

виведення з робочого стану зовнішніх приладів наведення, управління систем 

озброєння бронетанкової, артилерійської автомобільної та іншої техніки - 

триплекси механіка водія, командира, навідника, лобовий або бічній частині 

кабіни автомобілів, бронетранспортерів. При зниженні активності вогневих 

точок, спостережних пунктів противника, в якості маркера цілей тощо. 

 

к.т.н., доц. Кльоц Ю.П. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 

Вишневий В.В. (ХмНУ) 

 

Децентралізована система  штучного інтелекту із захистом 

конфіденційності данних 

Сьогодні рішення штучного інтелекту (ШІ) показали потенціали для 

вирішення складних проблем. Ці рішення вимагають різних даних зібраних на 

централізованих серверах для навчання моделей ШІ. Зібрані дані можуть бути 
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використані для розробки моделі ШІ збирачами даних. Однак є деякі проблеми, 

пов’язані з централізацією даних:  

1. Відсутність конфіденційності даних. Дані, зібрані на централізова-них 

серверах, можуть публічно розкриватися збирачами даних, а вони можуть 

передавати інформацію третім особам для розробки моделей ШІ. 

2. Відсутність контролю над даними. Коли власники даних надають свою 

інформацію для зберігання на централізованих серверах і не можуть надалі 

контролювати використання даних. 

3. Безпека даних. Такі зломи можуть розкривати конфіденційні клієнтські 

дані зловмисникам.  

4. Користувачі не отримують вигоди від використання даних. Вони 

отримують величезні прибутки від використання приватних даних, а учасники 

не отримують ніякої вигоди від використання їх даних. При цьому неможливо 

монетизувати їх власні дані.  

Для вирішення вищезазначених питань пропонується децентралізоване 

рішення ШІ за допомогою блокчейну. У системі модель ШІ навчається 

розподіленим способом. Власники володіють своїми данними на своїх 

пристроях. Модель ШІ навчається самостійно на пристроях учасників з їхніми 

даними. Після завершення модельного навчання учасником передачі даних 

тренінг реєструється як транзакція на блокчейні, який є екосистемою блокчейну 

Ethereum у розробленому методі. Коли транзакція записана, учасники 

винагороджуються за використання їх даних. Оскільки централізоване 

навчання не потрібне, дані учасника не передаються третім сторонам, яким не 

довіряють.  

Метою дослідження є створення моделі, яка навчається, має подібні 

показники порівняно з традиційним підходом до централізованого штучного 

інтелекту не жертвуючи приватністю учасників. 

Для її досягнення було поставленно та виконано такі завдання:  

1. Розглянено підхід до навчання моделі ШІ децентралізованим способом 

за допомогою блокчейну. 

2. Створено прототип системи, щоб продемонструвати, як можна 

використовувати підхід, та продемонструвати ефективність данної системи.   

3. Протестовано систему, використовуючи зразок набору даних. 

 

д.т.н., с.н.с. Комарова Л.О. (ДУІТЗ) 

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

Гунявий Д.А. (ХмНУ) 

 

Дослідження засобів захисту від шкідливого програмного  

забезпечення 

Метою даного дослідження є знайомство з деякими алгоритмами 

попередження і виявлення вірусних загроз, та розгляд основних функцій, 

переваг і недоліків сучасного антивірусного програмного забезпечення. Жоден 

тип антивірусних програм окремо не дає повного захисту від вірусів. Кращою 
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стратегією захисту від вірусів є багаторівневий, "ешелонований" захист. 

Сучасні антивіруси можуть працювати в двох режимах. В режимі монітора 

антивірус постійно працює, відстежуючи будь-які  звернення до файлів. При 

спробі вірусу активуватися антивірус блокує цю спробу і видає попередження. 

При використанні цього режиму робота комп’ютера сповільнюється (так як 

певна частина обчислювальних ресурсів системи витрачається на роботу 

антивірусу, а всі звернення до файлів і деяких інших об’єктів супроводжується 

процедурою сканування). В режимі сканера антивірусна програма перевіряє всі 

файли в заданій області (вибраний розділ жорсткого диска або всі пристрої 

зберігання інформації) і лікує заражені або сповіщає про них. Перевірка всіх 

даних на комп’ютері може зайняти значний час. Крім того, вірус може 

потрапити в систему відразу після сканування. 

Для надійного захисту рекомендується застосування обох режимів: 

постійна робота антивірусу в режимі монітора і регулярна (наприклад, раз в 

тиждень) перевірка всіх даних за допомогою сканера. Компанія ESET є лідером 

в області розробки антивірусного програмного забезпечення і надає якісні та 

ефективні рішення, здатні виявляти і знешкоджувати відомі і нові види загроз. 

Переваги ESET: 

− надійний захист. використовуючи різні технології, продукти ESET 

якісно виявляють і знешкоджують відомі, невідомі, а також приховані види 

загроз; 

− висока швидкість роботи. Мінімальне споживання системних ресурсів 

і невеликий розмір пакетів оновлень забезпечує високу швидкість роботи 

продуктів і мінімальне навантаження на систему; 

− зручність у використанні. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє 

швидко і просто налаштувати роботу продуктів ESET, згідно з потребами 

користувачів. 

Лінійка ESET включає в себе широкий асортимент рішень для захисту 

робочих станцій, серверів і мобільних пристроїв під управлінням різних 

операційних систем і платформ. Використовуючи сучасні методи виявлення в 

поєднанні з легендарною технологією ESET NOD32, швидко і якісно виявляє та 

знешкоджує всі види шкідливих програм. Споживає мінімальну кількість 

системних ресурсів і підтримує віртуалізацію, що забезпечує безпрецедентну 

швидкість роботи і ефективне використання робочих станцій і серверів.  
 

Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

 Кравченко І.О. (ФРЕКС КНУ) 

 

Атаки на стеганосистему з алгоритмом найменшого значущого біту 

Для захисту службової інформації від несанкціонованого доступу 

використовують два основі принципи це криптографія і стеганографія, які 

поєднують між собою. Стеганографія застосовуються не тільки для передачі 

прихованих повідомлень, а й для захисту авторських прав на цифрові 

зображення, відео, тощо. Тому для створення стійкої стеганосистеми  потрібно 
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досконало володіти принципами та методами виявлення прихованого 

повідомлення. Стеганографічна система або стегосистеми - це сукупність 

засобів і методів, які використовуються для формування прихованого каналу 

передачі інформації. 

Найменш значущий біт (НЗБ) – алгоритм побудований на заміні останніх 

найменш значущих бітів у контейнері(зображення, аудіо чи відео файлу) на 

біти повідомлення що приховується. Молодший значущий біт зображення несе 

в собі найменше інформації. Фактично, НЗБ - це шум, який можна 

використовувати для вбудовування інформації шляхом бітів пікселів 

зображення бітами секретного повідомлення [1].  

Стегосистема вважаться не стійкою тоді коли порушник може виявити 

факт передачі повідомлення. А отже, атаки що проводяться на стегосистему 

направлені на виявлення факту передачі повідомлення, а не на вилучення 

самого повідомлення. Такі атаки поділяють на візуальні та статистичні. Серед 

таких атак найбільш розповсюджені: атака на молодший біт, та атака хі-

квадрат.  

Атака на молодший біт або візуальна атака - робить протилежні дії до 

методу НЗБ. А саме вона прибирає внесок семи старших бітів кольору і виділяє 

наймолодший біт. Тобто якщо біти кольору мають значення 11011001 то 

прибравши внесок ми отримаємо 00000001.  

Проте, оскільки значення молодшого біту слабо впливають на колір, для 

поліпшення візуалізації всі старші біти теж змінюють на 1, тобто 11111111, а при 

значенні молодшого біта 0 значення всієї колірної складової стає 00000000 [2]. 

Отже, якщо в молодшому біті колірної складової є 1 то колірна складова 

стає максимальною, рівною 255, а якщо рівна 0, то вона стає мінімальною, 

тобто рівною 0. Якщо ми застосуємо повідомлення методом НЗБ то молодші 

біти кольорів зміняться,  ми їх посилимо візуальною атакою то зможемо 

виявити факт передачі стеганоповідомлення. Крім того, при збільшенні об’єму 

повідомлення кількість таких пікселів покажчиків буде зростати. Дана атака є 

максимально дієвою, якщо в стеганосистемі будуть використані  відео 

зображення із значними областями одного кольору. 

Атака хі-квадрат являється статистичною. Вона базується на припущенні, 

що імовірність появи сусідніх пікселів відмінних значенням найменшого біту, в 

зображенні, дуже мала. А отже, щоб провести атаку такого типу необхідно 

порахувати кількість сусідніх пікселів що суттєво відрізняються.  

Таким чином для ефективної перевірки стійкості стеганосистеми 

інформації військового призначення від несанкціонованого доступу 

використовують перевірки: на молодший біт та атакою хі-квадрат. 
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1.  Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних: 
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Використання інтелект-карт для систематизації знань спецдисциплін 

автомобільного профілю 

Сучасний процес навчання характеризується збільшенням обсягу 

навчального матеріалу, для опанування якого необхідно використовувати 

методи «згортання» великих блоків інформації до базових понять. На думку 

педагогів,  серед наявних методів навчання краще для цього підходять інтелект-

карти. Вони можуть стати мотиватором до більш інтенсивного навчання, а 

також заміною текстовим конспектам. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створив умови для 

автоматизації процесу розробки інтелект-карт, які спочатку створювалися за 

допомогою паперово-олівцевої технології, запропонованої англійським 

психологом Тоні Б’юзеном, у 70-ті роки XX століття. 

Мережа Інтернет надає велику кількість програм та веб-сервісів для 

створення інтелект карт: MindMeister, XMind, MindManager, MindGenius, 

Mindomo, Coggle, ConceptDraw, iMindMap. Щоб вибрати відповідну програму, 

необхідно визначитеся, які додаткові можливості необхідні розробникам. 

Інтернет-оглядачі аналізують програми за такими параметрами як: тип 

програми, операційна система, безкоштовність використання, наявність демо-

версії, синхронізації, простота та мова інтерфейсу, можливість створення 

презентацій, наявність навчальних матеріалів, галузь використання тощо.  

Серед багатьох програм, на нашу думку, заслуговує на уваги програма 

XMind – чи не найпопулярніша крос-платформенна програма для складання 

ментальних карт, що працює на платформах Windows / Mac / Linux.  

Перевагами програми XMind є: стильний дизайн, яскраве оформлення – 

фон на всю карту або окремі кольори на блоки, великий вибір стилів, ліній, 

кольорів, піктограм та форм; велика кількість шаблонів, фішбоун, бізнес-плани, 

SWOT-аналіз тощо; підтримка і сумісність з пакетом Microsoft Office та інші 

корисні речі; можливість програми працювати з діаграмами Ганта і проведення 

мозкового штурму (BrainStorming) – у Pro версії ; 

Використання інтелект-карт, створених в програмі XMind, під час 

вивчення спецдисциплін дозволяє як систематизувати знання здобувачів освіти 

із спецдисциплін автомобільного профілю так і розвиває у них увагу і пам’ять; 

логічне, образне, художнє та естетичне мислення; вміння шукати і знаходити 

необхідну інформацію. Інтелект-карти дозволяють здобувачам освіти краще 

орієнтуватися в теоретичному матеріалі, підсумувати і закріпити вивчений 

матеріал під час підготовки до різних видів контролю. 
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Рекомендації щодо підвищення електромагнітної сумісності 

ультракороткохвильових радіостанцій Harris на етапі створення файлів 

конфігурації 

Актуальність теми. Радіозасоби, які працюють в одній смузі частот і 

розташовані на обмеженій площі створюють взаємні завади. Найбільш дієвий 

спосіб боротьби з такими завадами – рознесення робочих частот. 

При використанні радіостанцій з різними мережевими налаштуваннями, 

виникає ризик поганої електромагнітної сумісності (ЕМС) внаслідок використання 

однакових частот, що негативно впливає на радіозв’язок. 

Мета роботи. Аналіз підвищення ЕМС УКХ радіостанцій Harris під час 

створення файлів конфігурації за рахунок впровадження частотної оптимізації в 

програмне середовищі Communication Planning Application (CPA) на прикладі 

оптимізації частотного плану програмного забезпечення Network planning software 

(NPS). 

Основна частина. Запобігання створенню зустрічних завад взаємодіючими 

підрозділами (частинами) вирішується на етапі створення файлу конфігурації під 

час планування зв’язку. 

В програмному середовищі CPA можливі 3 типи хопсетів у мережах 

Quicklook: широкосмуговий (Wideband), вузькосмуговий (Banded) та за списком 

(List). В перших двох випадках неможливо прослідкувати за частотами, які 

присвоюються кожному хопсету. Недоліком Hopset List є обмеження максимальної 

кількості частот – 30. Також забезпечується можливість додавання заборонених 

частот (смуг частот) в діапазоні від 30.00000 до 107.97500 МГц [1]. Підбір частот 

для кожного хопсету здійснюється незалежно один від одного. 

В програмному забезпеченні NPS є можливість створення загального плану 

радіомереж взаємодії (Common Networks), які розробляються та надсилаються 

старшим штабом. Крім того під час створення радіомереж обов’язковим є 

включення заборонених для використання радіочастот (смуг частот) [2]. 

Також можливо створювати локальні плани. При організації сітки частот для 

локального плану враховується і той момент, що радіостанції є учасниками і 

загального плану. Після завершення мережевих налаштувань проводиться 

оптимізація частотного плану, що підвищує ЕМС радіостанцій, які використовують 

спільну смугу частот в одному районі. 

Висновок. Таким чином, впровадження механізму оптимізації частот в 

програмне забезпечення CPA покращить ЕМС УКХ радіостанцій Harris, що 

дозволить підвищити ефективність використання радіостанцій за призначенням. 

Список використаних джерел: 
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експлуатації // Harris, 2015. – P/N: 10515-0461-4204 rev C. 193 с. 

2. 9661 V/UHF Software Defined Radio Family. Quick Reference Manual // 

Aselsan, 2017. – P/N: 7610-9661-1801_9661_RT2. 172 с. 

 



118 
 

д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

Бадрук О.О. (ВІКНУ) 

Савіцька О.О. (ХмНУ) 

 

Аналіз та дослідження методів захисту від DDоS-атак 

Методи захисту від DDoS-атак можна розділити на дві групи: це методи, 

що передують початку атаки, які спрямовані на запобігання самого факту атаки 

і методи, які застосовуються вже після початку атаки, це методи активної 

протидії і пом'якшення результатів атаки.  

До методів щодо запобігання атаки можна віднести організаційно правові 

заходи. Наприклад, неприпустимість залучення в конфліктні ситуації, або 

заходи, спрямовані на ліквідацію результатів, яких хоче досягти зловмисник, 

наприклад, розмежування та маскування критичних ресурсів.  

Також на цьому етапі реалізується усунення вразливостей і підтримка 

задіяного апаратно-програмного комплексу в актуальному стані. Деякі види 

мережевих атак спрямовані саме на експлуатацію різного роду вразливостей. 

Це можуть бути вразливості в програмному забезпеченні сервера. Або 

вразливості, пов'язані з використанням не оптимізовані програмних скриптів, 

які можуть надмірно витрачати ресурси сервера. В даному випадку для 

досягнення переслідуваного ефекту зловмисникові потрібно організувати менш 

потужну атаку. 

В результаті проведеного аналізу відмічено, що в даний час значно 

збільшилася кількість DDoS-атак середньої і малої інтенсивності, спрямованих, 

як правило, на регіональні ресурси. Це збільшення цілком прогнозовано - з 

розвитком мережі збільшується потенційна кількість можливих жертв. Крім 

того, вдосконалюється сам механізм проведення атак. Для зловмисника 

проведення атаки вже не є настільки складним. А зомбі-комп'ютери 

намагаються емулювати дії самих користувачів. Все це веде до загального 

збільшення числа атак.  

Аналіз засобів протидії показав, що в даний час більший розвиток 

отримала група засобів протидії, призначена для відбиття потужних атак. У цю 

групу входять, як правило, дорогі засоби, призначені для великих провайдерів 

або компаній. Засоби протидії невеликим і середнім атакам, що базуються на 

атакуємий сервер, представлені в незначній кількості. Це пов'язано з незначною 

кількістю таких атак в минулому.  

При цьому аналіз вхідного трафіку на рівні додатків може бути більш 

ефективним. З одного боку, проведення такого аналізу економічно затратно, з 

іншого - може бути цілком достатнім для відображення малих і середніх атак, 

тенденція домінування яких вже намітилася. 
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Аналіз підходів до захисту програмного забезпечення 

Системи захисту ПЗ широко поширені і знаходяться у постійному 

розвитку завдяки розширенню ринку ПЗ і телекомунікаційних технологій через 

ряд проблем такі як: промислове шпигунство, крадіжка і копіювання, 

несанкціонована модифікація, піратство  та  інші. 

Існуючі системи захисту ПЗ можна класифікувати за рядом  ознак такі як: 

метод установлення, використовувані механізми захисту та принцип 

функціонування. Також кожна вище позначена система має свої особливості та 

відмінності.  

До методики установлення відносяться системи, що  встановлюються на 

скомпільованих модулях ПЗ, що вбудовуються у початковий код до компіляції 

та комбіновані. Перший випадок зручний для виробника, так як можна 

захистити вже цілком готове й протестоване ПЗ, другий – навпаки, оскільки 

виникає необхідність навчати персонал роботі з програмним інтерфейсом, тим 

самим збільшувати грошові і часові витрати.  Хоча другий варіант виявляється 

більш стійкий до атак через чітка границю між системою захисту і ПЗ. Третя 

методика, комбінована, найкращий спосіб системи захисту, адже зберігає 

переваги першого типу і недоліки другого, максимально ускладнюючи аналіз і 

дезактивацію своїх алгоритмів. 

Пакувальники/шифратори, системи захисту від не санкціонованого 

копіювання (НСК) та системи захисту від не санкціонованого доступу (НСД)  – 

все це принципи функціонування. СЗПЗ від НСД здійснюють попередню чи 

періодичну аутентифікацію користувача ПЗ або його комп’ютерної системи 

шляхом опитування додаткової інформації.  

Основні види захисту та їх переваги: 

- парольний захист являється одним із найпоширеніших на сьогоднішній 

день, адже принцип роботи даних полягає в ідентифікації та аутентифікації 

користувача ПЗ шляхом запиту додаткових даних в різних ситуаціях.  

- система прив’язки ПЗ при установленні ПЗ на персональний комп’ютер 

користувача здійснюють пошук унікальних ознак комп’ютерної системи або 

унікальні ознаки встановлюються самою системою, після чого даний модуль 

налаштовується на пошук і ідентифікацію даних ознак, за якими надалі 

визначається авторизоване чи неавторизоване використанні ПЗ. 

- засоби захисту ПЗ з ключовими дисками мало розповсюджений через 

застарілу методику, яка аналогічна системі з електронним ключем та захисту 

від копіювання. 
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DLP-система в складі комплексної системи захисту інформації 

Захист інформації є чи не однією із найважливіших цілей, й одночасно 

проблем, в сучасному інформаційному суспільстві. Це спричинено зі 

збільшенням використанням інформаційних технологій у все більших обсягах, 

що в свою чергу несе збільшення обсягів даних які курсують в різноманітних 

систем, а також до урізноманітнення самої інформації, її призначення та 

важливості. Сукупність вище сказаних факторів спричиняють підвищення 

зацікавленості окремими групами людей до отримання несанкціонованого 

доступу до інформації, її спотворення або знищення.  

Одним із видів злочинного маніпулювання інформацією є витік  – це 

ситуація, коли інформація втрачає свою конфіденційність, тобто вона стає 

надбанням людей які не є володарями інформації, і не є уповноваженими 

користувачами її. 

Для вирішення проблем корпоративного захисту інформації були 

створенні DLP системи, які забезпечують превентивні міри захисту інформації. 

Такі рішення інформаційної безпеки фокусуються на захисті підприємства від 

витоків інформації, як ненавмисних так і навмисних. В основі DLP системи 

покладено управління ризиків згідно сімейства стандартів ISO 27000.  

Оскільки DLP-система повинна перешкоджати витоку конфіденційної 

інформації, то вона в обов'язковому порядку має вбудовані механізми 

визначення ступеня конфіденційності документа, виявленого в перехоплений 

трафік. Як правило, найбільш поширені два способи: шляхом аналізу 

спеціальних маркерів документа і шляхом аналізу вмісту документа. В даний 

час більш поширений другий варіант, оскільки він стійкий перед 

модифікаціями, внесеними в документ перед його відправкою, а також дозволяє 

легко розширювати число конфіденційних документів, з якими може 

працювати система. 

Такі рішення забезпечують захищеність інформації через 

відслідковування чутливої інформації всередині інформаційної системи, що 

надалі допомагає виявленню та запобіганню несанкціонованим спробам 

копіювання та надсилання конфіденційної інформації особами.  

DLP системи в більшості сфокусовані на застосуванні у невеликих 

організаціях, де і показують найбільш ефективні результати в контексті ціна - 

якість, але й мають широке застосування у великих організаціях хоча і в складі 

більш складних комплексних систем захисту інформації.  
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Спосіб захисту доступу до віддаленного сервера під керуванням 

микроконтроллера 

З появою технологій віддаленого управління обладнанням через мережу 

Інтернет актуальною стала задача авторизації на керуючих серверах. Часто 

такими серверами є web-сервера, які побудовані на основі мікроконтролерів в 

складі контролерів Arduino. Контролери Arduino найбільш доступні, дешеві, 

мають велику кількість плат розширення (shield), безкоштовну програмну 

підтримку з великою кількістю бібліотек. Однак на відміну від сучасних 

комп'ютерів, Arduino мають скромні обчислювальні ресурси, і він не в змозі 

підтримувати повноцінні мережеві протоколи, програмне забезпечення для 

шифрування даних в пакетах. Тому команди з управління обладнанням 

надсилаються з браузера клієнта на web-сервер Arduino без пароля 

ідентифікації і шифрування. Таким чином, віддалено може керувати 

пристроями будь-який користувач, якому відома адреса сервера. Це може 

завдати шкоди правильному функціонуванню систем, які можуть 

розташовуватися в офісі, підприємстві, установі, житловому будинку. 

Для надійної авторизації на серверах з популярними мережевими 

операційними системами (Linux, FreeBSD, OpenBSD, Windows Server, ...) 

використовується протокол https, дані якого «упаковуються» в 

криптографічний протокол SSL або TLS для захисту даних. Робота цих 

протоколів виконується за допомогою спеціального програмного забезпечення, 

яке не може бути встановлено на сервера Arduino внаслідок, малої пам'яті 

мікроконтролерів. 

В роботі розглядається надійний спосіб захисту віддаленого доступу, 

який не вимагає шифрування даних, що передаються через мережу Інтернет. 

Ідея полягає в тому, що при кожному новому вході на сервер пароль 

доступу змінюватися на наступний за списком. Тому, якщо попередній пароль 

був перехоплений і розшифрований, то він ставатимуть недійсний і зловмисник 

не зможе зайти по нього в систему. Представлена в роботі тестова програма 

використовує 3 пари логін:пароль: 

1. alex:136001; 2. alex:138110; 3. alex:140002 

При кожному новому зверненні до сервера пароль циклічно змінюється 

на наступний у списку. Для того, щоб знати номер пароля в браузері 

виводиться параметр index. Цей параметр користувач повинен запам'ятати або 

визначити за допомогою відкритого входу, наприклад за адресою 

http://192.168.1.18:81/index. Таким чином, чим більше паролів в списку, тим 

більш захищеним буде сервер. Даний алгоритм і програма були випробувані на 

мікроконтролері ATMega2560 і мережевому модулі W5500. В даний час 

побудована система успішно працює в системі віддаленого управління. 
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д.т.н., проф. Мясіщев О.А. (ХмПФК НУЛП) 

студ. Пасічник М.К. (ХмПФК НУЛП) 

 

Навігація безпілотних літальних апаратів без GPS 

Необхідною умовою для функціонування безпілотних літальних апаратів є 

визначення їх положення в просторі. Основний засіб глобальної навігації сучасних 

БПЛА - це супутникові системи типу GPS, ГЛОНАСС, GALILEO. Однак ці 

системи можуть виявитися недостатньо надійними для таких завдань, як 

наприклад, оборонного призначення. 

При конструюванні БПЛА оборонного призначення, наявність систем 

точного автономного позиціонування апарату є життєво необхідним, так як сигнали 

з супутників навігації легко піддаються блокуванням або підміні. Дублюючі 

системи контролю положення БПЛА оборонного і цивільного призначення також 

дозволять уникнути наслідків терористичних інформаційних атак. 

У роботі розглядається можливість позиціонування БПЛА за допомогою 

оптичного потоку з використанням програмного забезпечення Ardupilot [1]. Коптер 

і літак (БПЛА) підтримують оптичні датчики потоку. Це модулі камер, які 

використовують текстуру землі і видимі елементи для визначення швидкості 

польоту літака (коптера) щодо землі. 

Для проведення експерименту використовувався легкий і недорогий 

оптичний датчик потоку Cheerson CX-OF для поліпшення управління 

горизонтальним становищем, особливо в умовах, де відсутня GPS. 

Цей датчик потоку встановлений на нижньому боці коптера об'єктивом 

камери вниз. Контакти датчика TX, VSS і VDD підключаються до одного з 

послідовних портів автопілоту Pixhawk. Налаштування виконується на наземної 

станції з використанням програмного забезпечення Mission Planners. Задаються 

наступні параметри: 

FLOW_TYPE = 4 (тип датчика); 

SERIAL2_PROTOCOL = 18 (використовується порт Serial2/Telem2); 

EK2_FLOW_DELAY = 80; 

EK2_GPS_TYPE = 3 (для того, щоб EKF (фільтр Калмана) використовував 

тільки оптичний датчик потоку і не використовував GPS). 

Для використання датчика в автономних режимах таких як Loiter і RTL, 

використовувався для тестування бюджетний ультразвуковий дальномір. У 

польотному режимі FlowHold дальномір не використовувався. 

Датчик успішно пройшов випробування по утриманню позиції на висоті до 

40 м.  

Опанасюк О.С. (НА НГУ) 

к.т.н., доц. Самсонов Ю.В. (НА НГУ) 

 

Методика використання сучасних тренажерних комплексів для 

підготовки екіпажів бронетранспортерів бтр-4е 

Після встановлення тренажерів у сучасному навчально-тренувальному 

комплексі академії виникла потреба у розробленні ефективної методики проведення 
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занять з їх використанням, яка б дозволяла в короткі терміни готувати особовий склад 

для умілого застосування техніки в бою, насамперед, без витрати моторесурсу, 

боєприпасів, зносу частин та механізмів бойових машин. 

Методика проведення занять з використанням новітніх тренажерних засобів 

призначена для формування єдиних поглядів на організацію та проведення занять із 

підготовки командирів та навідників БТР-4Е на динамічному тренажері екіпажу БТР-

4Е та учбово-діючому стенді бойового модуля БМ-7 «Парус».  

Заняття із вогневої підготовки з використанням динамічних тренажерів екіпажу 

БТР-4Е доцільно проводити у складі відділення (взводу). Заняття у взводі проводити – 

у складі відділень, а у відділеннях – у складі екіпажів. При цьому механіки-водії БТР-

4Е також залучаються на тренування для удосконалення навичок у практичному 

водінні БТР-4Е та взаємодії з іншими членами екіпажу під час заряджання БМ-7, 

стрільби, в тому числі в русі. Така організація занять дозволяє застосовувати головний 

принцип навчання – індивідуальний підхід. 

Практичні заняття з використанням динамічних тренажерів екіпажів  БТР-4Е 

доцільно проводити на базі тренажерного комплексу з вогневої підготовки (спеціально 

обладнаному класі) за наявністю динамічного тренажеру та учбово-діючого стенду 

бойового модуля комплексно. Такий підхід забезпечить найбільш якісне проведення 

занять з особовим складом відділення (взводу). 

Методику підготовки можна умовно розділити на заняття за загальною 

тематикою для всіх навчаємих, заняття для індивідуального навчання кожного члена 

екіпажу всім видам бойової роботи з метою взаємозаміни між собою в разі потреби, 

заняття комплексної підготовки екіпажів та бойового злагодження з використанням 

тренажерних комплексів. На заняття (в кожному комплексі) відводиться, як правило, 

2–3 години з послідовною заміною особового складу на навчальних місцях та 

комплексах. 

Після проведення цих етапів потрібно провести комісійний залік на допуск 

особового складу до стрільби та водіння бронетранспортера зі складанням актів, які 

долучити до результатів стрільб для виставлення загальної оцінки підготовленості 

екіпажів. 

 

к.т.н., доц. Орленко В.С. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чорненький В.І. (ХмНУ) 

Івасюнько О.Ю. (ХмНУ) 

 

Дослідження протоколів криптографічного захисту потоку 

інформації в IP-телефонії 

На сучасному етапі розвитку Internet-телефонії, телекомунікацій можливо 

спостерігати зростаючі обсяги трафіку Internet мереж зокрема в корпоративних 

мережах, а також в мережах Інтернет провайдерів, тут необхідно зазначити 

методи і технології, набір IPv4(6) - протоколів, методів і технологій, що 

забезпечують потік даних з комутацією пакетів у вигляді голосового 

спілкування в середовищі Інтернет мережі.  

Стандартизація протоколів, а також масове використання персональних 
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комп'ютерів операторами ІР-телефонії призвели до розробки спеціалізованого 

програмного забезпечення для Інтернет -телефонії, а також доступного 

програмного забезпечення (відкритим кодом), що дало поштовх розширювати 

можливості ІР-телефонії і використовувати криптографічні  алгоритми та 

алгоритми розподілу ключів для забезпечення надійності  в Інтернет -телефонії. 

Проведений аналіз наукових досліджень технологій ІР-телефонії в 

областях криптографічного захисту передачі інформації, забезпечення якості 

потоку даних з пакетною комутацією (передача голосових і медіа- файлів), 

надання якісних послуг IP-телефонії, архівація відео і голосової інформації, 

показав що на сьогодні питання безпечної Інтернет -телефонії є відкритим для 

сценарію точка-точка, у випадку не вироблення зазделегіть загального 

секретного ключа для операторів. Також залишаються відкритими питання як 

впливають ІРv4(6)- протоколи на виконання норм встановлених під час 

експлуатації безпечної ІР-телефонії, в роботах мало уваги приділено 

імовірнісно-часовим характеристикам (ІЧХ) Інтернет протоколів забезпечення 

безпечної технології ІР-телефонії. До загального недоліку розглянутих робіт 

слід віднести що в них, не описується така поширена атака на протоколи 

програмного розподілу ключів, як "зустріч посередині", тому виникає 

необхідність в розробці моделі нелегітимного абонента, яка буде враховувати  

атаку "зустріч посередині". 

Таким чином необхідно вирішити наступні задачі: розробка моделі 

нелегітимного абонента для оцінки рівня надійності безпечної ІР-телефонії; 

розробка методу оцінки параметрів ІР-протоколів програмного розподілу 

ключів між кореспондентами ІР-телефонії; розробка методу, на основі 

алгоритму Діффі-Хелмана, виявлення нелегітимного абонента, ІР - протоколів 

розподілу ключів між кореспондентами ІР-телефонії. 

 

Поляк І.Є. (ВІТІ) 

Кутовий В.І. (ВІТІ)  

Парамоненко О.О. (ВІТІ)  

 

Розрахунок електричних характеристик укороченого вертикального 

несиметричного вібратора короткохвильового діапазону 

Розробка малогабаритних дротових антен в діапазоні коротких хвиль є 

одним з напрямків розвитку антенної техніки. Такі антени необхідні для 

носимих радіостанцій, для організації радіозв’язку в русі на рухомих об’єктах, 

для забезпечення прихованості радіозв’язку. 

Складність рішення цієї проблеми полягає у тому, що при зменшенні 

геометричних розмірів антени, тобто її скорочені, суттєво змінюються її 

характеристики та параметри, зокрема коефіцієнт підсилення (G), смуга 

робочих частот (2∆𝑓), вхідний опір (𝑍A), ефективність (η
А

) антени в цілому. 

Існує ряд способів укорочення вертикальних несиметричних вібраторів із 

збереженням її характеристик і параметрів до прийнятних значень. 
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Найбільш простий та широко використовуваний спосіб укорочення 

дротових антен – укорочення індуктивністю. Сутність цього способу проста та 

очевидна. Зменшенням геометричних розмірів дротяної антени (це може бути 

симетричний або несиметричний вібратор, їх чисельні модифікації тощо) 

досягається перехід у режим роботи, який називається режимом великого 

подовження. Для такого режиму характерні наступні особливості: мале 

значення активної частини вхідного опору 𝑅A та велике значення реактивної 

частини вхідного опору ємнісного характеру 𝑋A. Для компенсації 𝑋A 

послідовно в антену включається котушка індуктивності 𝐿H, яка і дозволяє 

налаштувати антену в резонанс.  

Для налаштування в резонанс необхідно виконати наступну умову:  

𝑋H + 𝑋A = 0, 
де 𝑋A = jρ

A
ctg(𝑘ℎ) − реактивна частина вхідного опору; 𝑋H = ω𝐿H −

 реактивний опір котушки; ρ
A

= 60 (ln
ℎ

𝛼
− 1) − хвильовий опір антени. 

Підставляючи вирази для 𝑋H та 𝑋A у вихідну формулу отримуємо 

формулу для розрахунку значення 𝐿H − котушки індуктивності: 

𝐿𝐻 ≈
ρ

A
ctg(𝑘ℎ)

2𝜋𝑓
 

де f – частота робочого діапазону. 

Практика показує, що найбільший ефект укорочення буде в тому випадку, 

коли котушка укорочення встановлюється в максимумі струму в антені. 

Укорочення дротових антен за рахунок включення котушки 

індуктивності знаходить практичне застосування та широко використовується в 

інженерній практиці. 

 

к.т.н. Савран В.О. (ВІКНУ) 

Коноваленко О.І. (в/ч 3814) 

 

Контроль метрологічних параметрів датчиків температури в 

вимірювальних системах 

Сучасні технологічні процеси використовують в собі інформаційно-

вимірювальні системи. За допомогою яких отримується можливість з 

надвисокою якістю контролювати технологічні процеси в першу чергу в режимі 

реального часу. Такій контроль дозволяє своєчасно прогнозувати виявляти 

несправності на ранній стадії їх проявлення, діагностувати первинні датчики не 

припиняючи роботи самої системи. При системному інформаційному контролі 

використовують навіть недорогі температурні перетворювачі, наприклад 

термістори. За їх допомогою нескладно виявляти несправності як механічних 

механізмів, так і при контролі за параметрами електронної апаратури. Результат 

всякого вимірювання завжди містить похибку. Головним завданням будемо 

вважати визначення математичного виразу, який найбільш точно описує 

характеристику температурного датчика. По-перше було визначено, що з 

найменшою похибкою відображає характеристику первинного датчика 
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експоненціальна апроксимація. Це є досить очікуваний результат, тому що 

процеси нагрівання та охолодження об'єктів проходять за саме таким законом. 

На другому етапі - було визначення залежності точності математичної моделі 

від кількості знятих показань. Виявлено незначне погіршення точності із 

зменшенням числа значень. Чутливість даного типу датчиків залежить від 

ділянці характеристики, на якій він буде використовуватися. Дуже важливо 

дослідити весь діапазон вимірювань. 

Наступним було визначення похибки на одиничний зовнішній вплив. Для 

дослідження взяти штучні збої вимірювань, які перевищують очікуваний 

результат на 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 25 і 50%. Тут визначено, що при одиничному 

«збої» і збільшенні результату вимірювання на величину, не перевищуючу 1% 

від очікуваного величина абсолютної похибки збільшується незначно, 

збільшення відносної теж практично не відмічається. Однак, при збої до 10% - 

абсолютна зростає в 6 разів, відносна майже в 2 рази; при відхиленні до 50% - 

абсолютна зростає від 15 до 25 разів, відносна від 3 до 10 разів. Однак, часто в 

динаміці вимірювального процесу, під впливом всіляких зовнішніх чинників, 

можна зустріти і більш значні збої - похибки вимірів, які в рази перевищують 

математично очікувані значення. Так, дослідження показали в рази зростання і 

стосовних похибок. Як основний висновок слід зазначити, що з результатів 

експерименту випливає, що параметри вимірювальних інформаційних систем 

можна відстежувати, обробляючи експериментальні дані, наприклад, 

розділивши їх на два потоки, один з яких буде спрямований по прямому 

призначенню. Обробка другого дозволить своєчасно реагувати на збої 

інформації або контролювати справність вимірювальної апаратури (системи). 

 

Семчак О.М. (ВА, м.Одеса) 

 

Підсистеми визначення місця знаходження інформаційно-керуючих 

систем автономних рухомих об’єктів 

Останнім часом, в залежності від специфіки завдань та ризиків в бойової 

обстановці органів та засобів розвідки для отримання максимальних даних про 

об’єкти противника та передачі даних про місце розташування об’єктів 

противника. Проведений аналіз результатів бойових дій показує, що зростання 

зусиль на забезпечення розвідки сил та засобів противника в порівнянні 

останніх двох років зросло в 2-3 рази.  

На сьогоднішній день постає питання щодо визначення місця 

розташування рухомого об’єкта розвідки. Найбільш розповсюдженим способом 

визначення точки розташування рухомого об’єкта являється супутникова 

система навігації , на другому плані знаходиться застаріла інерційна система 

навігації. Проблема полягає в тому що супутникова система навігації являється 

не зовсім досконала та може мати вплив від зовнішніх джерел перешкод, що 

примушує нас сумніватися в отриманих даних, хоча дані являються найбільш 

точними. 

Проблема інерційної системи це передусім, досить висока вартість, 
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складність настройки перед початком руху, необхідність частих зупинок на 

опорних пунктах з відомими координатами для проведення корекції. Точність 

ІНС значною мірою залежить від плавності ходу рухомого об'єкта (агрегату) і 

від наявності опорних пунктів за маршрутом руху. Незважаючи на це, ІНС на 

гіростабілізованих платформах широко застосовуються на різних рухомих 

об'єктах. Початкове орієнтування ІНС проводиться на опорному 

(контрольному) пункті з відомими координатами за допомогою гіроскопічного 

пристрою (платформи), працюючого в режимі гірокомпасу, теодоліта і 

далекоміра. На орієнтування витрачається 8-10 хвилин. Корекція помилок ІНС 

здійснюється на короткотривалих (приблизно 20 с.) зупинках через кожні 8-10 

хв. руху. Кругова вірогідна помилка (КВП) визначення координат об'єкта за 

маршрутом руху, з урахуванням корекції, не перевищує 10 м. Хоча дана 

система навігації являється більш захищеною від впливу зовнішніх факторів. 

Рішення поставленого завдання покладається на автономний рухомий 

об’єкт (далі АРО), який отримує інформацію про зовнішнє середовище за 

допомогою датчиків і будує гіпотезу про своє місцезнаходження на основі 

обробки отриманих даних. Внаслідок цього рішення обох поставлених підзадач 

помітно ускладняється через те, що датчики мають деяку модель помилки, 

точно обчислити і нівелювати яку в загальному випадку неможливо. Тому АРО 

необхідно постійно коригувати дані про своє становище. Уточнення власних 

координат здійснюється за рахунок обчислення свого положення щодо деяких 

виділених об'єктів. Кожному виділеному об'єкту зіставляється опис, що 

дозволяє ідентифікувати його на кожному кадрі, на якому він присутній. Таким 

чином, SLAM дозволяє знайти автономному рухомому об’єкту власне 

місцеположення. 

к.пед.н, доц. Толок І.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Лєнков Є.С. (ЦНДІ ЗСУ) 

Бондаренко Т.В. (ВІТІ) 

 

Дослідження особливостей конструктивно - надійносної структури 

виробів озброєння і військової техніки 

Розробник складної техніки повинен мати методики кількісної оцінки 

впливу параметрів конструктивної структури технічного об'єкта на показники 

надійності (ПН) і вартість експлуатації (ВЕ), з метою використання їх при 

прийнятті тих чи інших конструктивних рішень, а розробнику математичних 

моделей, призначених для прогнозування ПН і ВЕ, необхідно розуміти 

механізми цього впливу і на основі цього забезпечити адекватність 

розроблюваних моделей. 

В якості ПН і ВЕ розглядаються: середнє напрацювання на відмову 

середній час відновлення і питома вартість експлуатації об'єкта. Вартість 

експлуатації розуміється у вузькому сенсі - враховується тільки вартість 

замінних елементів і вартість ремонтних робіт та використовуваних при цьому 

витратних матеріалів. Для отримання прогнозних оцінок ПН і ВЕ 

використовується раніше розроблена імітаційна статистична модель (ІСМ). 
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Вихідними даними для ІСМ є такі параметри об'єкта, як граф, що описує 

конструктивну структуру об'єкту, а також узагальнені параметри, що 

характеризують властивості безвідмовності, відновлюваності і вартості об'єкта. 

При моделюванні відмов в ІСМ виникає питання, відмови яких конструктивних 

елементів повинні в ІСМ імітуватися безпосередньо, відмови елементів 

нижнього конструктивного рівня або складових елементів деякого проміжного 

рівня. Моделювати відмови всіх простих елементів не реально, так як, з одного 

боку, їх кількість дуже велика, а, з іншого боку, недоцільно. 

Для будь-якого складового елементу складного об'єкта, що має відому 

ієрархічну конструктивну структуру, завжди можна розрахувати показники 

безвідмовності і потім використовувати їх в якості вихідних даних для ІСМ. 

Тому при застосуванні ІСМ вирішується завдання визначення вихідноїмножини 

конструктивних елементів, для яких повинно здійснюватися моделювання 

відмов. Конструктивна структура об'єкта описується графом (деревом) 

складається з множини вершин, що представляють окремі конструктивні 

елементи об'єкта і множиниребер, що з'єднують ці вершини. 

Елементи, в складі яких є інші елементи, називаються складовими. Якщо 

склад елемента не деталізується (не визначаються в його складі будь-які інші 

конструктивні елементи), то такий елемент називається простим. Простий 

елемент в дійсності може являти собою як завгодно складний технічний виріб. 

На нижньому рівні конструктивної структури розташовуються всі прості 

елементи. Глибина деталізації елементів при побудові графа повинна бути така, 

щоб в ньому були представлені всі потенційно знімні і замінні в процесі 

експлуатації елементи.  

 

Ципук О.Ю. (ВІТІ) 

 

Рекомендації щодо збільшення дальності зв’язку 

ультракороткохвильових радіостанцій виробництва компанії Harris 

Актуальність теми. В сучасних умовах невід`ємною складовою операції 

та бою є радіозв’язок. Питома вага сил і засобів радіозв’язку, які 

застосовуються у війнах і збройних конфліктах, постійно збільшується завдяки 

постійно зростаючій ролі засобів радіозв’язку у підвищенні бойових 

можливостей військ. 

УКХ зв’язок - зв’язок прямої видимості, який сильно залежать від 

рельєфу місцевості. Тому збільшення дальності радіозв’язку є важливим 

питанням для підвищення ефективності управління військами в ході операції 

(бойових дій). 

Мета роботи. Проаналізувати можливі шляхи збільшення дальності 

зв’язку УКХ  радіостанцій виробництва компанії HARRIS. 

Основна частина. В залежності від комплектації, УКХ радіостанції 

виробництва компанії HARRIS комплектуються різною кількістю (типом) 

антенних пристроїв. Для збільшення дальності зв’язку при роботі з інженерних 

споруд доцільно винести антени за межі споруди та підняття її на максимальну 
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висоту. При необхідності забезпечення зв’язку на відстані понад 10 км доцільно 

дві радіостанції конфігурувати як ретранслятор (одна на прийом, інша – на 

передачу). [1] 

Забезпечити зв’язок у русі з використанням наземних транспортних 

засобів для перевезення ретранслятора теоретично можливо, але через малу 

висоту підйому антен дальність зв’язку буде невеликою. Для таких випадків 

доцільно передбачати підйом ретранслятора на борту повітряних засобів 

(повітряна куля, БПЛА, літак). У такому разі радіус покриття буде значно 

більшим. Налаштування на параметри каналів ретранслятора повинно бути 

передбачено у всіх радіостанціях заздалегідь. І при необхідності, після запуску 

повітряного ретранслятора, абоненти зможуть використовувати його канали. 

Дальність зв'язку між станціями також залежить від потужності. 

Наприклад RF-7850M-HH має потужність 1Вт., 2Вт., 5Вт., а у режимі “High+” – 

10Вт. При використанні підсилювачів потужності (10 Вт та 50 Вт) та високо 

піднятих антен, дальність зв’язку можна збільшити до 40 км. [2] 

Висновок. Таким чином, використання підсилювачів потужності, підйом 

ретрансляторів на борту повітряних засобів та грамотний вибір антенних 

пристроїв дозволяє значно підвищити дальність зв’язку. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт компанії «Harris» [Ел. ресурс]. – URL: 

https://www.l3harris.com. 

2. RF-7850M-HH Багатодіапазонна портативна радіостанція. Посібник з 

експлуатації // Harris, 2015. – P/N: 10515-0461-4204 rev C. 193 с. 

 

Хоменко П.В. (ВІТІ) 

Ольський Є.Ю. (ВІТІ)  

Шиманський В.М. (ВІТІ) 

 

Забезпечення взаємодії різнорідних радіомереж ЗСУ 

В даний час на озброєнні Збройних Сил України (ЗСУ) перебувають  

радіозасоби різних виробників, зокрема компаній Harris, Aselsan, Motorola. Дані 

радіозасоби використовуються для забезпечення зв’язку у бойових підрозділах, 

які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил. При цьому 

зустрічна робота між радіостанціями різних виробників (без застосування 

додаткових технічних рішень) можлива лише у аналоговому режимі. Тому 

важливим завданням є забезпечення сумісної роботи різнорідних радіомереж 

ЗСУ у захищених від перехоплення та прослуховування противником режимах 

роботи.  

Одним із шляхів вирішення проблеми сумісної (зустрічної) роботи 

радіозасобів різних виробників та діапазонів, є використання апаратури 

внутрішнього зв’язку та комутації (АВЗК), яка випускається, зокрема, 

компаніями Harris (RF-7800I), Aselsan (ICS 6680) та іншими виробниками. 

У роботі розроблено варіант взаємодії між радіозасобами різних 

виробників за допомогою АВЗК RF-7800I виробництва компанії Harris. 
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При відповідних програмних налаштуваннях та наявності кабелів з 

відповідними роз’ємами для підключення радіозасобів різних виробників до 

АВЗК може бути реалізовано наступні функціональні можливості:  

- внутрішній зв’язок між членами екіпажу бойової машини; 

- зв’язок між членами екіпажу та зовнішніми абонентами з 

використанням радіостанцій, підключених до АВЗК; 

- управління будь-якою радіостанцією, підключеною до АВЗК, з 

робочих місць операторів; 

- шлюзування між різнорідними радіомережами, що дає можливість 

об’єднувати цифрові КХ, УКХ радіомережі різних виробників між собою, а 

також з телекомунікаційною мережею загального користування ЗСУ. 

Це дозволить підвищити ефективність функціонування системи зв’язку 

зокрема та ефективність системи управління в цілому. 

У роботі розроблено схеми підключення обладнання АВЗК при 

встановленні у транспортні засоби (командно-штабні машини та лінійні бойові 

броньовані машини), файли конфігурації програмних налаштувань АВЗК та 

радіостанцій, які передбачають мережеві налаштування з урахуванням 

необхідності забезпечення взаємодії різнорідних радіомереж (голосовий 

зв'язок, у тому числі ІР-телефонія, та передача даних). Крім того, у рамках 

досліджень наукової роботи практично виготовлено макети цифрової системи 

внутрішнього зв’язку RF-7800I на базі командно-штабної машини (КШМ) та на 

базі бронемашини (танку Т-64), які використовуються у начальному процесі. 

 

Цімура Ю.В. (ВІТІ) 

Гопанчук Ю.О. (ВІТІ)  

                                                        Проскуріна М.М. (ВІТІ)  

 

Аналіз методів розширення спектра сигналів у завадозахищених 

системах радіозв’язку  

На сьогодні здатність успішно функціонувати в умовах наявності та 

впливу навмисних завад противника є однією з найважливіших вимог до 

військових систем та засобів радіозв’язку. 

Серед методів вирішення цього завдання особливе місце займають 

технології розширення спектра сигналів, основними з яких є наступні: 

1) пряме розширення спектра, або шумоподібні сигнали (ШПС); 

2) надширокосмугові сигнали (НШСС); 

3) псевдовипадкове перестроювання робочої частоти (ППРЧ). 

ШПС володіють високою прихованістю за рахунок низької спектральної 

щільності потужності спектра сигналу. Такі сигнали використовуються у 

малопотужних радіостанціях Micronet PSTR 0.04 вітчизняного виробництва. 

Надширокосмугові системи з використанням надкоротких імпульсів та 

без гармонійної несучої забезпечують вищу прихованість, порівняно з 

шумоподібними. Однак, на сьогоднішній день через низку проблем на практиці 

дальність зв’язку у системах з НШСС не перевищує сотень метрів.  
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Найбільш поширеною технологією розширення спектра, що 

застосовується у військових системах радіозв’язку, є ППРЧ. Радіолінії з ППРЧ 

володіють гіршою прихованістю, порівняно з ШПС та ШШСС, у той же час 

вони, як показує аналіз тактико-технічних характеристик, забезпечують 

завадозахищену роботу з більш високими швидкостями передачі даних. Саме 

ППРЧ використовується для забезпечення завадозахисту у сучасних тактичних 

радіозасобах виробництва компаній Harris, Aselsan, Elbit Systems та ін. 

Аналіз методів розширення спектра показує, що кожен з них може знайти 

своє застосування у військовій техніці радіозв’язку для забезпечення високої 

завадозахищеності передачі інформації. 

Так, для підрозділів, де потрібно забезпечити високу прихованість, 

зменшити ймовірність розкриття противником факту роботи радіозасобів, 

пріоритетним є використання шумоподібних та надширокосмугових систем. У 

радіомережах, де в першу чергу необхідно досягти високої пропускної 

спроможності, доцільним є використання технології ППРЧ. 

Напрямком подальших досліджень є практична оцінка (як за допомогою 

імітаційного моделювання, так і шляхом проведення натурних експериментів) 

завадозахищеності засобів радіозв’язку в умовах різних типів навмисних завад. 

При цьому моделювання навмисних завад можна здійснювати шляхом 

виготовлення генераторів сигналів з заданими параметрами, або за допомогою 

сигналів, створюваних іншими радіозасобами. 

 

Ярошевська О.Б. (ОНУ ім.І.І. Мечникова) 

Ільїних А.А. (ОНУ ім.І.І. Мечникова) 

д.т.н., проф. Гунченко Ю.О. (ОНУ ім.І.І. Мечникова) 

 

Пристрій для первинної діагностики стану здоровя в домашніх та 

польових умовах 
Вчасне виявлення проблем зі здоров’ям, зокрема хвороби COVID-19, є 

актуальною науково-технічною проблемою у військовій справі через тривале 

знаходження військовослужбовців в умовах підвищених фізичних навантажень. 

У статі описано пристрій, який здатний вимірювати основні показники 

життєдіяльності організму та здійснювати первинну діагностику стану здоров’я 

людини. До таких показників входить частота пульсу, рівень насиченості крові 

киснем та температура тіла. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

вони є одними з показових ознак при діагностиці COVID-19, серцево-судинних 

захворювань, які серед неінфекційних захворювань є основною причиною 

передчасної смертності в більшості регіонів України, а також деяких інших 

захворювань, що супроводжуються підвищенням пульсу та температури, а 

також зниженням рівня кисню в крові людини. 

Пристрій заснований на платі мікроконтролера Arduino. Вона 

відрізняється від інших високою функціональністю й водночас доступною 

ціною, що дозволяє створити велику кількість аналогічних пристроїв для 

оснащення військовослужбовців без значних фінансових витрат.  
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Для проекту даного рівня складності достатньо використати одну з таких 

плат як Arduino Nano, Arduino Uno або Arduino Mini. Найбільш 

функціональною з них є Arduino Uno, при цьому дана плата має невеликі 

розміри й може бути поміщена разом із датчиком вимірювання пульсу, 

температури та рівня кисню в крові, а також всіма необхідними з’єднуючими 

дротами у спеціальний корпус, який буде зручно як тримати вдома, так і носити 

з собою. 

Для використання пристрою в місцях з відсутністю швидкого доступу до 

джерел електроенергії можна забезпечити систему вбудованим акумулятором, 

за допомогою якого вона буде працювати як автономний пристрій. 

Аналогом плати Arduino є однокристальна мікросхема ESP8266. Серед її 

переваг варто відзначити більший об’єм пам’яті, а також вбудований модуль 

Wi-Fi для спрощеного підключення до бездротової мережі Інтернет і 

розширення можливостей зберігання та аналізу інформації. Проте, Arduino має 

більшу кількість аналогових та цифрових портів і достатньо потужний 

контролер для підключення великої кількості зовнішніх модулів та датчиків. 

Arduino Uno також створена як готова макетна плата, для якої випущено багато 

розширень (шилдів), що значно спрощує роботу з нею порівняно з усіма 

іншими системами. 

Таким чином, в роботі запропоновано пристрій, що дозволяє проводити 

первинну діагностику стану здоров’я людини. Він є недорогим та зручним у 

використанні як в домашніх, так і в польових умовах завдяки можливості 

автономної роботи, що робить його доступним для використання у військовій 

справі. 
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СЕКЦІЯ № 4 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 
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Алзубі К.С. (НДІПП) 

 

Мета та завдання військово-цивільних адміністрацій 
Удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності 

військово-цивільних адміністрацій має особливе значення для забезпечення як 

державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, так і для 

реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина. Невід’ємною 

умовою є коректне визначення і законодавче закріплення вказаних мети та 

завдань. 

На нашу думку, мета утворення та функціонування військово-цивільних 

адміністрацій полягає у забезпеченні безпеки і нормалізації життєдіяльності 

населення та правопорядку, сприянні діяльності Збройних Сил України і 

Служби безпеки України у протидії актам збройної агресії, терористичним 

актам і диверсійним проявам, а також створенні умов для передачі 

територіальним громадам конституційно закріпленого права на місцеве 

самоврядування  в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема 

в районі проведення операції Об’єднаних сил.  

До завдань військово-цивільних адміністрацій належать:  

1)  загальні завдання, тобто такі, що притаманні органам місцевих 

державних адміністрацій та органам місцевого самоврядування України: 

а) забезпечення дії Конституції та законів України; 

б) забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення та 

правопорядку в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в 

районі проведення операції Об’єднаних сил; 

2)  спеціальні завдання, тобто ті, що викликані особливістю тимчасових 

умов, зумовлених збройною агресією Російської Федерації: 

а) недопущення гуманітарної катастрофи; 

б) сприяння та надання всебічноі ̈ допомоги Збройним Силам України і 

Службі безпеки України у протидії актам збройної агресії, терористичним 

актам і диверсійним проявам, у тому числі ідеологічного та інформаційного 

характеру;  

в) забезпечення зв’язку та взаємодії між місцевим населенням й органами 

державної влади України і Збройним Силам України; 

г) створення умов для передачі територіальним громадам конституційно 

закріпленого права на місцеве самоврядуванняв районі відсічі збройної агресії 

Російської Федерації. 

Водночас, спеціальні завдання військово-цивільних адміністрацій у 

правоохоронній сфері та захисті національної безпеки, порівняно із місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на 

загальній частині України, враховуючи їх особливе місце серед інших органів 

виконавчої влади і специфіку умов, у яких вони функціонують, мають більш 

широкий діапазон та нормативно-правову визначеність. 
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Асатрян Т.Л. (МАУП) 

 

Підстави захисту майнових прав в умовах збройних конфліктів 

Людські права є найвищою соціальною цінністю, їх забезпечення та 

захист є прямим обов’язком держави. Зобов’язання держави стосовно поваги та 

захисту прав людини не зникають і в умовах збройних конфліктів. 

Право на захист цивільних прав та інтересів гарантується статтею 15 ЦК 

України, яка передбачає, що кожна особа має право на захист свого цивільного 

права у разі його порушення, невизнання або оспорювання [1].  

Зі змісту статті можемо зробити висновок, що підставами захисту є 

порушення, невизнання або оспорювання цивільних прав, в тому числі і 

майнових. При цьому слід враховувати наступні умови, за яких 

здійснюватиметься захист: 1) суд має встановити наявність в особи 

суб`єктивного права або охоронюваного законом інтересу, про захист яких 

особа звернулася до суду; 2) суд має з`ясувати наявність чи відсутність факту їх 

порушення або оспорення і відповідно ухвалити рішення про захист 

порушеного права або відмовити в захисті, встановивши безпідставність та 

(або) необґрунтованість заявлених вимог; 3) для ефективного судового захисту 

цивільного права або інтересу важливим є обраний зацікавленою особою спосіб 

захисту, який має відповідати природі такого права або охоронюваного законом 

інтересу, характеру незаконного посягання та бути ефективним. 

Як зазначає Управління Організації Об’єднаних Націй з координації 

гуманітарних справ у Огляді гуманітарних потреб у 2020 році, ситуація у 

постраждалих внаслідок конфлікту в Луганській та Донецькій областях на сході 

України продовжує негативно впливати на життя понад п’яти мільйонів людей, 

3,4 мільйона з яких потребують гуманітарної допомоги і захисту [2]. 

Серед інших порушень прав людини окремо слід вказати на порушення 

права на житло, землю та власність, що супроводжується низкою системних 

проблем, зокрема відсутність комплексного механізму щодо компенсацій 

майнових втрат; неналежний захист приватної власності, мародерство та 

подальше руйнування власності населення у зоні конфлікту.  

Усі ці події призвели до появи нової категорії справ, пов’язаних із 

відшкодуванням шкоди, заподіяної руйнуванням майна на сході України. 

Верховний Суд зробив висновки, що позивачі мають право на 

компенсацію від держави за невиконання державою свого позитивного 

матеріального та процесуального обов’язку за статтею 1 Першого протоколу до 

Конвенції. Відповідно до практики ЄСПЛ принцип верховенства права 

зобов’язує державу поважати і застосовувати запроваджені нею закони, 

створюючи правові й практичні умови для втілення їх в життя (п. 184 рішення 

від 22 червня 2004 року у справі «Броньовський проти Польщі», заява 

№ 31443/96) [3]. 

Необхідність встановлення компенсаційного механізму за 

пошкоджене/зруйноване майно в умовах збройного конфлікту підтверджена у 

численних рішеннях ЄСПЛ (зокрема, рішення у справах: Loizidou проти 
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Туреччини від 18 грудня 1996 року; Кіпр проти Туреччини від 10 травня 

2001 року; Myra Xenides-Arestis проти Туреччини від 7 грудня 2006 року; 

Chiragov and Others проти Вірменії [ВП] від 16 червня 2015 року, п. 199; 

Sargsyan проти Азербайджану [ВП] від 16 червня 2015 року) [3]. 

Слід зазначити, що навіть якщо держава не запровадила дієві 

компенсаційні механізми за пошкоджене/зруйноване майно в умовах збройного 

конфлікту на територіях, підконтрольних Уряду, це не має унеможливлювати 

захист права власності позивача, який гарантований Конституцією України. В 

нашому випадку Кабінет Міністрів України встановив механізм надання та 

визначення розміру грошової допомоги постраждалим (Постанова КМУ № 767 

від 02.09.2020) [4] 

Таким чином, для захисту майнових прав в умовах збройних конфліктів в 

порядку судового провадження, суд має встановити наявні підстави для 

задоволення позову та стягнення компенсації, оцінити конкретні обставини 

справи та спосіб захисту, який зокрема буде ефективним та сприятиме 

вирішенню проблеми по суті. 
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Асмолов Д.Є. (ВІКНУ) 

 

Діяльність Військової служби правопорядку з питань охорони та 

захисту військового майна 

Охорона та захист військового майна є одним з найважливіших питань з 

початку незалежності України та розбудови Збройних Сил в цілому, особливої 

актуальності це питання набуло після початку збройної агресії на сході нашої 

країни 

Збройні Сили України – складний, багатогранний механізм, для 

ефективності функціонування якого необхідне чітке правове врегулювання 

існуючих у ньому суспільних відносин. Детальної правової регламентації 

потребують практично всі сторони життєдіяльності цього військового 

формування. Серед цього важливе місце належить забезпеченню збереження 

військового майна.   

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2020_humanitarian_needs_overview_ua.pdf.


137 
 

Так, важливу роль у збереженні військового майна виконує спеціальне 

військове правоохоронне формування у Збройних Силах України – Військова 

служба правопорядку, однією з головних функцій яких є захист та збереження 

військового майна від розкрадання та інших протиправних посягань. 

Законодавець наділяє військове майно спеціальним правовим статусом – 

державне, збереження якого є одним із факторів підтримання обороноздатності 

та безпеки держави. 

Разом з тим можна констатувати, що роль і місце Військової служби 

правопорядку щодо захисту військового майна є якщо і не вирішальною, то 

ключовою. Служба правопорядку наділена законодавцем повноваженнями та 

обов’язками щодо захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та 

інших кримінально протиправних посягань. 

 

к.ю.н. Бериславська О.М. (ВІКНУ) 

 

Особливості взаємодії органів державної влади, Збройних Сил 

України та інститутів громадянського суспільства у сфері цивільно-

військового співробітництва 

В умовах триваючого збройного конфлікту на сході України 

актуалізується необхідність консолідації зусиль всього суспільства, 

впровадження нових підходів та принципів співпраці Збройних Сил України з 

органами державної влади, міжнародними організаціями та інституціями 

громадянського суспільства. 

Для створення ефективного механізму цивільно-військового 

співробітництва та сприятливих умов для виконання завдань, у тому числі для 

недопущення гуманітарної катастрофи в районах збройного конфлікту, 

необхідно в першу чергу дослідити правові основи взаємодії військового 

керівництва всіх рівнів з державною владою та цивільним сектором. 

Проаналізувавши визначення цивільно-військового співробітництва, 

наведені в керівних документах НАТО (AAP-06,2014; AAP-06, 2018; IMSM-

0129-2018) маємо зазначити, що основними категоріями через які воно 

розкрито є "узгодженість дій та співпраця", "спільна діяльність" та "спільна 

функція". При цьому цивільно-військова взаємодія визначається як комплекс 

дій, що базується на комунікаціях, плануванні та координуванні діяльності всіх 

підрозділів НАТО як під час проведення операцій, так і в процесі підготовки до 

них, що підвищує ефективність реагування в кризових ситуаціях (IMSM-0129-

2018). 

Відповідно до пункту 1.2 Положення про цивільно-військове 

співробітництво, цивільно-військове співробітництво Збройних Сил України 

(далі – ЦВС ЗС України) – систематична, планомірна діяльність Збройних Сил 

України по взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та громадянами у 

районах дислокації військових частин та підрозділів Збройних Сил України з 

метою формування позитивної громадської думки про діяльність Збройних Сил 
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України і забезпечення сприятливих умов для виконання покладених на них 

завдань та функцій [1]. 

Олійник В.М. звертає увагу на те, що аналіз "взаємодії" як філософської 

категорії через призму теорії систем та теорії діяльності дозволяє виділити такі 

основні положення: взаємодія існує лише за наявності двох і більше 

співіснуючих систем із суміжними функціями; взаємодія має місце тоді коли 

системи функціонують одночасно; наявність у взаємодіючих елементів схожих 

властивостей; при взаємодії змінюються якісні характеристики об’єктів 

взаємодії; здатність кожного об’єкту взаємодії виступати її ініціатором; 

можливість настання негативних і позитивних наслідків взаємодії; спільність 

мети, засобів та діяльності відокремлених взаємодіючих об’єктів [2, с.512]. 

Коропатнік І.М. у монографії "Взаємодія громадянського суспільства і 

Збройних Сил України: адміністративно-правові засади" (2016) вказує, що 

цивільно-військове співробітництво є складовою взаємодії Збройних Сил 

України з органами державної влади та місцевого самоврядування, інститутами 

громадянського суспільства та іншими суб’єктами [3, с.231].  

Відповідно до пункту 2.3 Положення про цивільно-військове 

співробітництво Збройних Сил України, затвердженого Наказом Генерального 

штабу Збройних Сил України від 20.12.2017 № 446, структурні підрозділи ЦВС 

ЗС України беруть участь у: 

вивченні можливостей місцевих органів влади, громадських, релігійних, 

міжнародних організацій щодо надання необхідної допомоги цивільному 

населенню у районах дислокації військових частин; 

організації взаємодії командування з цивільним населенням, місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими 

організаціями в районі виконання завдань за призначенням та у місцях 

постійної дислокації; 

плануванні заходів ЦВС у взаємодії з органами державної влади і 

місцевого самоврядування, військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, збройними 

силами інших держав в мирний та воєнний час;  

розробці, організації проведення заходів співробітництва Збройних Сил 

України з органами державної влади, міжнародними та неурядовими 

організаціями, координації дій щодо реалізації програм гуманітарної 

(благодійної) допомоги та здійсненні прогнозування можливих проблем 

гуманітарного характеру із наданням пропозицій щодо локалізації, 

нейтралізації або запобігання на ранніх стадіях тощо [1]. 

Таким чином, вважаємо, що цивільно-військова взаємодія, заснована на 

комунікаціях, плануванні та координуванні сприятиме виконанню військових 

завдань та досягненню військових та цивільних цілей в рамках спільного 

забезпечення безпеки. 

Список використаних джерел: 
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к.ю.н. Бобров Ю.О. (УПЗ ГШ ЗСУ) 

 

Питання організації правового забезпечення Операції об'єднаних сил 

Збройна агресія Російської Федерації проти України, котра розпочалась у 

лютому 2014 року, наслідком якої стали анексія Автономної Республіки Крим 

та окупація окремих районів Донецької і Луганської областей засвідчили, що 

наша держава не була готова до військового втручання з боку північного сусіда.  

Набутий більш як за 7 років війни досвід збройного протистояння 

підтверджує тезу окремих політиків та військових про те, що гідну відсіч 

агресору наша держава може дати лише у разі об'єднаних зусиль не тільки усіх 

силових відомств сектора безпеки і оборони, а й органів влади країни. В 

теперішній воєнно-політичній обстановці Україна повинна розраховувати перш 

за все на власні сили і, не зважаючи на те, що головним варіантом вирішення 

питання територіальної цілісності нашої держави є політичний, нам слід 

готувати і військовий варіант відновлення суверенітету і територіальної 

цілісності України. 

У разі “Хорватського варіанту” вирішення конфлікту, потребуватиме 

ретельної розробки планування операції об'єднаних сил з повернення 

анексованих та окупованих територій. При цьому, важливим буде врахування 

норм міжнародного гуманітарного права у разі застосування Збройних Сил 

України та інших складових сил безпеки і оборони держави у ході цієї операції. 

Очевидним є те, що при загостренні конфлікту та вирішення його 

силовими методами, противник застосує гібридний влив на нашу державу, 

використовуючи легітимні міжнародні безпекові організації. При цьому, 

агресор буде звинувачувати українських військових у порушенні норм і правил 

ведення війни, закріплених у Женевських конвенціях 1949 року, Додаткових 

протоколах до них, рішеннях ООН та міжнародних договорах у цій сфері. 

Досвід російсько-грузинського конфлікту 2008 року є прямим підтвердженням 

цьому. Тому, важливим є участь юридичних радників не тільки при плануванні 

бойової операції, а й при вирішенні окремих стратегічних і тактичних завдань 

підрозділами об'єднаних сил у ході операції військ (сил).  

Ретельне планування та реалізація заходів правового забезпечення  під 

час операції об'єднаних сил відіграватиме важливу роль та матиме прямий 

вплив на боєздатність і боєготовність підрозділів ЗС України та інших 

складових сил безпеки і оборони держави. Оскільки, переконання військових в 

тому, що вони діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного 

права під час воєнного конфлікту, сприятиме високому бойовому духу наших 

https://cimic.com.ua/kerivni-dokumenti-z-pitan-cvs-zsu
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захисників і, найголовніше, унеможливить притягнення їх до відповідальності 

за порушення норм і правил ведення війни.  

Таким чином, військовому командуванню слід забезпечити належну 

діяльність юридичних радників на усіх етапах бойової операції – від 

планування і до безпосереднього застосування військ (сил).  

 

д.ю.н. Боброва Ю.Ю. (ВІКНУ,  

суддя Біловодського районного суду Луганської області) 

 

Інтеграція ґендерної рівності у Збройні Сили України 

Інтеграція ґендерної рівності до сектору безпеки, оборони і воєнного 

захисту держави важлива для будь-якої країни з таких підстав: 

– забезпечення дотримання універсальних принципів прав людини; 

– підвищення ефективності управлінських рішень, прийнятих за участі 

чоловіків і жінок; 

– використання ґендерної рівності забезпечує дотримання балансу як в 

оперативному управлінні, так і в перспективі. 

Початком реалізації ґендерної перспективи в Україні став Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Указ 

Президента «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів 

виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». Разом з тим із статті 6 вищезазначеного закону слідує, що для 

чоловіків обов’язкова військова служба не може вважатися проявом 

дискримінації за ознакою статті, а законодавство дозволяло жінкам займати на 

військовій службі в основному «мирні посади».  

Запроваджені у 2016 році зміни дозволили жінкам обіймати посади не 

тільки зв’язківців, бухгалтерів або кухарів, як це передбачалося раніше діючим 

порядком, а й гранатометників, снайперів та інші понад 100 бойових 

спеціальностей. Призначенню повинна передувати відповідна підготовка у 

навчальних закладах Збройних Сил України з урахуванням рівня фізичної 

підготовки та здатності до морально-психологічного навантаження в бойових 

умовах.  

З 2018 року законодавчі зміни дозволили приймати жінок на службу за 

контрактом та до рядів Збройних Сил України, в яких практично урівняли 

чоловіків і жінок в їх правах за винятком питань забезпечення охорони 

материнства і дитинства. То ж, жінки на рівні з чоловіками отримали права 

призиватися на військову службу, поступати в добровільному порядку (за 

контрактом), зараховуватися до військового резерву, перебувати в запасі, 

знаходитися на військовому обліку.  

Указаний нормативний акт також зняв раніше діючі обмеження віку 

служби для жінок з 18 до 40 років – як за призовом, так і за контрактом. 

Скасовано і обмеження можливості проходити військову службу за контрактом 

особам офіцерського складу. Раніше таке право жінки мали тільки до 40 років, 

зараз – до граничного віку перебування на військовій службі офіцерського 
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складу. Відмінені обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та 

звільнено вагітних жінок від проходження зборів, а тих, що мають дітей до 14 

років – від несення нарядів без їх згоди.  

Однозначно, правовий статус військовослужбовців-жінок станом на 

сьогодні покращено; збільшилася їх чисельності, у тому числі й на вищих 

військових посадах. Законом закріплено принцип рівноправного проходження 

військової служби жінок та чоловіків, рівноправного доступу до посад і 

військових звань. З метою забезпечення ґендерної рівності відповідно жінки і 

чоловіки отримують і рівний обсяг відповідальності згідно із обов’язками на 

військовій службі. Дані законодавчі зміни позитивно вплинули на ґендерну 

структуру сектора безпеки та оборони.  

 

Бордюг О.В. 

(Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації) 

 

Актуальні питання військової стандартизації та  запровадження 

стандартів НАТО 

Важливим етапом процесу запровадження стандартів НАТО є вивчення 

та порівняльний аналіз стандарту НАТО з національною нормативно-правовою 

та нормативною базою. В ході аналізу визначаються спільні галузі та значні 

відмінності, можливість запровадження, часові параметри, фінансові витрати, 

порядок проведення заходів тощо. Саме на підставі цього аналізу приймається 

рішення щодо доцільності та обсягів запровадження стандарту НАТО.  

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про національну 

безпеку України”, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Стратегії 

національної безпеки України, Військової доктрини України та інших 

доктринальних документах щодо безпеки та оборони, метою України є 

членство в НАТО. Одним із шляхів досягнення цієї мети є набуття Збройними 

Силами України необхідних спроможностей для виконання завдань оборони 

держави з одного боку та досягнення взаємосумісності зі збройними силами 

Альянсу – з іншого.  

Одним з основних інструментів досягнення взаємосумісності в НАТО 

вважають стандартизацію. Система стандартизації НАТО визнана 

найрозвиненішою та найефективнішою системою міжнародної військової 

стандартизації. Стандартизація сприяє досягненню, підтриманню та 

удосконаленню взаємосумісності як між військами (силами) Альянсу, так і між 

військами (силами) НАТО та країн-партнерів. Стандартизація у підтримку 

взаємосумісності є не самоціллю, а одним із ключових факторів підвищення 

спроможностей. 

Аналізуючи кроки, зроблені Україною, і зокрема Міністерством оборони 

України, на шляху реформування системи військової стандартизації за останні 

роки, можна відмітити значний прогрес в адаптації українського законодавства 

та керівних документів Міністерства оборони України щодо військових 
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стандартів до основоположних принципів, стандартів та процедур НАТО з 

метою набуття необхідної взаємосумісності зі збройними силами Альянсу.  

Кількісні показники запроваджених стандартів НАТО не завжди свідчать 

про якість. Крім того, деякі стандарти з часом втрачають чинність, 

приймаються нові, і тому потрібен постійний моніторинг не тільки 

національних військових стандартів, а й стандартів НАТО, на основі яких 

розроблялися національні, щоб забезпечити їх актуальність та відповідність 

оригіналу. 

Система військової стандартизації забезпечує безперервний процес, 

направлений на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері 

оборони шляхом створення та підтримання відповідних норм та правил, і, як й 

інші системи, вона потребує постійного удосконалення відповідно до потреб 

часу та вимог оборони. 

Брижеватий В.В. (ВІКНУ) 

 

Досвід функціонування Військової поліції у США, Казахстані, Канаді 

Охорона прав людини у державі є однією з фундаментальних основ її 

існування. Забезпечення охорони прав людини в сучасному світі покладається 

переважно на окремі правоохоронні органи, що як правило визначається в 

конституційних нормах. 

Для вивчення та дослідження проблематики Військової поліції здійснено 

правовий аналіз досвіду функціонування Військової поліції у США, Казахстані, 

Канаді, вивчення окремих аспектів правової сутності військової поліції та 

отримання висновків щодо стану їх регулювання й відповідне формулювання 

пропозицій щодо формування Військової поліції в Україні. Нами досліджено 

перелік окремих орієнтирів, на які наша держава може звернути увагу при 

формуванні власної концепції створення та функціонування військової поліції 

як правоохоронного органу, що забезпечуватиме охорону прав та свобод 

людини у військовій сфері діяльності держави. 

Ми вважаємо за необхідне проведення правової реформи щодо 

перетворення Військової служби правопорядку на Військову поліцію. 

Створення Військової поліції з наданням їй повноважень для реалізації таких 

завдань як запобігання вчиненню, виявлення і припинення злочинів та інших 

правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, 

правоохоронних органах спеціального призначення та інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів України у межах наданих 

повноважень, досудове розслідування злочинів та кримінальних проступків 

пов’язаних з проходженням військової служби, вчинених 

військовослужбовцями, а так само корупційних злочинів вчинених 

працівниками та державними службовцями Міністерства оборони України і 

Збройних Сил України, виявлення причин, передумов та обставин злочинів та 

інших правопорушень, вчинених військовослужбовцями, працівниками, а 

також інших злочинів вчинених у військових частинах та на військових 

об’єктах та інших завдань, які мають бути покладені на Військову поліцію. 
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Таким чином, можемо констатувати, що є необхідним прийняття 

відповідного нормативно-правового акту, який би запроваджував вище вказану 

правову реформу, й тим самим забезпечив би ефективну реалізацію функції 

держави щодо забезпечення правопорядку у військовій сфері. 

 

к.ю.н. Громова М. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

Наближення професійного розвитку наукових працівників ЗС 

України до «acquis ЄС» 

Актуальність теми. Безпосередньою темою наукового дослідження є 

професійний розвиток працівників ЗС України. Однак, дану тему неможливо 

розкрити без врахування необхідності гармонізації законодавства в цій сфері до 

acquis ЄС.  

Тези. Згідно з преамбулою Конституції України, європейський та 

євроатлантичний курс України затверджений як незворотній. Наближення 

законодавства має відбуватись виходячи з Угоди по асоціацію між Україною та 

ЄС (ратифіковано ЗУ від 16.09.2014 року), зокрема, її частин, що присвячені 

гармонізації українського законодавства з правом ЄС.  

Вислів «acquis ЄС», який прийшов на заміну «acquis communautire» (все 

законодавство Європейського співтовариства), використовується в багатьох 

офіційних документах ЄС та означає весь правовий спадок ЄС. Зокрема, він 

використаний у самій Угоді між Україною та ЄС (див. преамбулу). Відповідне 

наближення законодавства, його гармонізація може відбуватись у формі так 

званого «добровільного наближення» – наближення до окремих актів «acquis 

ЄС» без зобов’язання. Отже, при вирішенні питань удосконалення діючих 

правових  процедур, зокрема, механізму реалізації професійного розвитку 

наукових працівників ЗС України, необхідно виходити з необхідності 

врахування досвіду країн ЄС та можливості його інтегрування в національну 

правову систему. 

Як видно зі статті 179.1 Договору о функціонуванні ЄС, зміцнення 

науково-технічної основ є однією з цілей ЄС, а створення Європейського 

дослідницького простору сприятиме обміну науковим знанням та технологіям, 

заохочуватиме до підвищення конкурентоспроможності. В травні 2011 року у 

ЄС були затверджені Європейські стандарти дослідницької кар’єри. В даному 

документі перераховані загальні для наукових дослідників кар’єрні ступені, 

кроки, вимоги та компетенції. Однією з особливостей є «нейтральність до 

сектору», тобто застосування даних стандартів відбувається незалежно від 

сфери діяльності, правового статусу закладу (приватний чи державний) тощо. 

Дані стандарти беруть за основу базове визначення поняття «дослідник», 

сформульоване у Frascati Manual наступним чином: «дослідниками є 

професіонали, які замаються концепціями або створенням нових знань, 

продуктів, процесів, методів та систем, а також сконцентровані на управлінні 

проектами».  
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к.ю.н. Гущин О.О. (ВІКНУ) 

Тріус М.В. (ВІКНУ) 

 

Концепції гуманітарної інтервенції та обов’язку із захисту в сучасних 

міжнародних відносинах 

Сучасна історія переконливо свідчить, що основним світовим гравцям з 

тих чи інших причин часто вигідно втручатися у різноманітні конфлікти, а 

також застосовувати силу для забезпечення особистих інтересів. Але навіть 

“перші скрипки” світового безпекового оркестру воліють про певний рівень 

легітимності сили, чим має бути правомірний, визнаний міжнародною 

спільнотою привід. 

Наразі проблематика такого політико-правового феномену, як 

гуманітарна інтервенція, є прерогативою здебільшого дослідників (в основному 

юристів та політологів) теоретичного спрямування. Навіть більшості юристів 

відомі лише дві “класичних”, передбачених Статутом ООН, підстави для 

застосування сили в міжнародних відносинах – невід’ємне право нації на 

самозахист (самооборону) та консенсус у Раді Безпеки з позитивним 

голосуванням її постійних членів. Широкі кола громадянського суспільства та 

профільні державні інституції з політико-правовим обґрунтуванням концепції 

“Обов’язок захищати” практично не знайомі. 

На початку 20-го століття міжнародне право не мало на меті поставити 

війну поза законом. Тоді під терміном “війна” розумілося збройне зіткнення 

держав. Його норми формалізували оголошення війни, порядок укладення 

перемир’я, встановлювали певні способи ведення війни і обов’язки її учасників. 

Жахливі наслідки Першої світової війни зумовили глобальне 

переосмислення необхідності війни як явища.  

Вагомим кроком світової спільноти у намаганні досягнути сталого миру 

стала поява Ліги Націй – першої міждержавної організації, створеної з метою 

досягнення миру і безпеки між народами. Проте на практиці запобігти 

локальним та наступному глобальному конфлікту вона виявилась 

неспроможною. Рушійною силою неефективності організації була відсутність 

чіткого механізму врегулювання збройних конфліктів та відсутність 

беззастережної заборони війни. 

Після невдалої Ліги Націй у 1945 році створено Організацію Об’єднаних 

Націй для підтримання світового миру і безпеки. Людство знову замислилося 

над правомірністю збройних конфліктів, але навіть створення ООН не дало 

очікуваних результатів. 

Якщо раніше втручання у справи інших держав відбувалося через 

переслідування власних інтересів, то тепер ними стали міркування 

гуманітарного характеру – захист цивільного населення від кривавих наслідків 

громадянських війн (Боснія, Східний Тимор, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Сомалі). 

Наразі втручання у внутрішні справи т. зв. недієздатних держав (failed states) у 

контексті міжнародного права часто розглядаються як допустимі дії, якщо 

мають на меті припинення порушень прав людини або людських страждань. 
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Проте трапляються випадки, коли держави застосовують цю концепцію для 

забезпечення власних інтересів, нехтуючи принципами міжнародного права. 

Дослідження проблематики гуманітарної інтервенції в контексті 

концепції “Обов’язок захищати” є актуальним для забезпечення безпеки нашої 

держави зокрема та світової безпеки в цілому. 

У 1987 році її було сформульовано Б. Кушнером, засновником руху 

“Лікарі без кордонів”, що означало права і обов’язки міжнародної спільноти 

втручатися, не дивлячись на суверенітет в справи інших держав, з метою 

захисту прав людини. У 1999 році доктрину гуманітарної інтервенції 

сформульовано президентом США Б. Клінтоном як право військового 

втручання світової спільноти під лозунгом захисту прав людини. 

Правовий режим “гуманітарна інтервенція” до сьогодні не набув 

нормативно-правового визначення, проте її можна визначити як застосування 

збройної сили проти інших держав із метою припинення практики порушення 

прав людини або створення сприятливих умов для їхньої реалізації. В її основі є 

теза про те, що гуманітарна катастрофа не може вважатися суто внутрішньою 

справою тієї чи іншої держави і що світова спільнота не лише має право, але й 

зобов’язана втручатися в гострі гуманітарні кризи з метою їх оперативного 

вирішення.  

На даний час концепції гуманітарної інтервенції та обов’язку із захисту 

хоч і не закріплені в Статуті ООН, проте є визнаною міжнародною спільнотою і 

активно застосовується впливовими державами, що спричиняє зловживання в її 

використанні. Яскравим прикладом цього є дозвіл Ради Федерації – верхньої 

палати парламенту Російської Федерації на застосування збройних сил на 

території України від 1 березня 2014 року, аргументований 

“…екстраординарною ситуацією, що склалась на Україні, загрозою життя 

громадян Російської Федерації, наших співвітчизників, особового складу 

військового контингенту…”. 

Таким чином досліджувані концепції, навіть за умови їх гуманітарної 

спрямованості мають чимало прогалин, які використовують агресивні держави, 

а тому їх слід всебічно досліджувати та вдосконалювати, унеможливлюючи 

неправомірне застосування. 

Дегтярьов Д.О. (МАУП) 

 

Об’єкти демократичного цивільного контролю над силами оборони 

України 

Питання визначення об’єкта є надзвичайно важливим для побудови 

ефективної системи демократичного цивільного контролю, адже саме 

особливості об’єкта визначають зміст контрольної діяльності, специфіку форм і 

методів її здійснення.  

Визначення сил оборони міститься у ч.1 ст.1 Закону України «Про 

національну безпеку України». Законодавець відніс до їх складу Збройні Сили 

України, а також інші утворені відповідно до законів України військові 

формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального 
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призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами 

України покладено функції із забезпечення оборони держави. Як можна 

побачити, вказане легальне визначення включає чотири категорії органів 

(військових формувань), яких слід розглядати як об’єкти демократичного 

цивільного контролю: а) Збройні Сили України (далі – ЗСУ); б) інші, відмінні 

від ЗСУ, військові формування; в) правоохоронні органи; ґ) розвідувальні 

органи; г) органи спеціального призначення з правоохоронними функціями. 

Спільною ознакою всіх вказаних суб’єктів є виконання ними, як основної або 

як супутньої, функції із забезпечення оборони держави. 

Найбільшу ступень правової визначеності має правовий статус ЗСУ як 

об’єкта демократичного цивільного контролю, оскільки і поняття, і структура 

цього військового формування визначено у Законі України «Про Збройні Сили 

України» (ст. 1, 3). До другої категорії об’єктів демократичного цивільного 

контролю належать інші військове формування, під якими, відповідно до ст.1 

Закону України «Про оборону України», належить створена відповідно до 

законодавства України сукупність військових з'єднань і частин та органів 

управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для 

оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і 

національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі 

збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом 

безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій. Закритого переліку військових 

формувань у правових актах не визначено, а аналіз законодавства у сфері 

оборони свідчить, що існує декілька видів військових формувань: військові 

формуванням з правоохоронними функціями, що входять до системи 

Міністерства внутрішніх справ України (Національна гвардія України), 

військові формування, які входять до системи державних органів спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, що не належать до системи 

виконавчої влади (військові формування Служби безпеки України), 

спеціалізовані військові формування, що входять до системи Міністерства 

оборони України (Державна спеціальна служба транспорту) та ін.  

 

Затинайко Р.М. (Білоцерківське зональне відділення ВСП) 

 

Правові засади діяльності дорожньо-комендантських служб 

Одним із завдань дорожньо-комендантської служби є організація 

обслуговування окремих військовослужбовців і автомобілів, а також невеликих 

команд, що прямують по військово-автомобільних дорогах. Питання 

розгортання таких пунктів на базі дорожньо-комендантських служб є достатньо 

актуальним, що пов’язано із слабким рівнем технічного забезпечення 

військовослужбовців, зокрема, застарілою військовою технікою, що може 

потребувати ремонту, у тому числі й під час руху військово-автомобільними 

шляхом. 

З метою організаційно-обслуговуючого забезпечення 

військовослужбовців та військової техніки, розгортаються пункти 



147 
 

обслуговування, які організаційно об'єднані у взвод обслуговування і ремонту. 

До складу взводу входять: пункти заправки пальним; технічної допомоги; 

продовольчий; відпочинку і обігріву; спеціальної обробки. 

Взвод обслуговування і ремонту розгортає пункти обслуговування по 

можливості в одному місці, як правило, в районі розгортання командного 

пункту дорожньо-комендантського батальйону. Район розгортання взводу 

обслуговування і ремонту повинен забезпечити зручність розміщення і 

функціонування пунктів, мати по можливості гарну природу маскування. Він 

повинен бути зручний для інженерного обладнання з метою організації захисту, 

оборони, охорони і маскування, сприятливим в санітарно-епідеміологічному 

відношенні і по можливості поблизу джерел води, придатних для використання.  

Організаційні пункти обслуговування входять у взвод обслуговування і 

ремонту дорожньо-експлуатаційної роти з такими штатними назвами: 

продовольчий пункт, пункт відпочинку та обігріву, пункт заправки, пункт 

технічної допомоги, пункт спеціальної обробки. Медичний пункт організаційно 

входить до складу дорожньо-комендантської роти. Обсяг роботи пунктів 

обслуговування залежить від інтенсивності руху на дорозі, характеру бойових 

дій, умов місцевості і пори року. 

При розгортанні пунктів обслуговування готуються майданчики для 

стоянки машин, ремонтуються або будуються під'їзні шляхи, влаштовуються 

щілини і притулки, відриваються окопи для організації оборони і маскування 

пунктів, район розміщення пунктів обладнується покажчиками. Розгортання 

пунктів включає: розвідку району розміщення; пристосування існуючих 

приміщень або зведення тимчасових будівель; розстановку в приміщеннях 

обладнання та інвентарю; підготовку під'їздів і позначення місць знаходження 

пунктів покажчиками; інженерне обладнання району розміщення; організацію 

захисту, оборони, охорони і маскування. 

Отже, з метою забезпечення належного рівня організаційного 

обслуговування військовослужбовців та військової техніки існує потреба у 

розміщенні спеціальних допоміжних пунктів на базі дорожньо-комендантських 

служб. Це сприятиме своєчасного отримання допомоги, зокрема, медичного, 

санітарно-гігієнічного, технічного чи іншого характеру. До того ж, 

військовослужбовцям має гарантуватися належний рівень матеріально-

побутового забезпечення. Окрему увагу варто звернути на те, що такий спосіб 

організаційного обслуговування військовослужбовців та військової техніки 

спрятиме проведенню оперативних заходів, спрямованих на ремонт військової 

техніки, що є особливо важливим у процесі підготовки чи ведення військових 

дій. 

Зіборєва О.Б. (МАУП) 

 

Розвиток військової освіти в Україні: історико-правові аспекти 

Визначення у Конституції України стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору обумовлює необхідність 
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удосконалення системи вищої військової освіти з тим, щоб остання відповідала 

викликам часу та сучасним потребам сектору безпеки і оборони. Це робить 

необхідним як переосмислення історичних національних традицій військової 

освіти, так і врахування зарубіжного досвіду підготовки офіцерських та 

сержантських кадрів. У свою чергу, вказане викликає потребу у систематизації 

наукових досліджень правового забезпечення вищої військової освіти, 

здійснених з моменту проголошення незалежності України. 

У будь-якій країні військова освіта виконує своє соціальне призначення, 

яке полягає у виконанні запиту держави на підготовку військових кадрів певної 

кваліфікації. При цьому зміст та організаційна структура військової освіти 

можуть мати значні відмінності. Особливо помітні такі відмінності при пошуку 

відповіді на питання про співвідношення військової та цивільної освіти: так, 

існують моделі, в яких ці два види освіти взаємно інтегровані, повністю або 

частково, але в інших моделях військова та цивільна освіти постають як 

повністю незалежні одна від одної.  

Ґенеза розвитку наукових досліджень правового забезпечення вищої 

військової освіти в Україні включає чотири етапи, кожен з яких має свої 

відмінності, обумовлені організаційними, економічними, політичними, 

правовими та іншими чинниками. Ці етапи включають наступні: 1) розбудови 

військової освіти незалежної України (1991-1998 рр.), у межах якого було 

сформовано Концепцію військової освіти в Україні (1997 р.). Зміст наукових 

досліджень охоплював питання спадковості у системі військової освіти та 

пошуку шляхів застосування національного досвіду у цій сфері; 2) період 

професіоналізації (1999-2006 рр.), у межах якого відбувається активне вивчення 

проблем військової освіти методами педагогічних, історичних, правових наук, 

формується понятійний та теоретико-методологічний апарат, узагальнюються 

національні та зарубіжні здобутки підготовки кадрів для збройних сил; 

3) період стагнації (2007-2011 рр.), у межах якого відбувається зменшення 

інтересу науковців до проблематики розвитку військової освіти, що було 

обумовлено комплексом об’єктивних та суб’єктивних причин; 4) період 

активізації наукових досліджень правового забезпечення військової освіти 

(2012 р.- по т.ч.), характерним для якого є міждисциплінарний характер 

наукових праць, широке використання зарубіжного досвіду, зокрема, країн 

Північноатлантичного Альянсу. 

Капінус О.Ю. (НУОУ) 

 

Суб'єкти управління військовим майном 

В Збройних Силах України майнові відносини, як і будь-які інші 

відносини мають адміністративно-управлінську та організаційну складову. Ми 

вважаємо ефективне управління військовим майном – одним із першочергових 

завдань органів військового управління.  

У статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах 

України" органами, які здійснюють управління військовим майном визначено 

Кабінет Міністрів України та Міністерство оборони України [1].  
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Іванов С.О. у свої праці "Правовий режим майна, закріпленого за 

військовими частинами" пропонує наступну ієрархічну схему управління 

військовим майном: КМУ встановлює порядок надання Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням об’єктів державного майна, 

Міноборони як найвищому галузевому органу виконавчої влади надаються 

повноваження щодо закріплення державної власності за військовими 

частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, а 

безпосереднє володіння та користування майном казни із статусом "військове" 

для виконання поставлених задач здійснюють військові частини як основні 

бойові та адміністративно-господарські одиниці [2, с.118]. 

Поділяючи думку автора, зазначимо, що Генеральний штаб здійснює 

заходи щодо розвитку Збройних Сил України, їх технічного оснащення, 

підготовки та всебічного забезпечення, визначення основ їх застосування [3]. 

Виходячи зі змісту Статуту Державного концерну "Укроборонпром", слід 

зазначити що функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю 

здійснює Кабінет Міністрів України, а Концерн в свою чергу здійснює 

управлінські повноваження відносно учасників Концерну [4]. Пунктом 7 

Постанови КМУ "Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил 

оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності" від 27 грудня 2018 р. № 1208 

визначено, що загальне управління системою логістичного забезпечення сил 

оборони під час їх застосування здійснюється Генеральним штабом Збройних 

Сил, який відповідно до наданих законодавством повноважень здійснює 

безпосереднє військове керівництво силами оборони. Безпосереднє управління 

логістичним забезпеченням сил оборони під час їх застосування відповідно до 

наданих законодавством повноважень здійснюється відповідним органом 

військового управління Збройних Сил, до повноважень якого належать питання 

організації логістичного забезпечення, командувачами відповідних угруповань 

сил оборони, а також керівниками відповідних центральних органів виконавчої 

влади, органів військового управління (органів управління), сили і засоби яких 

виконують специфічні завдання в інтересах створених угруповань сил оборони, 

але не увійшли до їх складу[5].  

Можемо зробити висновок що формування системи суб’єктів управління 

військовим майном триває, а тому говорити про вичерпний перелік таких 

суб’єктів неможна. Така наша точка зору базується ще і на тому, що 

управлінські повноваження щодо військового майна також можна досліджувати 

в широкому і вузькому розумінні. А це, звичайно, дозволить включити до 

системи суб’єктів управління військовим майном крім Кабінету Міністрів 

України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України, ще і Верховну Раду України, начальників та командирів відповідних 

військових формувань Збройних Сил України, а також окремих 

військовослужбовців та підприємства, установи і організації, які здійснюють 

господарську діяльність у Збройних Силах України та у сфері оборони в 

цілому.  
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д.ю.н. Карелін В.В. (ВІКНУ) 

 

До питання підтримання державного обвинувачення прокурором у суді 

Ст. 62 Конституції України зазначає, що особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

злочину [1]. У ч. 1 ст. 92 Кримінального процесуального кодексу України 

встановлений обов’язок доказування слідчим, прокурором та у відповідних 

випадках потерпілим [2]. Підтримання державного обвинувачення в суді 

прокурором є однією з основних конституційних засад судочинства (п. 5 ч. З ст. 

129 Конституції України) [1]. У п. 3 ст. 3 Кримінального процесуального 

кодексу України встановлено, що державне обвинувачення це процесуальна 

діяльність прокурора, що полягає в доведенні перед судом обвинувачення для 

забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення [2]. 

Доведення перед судом обвинувачення здійснюється шляхом 

доказування. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія 

кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

https://zakon.rada.gov.ua/go/23/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018


151 
 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, 

які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, 

що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є 

доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для 

схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування 

та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи 

винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, 

у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, 

пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 
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Керницький О.О. (НЦ ВСП ЗСУ) 

 

Особливості правоохоронної діяльності в Збройних Силах України 

Необхідним і важливим атрибутом держави, гарантом воєнного захисту її 

національної безпеки й стабільності в суспільстві виступають Збройні Сили, які 

Конституція України покладає оборону України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності. Обов’язковою умовою 

ефективного і якісного виконання Збройними Силами України покладених на 

них Конституцією України найважливіших функцій держави, є забезпечення 

належного рівня правопорядку і військової дисципліни у всіх органах 

військового управління та структурних підрозділах. В умовах, які постали нині 

перед нашою країною, злочинність у війську має особливий злоякісний 

характер. Причини злочинності у ЗСУ тісно пов’язані з причинами злочинності 

в державі, і є лише їх похідною. 

Аналіз зазначених чинників обумовлює необхідність вироблення 

особливого підходу до впливу на злочинність у ЗСУ, а також коригування 

повноважень суб’єктів такої діяльності. Адже війна здійснює радикальний 

вплив на всі соціальні процеси, у тому числі й злочинність. Запобігти 

злочинності можливо лише маючи відповідний потенціал протидії, тобто за 

умови функціонування дієвої системи органів правопорядку, зокрема 

військової поліції. 

У зв’язку з цим науковці висловлюють позицію, що одним із важливих 

факторів, які негативно впливають на стан законності й правопорядку у 

Збройних Силах, є недовершеність організаційно-правового механізму. До його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


152 
 

числа він відносить необхідність створення військової міліції, уповноваженої 

на здійснення у військах оперативно-розшукових та слідчих функцій.  

Вказане стосується системи військових правоохоронних органів 

(військова прокуратура, військова поліція, військова контррозвідка, військові 

суди), яка також повинна бути досить специфічна, орієнтована на армійське 

середовище як у мирний час так і в умовах особливого періоду. Ці органи не 

просто воєнізовані але й органічно зв’язані із структурою ЗСУ. 

Варто погодитись з думкою, що військовий правопорядок вимагає 

присутності, діяльності тих правоохоронних органів, для яких є природнім 

військовий устрій, які мають воєнну форму внутрішньої організації та загальної 

структури, що послідовно відтворює структуру військових формувань, 

відповідає військово-адміністративному поділу держави. 

 

доц. Коваль Ю.В. (ВІКНУ) 

 

Судові аспекти в секторі безпеки (досвід країн НАТО) 

Становище військовослужбовця як громадянина відрізняється від 

становища його цивільного колеги у багатьох аспектах. Виконуючи свої 

обов’язки, він іде на більший ризик, і це означає, що його життя наражається на 

небезпеку. Він має підкорятися законним наказам і військовій дисципліні, яка 

набагато жорсткіша, ніж умови праці будь якої іншої професії. Сьогодні 

окремий військовослужбовець який бере участь в операціях з підтримки 

встановлення миру більш вразливий і несе більшу відповідальність за 

застосування сили у складних ситуаціях, коли супротивник може бути будь-де. 

Замість цих особливих обставин військовослужбовцю дано право мати 

чітко прописані в законах своєї країни статус. Військова дисципліна і 

кримінальне право це особлива стаття. Загальноприйнято, що начальник 

уповноважений визначати покарання, але межі його влади обмежуються трьома 

чинниками, які варіюються від країни до країни. Перший полягає в обмеженні 

санкції які дозволяється йому застосовувати, другий – у праві апеляції 

покараного військовослужбовця наступному за старшинством прямому 

начальнику, а третій зобов’язує його передавати злочини, що визначенні у 

військових карним кодексом, на розгляд військового трибуналу. Начальник 

зобов’язаний повідомити про цю подію вищому командуванню, яке зможе 

передати справу до трибуналу, навіть якщо він наклав дисциплінарну санкцію. 

Не всі злочинні дії, скоєні військовослужбовцем, повинні розглядатися 

військовим трибуналом. У більшості країн закон власної країни поширюється 

на військовослужбовця навіть тоді, коли злочин вчинено за кордоном. Тут 

закон слідує за прапором. В Нідерландах військовий правовий кодекс 

застосовується тільки для злочинів, що стосуються основного завдання 

збройних сил. Щодо усіх інших злочинів, застосовується цивільний 

кримінальний кодекс. 

Військові суди мають великі недоліки, пов’язані із сумнівами в їх 

неупередженості та незалежності. Через це в деяких країнах військові суди 
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було скасовано (Норвегія, Франція, Німеччина). Німеччина та Нідерланди 

розв’язали проблему спеціалізації для розгляду справ військовослужбовців 

установою військових колегій декількох цивільних судів. 

Питання незалежної інспекції є делікатним у будь-якій організації, але 

особливо в закритій організації на зразок збройних сил. Командуючі видами 

збройних сил схильні вважати це грубим втручанням в їх внутрішні справи. 

Про це є істотним елементом демократії. З випадками корупції розбирається 

зовнішній урядовий суд аудиторів, але внутрішні процедури мають бути 

прозорими щоб скоротити до мінімуму ймовірність афер. 

Дедалі більше країн фундували посаду омбудсмена, щоб розбирати 

скарги громадськості щодо рішень, дій або упущень державної адміністрації. 

Омбудсмен дає рекомендації, але не може виносити зобов’язуючі рішення. 

Проте той факт, що знайдене ним стає надбання громадськості, є могутнім 

чинником на користь їх здійснення. Це відноситься і до тих менш численних 

випадків, коли існує окремий омбудсмен для оборони. Під різними назвами 

така офіційна особа діє в Австралії, Німеччині, Канаді, Португалії, Фінляндії, 

Швеції. 

В Німеччині Парламентський комісар в озброєних силах є членом 

законодавчого органу з необмеженим доступом на оборонні об’єкти. Його 

подвійне завдання полягає в охороні основних прав особового складу 

озброєння сил і допомоги бундестагу в розвитку парламентського контролю. 

 

Ковальчук К.М. (ВІКНУ) 

 

Військове право іноземних держав та міжнародних організацій 

Систему військової юстиції в Україні фактично було знищено 

проросійською владою, а це в свою чергу призвело до тотального зниження 

якості правового регулювання всього Сектору безпеки і оборони України. 

Нормативна база діяльності Сектору безпеки і оборони не відповідала 

викликам, що постали перед державою, військові формування не були 

належним чином укомплектовані ані особовим складом, ані озброєнням і 

військовою технікою. 

Високий рівень деморалізації військових і загальної неготовності до змін 

спричинив ряд неприємних, а іноді і фатальних випадків скоєння 

правопорушень з боку військових посадових осіб. 

Зважаючи на такий стан справ законодавець не міг не реагувати на це і 

почав відновлювати цілісну структуру і наповнювати зміст військового права в 

цілому. 

Багато країн-членів Північноатлантичного Альянсу, які від початку 

гібридної війни та агресії Росії надавали нашій державі допомогу (матеріальні 

засоби та методично-інструкторську діяльність), вже багато років, ще до їх 

об’єднання в єдиний військово-політичний союз, мали сталу систему 

регулювання правовідносин, де суб’єктами виступали військовослужбовці та 

держава. Також східні країни такі як Російська Федерація, Китайська Народна 
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Республіка, Індія, що перебувають у військових союзах (Організація Договору 

про Колективну Безпеку та Шанхайська Організація Співробітництва) мають 

власний досвід розвитку даної сфери. Досягнення ними певного рівня її 

розвитку означає, що ми зобов’язані розглядати їх досвід також. 

Безумовно, неможливо нехтувати досвідом окремих держав, що мають 

авторитет в світі, який базується на ефективній системі законотворення та 

законодавства (Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії, Російська Федерація, Китайська Народна 

Республіка). 

Ефективна система забезпечення оборони держави має бути побудовано 

на радикально новому розподілі та законодавчому закріпленні функцій, завдань 

та відповідальності всіх складових сил оборони у відповідності до принципів 

управління обороною, прийнятим у державах-членах НАТО. 

 

Коломійцев М.Д. (ВІКНУ) 

 

До питання самовільного залишення військовослужбовцями 

військової частини або місця служби  

Російсько-український збройний конфлікт, що призвів до окупації 

території Автономної Республіки Крим та агресії на Сході України, став стрес-

тестом на визначення готовності сектору безпеки й оборони до дій за 

призначенням і висвітлив низку системних прогалин у цій сфері. Однією із 

проблем є зростання кількості вчинення військовослужбовцями злочинів і 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушенням порядку несення 

військової служби. Не припиняються випадки ухилення військовослужбовців 

від проходження військової служби, зокрема самовільного залишення 

військовослужбовцями військової частини або місця служби. 

З початку проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних 

сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з усіх 

випадків самовільного залишення місця служби ознак злочину набуло 60 % 

таких випадків. З них до єдиного державного реєстру досудових розслідувань 

внесено відомості лише про 50 % таких злочинів, а кримінальне покарання 

призначене 30 % військовослужбовців, які їх вчинили. Тобто, майже у 85 % 

випадків ухилень від військової служби винні особи до кримінальної 

відповідальності до цього часу не притягнуті. 

У складі Збройних Сил України здійснення функцій щодо розшуку та 

затримання військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби або 

військову частину чи не з’явилися без поважних причин на військову службу у 

встановлений строк, покладається на Військову службу правопорядку у 

Збройних Силах України.  

Зауважимо, що діяльність Військової служби правопорядку, на яку 

чинним законодавством покладається функція з розшуку, затримання й 

доставляння злочинців до прокуратури або суду, потребує певного 
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удосконалення. Вважаємо, слід посилювати взаємодію Військової служби 

правопорядку з органами прокуратури, командуванням військових частин і 

підрозділів. До того ж бажано, щоб після встановлення факту самовільного 

залишення військовослужбовцем військової частини або вчинення іншого 

злочину проти порядку проходження військової служби, розшукові дії 

здійснювались, за можливості, якнайшвидше. Це дасть можливість розкрити 

злочин і затримати злочинця за «гарячими слідами», не допустити можливий 

перехід винного на бік незаконних збройних формувань, так званих ДНР і ЛНР, 

якщо йдеться про вчинення злочину на лінії зіткнення в районі проведення 

операції Об’єднаних Сил. 

к.ю.н. Кузьмич І.І. (ВІКНУ) 

Пастольник М.М. (НУОУ) 

 

Аналіз міжнародного законодавства, що стосується проведення 

службових розслідувань та перевірок у секторі безпеки і оборони із 

застосуванням поліграфа 

Для підготовки особового складу Збройних Сил України: поліграфологів 

відповідно до стандартів країн-членів НАТО для проведення службових 

розслідувань та перевірок, забезпечення кадрової безпеки, прозорості, 

об’єктивності у разі підготовки та прийняття кадрових рішень,  виявлення, 

протидія та запобігання корупції інших ризиків, що можуть виникати у процесі 

службової діяльності із застосуванням поліграфа розглянемо та здійснимо 

аналіз нормативно-правової бази, що стосується проведення службових 

розслідувань та перевірок у секторі безпеки і оборони та військових підрозділах 

країн-членів НАТО. 

Міжнародна практика засвідчує, що використання поліграфа 

використовується у більш як у ста країнах світу, серед яких є Сполучені Штати 

Америки, Японії, Туреччини, Ізраїлю, Бельгії, Індії, Канади, Китаю, Польщі, 

Словаччини, Словенії, Угорщини та ін. 

Проведений аналіз щодо рівня нормативно-правового регулювання 

поліграфа у реалізації питань, пов’язаних з розслідуванням вчинення злочинів 

ми можемо поділити на чотири групи: 

При дослідженні  законодавства зарубіжних країн  щодо застосування 

поліграфа було доведено що існують: 

- країни, в яких застосування поліграфа врегульовано окремим законом 

(США, Литва та Молдова); 

Порядок використання поліграфа у США визначений законами «Про 

допустимість застосування поліграфа у всіх випадках можливості витоку 

секретної інформації» (1985 р.) та «Про обмеження застосування поліграфа у 

приватному секторі» (1988 р.). 

У Литві цей науково-технічний засіб використовується з 1992 р., хоча 

Закон «Про використання поліграфа» був прийнятий лише у 2000 р. У Молдові 

діє Закон «Про застосування тестування на детекторі симуляції (поліграфі)» 

(2009 р.). 
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- країни, де застосування поліграфа врегульовано окремими правовими 

нормами закону, якими регулюється ширше коло суспільних відносин (Індія, 

Македонія, Польща, Туреччина, Сербія, Словенія, Канада, Угорщина, 

Чорногорія); 

- країни, де застосування поліграфа врегульовано підзаконними 

нормативно-правовими актами (Англія, Бельгія, Болгарія, Білорусь, Ізраїль, 

Південна Корея, Чеська Республіка, Росія); 

Таким чином при дослідженні  законодавства зарубіжних країн щодо 

застосування поліграфа було доведено що існують: 

- країни, в яких застосування поліграфа врегульовано окремим законом; 

- країни, де застосування поліграфа врегульовано окремими правовими 

нормами закону, якими регулюється ширше коло суспільних відносин; 

- країн, в яких застосування поліграфа нормативно не врегульоване.    
 

Максюта А.А. (ВІКНУ) 

 

Кримінальна відповідальність за порушення порядку проходження 

військової служби як елемент забезпечення обороноздатності  

Одним із завдань підвищення обороноздатності держави є перебудування 

сил оборони з орієнтацією на створення боєздатних підрозділів Збройних Сил 

України. Це завдання може бути реалізовано лише в тому випадку, коли 

військовослужбовці не ухилятимуться від виконання покладених обов’язків. 

Особливої актуальності проблема дотримання порядку проходження військової 

служби набула упродовж останніх семи років Українсько-Російської війни.  

Порядок проходження військової служби може бути порушений 

учиненням таких злочинів, як самовільне залишення військової частини або 

місця служби (ст. 407 КК України), дезертирство (ст. 408 КК України) та 

ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом 

(ст. 409 КК України). Військовослужбовці які порушують вказані військові 

злочини загрожують боєздатності Збройних Сил України, інших військових 

формувань, діяльність яких передбачена у законодавстві України адже 

відповідно до законодавства важливою умовою обороноздатності є суворе 

дотримання порядку проходження військової служби. Важливого значення для 

держави цей порядок набуває під час дії особливого періоду (у тому числі під 

час воєнного стану), а також у бойовій обстановці. Адже навіть незначне 

порушення порядку проходження військової служби може негативно вплинути 

на боєздатність та бойову готовності військових підрозділів. 

На думку вчених злочини проти порядку проходження військової служби, 

зважаючи на спрямованість відповідних суспільно небезпечних діянь, а також 

особливості законодавства, можуть бути вчинені лише з прямим умислом, за 

якого винувата особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння 

(дії або бездіяльності), передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає 

їх настання. Окрім того, військовослужбовець повинен усвідомлювати ту 

обставину, що злочин поти порядку проходження військової служби вчиняється 
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ним за наявності однієї з таких обставин, як особливий період, воєнний стан 

або бойова обстановка. 

 Враховуючи все вище викладене військовослужбовці які порушують 

порядок проходження служби ставлять під загрозу боєготовність та 

обороноздатність України, а це тягне за собою підрив можливості захисту 

територіальної цілісності та незалежності України. На сьогоднішній день 

оновлене законодавство та роз’яснення до нього допоможуть завчасно 

попередити та зробити все неможливе для того щоб уникнути порушення 

порядку проходження військової служби і забезпечити Збройні Сили України 

та інші військові формування, діяльність яких передбачена у законодавстві 

України забезпечити гідними і кваліфікованими військовослужбовцями які 

гідно і сумлінно будуть нести свою службу. 

 

Мартинюк О. (ВІКНУ) 

 

Діяльність Військової служби правопорядку із запобігання та 

профілактики злочинів і правопорушень у Збройних Силах України та 

інших військових формуваннях 

Враховуючи становище нашої держави на даний момент, проблема 

протиправної діяльності військовослужбовців являється дуже поширеною. Дана 

проблема зачіпає не тільки Україну та країни СНД. Хоч в різних державах 

рівень злочинності у силових структурах різний, через певні причини, посадові 

особи Збройних Сил України свідомо вчиняють злочини, чим суттєво 

знижують авторитет нашої держави на міжнародній арені.  

Оскільки кожен військовослужбовець від солдата до генерала, є 

представником держави і повинен бездоганно та неухильно виконувати 

покладені на нього обов’язки військової служби, тим самим забезпечивши 

державі стійку обороноздатність, територіальну цілісність та недоторканість 

кордонів, а також суверенітет, для нього вчинення будь-якого протиправного 

діяння є абсолютно недопустимим. 

Окрім того, через недосконалість та неповноту Українського 

законодавства в сфері запобігання та профілактики злочинів, а також 

недостатню компетенцію органу, який виконує функції профілактики 

злочинності в Збройних Силах, виникає ряд проблем пов’язаних з 

неефективністю, або недостатньою ефективністю проведення профілактичних 

заходів в Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

Завдання ефективної профілактики та запобігання вчиненню злочинів та 

інших правопорушень в Збройних Силах України та інших силових структурах 

вимагає від службових осіб Військової служби правопорядку вірного розуміння 

та розмежування певних понять та термінів в законодавстві України. 

Також, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю являє 

собою скоординовану діяльність держав, міжнародних організацій, органів, 

спрямовану на попередження, припинення і розкриття злочинів, притягнення 

осіб, винних у їхньому вчиненні, до відповідальності. Аналізуючи всю 
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міжнародну співпрацю, що здійснює Україна, можна зробити висновок про 

доцільність використання державою міжнародних договорів.  

Аналізуючи компетенцію Військової служби правопорядку можемо 

підсумувати, що Військова служба правопорядку хоч і виконує свої функції 

щодо запобігання злочинності в повному обсязі, але все ж потребує реформи. 

Створення Військової поліції професійного рівня необхідно забезпечити 

суттєвими змінами існуючої, а також розробленням нової законодавчої бази, 

що сприятиме ефективному функціонуванню її у нових умовах, 

удосконаленням систем управління нею, всебічним забезпеченням, повнотою 

функцій щодо профілактики та припинення злочинів.  

ВСП є основним органом, який займається профілактикою злочинності в 

Збройних Силах України, вона виконує ряд заходів пов’язаних з профілактикою 

злочинів. Провівши дослідження ефективності такої профілактики ми 

вважаємо, що оскільки світова практика показала, що найбільш доцільним та 

максимально ефективним органом для реалізації профілактичної діяльності, а 

також боротьби зі злочинністю в сфері оборони різних держав є «військова 

поліція». 

Мацак О.В. (ВІКНУ) 

 

Проблематика виконання військової служби правопорядку функцій 

військової поліції під час участі у міжнародних операціях з підтримання 

миру та безпеки 

З перших років своєї незалежності Україна бере активну участь в 

операціях з підтримки миру, які не обмежуються рамками Організації 

Об’єднаних Націй, а й включають місії Організації з питань безпеки та 

співробітництва в Європі, заходи у рамках програми «Партнерство заради 

миру» НАТО та багатонаціональні сили. Також у Законі України «Про участь 

України в міжнародних миротворчих операціях» від 23 квітня 1999 року було 

визначено її зовнішню політичну спрямованість: «Усвідомлюючи свою 

відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, 

враховуючи зобов’язання України як держави-члена Організації Об’єднаних 

Націй (далі – ООН) подавати допомогу ООН в діях, що провадяться відповідно 

до Статуту ООН, а також зобов’язання як держави-члена Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (далі ОБСЄ) конструктивно співробітничати у 

використанні всього діапазону можливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам 

та для їх розв’язання, Україна розглядає участь у міжнародних миротворчих 

операціях як важливу складову своєї зовнішньої політики». 

До складу військових контингентів більшості країн, залучених до участі в 

операціях ООН з підтримання миру та безпеки, як обов’язковий елемент 

входять підрозділи військової поліції. 

Основними завданнями цього суб’єкту правоохоронної діяльності є:  

 підтримання законності і правопорядку в ході військових операцій; 

 забезпечення пересування військ під час проведення військових 

операцій; 
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 забезпечення охорони територій та об›єктів; 

 надання допомоги біженцям; 

 здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

На жаль Військова служба правопорядку, не дивлячись на закріплений у 

Конституції України курс на європейську і євро-атлантичну інтеграцію, не має 

достатніх повноважень на здійснення досудового розслідування та проведення 

оперативно-розшукової діяльності, що обмежує її участь як суб’єкта 

правоохоронної діяльності в міжнародних операціях з підтримання миру та 

безпеки, оскільки вона фактично займається лише профілактикою скоєння 

військових злочинів у Збройних Силах України. 

Військовослужбовці Військової служби правопорядку вимушені брати 

участь у миротворчих операціях на загальних засадах як військові спостерігачі, 

чиї функціональні обов’язки цілком та повністю відрізняється від функцій 

військової поліції країн-членів НАТО у цій сфері. 

Таким чином для належної реалізації завдань державної політики є 

доцільним запровадження військової поліції на основі міжнародних стандартів 

та позитивного зарубіжного досвіду щодо організації діяльності та 

функціоналу. Реформування Військової служби правопорядку у військову 

поліцію не тільки підвисить міжнародний авторитет України, підтвердить її 

прагнення до інтеграції в європейський та євроатлантичний безпековий простір 

а ще й забезпечить ефективне та оперативне розслідування масових військових 

злочинів, що негативно позначаються на стані боєготовності підрозділів 

Збройних Сил України в умовах зовнішньої агресії на сході країни.  

 

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. 
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У 2015 році з’явився законопроект “Про Військову поліцію”, у складенні 

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 Військової 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 можливість у повній мірі виконати  

завдання за призначенням. 

Належна наукова розвідка зарубіжного досвіду з його подальшим 

використанням у площині функціонування Збройних Сил України є запорукою 

для створення відповідного нормативного та організаційного підґрунтя для 

реформування сфери забезпечення законності та правопорядку у військах, 

сприяє подоланню або мінімізації дії негативних факторів функціонування 

армійських структур, що мають місце на сьогоднішній день.  

Однак використання зарубіжного досвіду, що був набутий в інших 

реаліях повинно здійснюватися з урахуванням вітчизняних параметрів Воєнної 

організації, можливостей Державного бюджету, менталітету Українського 

народу, традицій, пов‘язаних з проходженням військової служби, наявними 

корупційними практиками та інших чинників. Провівши аналіз діяльності 

Військової поліції у країнах НАТО, її завдань та функцій, можна з впевненістю 

сказати, що вона є невід’ємною складовою оборонного сектору розвинутих 

країн Північноатлантичного альянсу. Саме на неї покладаються завдання із 

забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах. 

Виходячи з вище викладеного, вважаю за необхідне створення в Україні 

Військової поліції на базі Військової служби правопорядку, адже з переходом 

армії на нові стандарти, потрібен і новий орган правопорядку, який зможе 

повноцінно забезпечити дотримання законності у ній. Щоб довести це, 

доцільним буде провести порівняльно-правовий аналіз діяльності Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України та Військової поліції в 

країнах НАТО. 

Овчаренко С.О. (ВІКНУ) 

 

Особливості реформування Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України у Військову поліцію 

Створення Військової поліції  шляхом реформування Військової служби 

правопорядку (далі – ВСП) є досить складним процесом, оскільки передбачає 

перехід повноважень, наділення новими правами, функціями, визначення 
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нового порядку роботи та організації нової штатно-посадової структури. 

Досить важливим в даному випадку є компетентне правове супроводження 

процесу реформування існуючого правоохоронного органу в новий, оскільки 

саме таким органам делегується виключне право держави на застосування сили 

та примусу, тому реформування має бути здійснене з обов’язковим 

дотриманням законодавства України та з максимальним уникненням 

юридичних колізій в нормативному регулюванні новоутвореного органу. 

Враховуючи зазначене, безумовно актуальним є дослідження особливостей 

реформування ВСП у Військову поліцію, а також простеження дотримання 

принципу законності та справедливості у процесі такого реформування. 

Реформування Військової служби правопорядку на Військову поліцію – 

це поступовий, без деструктивного характеру процес перетворення вже 

існуючої Військової служби правопорядку на новий орган – Військову поліцію 

з метою підвищення ефективності діяльності та забезпечення прогресивного 

розвитку військового формування із функціями забезпечення правопорядку із 

врахуванням сформованих світовою практикою принципових засад 

функціонування органів військової юстиції і Військової поліції  відповідно до 

загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів.  

Відзначаємо сім найбільш важливих напрямків поліпшення правового 

забезпечення діяльності Військової поліції: 

-необхідність чіткого визначення правового статусу Військової поліції, з 

метою його відповідності ст. 17 Конституції України; 

-чисельний склад; 

-підпорядкованість; 

-узгодження норм проєкту Закону України "Про Військову поліцію" із 

вимогами КПК України; 

-антикорупційна діяльність; 

-вимоги до посад; 

-створення структурних підрозділів Військової поліції. 

 

к.ю.н. Онопрієнко С.Г. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна безпека як правова категорія: сутність та особливості 

Проблеми забезпечення інформаційної безпеки надзвичайно загострилися 

нині, коли процеси публічного адміністрування в нашій державі відчувають 

значний вплив цифровізації. Цифровий розвиток управлінських технологій, 

яким би прогресивним він не був, не дозволяє усунути основну небезпеку 

функціонування будь-яких інформаційно-телекомунікаційних систем, якою є 

поведінка користувача. Отже, вирішення проблеми зміцнення інформаційної 

безпеки сфери публічного адміністрування залежить нині не скільки від 

розвитку інформаційних технологій, скільки від наявності системної 

комплексної роботи, спрямованої на підвищення рівня інформаційної культури 

та інформаційної свідомості учасників публічних правовідносин.  
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Інформаційна безпека сфери публічного адміністрування, на нашу думку, 

уявляє собою складову національної інформаційної безпеки, яку, на наш 

погляд, можна представити як сукупність інформаційної безпеки законодавчої і 

судової влади, а також інформаційної безпеки органів публічного 

адміністрування (як сукупності органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування). При цьому, відповідно до специфіки функціонування органів 

публічного адміністрування, загрози інформаційній безпеці у їх діяльності 

можуть мати як зовнішній, так і внутрішній характер.  

Слід сказати, що оптимізація рівня інформаційної безпеки сфери 

публічного адміністрування є надзвичайно важливою у сучасний період 

реформування системи публічного управління. Вирішення цих проблем 

потребує використання низки заходів політичного, економічного, 

технологічного, соціально-психологічного характеру. Проте саме право має 

стати тією інтегруючою категорією, яка органічно поєднає різновекторні 

складові інформаційної безпеки, надасть останній структурований характер, 

дасть змогу кожному суб’єкту правовідносин у сфері публічного 

адміністрування розуміти коло своїх прав та обов’язків, а також міру своєї 

юридичної відповідальності за порушення правових приписів.  

Окремо треба згадати про чинники, які знижують рівень інформаційної 

безпеки сфери публічного адміністрування. До них, на нашу думку, належать 

як зовнішні (інформаційно-психологічні операції, спрямовані на дестабілізацію 

діяльності органів публічного адміністрування, стан їх технологічної 

оснащеності), так і внутрішні (існування логічної та зрозумілої для будь-якого 

суб’єкта інформаційних правовідносин системи вимог щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, а також рівень інформаційної культури як 

представників органів публічного адміністрування, так громадян, які вступають 

з ними у правовідносини з метою реалізації своїх інтересів). 

 

к.ю.н. Опанасенко О.О. (ВІКНУ) 

Горбачук О.П. (ВІКНУ) 

Опанасенко Д.С. (JMUWürzburg) 

 

Деякі питання нормативно-правового регулювання медичного 

забезпечення Збройних сил України в умовах запровадження стандартів 

НАТО 

Нормативно-правове регулювання є важливою складовою системи 

національної безпеки держави, що регулює діяльність створених на її основі 

державних інститутів, громадських та інших організацій та обґрунтовує 

можливість формування й реалізації воєнної політики загалом. Тимчасова 

окупація Російською Федерацією частини території України, збройний 

конфлікт на сході нашої держави та руйнування системи світової і регіональної 

безпеки та принципів міжнародного права зумовили розроблення й підписання 

Президентом України нової редакції Воєнної доктрини України. Основою її 

реалізації є адаптація національного законодавства у сфері національної 
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безпеки до євроатлантичних норм і стандартів. Тому реформування системи 

медичного забезпечення сил оборони України спрямовано на покращення 

якості медичного забезпечення шляхом упровадження новітніх систем, 

ефективних медичних технологій і медико-технологічних документів 

медичного забезпечення військ, не нижчих ніж стандарти цивільної системи 

охорони здоров’я, зважаючи на відповідні вимоги Північноатлантичного 

альянсу (НАТО) [1]. 

Практичну реалізацію положень Воєнної доктрини України з 

урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів відображено в 

Стратегічному оборонному бюлетені України (СОБ), відповідно до якого 

оборонна реформа сприятиме створенню системи медичного забезпечення, 

спроможної надавати відповідну медичну підтримку завданням, які поставлені 

перед силами оборони України [2]. 

Проте для побудови ефективної системи медичного забезпечення й 

набуття спроможності надання якісної медичної допомоги, лікування і 

медичної реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору 

необхідне якісне та ефективне нормативно-правове регулювання медичного 

забезпечення Збройних сил України (ЗСУ).  

Розроблення військових стандартів у ЗСУ регламентується низкою 

відомчих нормативних документів – військових стандартів, де, зокрема, 

визначено порядок підготовки, реєстрації військових стандартів, вимоги до 

побудови, викладення й оформлення та правила й методи впровадження 

міжнародних військових нормативних документів, з урахуванням досвіду 

держав-членів НАТО та цивільного сектора [3-4]. Однак вони не порушують і 

не відображають процес розроблення й упровадження стандартів, клінічних 

протоколів щодо надання медичної допомоги, лікування та реабілітації 

поранених. Така функція в державі покладена на центральний орган виконавчої 

влади у сфері охорони здоров’я, яким визначено Міністерство охорони здоров’я 

України (МОЗ). 

В структурі нормативно-правового супроводу медичного забезпечення 

держав-членів НАТО центральне місце посідає MC 0326/3 «Принципи і 

політика медичного забезпечення НАТО», що містить загальні принципи 

медичного забезпечення та медичну політику НАТО, спрямовану на виявлення 

аспектів військової політики й напрями оперативного медичного забезпечення 

держав-членів НАТО. При цьому держави-члени НАТО мають розробляти 

сумісні концепції медичної допомоги, плани, структури та процедури. 

Більш детально, ніж в МС 0326/3, вимоги до функціонування збройних 

сил НАТО розкриваються в AJP-4.10 (В) «Доктрина з медичного забезпечення 

НАТО», що є основним нормативно-правовим актом військово-медичної 

служби альянсу. Особливістю цієї доктрини є те, що кожен розділ висвітлює 

основні положення спільних медичних доктрин НАТО за відповідними 

напрямами (медичне планування, медична евакуація тощо), а також інших 

доктрин, стандартів і STANAG.  
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Для досягнення відповідності нормативно-правових документів системи 

медичного забезпечення ЗСУ вимогам стандартів НАТО необхідно передусім 

адаптувати чи розробити понад 50 вітчизняних стандартів. 

Обґрунтування й розробка нормативно-правових документів медичного 

забезпечення Збройних сил України відповідно до сучасних стандартів НАТО 

для медичних служб сил оборони нині є одним із актуальних і пріоритетних 

завдань держави. 
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к.ю.н. Остапенко І.О. (ВІКНУ) 

 

Правове регулювання стратегічних комунікацій у Збройних Силах 

України  

З початком збройної агресії Російської Федерації проти України виникли 

нові загрози національній та інформаційній безпеці держави. Зазначене сприяло 

активізації впровадження ефективних внутрішніх комунікацій у Збройних 

Силах України, а також пошуку дієвого механізму планування і координації 

взаємодії останніх з іншими військовими формуваннями, державними і 

недержавними інституціями та зарубіжними партнерами. Ключовим фактором 

формування та розвитку такої взаємодії можна вважати стратегічні комунікації 

у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, як однієї з важливих 

складових системи державного та військового управління.  

Сучасні Збройні Сили України перебувають на етапі формування моделі 

побудови системи стратегічних комунікацій. З метою запровадження 

прийнятих у державах-членах НАТО принципів і підходів щодо реалізації 

стратегічних комунікацій 12 жовтня 2020 року начальником Генерального 

штабу Збройних Сил України затверджено Доктрину зі стратегічних 

комунікацій на підтримку цілей і завдань Збройних Сил України.  

Згідно із зазначеним документом стратегічні комунікації координують та 

синхронізують загальну комунікативну діяльність у Збройних Силах України та 

забезпечують узгодженість дій інформаційних спроможностей через 

комунікативну стратегію. Зміст заходів щодо реалізації стратегічних 

комунікацій полягає у встановленні цілей, що планується досягти, визначенні 

http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2016
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переліку завдань, способів їх виконання та необхідних ресурсів в інтересах 

досягнення головної мети оборони та застосування Збройних Сил України в 

цілому. 

Формування та реалізація стратегічних комунікацій є невід’ємною 

частиною підготовки до стратегічного застосування безпосереднього 

стратегічного застосування, заходів підготовки та повсякденної діяльності 

Збройних Сил України. 

Загалом, удосконалення механізму стратегічних комунікацій у структурі 

Збройних Сил України позитивно впливає на підтримання позитивного іміджу 

Збройних Сил України, формування суспільної думки з питань, що стосуються 

оборони держави, підготовки і застосування Збройних Сил України. Адже 

раціональне використання інформаційних та людських ресурсів ефективно 

впливає на громадську думку. Крім того, ми вважаємо, правильно 

налагоджений механізм стратегічних комунікацій у Збройних Силах України є 

необхідною умовою для досягнення перемоги у гібридній війні з країною-

агресором. 

 

к.ю.н., с.н.с. Пасіка С.П. (ВІКНУ) 

Скиба О.С. (ВІКНУ) 

 

Деякі питання правового регулювання пенсійного забезпечення 

військовослужбовців 

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Військовослужбовці мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у старості, у разі повної або часткової втрати 

працездатності, у зв’язку зі смертю годувальника. Пенсійне забезпечення 

військовослужбовців завжди є дискусійним у нашій країні  і нажаль такі 

дискусії систематично проходять у формі дебатів у судових засіданнях. 

На сьогоднішній день сформована судова практика по перерахунку 

пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з урахуванням 

розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та 

відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового 

забезпечення. 

 Проте посадові особи військових комісаріатів (територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки) і Пенсійного фонду України 

відмовляють у видачі необхідних документів та перерахунку пенсій 
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громадянам які мають на це право, також не завжди виконують добровільно 

рішення судів що є прямим порушенням закону і вказує на слабку правову 

систему. 

На нашу думку наукові дослідження проблеми правового регулювання 

пенсійного забезпечення військовослужбовців є досить перспективними і 

актуальними, які допоможуть врегулювати правові колізії та неузгодженості з 

цих питань.  

Одним із пріоритетних завдань на шляху подальшої розбудови сучасної 

України, як правової держави, є створення ефективного механізму вирішення 

проблеми військового пенсіонера, яка спрямована забезпечити ефективний 

захист його прав, свобод та законних інтересів у сфері публічно-правових 

відносин, в тому числі у відносинах воєнної сфери, від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень, що є важливою гарантією реалізації 

конституційного принципу відповідальності органів держави за свою діяльність 

перед окремим громадянином. 

 

Пономарьова Д.С. (ХНПУ ім. Г.С. Сковороди) 

 

Теоретико-методологічні аспекти взаємодії міністерства оборони 

України з іншими державними органами 

Найважливішою умовою удосконалення системи публічного 

адміністрування в Україні в цілому та у секторі безпеки та оборони зокрема є 

налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади та місцевого 

самоврядування, військовими формуваннями, громадськими організаціями, 

підприємствами, установами та організаціями та іншими суб’єктами публічних 

відносин. Разом з тим удосконалення будь-якого процесу потребує наявності 

об’єктивних знань щодо його сутності, які не мали б значних відмінностей у 

різних учасників суспільних відносин.  

Завданням права як універсального регулятора є своєчасне вирішення 

потенційних правових конфліктів з тим, щоб взаємодія у системі публічного 

адміністрування завжди носила взаємоузгоджений і конструктивний характер. 

При цьому на перший план виходять питання, пов’язані із підготовкою фахівців 

для здійснення заходів зі взаємодії, а також узгодження національної 

термінології у цій сфері з нормами міжнародних правових актів (останнє, 

наприклад, стосується стратегічних комунікацій як однієї з форм взаємодії, що 

сьогодні здобуває своє визнання як на рівні термінології, так і на рівні 

нормативно-правового регулювання).  

Однак саме у сфері взаємодії та її правового забезпечення спостерігається 

наявність діаметрально протилежних підходів та точок зору, що призводить до 

неоднозначного розуміння тих кроків, що мають бути здійснені для підвищення 

її ефективності. Вказане обумовлює необхідність перегляду традиційних 

підходів до сутності взаємодії Міністерства оборони України з іншими 

державними органами.  
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За результатами аналізу теоретичних підходів до сутності взаємодії у 

правовій науці можна зробити висновок про існування щонайменш п’яти 

наукових позицій щодо досліджуваного феномена: 1) діяльнісного, який 

визначає взаємодію як активність щонайменш двох суб’єктів, спрямовану на 

перетворення оточуючого світу; 2) когерентного, у межах якого взаємодія 

розуміється як взаємозв’язок її учасників; 3) продуктного, у межах якого увага 

акцентується на результатах взаємодії; 4) формального, прихильники якого 

вважають основною ознакою взаємодії ї форму; 5) координаційного, в якому 

основною ознакою взаємодії вважається узгодження позицій її учасників.  

Напрямами подальших наукових досліджень мають стати визначення 

співвідношення між взаємодією та координацією, а також встановлення 

сутнісних ознак взаємодії Міністерства оборони України з іншими органами 

державної влади як правового явища. 

Рамік В.В. (ВІКНУ) 

 

Проблематика правового забезпечення обороноздатності України в 

умовахміжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією 

На сьогоднішній день постає доволі таки серйозне питання про якісне та 

сучасне забезпечення безпеки нашої держави в умовах викликів сьогодення. 

Адже, початок агресії Російської Федерації показав, що нормативно-правова 

база оборонно-промислового комплексу України є застарілою та не відповідає 

сучасним стандартам ведення збройних конфліктів. 

Обрана мною тема є надзвичайно важливою і актуальною та потребує 

систематичного та ґрунтовного дослідження. Задля ефективної протидії агресії 

Російської Федерації в сучасних умовах ведення збройних конфліктів конче 

необхідно всебічно вдосконалювати правове забезпечення обороноздатності 

нашої держави. Агресія Росії є дуже різноманітною та неоднозначною. Вона 

використовує різноманітні види озброєння, а також сучасні методи ведення 

бойових дій, роблячи усе можливе для створення дестабілізуючих факторів для 

України. Врахування вище перелічених аспектів та вдосконалення правового 

забезпечення обороноздатності держави дозволить забезпечити ефективний 

захист своїх територій від російської агресії.  

Розглядаючи сучасну правову базу обороноздатності нашої держави, 

можемо сказати що вона значно якісніша та ширша ніж на початку агресії 

Російської Федерації. Вона включає: Конституцію України, Закони України: 

“Про оборону України” “Про основи національної безпеки 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” та інші нормативні акти, що регулюють 

відносини в оборонній сфері. 

Проаналізувавши вище перелічені нормативно-правові акти, можемо 

підсумувати, що основними проблемами, які постають у даній сфері є саме 

нормативне регулювання оборонно-промислового комплексу. 
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Існування таких проблем надзвичайно знижують якість функціонування 

Збройних Сил України. Прикладом є корупційність оборонної сфери в Україні, 

невідповідність законодавства оборонної сфери новим викликам ведення 

збройних конфліктів (гібридна та інформаційна війна). Але найголовнішою 

проблемою є те, що навіть у сьогоднішніх умовах ведення міжнародного 

збройного конфлікту та при створенні певної нормативної бази у даній сфері, 

продовжуються відмивання коштів за допомогою цього виду промисловості, 

неякісне виготовлення техніки, проблеми в продовольчому забезпеченні 

Збройних Сил. 

Отже, можемо зробити висновок, що оборонно-промисловий комплекс 

нашої держави потрібно реформувати, визначивши чіткі напрямки та 

пріоритети вдосконалення цієї сфери життєдіяльності держави. Також 

важливим та необхідним кроком забезпечення ефективної роботи оборонної 

сфери є забезпечення спрацювання принципу невідворотності покарання та 

встановлення справедливої відповідальності за вчинення правопорушень у цій 

сфері. 

к.т.н., доц. Романішина О.В. (ХмНУ)  

 

Правові аспекти цивільної безпеки 

Нормативно-правове регулювання цивільної безпеки в Україні 

здійснюється на конституційному, законодавчому та нормативному рівнях. 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Правовою 

основою цивільного захисту є Конституція України, цей Кодекс, інші закони 

України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України. Так 

ст. 3 проголошує, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Конституція України 

визначила ці цінності як найвищі, чим приєдналася до європейського бачення 

цього питання та визначила зміст і спрямованість функціонування нашої 

держави, принцип усієї практичної діяльності всіх державних органів та 

посадових осіб.  

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної 

державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності. 

В ст. 7 встановлено принципи здійснення цивільного захисту: 
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Кодексом зазначено повноваження органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання. 

Важливим аспектом є те, що і громадян України мають певні обов’язки у сфері 

цивільної безпеки ст. 21: 

1) дотримуватися правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях; 

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 

діяльності, не допускати порушень дисципліни, вимог екологічної безпеки, 

охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх 

виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 

користування засобами захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5) тощо. 

к.ю.н. Савинець О.Ю. (ВІКНУ) 

 

Удосконалення законодавства в сфері мобілізації 

Упродовж довгого періоду часу сфера мобілізаційної підготовки та 

мобілізації в нашій держави залишалась такою, якій приділялася недостатня 

увага. Очевидними ці промахи керівництва держави стали під час анексії 

Автономної Республіки Крим і з початком неоголошеної війни на сході 

України, коли Збройні Сили України виявилися неготовими до відсічі збройній 

агресії.  

У цих умовах українська влада була змушена вживати термінових заходів 

для забезпечення оборони держави. Фактично наново довелося відновлювати 

Збройні Сили України, Службу безпеки України та знову створювати 

Національну Гвардію України. Із метою відновлення боєздатності частин і 

підрозділів Збройних Сил України було вжито невідкладних організаційно-

правових заходів: оголошено мобілізацію й укомплектовано військові частини, 

запроваджено систему перепідготовки військовослужбовців, призваних по 

мобілізації, розпочалося відновлення та постачання озброєння та військової 

техніки. 

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, було 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. Передбачено також звільнення 

військовослужбовців від нарахування їм штрафних санкцій і процентів за 

користування кредитом на особливий період і визначено правову основу 
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безоплатного залучення транспортних засобів під час мобілізації, якщо не 

введено правовий режим воєнного чи надзвичайного стану. 

Законом передбачено збільшення граничного віку перебування в запасі 

для військовозобов’язаних-чоловіків всіх категорій до 60 років (крім вищого 

офіцерського складу – 65 років). 

Також у законодавстві передбачено обов’язкове зарахування в особливий 

період на службу у військовому оперативному резерві першої черги 

військовослужбовців, звільнених із строкової військової служби та військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми 

професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я є 

придатними до служби у військовому резерві й відповідають установленим 

вимогам проходження служби у військовому резерві.  

Окремої уваги заслуговує затвердження Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 р. № 921. Цим 

нормативним актом 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. 

Ухвалення цього документа спрямовано на те, щоб надати змогу органам 

місцевого самоврядування належним чином здійснювати аналіз кількісного та 

якісного складу призовників і військовозобов’язаних та їх бронювання на 

період мобілізації й на воєнний час. 

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.  

Водночас, незважаючи на часткове реформування мобілізаційної 

підготовки та мобілізації, ця сфера все ще потребує значного опрацювання з 

урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході України 

й операції Об’єднаних сил з обов’язковим вирішенням проблем, які проявилися 

під час проведення часткової мобілізації в Україні. 

 

Салаш О.А. (ВІКНУ) 

 

Організація та здійснення розшуку як елемент забезпечення 

обороноздатності держави 
Одним із завдань Військової служби правопорядку є розшук 

військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (далі СЗЧ) 

або місце служби, тобто порушили ст. 407 або 408 Кримінального кодексу 

України. Головною проблемою даної функції ВСП є відсутність можливості 
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самостійно виступати в суді стосовно даних злочинів, на теперішній час такими 

злочинами займається Державне бюро розслідувань.  

Наш курс направлений на інтеграцію до НАТО, а в країнах 

євроатлантичного альянсу військовими злочинами займається Військова 

поліція (не залежно від назви органу в кожній державі). Для того, щоб 

прискорити роботу системи досудового розслідування в Україні та зменшити 

навантаження на ДБР, потрібно наділити даними повноваженнями ВСП.  

На цей час проблема СЗЧ та дезертирства у зв’язку з бойовими діями на 

Сході України дуже сильно загострилась. Дані злочини підривають 

обороноздатність та боєздатність Збройних сил України. Поряд з проблемою 

надання функцій досудового розслідування ВСП, є відсутність кваліфікованих 

кадрів, які мають вищу юридичну освіту, це як один з аспектів, що 

унеможливлює ВСП виступати в суді.  

Для того, щоб розв'язати дану проблему та в повному обсязі 

інтегруватися до НАТО, нам потрібно внести зміни до закону «Про Військову 

службу правопорядку в ЗСУ». Одночасно перед внесенням змін рекомендовано 

підготувати в ВВНЗ кваліфіковані кадри для нової ВСП. Завдяки надання 

можливості Військової служби правопорядку виконувати функції досудового 

розслідування, зменшиться навантаження на Державне бюро розслідувань, а 

поряд з цим це буде ще одним з кроків отримання Україною можливості 

вступити до НАТО. 

 

Севост’яненко Д.О. (ВІКНУ) 

 

Актуальні проблеми правового регулювання міжнародних передач товарів 

військового призначення та подвійного використання 

У колективній праці “Військово-технічне співробітництво в системі 

забезпечення воєнної безпеки держави” за авторством І. Чепкова, В. Зубарєва, 

В. Смірнова, А. Гупало, В. Бегми, О. Свергунова та О. Зубарєва висвітлені 

питання тіньових продажів товарів військового призначення та подвійного 

використання, які є сукупністю чорних і сірих поставок озброєнь. 

На думку вказаних вище авторів, чорний експорт здійснюється переважно 

фізичними особами або групою осіб. При виконанні чорних поставок 

порушується насамперед національне законодавство країни-експортера [1, с. 

30-31]. 

Водночас варто зауважити, що національне законодавство, що регулює 

означене питання, потребує деякого вдосконалення. 

Так, за інформацією засобів масової інформації у 2018 році співробітники 

Служби безпеки України викрили зловмисників, які здійснювали експорт 

окремих товарів військового призначення та подвійного використання до 

Російської Федерації, які використовувалися для виготовлення озброєння та 

військової техніки, що в подальшому передавалися незаконним збройним 

формуванням, що діють на території України, тимчасово окупованої внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації [2].  
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Фактично такі дії чорних експортерів наносять шкоду державній безпеці 

України, проте вони не можуть бути кваліфіковані за статтею 111 

Кримінального кодексу України, адже диспозиція цієї статті передбачає саме 

умисне діяння вчинене громадянином України, проте факт виготовлення 

озброєння та військової техніки з експортованих товарів на території Російської 

Федерації, а також факт подальшої їх передачі незаконним збройним 

формуванням, суб’єктам злочину міг бути невідомий, що унеможливлює 

кваліфікацію їх дій як надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 

Зважаючи на цей випадок, а також припускаючи, що він не поодинокий, 

вважаємо необхідним доповнити статтю 333 Кримінального кодексу України 

частиною третьою, санкція якої буде передбачати кримінальну відповідальність 

у вигляді позбавлення волі за  порушення порядку здійснення міжнародних 

передач товарів, що підлягають державному експортному контролю в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану, а також частиною четвертою, санкція 

якої буде передбачати кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі 

за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експортному контролю в умовах воєнного стану [3]. 

Список використаних джерел: 

1. Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання: монографія: 

Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної 

безпеки держави/ І.Б. Чепков, В.В. Зубарєв, В.О. Смірнов та ін. Київ. 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 404 с. 

2. СБУ перекрила канал постачання комплектувальних військової 

техніки. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4013955-sbu-perekryla-kanal-

postachannia-komplektuvalnykh-viiskovoi-tekhniky (дата звернення: 01.04.2021) 

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-

III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст.131. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 01.04.2021) 

 

Тарнополова М.Ю. (ВІКНУ) 

 

Сили безпеки і оборони як суб’єкти в системі захисту цивільного 

населення в умовах збройного конфлікту 

У 2016 році на Варшавському саміті було прийнято «Політику НАТО 

щодо захисту цивільних осіб» – рамкова політика, що запроваджує узгоджений, 

послідовний та комплексний підхід до захисту цивільного населення в умовах 

збройних конфліктів (далі – захист цивільного населення). Виходячи з керівних 

принципів зазначеного документу захист цивільного населення базується на 

правових, моральних та політичних імперативах та залежності діяльності 

Альянсу у сфері зобов’язань, виходячи із правової основи конкретної операції, 

місії або діяльності НАТО. 

З метою захисту фундаментальних національних інтересів та на 

підтвердження важливості принципів державної політики у сферах 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4013955-sbu-perekryla-kanal-postachannia-komplektuvalnykh-viiskovoi-tekhniky
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4013955-sbu-perekryla-kanal-postachannia-komplektuvalnykh-viiskovoi-tekhniky
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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національної безпеки в Україні розпочато розбудову системи захисту 

цивільного населення, запровадження дієвого та всеосяжного механізму, що 

має знайти своє відображення в Національній стратегії із захисту цивільного 

населення у збройних конфліктах, у якій будуть враховані основні положення 

зазначеного рамкового документу. 

Зазначена Політика Альянсу передбачає, що захист цивільного населення 

під час планування і проведення операцій реалізується шляхом взаємодії 

місцевої влади, населення та інститутів громадянського суспільства. Вважаємо, 

що разом із вказаними суб’єктами ключову роль мають сили безпеки і оборони. 

Існуючи на сьогодні концепції захисту цивільного населення не можуть 

вважатись комплексними, оскільки вбачається їх непристосованість до 

військових потреб і військових процесів планування (прийняття рішень – 

MDMP). Це пов’язано із слабкою стороною підходу НАТО до захисту 

цивільного населення, який сфокусований на тому, як не вбивати, а не на тому, 

як безпосередньо захистити. Саме тому військове керівництво під час 

підготовки до операцій, маючи розуміння реальних умов в межах операційного 

середовища, зможе сформувати цілісну концепцію захисту цивільного 

населення.  

Вказані напрямки та окремі завдання наразі здійснюється Управлінням 

цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил 

України, що організовує та координує допомогу цивільному населенню під час 

збройного конфлікту, а також організовує впровадження стандартів і 

найкращих практик провідних країн світу для захисту цивільного населення [3]. 

Таким чином підрозділи цивільно-військового співробітництва сил 

безпеки і оборони як ключові суб’єкти в системі захисту цивільного населення, 

будуть здійснювати комплексні та узгоджені заходи під час планування та 

проведення операцій, що відображується у концепціях, наказах та планах. 

 

д.держ.упр., доц. Філіппова В.Д. (ХНТУ) 

Малий О.А. (ЗСУ) 

 

До питання доцільності застосування гуманітарної інтервенції 

На сьогодні гуманітарну інтервенцію часто розуміють як застосування 

сили або загрозу силою, що здійснюються державою або групою держав за 

межами своїх кордонів без згоди країни, на території якої застосовується сила 

[1]. Також часто її трактують як «військову інтервенцію в країні, яка 

здійснюється незалежно від згоди її уряду, що має своєю метою запобігти 

широкомасштабним стражданням і загибелі населення» [2, c. 34-40]. На думку 

вчених, вказівку на те, що зовнішні сили мають право, і навіть зобов’язані, 

втручатися з метою допомогти людям, що стикаються з грубою силою уряду 

або групи співгромадян, відображає формування нового ставлення до 

непорушності державного суверенітету [3].  

І тут в експертного співтовариства не так багато розбіжностей у поглядах 

на те, коли національний уряд сам звертається за зовнішньою військовою 
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підтримкою для припинення страждань людей на власній території. Але зовсім 

інша ситуація виникає з військовою інтервенцією, заявленої як гуманітарна, за 

відсутності прохання і згоди на це уряду. Узагальнюючи думку світової 

спільноти можна виокремити наступні істотні умови допустимості гуманітарної 

інтервенції: у разі, коли фактична або очікувана масова загибель людей 

супроводжується неспроможністю уряду їх захищати; коли будь-які інші 

заходи невійськового характеру не дають позитивного результату, тобто при 

відсутності ефективної альтернативи; коли існує розумна впевненість в тому, 

що військові дії принесуть більше користі, ніж шкоди, що ймовірні наслідки 

втручання не будуть більше важкими, ніж ймовірні наслідки невтручання. 

Цілком зрозуміло, що такі надзвичайні операції з надання допомоги, в разі їх 

проведення, мають здійснюватися в нейтральній і неупередженої формі. 

Проте сьогодні існує реальна небезпека використання такої делікатної 

сфери як права людини в якості прикриття насильницьких дій щодо суверенних 

держав. За світовим досвідом інтервенціоністських дій можна стверджувати, 

що гуманітарні втручання часто самі створюють гуманітарні катастрофи. 

Виходячи з такої позиції, доцільність гуманітарних інтервенцій не витримує 

критики ні з точки зору законності, відповідності нормам і принципам 

звичайного і договірного міжнародного права, ні з точки зору легітимності, 

виправданості та адекватності, оскільки, як показує практика, політичні мотиви 

в міждержавних взаєминах, завжди тяжіють над принципами гуманізму і 

справедливості. 
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к.ю.н. Хом’яков Д.О. (ВІКНУ) 

Пасіка Р.С. (КНУ) 

 

Правові засади здійснення правосуддя у воєнній сфері України 

Обов’язковою умовою інтеграції України до європейської спільноти є 

розбудова правової держави. І першим, що потрібно для цього зробити на 

сучасному етапі розвитку нашої країни, – це реформа системи здійснення 

правосуддя у воєнній сфері, яка є одним із елементів забезпечення воєнної 

безпеки держави. Ефективне функціонування органів державної влади – це 

передумова захисту конституційного ладу, забезпечення законності й 

правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина. Надійність 

захисту національних інтересів України значною мірою залежить від 

злагодженої діяльності органів військової юстиції, що виступає запорукою 

стабільного розвитку суспільства. 
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У різний час проблеми здійснення правосуддя у воєнній сфері 

досліджували такі вітчизняні вчені, як: О. Баганець, П. Богуцький, 

Ю. Винокуров, Ю. Війтєв, М. Говоруха, М. Голомша, В. Гусаров, В. Давиденко, 

В. Долежан, Т. Дунас, С. Євдокіменко, О. Зархін, П. Каркач, М. Карпов, 

В. Карпунцов, М. Кісліцин, М. Ковалів, В. Козачук, О. Козачук, І. Козьяков, 

М. Косюта, В. Кравчук, О. Литвак, В. Максимов, В. Маляренко, І. Марочкін, 

А. Матіос, О. Михайленко, М. Мичко, С. Подкопаєв, А. Полозов, С. Пасіка, 

М. Руденко, М. Руденко, О. Савєнков, Г. Середа, О. Смирнов, Є. Суботін, 

В. Сухонос, М. Трофімов, М. Туркот, А. Чорний, М. Якимчук. 

Правосуддя в Україні визначається Конституцією України та іншими 

нормативно-правовими актами. Зокрема стаття 124 Основного Закону  

регламентує правосуддя в Україні. 2 червня 2016 року ця норма зазнала змін.  

До ліквідації військових судів в Україні правосуддя у воєнній сфері 

здійснювалося частково військовими судами. Провівши порівняльний аналіз 

чинної статті 124 Конституції України та попередньої її редакції пропонується 

звернути увагу на деякі аспекти, а саме: 

У попередній редакції статті 124 було зазначено, що «Правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. Судочинство здійснюється Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. Народ безпосередньо бере участь у 

здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Судові рішення 

ухвалюються судами іменем країни і є обов'язковими до виконання на всій 

території України». 

Після внесених змін від 02 червня 2016 року, стаття 124 Конституції 

України має такий зміст: 

«Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій 

судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 

особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який 

юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених 

законом випадках суди розглядають також інші справи. Законом може бути 

визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. Народ 

безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Україна 

може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 

визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду». 

Ця стаття зазнала змін в структурному та змістовому аспектах, а також 

отримала нову назву. Частину 1 статті 124 КУ поділили на 2 частини (ч.1 та ч.2 

ст. 124 КУ), частину 3, яка була частиною 2 змінили в змістовому аспекті, 

частина 4 стала частиною 5, додали частину 4 та частину 6 до цієї статті. 

Також зазнав змін розділ VIII ПРАВОСУДДЯ. Мета цих заходів полягала 

у тому, щоб була практична реалізація принципу верховенства права і, щоб 

кожному було забезпечено право на справедливий судовий розгляд справи 

незалежним і безстороннім судом. 
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Завдяки таким змінам правосуддя в Україні стало на шлях реформування. 

Було приведено у відповідність до вимог Основного Закону України цілу низку 

нормативно-правових актів які регулюють питання правосуддя в Україні. На 

сьогоднішній день, можливо констатувати той факт, що реалізація таких 

конституційних змін на практиці не дала очікуваних результатів, а ліквідація 

системи військових судів була передчасною. 

 

Чернецька А.О. (ВІКНУ) 

 

Правові аспекти протидії економічним правопорушенням 

в безпековому середовищі 

Провідним елементом існування суверенної та незалежної держави є її 

економіка, оскільки вона є елементом існування всіх інших сфер, які необхідні 

для незалежної держави. Одним із найпоширеніших видів економічних 

злочинів є корупційні злочини. Корупція в сучасних умовах стала чинником, 

який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. 

Міжнародний досвід свідчить, що внутрішній аудит є одним з 

важливіших інструментів у зниженні рівня ризиків корупції. Внутрішній аудит 

повинен дослідити, чи запроваджено та чи ефективно функціонують системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками, а також досліди кожен процес 

на можливу наявність корупції.  

Більш за все економічні правопорушення в обороні України ми можемо 

побачити безпосередньо у підприємствах Міністерства оборони України. 

Оскільки вони, на відміну від військових частин, мають великий бюджет та 

здійснюють свою діяльність завдяки таким системам як YouControl та Prozorro, 

хоча ці системи мають на своїй меті протидію корупційним зв’язкам та 

незеленим закупівлям, знаходиться безліч можливостей обійти дану систему, 

наприклад можливість «підігнати» необхідні показники під певне 

підприємство. Відповідно до Наказу Міністерства оборони України від 

29.04.2016 №235 «Про затвердження інструкції з проведення процедур 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в міністерстві оборони 

України за централізованими розрахунками», лише обмежений перелік 

підприємств може приймати участь у тендерах Міністерства обороно, що 

пов’язано зі специфікою виконання завдань, надання товарів або послуг.  

Одним із завданням внутрішнього аудиту як раз і є виявлення порушень 

та «схем», які використовують підпорядковані Міністерству оборони Україні 

підприємства. Це відіграє немалу частку попередження та запобігання корупції 

у Збройних силах України.  

Враховуючи викладене, діяльність Служби внутрішнього аудиту 

Збройних Сил України, яка функціонує на “третій лінії оборони”, відіграє одну 

з найважливіших ролей у зниженні рівня корупційних ризиків. Практично сто 

відсотків результатів аудиторських досліджень за рішеннями керівництва 

Міністерства оборони України встановленим порядком передаються до органів 

прокуратури для надання правової оцінки діям відповідних посадових осіб. 
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Тобто інформація стосовно ознак порушення антикорупційного законодавства, 

яка міститься у результатах аудитів, може та повинна сприяти зниженню рівня 

корупції та запобіганню корупційним виявам у сфері безпеки та оборони. 

 

Чернявський А.А. (ВІКНУ) 

 

Особливості кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 

У 2001 р. в Україні був прийнятий Кримінальний кодекс (далі – КК 

України), який вперше в історії вітчизняного законодавства про кримінальну 

відповідальність передбачив спеціальний розділ, присвячений злочинам проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Виокремлення відносин 

міжнародної безпеки і міжнародного правопорядку в окремий об’єкт 

кримінально-правової охорони стало яскравим показником бажання України 

інтегруватися у світове співтовариство. Впровадження у життя міжнародних 

актів, стороною яких є Україна і які спрямовані на протидію злочинам проти 

миру та безпеки людства, і загалом міжнародним злочинам, не лише 

демонструє готовність нашої держави виконувати узяті на себе міжнародні 

зобов’язання, а й передусім засвідчує реальне визнання країною людини та її 

прав як найвищої соціальної цінності, прагнення створити надійні гарантії 

караності найбільш жорстоких злочинів [1, с.3]. 

Щодо загальної характеристики кримінальних правопорушень проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, то слід зазначити, що 

характерною їх ознакою є те, що вони не мають спільного родового об’єкта. 

Такими об’єктами А. В. Шевчук та М. Д. Дякур визначають: 1) мир; 2) безпека 

людства; 3) міжнародний правопорядок [2, с. 389]. 

До злочинів проти миру віднесено пропаганду війни; планування, 

підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни; найманство (ст.ст. 436, 

437, 447). Згідно із Законом від 28 січня 2014 року розділ ХХ Особливої 

частини КК доповнено ще однією статтею – ст. 436-1, яка передбачила 

відповідальність за публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму 

проти людяності, пропаганду неонацистської ідеології, виготовлення та/або 

розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх 

прибічників. 

Злочинами проти безпеки людства є застосування зброї масового 

знищення; виробництво, придбання, збут та інші дії зі зброєю масового 

знищення; екоцид; геноцид (ст.ст. 439–442).  

Злочинами проти міжнародного правопорядку визначено порушення 

законів та звичаїв війни; посягання на життя представника іноземної держави; 

злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист; незаконне 

використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала; піратство (ст.ст. 438, 443–446) [3, с.881]. 
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к.ю.н. Чижов Д.А. (НАПНУ)  
 

Механізм звільнення засуджених від відбування покарання  

у вигляді довічного позбавлення волі: основоположні права людини та 

національна безпека 

Довічне позбавлення волі в Україні є найвищою мірою покарання, 

своєрідною альтернативою смертній карі, що призначається лише у виняткових 

випадках за вчинення особливо тяжких злочинів.  

У Кримінально-виконавчому кодексі України ст.152 відокремлює 

підстави звільнення від відбування покарання такі як: відбуття строку 

покарання, призначеного вироком суду; закон України про амністію; акт про 

помилування; скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; 

закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання; хвороба; інші підстави, 

передбачені законом. Також встановлено, що практика застосування 

помилування в Україні в частині заміни довічного позбавлення волі на певний 

строк, не в повній мірі відповідає позиціям Європейського суду з прав людини, 

так як покарання повинно призначатися тільки судом.  

На даний час покарання у виді довічного позбавлення волі відсутній 

чіткий правовий механізм перегляду рішення про призначення довічного 

позбавлення волі через певний проміжок часу.  

Зважаючи на Рекомендації № Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам «Про умовно-дострокове звільнення» від 24.09.2003 

року потрібно розуміти, що умовно-дострокове звільнення є одним із 

найкращих способів попередження повторного вчинення злочинів. 

Практика Європейського Суду з прав людини наводить приклад справи 

«Пєтухов проти України» щодо відсутності механізму дострокового звільнення 

від довічного ув’язнення в Україні. Європейський Суд прийняв рішення щодо 

українського довічного позбавлення волі, а саме те, що воно порушує права 

людини. 

Міжнародним Пактом про громадянські та політичні права Організація 

Об’єднаних Націй (ООН) вимагає існування перспективи звільнення від 

довічного позбавлення волі. Тільки за наявності такої перспективи, 

застосування довічного позбавлення волі не порушуватиме Пакт. Отже, 

створення процедури звільнення від покарання повинно відбутися негайно.  
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В останні роки пенітенціарна система України перебуває на стадії 

реформування, одним з ключових елементів якого є адаптація органів контролю 

за її діяльністю з урахуванням вимог сучасної світової спільноти.  

Законодавство України пропонувалось урегулювати питання зміни і 

захисту прав особи, яка ув’язнена до довічного позбавлення волі. Зазначалось, 

що особи, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, які 

відбули не менше двадцяти років покарання, матимуть право звернутися до 

суду в порядку, встановленому в частині другій статті 81 Кримінального 

кодексу України, без попередньої заміни цього покарання позбавленням волі на 

певний строк. На жаль, на даний час питання досі не врегульовано. 

Прийняття закону про створення та визначення порядку звільнення 

засуджених від покарання у вигляді довічного позбавлення волі – це один із 

суттєвих варіантів вирішення проблеми щодо підвищення рівня гуманізації у 

нашому суспільстві, національної безпеки, ефективності виховних заходів, 

наблизить до всебічного дотримання європейських стандартів, а, головне, 

дозволить виключити можливість порушень основоположних прав людини. 

В Україні на даний часдовічне позбавлення волі застосовується, і звісно, 

враховуючи реалії сьогодення, потребує якнайшвидшого реформування. 

Законодавство потрібно доповнити механізмом, який належним чином 

регулюватиме питання шляхом прийняття відповідних нормативно-правових 

актів, впровадження їх у повсякденне життя, врегулює питання національної 

безпеки, а також неухильне дотримання основоположних правгромадян. 
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Правова інтенсивність воєнних операцій 

Польовий статут армії США FM 1-04 «Правова підтримка (забезпечення) 

воєнних операцій» (Legal Support to Operations) містить таке поняття як 

«правова інтенсивність воєнних операцій». Військові юристи армії США (їх ще 

називають «операційні юристи») виступають в якості штабних офіцерів 

робочих груп, де повною мірою беруть участь у процесі планування операцій в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1129-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_665
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рамках діяльності відповідних начальників штабів. Вони повинні готуватися 

діяти самостійно по всьому спектру збройного конфлікту (далі –ЗК) навіть у 

ролі командира; розширити свої знання в якості воїна та лідера, окрім того, що 

вони виступають у якості адвокатів, етичних радників, консультантів з 

реалізації законодавства. У МО США є відділ міжнародного та операційного 

права. 

Згідно ст. 99 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (далі – 

СВС ЗСУ) юрисконсульт бригади у мирний і воєнний час відповідає за 

організацію і стан правової роботи в бригаді. Але правова робота не тотожна 

правовому забезпеченню. Обов’язки юрисконсульта бригади (ст. 100 СВС ЗСУ) 

позбавлені головного – правового забезпечення бойового застосування військ 

(сил), адже містять переважно «загально-цивільні» напрями правової роботи 

організаційно-адміністративної, господарської та представницької сфер 

повсякденної діяльності бригади виключно мирного часу (візування проектів 

наказів, інших документів правового характеру; консультування, роз’яснення 

законодавства; претензійно-позовна робота; законність списання військового 

майна; правова допомога при проведенні службових розслідувань; зміцнення 

військової та трудової дисципліни; соціально-правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей; участь у правовому вихованні; 

довідкова робота). Ще менший перелік, але також відірваний від виконання 

завдань при застосуванні військ (сил) за призначенням, містить коло обов’язків 

помічника начальника гарнізону з правової роботи (ст. 14 Статуту Г та ВС ЗСУ).  

Під час збройного конфлікту юрисконсульт бригади виконує обов’язки 

юридичного радника командира бригади (консультації командуванню щодо 

дотримання норм міжнародного гуманітарного права, правил застосування 

сили, проведення інструктажу особового складу з їх виконання). Обов’язки 

юридичного радника у мирний час та під час збройного конфлікту, закріплені 

пунктами 1-4 глави 6 розділу I Інструкції про порядок виконання норм МГП у 

ЗС України, затверджені наказом Міноборони від 23.03.2017 № 164 відповідно 

до ст. 2 Закону України «Про оборону України», але деталізовані виключно з 

метою забезпечення додержання принципів і норм МГП військовослужбовцями 

і працівниками Збройних Сил України. 

На жаль, це є атавізмом та радянським рудиментом, який не відповідає 

стандартам держав-членів НАТО - Legal Support to Military Operations. Сергій 

Корнійчук, НГШ ЗСУ підкреслює, що «Для нас важливим є практичне набуття 

сумісності наших сил та засобів з військовими формуваннями НАТО, 

зміцнення рівня військової взаємодії». 

А досвід ЗС держав-членів НАТО свідчить, що сучасне правове 

забезпечення військ (сил) включає, окрім забезпечення додержання принципів і 

норм МГП та правил застосування сили, комплекс реалізації правових заходів, 

засобів та інструментів щодо забезпечення міжнародного права прав людини; 

права, що регулює міжнародні угоди; права національної безпеки; фінансового 

права; права розвідувальної діяльності, правового режиму працівників 

цивільних контрагентів, операцій у кіберпросторі, інформаційних операцій, 
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операцій з цивільного захисту, операцій на суходолі, в повітрі та у морі, 

операцій з евакуації не комбатантів, операцій на власній території, правових 

аспектів планування операцій та їх ведення, здійснення затримань і допитів, 

відшкодування шкоди, міжнародної гуманітарної підтримки, застосування сил 

резерву, захисту навколишнього природнього середовища, та охоплює всі етапи 

воєнної операції - від оперативно-штабного планування до безпосереднього 

бойового застосування військ (сил) та у посткризовий період (див. Довідник з 

операційного права ЗС США (Handbook Operation Low), 2020; FM 1-04 Legal 

Support to Operations, JP 1-04 Legal Support to Military Operations). 

Якість та рівень фахової спеціалізації вітчизняних військових юристів 

повинні враховувати особливості фахової видової спеціалізації (Сухопутних 

військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил) бойового застосування військ 

(сил) ЗС України. При їх підготовці конче необхідне вивчення особливостей 

права прав людини в бойових умовах, права міжнародної безпеки, права 

регіональної безпеки, права національної безпеки, права НАТО, ООН, операцій 

ООН з підтримання миру, МГП, операційного права (права воєнних операцій), 

операційно-штабного планування, правового режиму особливого періоду, 

правового режиму мобілізації, правового режиму воєнного стану, правового 

режиму надзвичайного стану, військових керівних публікацій (бойових статутів 

видів ЗС України, настанов, інструкцій, зокрема мобілізаційних). 

Висновок: Операційне право повинно стати правовою підставою 

виокремлення такого виду забезпечення (нарівні із бойовим, інженерним, 

тиловим, морально-психологічним, медичним) в системі всебічного 

забезпечення військ (сил), як правове забезпечення бойового застосування 

військ (сил). 

Ярема А.В. (ВІКНУ) 

 

Військовополонений: юридична визначеність в контексті 

міжнародного збройного конфлікту між Російською федерацією та 

Україною  

Формальна кваліфікація збройного конфлікту між Російською 

Федерацією та Україною, починаючи з квітня 2014 року, зазнавала певних змін: 

на початку – Антитерористична операція (далі – АТО), яка здійснювалась в 

рамках антитерористичного законодавства. З 2018 року, після офіційного 

закінчення АТО, розпочалась Операція Об’єднаних сил із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (далі – ООС) і 

фактично змінилась форма проведення такої операції. В ході таких змін не 

зовсім зрозумілим залишалось одне – формалізація визначення типу конфлікту 

на рівні національного законодавства, та правовий режим, яке застосовується 

до осіб, що беруть у ньому участь. 

Сьогодні питання термінології та юридичної визначеності в контексті 

міжнародного збройного конфлікту між Україною та РФ, що має ознаки 

гібридності, повинно стояти на першому місці. Так, на нашу думку, вельми 
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важливо визначитись із статусом військовополоненого та заходами, спрямованими 

на утримання військовополонених та надання їм гарантій. 

На сьогоднішній день в Україні не існує таборів військовополонених, як це 

передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 

серпня 1949 року. Відсутність таборів означає ймовірну відсутність більшості 

гарантій, що в неї передбачені. 

Україна взяла на себе зобов’язання із дотримання норм міжнародного права, 

але відсутність процедури утримання військовополонених по-перше, означає 

свавільність по відношенню до військовополонених, а по-друге, це наслідок 

юридичної невизначеності правил поводження з військовополоненими на 

національному рівні. 

Слід розуміти, що військовий полон це не покарання, а вид обмеження волі з 

метою недопущення особи, що належить до однієї зі сторін у конфлікті, до 

продовження участі в бойових діях. Втім, варто визначити, хто матиме право на 

статус військовополоненого. Для цього необхідно запровадити чітку процедуру, яка 

б регламентувала порядок затримання як комбатантів, так і не комбатантів, 

присвоєння їм відповідного статусу та подальші дії, які стосувались би їх утримання. 

У ст. 4 ЖК 3 надано вичерпний перелік осіб, яким може бути надано статус 

військовополоненого. 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 4327 “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних із 

військовополоненими та інтернованими особами в особливий період”, який 

встановлює “заходи з виявлення на території України громадян держави, яка 

загрожує нападом чи здійснює агресію проти України … з метою вирішення ним 

питання щодо інтернування таких осіб з урахуванням реальних та потенційних 

воєнних загроз національній безпеці України”, а також порядок здійснення заходів 

щодо поводження із військовополоненими в особливий період. 

Прийняття вищезазначеного проекту закону та його реалізація сьогодні для 

України є важливим кроком на шляху імплементації норм міжнародного 

гуманітарного права, що, в цілому, має позитивно відобразитись на загальній системі 

виконання норм міжнародного права.  
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Досвід армій зарубіжних країн стосовно соціального та матеріального 

забезпечення військовослужбовців 
З часів створення війська ми чуємо про його реформування. Спочатку 

його скорочували , пізніше створювали навчену  та мобільну армію. На даний 

час ми часто чуємо про стандарти НАТО, до яких Україна повільно але 

впевненими кроками рушає. Розпочата реформа вже перебудови Генерального 

штабу та органів управління. Оскільки діюча система не є досконалою, зі 

світовою практикою планують встановити справедливі тарифні розряди та 

звання відповідно посадам. Наразі відобразимо вам досвід США, а саме 

особливості соціального та грошового забезпечення військовослужбовців.  

Основним джерелом фінансування збройних сил США є державний 

бюджет, який здійснюється за рахунок діяльності відповідних фондів. У 

бюджеті міністерства оборони США передбачено майже 50 статей стосовно 

матеріального забезпечення військовослужбовців, починаючи з витрат на 

грошове забезпечення та закінчуючи похованням і виплатою допомоги батькам, 

жінкам (чоловікам), дітям загиблих (померлих) [1]. 

У збройних силах США заохочується дистанційна освіта 

військовослужбовців – для цієї мети студенту в погонах виділяють 

персональний комп’ютер і $4500 на рік на оплату навчання, причому профіль 

вибирає особисто військовослужбовець. У разі, якщо лави армії поповнює 

студент, який повинен сплатити своє навчання у виші, він може скористатися 

послугами “Армійської програми погашення заборгованості коледжу”. Вона 

надає банківський кредит, застрахований на федеральному рівні. Сума такого 

кредиту досить велика – до $65000. Вона може виплачуватися повністю або 

частково під час служби за контрактом [2].  

Наступна особливість це страхування життя кожного військовослужбовця 

на $400000. Так, середньостатистичний 25-річний американець, що не курить, 

застрахований на $500000. Це означає, що виплачує приблизно $140 на місяць, 

у той час як його ровесник у погонах – $28. Також на відміну від України в 

США поховання загиблого чи померлого військовослужбовця бере на себе 

держава. 

Що стосується матеріального стимулювання, яке включає основний оклад 

і різні компенсаційні виплати, що становлять від 68 до 80 відсотків грошового 

забезпечення військовослужбовця. 

Зарплатню військового у США, як і в українській армії, становить оклад – 

базова сума, що напряму залежить від військового звання і терміну служби, до 

якої додаються різні надбавки і бонуси. Мінімальний оклад у збройних силах 

США (рядовий, термін служби до 2 років) становить $2 000 (близько 53 000 

грн) на місяць, офіцер отримує від $4 700 (понад 125 000 грн) на місяць, а 

оклад, приміром, полковника з вислугою 10 років становить $7 350 (близько 
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200 000 гривень). Середня річна зарплата армійського офіцера на сьогодні 

становить $79 341 (1 217 000 грн) і коливається від $79 825 (2 143 000 грн) до 

$113 000 (3 034 000 гривень). Розміри платні постійно змінюються і, як 

правило, у бік збільшення. Так, за останніми даними, заробітна платня в 

американській армії коливається в середньому від $31 205 (837 000 грн) до $112 

701 (3 026 000 грн) на рік [2]. 

Якщо військовослужбовець відмовиться від харчування в їдальні на базі, 

йому й це компенсують. Доплата приблизно становитиме $400. Доплачують і за 

особливі навички і знання. Так, за підтверджене знання іноземної мови до 

зарплати додається ще $425. 

Під час першого вступу на службу військовослужбовці збройних сил 

США отримують базовий необхідний комплект обмундирування. Крім того, їм 

виплачують одноразову грошову допомогу на придбання спеціальних речей, 

як-от одяг для фізичної підготовки чи сумки для новобранців. Вона невелика і 

коливається від десятка до трьох сотень доларів. Причому жінки отримують 

більшу суму. Приміром, під час вступу до ВМС чоловік одержує $102, а жінка 

— $290 [2]. 
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Актуальні питання вдосконалення системи соціального захисту 

військовослужбовців Збройних Сил України 

На етапі розвитку Збройних Сил України в умовах загострення суспільно-

політичної ситуації ступінь соціальної захищеності суттєво впливає на 

формування ціннісних і мотиваційних орієнтацій військовослужбовців. Одним 

із важливих моментів виступає питання щодо фінансування системи 

соціального захисту як одного з чинників стимулювання до військової служби 

військовослужбовців Збройних Сил України Для залучення до лав Збройних 

Сил України молодих офіцерів і військовослужбовців за контрактом та 

збереження кадрового потенціалу, держава створила систему соціального 

захисту військовослужбовців, складовими якої є забезпечення житлом, 

матеріальне (грошове, речове, продовольче і медичне) та пенсійне 

забезпечення, обов’язкове державне страхування, забезпечення соціальної та 

професійної адаптації тих, хто звільняється з військової служби, соціальні 

гарантії прав членів їхніх сімей. 

Як показує світова практика, розподіл видатків на розвиток ЗС має 

відбуватись таким чином: 40 % - утримання збройних сил, 20 % - підготовка 

військ, 40 % - розвиток озброєння та військової техніки. В українських реаліях 

левова частка оборонних видатків спрямовується на утримання особового 
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складу - приблизно 75 %, на підготовку ЗС виділяється від 3,8 до 4,3 %, та 22 % 

- на розвиток озброєння і військової техніки.  

Видатки Міністерства оборони України становлять 2,25 % від розміру 

ВВП. Фактично бюджет МО України на 0,32 % менше від суми номінального 

ВВП, що у грошовому еквіваленті становить 14,7 млрд грн. Як бачимо, він 

навіть не виходить на рівень 2019 року, не кажучи вже про збільшення видатків 

на потреби армії. До того ж відповідно до ст. 35 Закону України «Про 

національну безпеку України», рівень оборонних витрат не може бути нижчим 

3 % від ВВП [1]. 

Кожна країна має свої особливості та специфіку забезпечення соціального 

захисту військовослужбовців. Розбудова збройних сил нового зразка 

неможлива без вдосконалення фінансового забезпечення їх соціальної сфери, 

яка суттєво впливає на боєздатність військ.  

Для забезпечення соціальних гарантій більшість країн світу реалізують 

цілий комплекс державних заходів, які спрямовані на забезпечення гідного 

рівня життя і задовільного самопочуття як самих військовослужбовців, так і 

членів їх сімей. 

Соціальний захист військовослужбовця повинен складатися з комплексу 

заходів, спрямованих на компенсацію обмежень, об’єктивно обумовлених 

характером діяльності, реалізацію соціальних очікувань, які лягли в основу 

професійного вибору, та нейтралізацію чинників, що перешкоджають 

ефективній службовій діяльності конкретної особи. 

Усвідомлюючи необхідність посилення контрактної та професійної 

складової Збройних Сил України, відновлення престижу військової служби, 

забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та збереження 

кадрового потенціалу, вкрай необхідним є впорядкування системи грошового 

забезпечення військовослужбовців в контексті мотивації до проходження 

служби. 

Крім того, серед принципів соціальних гарантій для військовослужбовців 

мають бути визначені: 

- високий рівень соціальних гарантій;  

- належне фінансування державою всіх соціальних гарантій та програм; 

- зрозумілість та доступність соціальних гарантій; 

- створення сприятливих умов для підвищення соціальних гарантій, 

включаючи, в тому числі, сприяння розвитку недержавних фондів для 

фінансування соціальних програм; 

- високий рівень пенсійного забезпечення, включаючи забезпечення у 

разі інвалідності або втрати годувальника для сім’ї; 

- забезпечення реабілітації та можливості подальшої перекваліфікації 

для військовослужбовців; 

- належне забезпечення військовослужбовців житлом; 

- подальший розвиток системи державних заохочувальних програм для 

військовослужбовців. 

Нормативно-правове врегулювання питань забезпечення соціальних 
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гарантій українських військовослужбовців і членів їх сімей має наближатися до 

міжнародних стандартів, зокрема країн-членів НАТО. Саме на це слід націлити 

вітчизняну специфіку системи соціального забезпечення військовослужбовців.  
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Вплив Covid-19 на оборонні видатки  

У 2019 році усі країни у світі витратили 1 917 мільярдів доларів США на 

оборону. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту проблем миру 

(SIPRI), опублікованому 27 квітня 2020 року, це - найбільша сума, витрачена на 

оборону з моменту початку досліджень у 1988 році. Загалом у 2019 році 

видатки на оборону на планеті становили 2,2 відсотка світового ВВП або 

приблизно 249 доларів на людину [ 1]. 

Оборонні видатки є частиною бюджету відповідної країни, а отже їх 

рівень залежить від багатьох факторів, одним з ключових яких є економічна 

ситуація в країні. Щоб зрозуміти, який рівень впливу на економіку певної 

країни матиме COVID-19, варто звернутись до гравітаційної моделі 

міжнародної торгівлі, в якій зазначається, що торгівля між двома країнами 

прямо пропорційна виробничій потужності країни-експортера та розміру ринку 

країни-імпортера, і обернено пропорційна торговельним витратам, необхідними 

для переміщення товарів між країнами. Пандемія COVID-19 негативно впливає 

на всі ці три фактори [2]. 

Проаналізувавши дані щодо фінансування міністерства охорони здоров'я 

можна дійти висновку, що фінансування охорони здоров'я за 2016-2019 роки 

відбувалось на недостатньому рівні: 2016 рік – 237,75 млн. доларів США, 2017 

рік – 440,21 млн. доларів США, 2018 рік – 534,73 млн. доларів США., 2019 рік – 

1 116,65 млн. доларів США, в той же час у 2020 році суттєве збільшення 

фінансування сектору охорони здоров'я (2 878,15 млн. доларів США) 

відбувається на фоні зменшення доходів державного бюджету у зв'язку з 

карантинними обмеженнями. Таким чином, величезні додаткові асигнування, 

що спрямовуються на протидію пандемії COVID-19 були відізвані з інших 

напрямків, одними з таких можуть бути оборонні видатки [2]. 

Перенаправлення фінансування з оборонного сектору на протидію 

пандемії COVID-19 є теоретично можливим шляхом, але аналізуючи безпекове 

середовище світу за останні роки варто зауважити, що кількість збройних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text
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конфліків, як між країнами (Азербайджан, Вірменія, Російська федерація, 

Україна та багато інших), так і всередині країн (теорористичні акти, 

заворушення та інші) значно зросла в порівнянні з попередніми роками. Як 

наслідок більшість країн не поспішає скорочувати свої оборонні програми та 

зменшувати оборонні бюджети, принаймні в поточній ситуації. 

Проаналізувавши видатки на сектор безпеки та оборони України за 2016-

2020 роки варто зауважити, що фінансування постійно зростає по всім рокам, в 

тому числі і в 2020 році, таким чином, видатки на сектор безпеки та оборони не 

підпали під скорочення у 2020 році, принаймні на даний час. 

Як висновок з вищезазначеного варто зазначити, що пандемія принесла 

нові загрози безпеці та відродила конкуренцію між державами, як це було після 

фінансової кризи 2007/8 року. Глобальна криза в галузі охорони здоров'я 

виявився більш значною, ніж очікувалось та підняла на поверхню велику 

кількість питань, які раніше замовчувались, проте вплив її на оборонні бюджету 

важко оцінити в даний час, адже оборонна політики держави планується в 

довгостроковій перспективі, але вже зараз можна стверджувати, що більшість 

країн не планують докорінно змінювати свою політику в сфері воєнної безпеки, 

впливу можуть зазначити лише окремі її показники. 
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Проблемні питання фінансового забезпечення військових частин в 

контексті переходу на стандарти НАТО 

За умов становлення державності України, як суверенної, незалежної 

держави, яка стала на шлях формування демократичного державного устрою і є 

активним учасником процесів євроатлантичної  інтеграції, особливо гостро 

постає питання забезпечення безпеки і оборони України. Зауважимо, що 

важливу роль гаранта результативної реалізації як зовнішньополітичних цілей 

держави, так і внутрішньодержавних реформ державного управління відіграють 

саме Збройні Сили України та інші елементи сектору безпеки і оборони. 

Ефективна організація і функціонування Збройних Сил та інших військових 

формувань як основних суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони 

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
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є одним з основоположних чинників дієвого механізму державного управління, 

та залежить від низки різноманітних за своїм характером чинників. Основними 

з них є воєнна та економічна безпека, політична стабільність, інформаційна 

захищеність, військова міць. Обороноздатність Збройних Сил України 

повністю залежить від рівня соціально-економічного розвитку держави. До того 

ж безпека країни та її економічне зростання нерозривно пов’язані зі станом та 

можливостями використання економічного та військового потенціалів. 

Забезпечення воєнної безпеки держави неможливе без належного фінансування 

її потреб, а захист країни від внутрішніх та зовнішніх загроз і захист 

національної економіки – без застосування воєнної сили (збройних сил). 

Основні виклики та найбільш ймовірні ризики, з якими стикнулась 

Україна ще навесні 2015 року, пов’язані із зростанням масштабів військових 

дій, що призвели до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і 

загрожують економічним колапсом найбільшого експорт орієнтованого регіону 

України. Найбільшу загрозу становить можливість використання новітніх видів 

озброєння з боку ворогів. Саме тому, питання обороноздатності є гострою 

проблемою, що потребує негайного вирішення. Отже постає необхідність у 

виокремленні такої категорії, як воєнно-економічна складова системи 

підготовки держави до оборони, особливо в контексті переходу країни на 

стандарти Північноатлантичного альянсу (НАТО). 

Направлення ресурсів ВВП і багатства на забезпечення потреб армії і 

флоту здійснюється за допомогою фінансової системи країни, основною 

частиною якої є Державний бюджет України. Державний бюджет України, в 

якому зосереджується централізований чистий дохід, призначений задля 

забезпечення фондами фінансових ресурсів господарсько-організаційної та 

культурно-виховної діяльності держави і виконання задач по захисту держави 

від нападу з зовні, і вирішення задач в середині країни. Оборонний бюджет є 

складовою частиною державного бюджету та призначений задля задоволення 

фінансових потреб сектору безпеки та оборони.  

Військовий конфлікт на Сході  України та соціально-економічна 

ситуація, яка склалася в державі, суттєво змінили підходи до формування 

оборонного бюджету нашої країни та змусили керівництво переглянути свої 

погляди щодо подальшого розвитку сектору безпеки та оборони. Особливої 

актуальності за сучасних умов є питання забезпечення складників сил безпеки 

та оборони фінансовими ресурсами, зокрема при переході на стандарти НАТО. 

Проблеми фінансового забезпечення Збройних сил України потребують 

першочергового вирішення, що пов’язано з їх реформуванням. У процесі 

реформування ЗСУ постає цілий ряд питань щодо зміни підходів у планування, 

пошуку додаткових джерел фінансування (благодійна допомога) та контролю за 

ефективним витрачанням фінансових ресурсів. 

Питання переходу на стандарти НАТО треба розглядати набагато ширше, 

адже його кінцевою метою є забезпечення усіх членів Альянсу необхідними 

силами і засобами на випадок війни. Таким чином, рішення щодо приведення 

витрат на оборону до вимог НАТО є не тільки проявом серйозного ставлення 
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до інструкцій Альянсу, а й визнанням того факту, що в сучасному світі все ще є 

численні загрози і посягання на суверенітет, захист якого покладено на ЗСУ. 

Запровадження стандартів НАТО дозволить Збройним силам України 

остаточно подолати залишки радянської системи функціонування армії і вийти 

на рівень спроможності і відповідати на сучасні загрози. 

 

Гольдрін В.В. (ВІКНУ) 

Шевченко О.В. (НУОУ) 

 

Взаємодія військових частин з органами державної казначейської служби 

на реєстраційних та спеціальних-реєстраційних рахунках 

Державна казначейська служба України займає визначальне місце в 

управлінні фінансовими ресурсами держави. Саме вона є тим головним 

фінансовим інститутом держави, завдяки якому суттєвих змін зазнав процес 

управління видатками державного бюджету. Функціонування системи 

казначейства, викликало зміни у організаційних структурах та правових 

взаємовідносинах між усіма учасниками бюджетного процесу, що задіяні на 

кожній його стадії. 

Практичний досвід свідчить, що в сучасних умовах органи Державної 

казначейської служби України постають одними з найактивніших учасників у 

процесі управління державними та регіональними фінансовими ресурсами 

завдяки використанню законодавчо прийнятих механізмів та процедур 

виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Основним джерелом для забезпечення усіх потреб Збройних Сил України 

є Державний бюджет України. 

Відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, при виконанні 

Державного бюджету застосовується казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, тому фінансування діяльності Збройних Сил України та безпосередньо 

військової частини здійснюється через Державну казначейську службу України. 

[1] 

Актуальність відображена в необхідності впровадження сучасної та 

ефективної системи взаємовідносин військових частин з органами Державної 

казначейської служби України та іншими державними установами. 

Співпраця військових частин з органами Державної казначейської служби 

України та іншими державними службами постійно знаходиться у процесі 

реформування, таким чином, щоб забезпечити максимально чітке і планомірне 

використання кошторису, а також цільового використання виділених 

асигнувань. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №816-р, від 

15.11.2017, «Про деякі питання дистанційного обслуговування  розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів» визначено пріоритетне казначейське 

обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт 

казначейства – Казначейство».[2] 
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Дана система втілюється шляхом запровадження електронної  форми 

обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного 

цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. Ця дистанційна форма 

розрахункового обслуговування з використанням електронного цифрового 

підпису дозволяє оптимізувати витрати на підтримку процесу завдяки відмові 

від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку 

інформації та скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів. 

Таким чином, на сьогодні основним і практично єдиним із 

запропонованих на ринку рішенням для забезпечення достовірності 

відправника документа є електронно-цифровий підпис. Основний принцип 

роботи електронно-цифрового підпису заснований на використанні стандартів 

шифрування за допомогою відкритого ключа. Варто зауважити, що в умовах 

постійного розвитку інформаційних технологій система дистанційного 

обслуговування має надзвичайно великий потенціал. 

Список використаних джерел: 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, режим 

доступу: 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text ). 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України №816-р, від 15.11.2017, 

«Про деякі питання дистанційного обслуговування  розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів», режим доступу: 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-2017-р#Text ). 

 

Гончаров В.П. (НУОУ) 

Огієвич О.В. (НУОУ) 

 

Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців  

Збройних Сил України 

Указом Президента України від 02.11.2019 № 795/2019 р. “Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року “Про 

пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 

2020 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і 

оборони України” визначено амбітне завдання Кабінету Міністрів України: 

 опрацювати у двомісячний строк питання щодо запровадження єдиного 

механізму збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовцям 

(далі – Єдиний механізм).  

У далекому 2017 році Уряд України приймає постанову Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 

осіб” ( далі – Постанова), якою розробляє Єдиний механізм: 

пунктом 4 передбачалося розміри посадових окладів, окладів за 

військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та 

начальницького складу визначати шляхом множення розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-2017-р#Text
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календарного року на відповідний тарифний коефіцієнт.  

Цей Єдиний механізм забезпечував би автоматичне збільшення 

грошового забезпечення військовослужбовців в залежності від зростання 

соціальних стандартів Держави, але… 

Уряд України приймає постанову Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018  №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової 

служби, та деяким іншим категоріям осіб”, якою в прикінцевих положеннях 

вносяться зміни до Постанови, а саме пункт 4 викладається в новій редакції: 

розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) 

званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу 

визначати шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2018 року на відповідний 

тарифний коефіцієнт. 

Причиною внесення змін і як наслідок замороження вже існуючого 

Єдиного механізму є військові пенсіонери, яким потрібно буде постійно 

перераховувати пенсію.  

Незважаючи на завдання, визначене Указом Президента України у 2019 

році щодо розробки Єдиного механізму –  Уряд України і досі шукає шляхи 

вирішення порушеного питання шляхом обмеження прав військових 

пенсіонерів, запроваджуючи додаткові надбавки, винагороди тощо.   

 

Задорожний В.І. (ВІКНУ)  

Костюк І.С. (ВІКНУ) 

 

Міжнародний досвід притягнення до матерільної відповідальності 

військовослужбовців країн членів НАТО 

Матеріальна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил 

України – це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в 

обов’язку військовослужбовців покрити частково, повністю або у кратному 

співвідношенні шкоду, заподіяну з їх вини державі під час виконання 

службових обов’язків. 

На сьогоднішній день в ЗС України застосовується підвищена 

(застосовується до переліку майна затвердженого ПКМУ від 15 липня 2020 

року № 604), повна та обмежена матеріальна відповідальність за шкоду, 

завдану неправомірним рішенням, невиконанням чи неналежним виконанням 

особою обов’язків військової служби або службових обов’язків, крім обставин 

які виключають матеріальну відповідальність. Притягнення 

військовослужбовця до матеріальної відповідальності встановлюється:  шляхом 

проведення службового розслідування за фактом заподіяння шкоди 

військовому майну і прийняттям відповідного наказу командиром 

(начальником) військової частини; висновком, інвентаризації, дізнання, 

попереднього слідства або суду; вироком суду у кримінальному провадженні, 

який вступив у силу; рішенням суду про стягнення коштів.[1] 

У ЗС країн членів НАТО застосування матеріальної відповідальності 
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також є не від’ємною частиною відновлення втрат військового майна. Таким 

чином в ЗС США використовується процедура, так званий лист «щастя», FLIPL 

- це процедура, яку використовують ЗС США для відшкодування вартості 

втраченого або пошкодженого майна. Згідно з Постановою 735-5 армії США, 

фінансова відповідальність зазвичай не перевищує одного місячного базового 

окладу. Однак в певних випадках, таких як втрата особистої зброї, обладнання 

або пошкодження державного житла, солдат може бути притягнутий до 

відповідальності на повну вартість збитку нанесеного державі.[2] 

Щоб бути визнаним фінансово відповідальним за державну власність, 

військовослужбовець повинен навмисно або з необережності заподіяти уряду 

збитки. Щоб дії військовослужбовця вважалися навмисними він повинен діяти 

з особливим наміром втратити або пошкодити власність. 

Військовослужбовець визначається винним, якщо виконуються всі 

наступні умови: 

 Військовослужбовець повинен був нести відповідальність за майно; 

 Військовослужбовець був винен в втраті майна; 

 Пряма причина втрати - вина військовослужбовця; 

 Армія зазнала реальний грошовий збиток.[2] 

У Бундесвері Німеччини військовослужбовці несуть відповідальність за 

будь-яку втрату або пошкодження свого майна але на відміну від 

вищенаведених країн федеральний уряд виплачує їм адекватну компенсацію, 

якщо шкода заподіяна нещасним випадком на роботі або безпосередньо 

виконанням наказу. 

В разі особистої недбалості розмір компенсації може бути зменшений. 

При цьому враховується необхідність використання особистого предмета в 

ділових цілях. При визначенні компенсації, виплачуваної 

військовослужбовцям, належна увага приділяється типу служби, а також 

військовому керівництву і фінансовому становищу затриманих.[3] 

Військовослужбовець Бундесвери не несе відповідальності, якщо можете 

довести, що не заподіяв шкоди в результаті навмисного або грубо недбалого 

порушення своїх обов'язків.  

Як висновок з вищезазначеного варто зауважити, що тема матеріальної 

відповідальності військовослужбовців є дуже актуальною в даний час та 

потребує подальшого дослідження, в тому числі і шляхом аналізу та 

використанням зарубіжного досвіду. 

Список використаних джерел: 

1.Закон України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців 

та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» від 3 жовтня 2019 року 

№ 160-IX. 

2.Under Army Regulation AR 735–5 «Property Accountability Policies» 

effective 9 December 2016. 

3.BG vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung 

(Militärgesetz, MG). 
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Залуцька О.В. (ВІКНУ) 

Троян І.О. (НУОУ) 

 

Формування облікової політики як складової системи бухгалтерського 

обліку у військовій частині 

Ефективне та досконале виконання завдань, що постають перед 

суб’єктами державного сектору у ході здійснення будь-якої діяльності, 

неможливе без належної організації облікового процесу.  

Метою дослідження постає організація бухгалтерського обліку, яка 

полягає у належному формуванні облікової політики військової частини. 

Вибір облікової політики залежить від особливостей діяльності установи 

державного сектору, в тому числі й військової частини. Формування облікової 

політики це процес який забезпечує поєднання організації бухгалтерського 

обліку та його методичних засад. Облікова політика є основою ведення 

бухгалтерського обліку в будь-якій установі. Слід також зазначити, що 

раціонально та правильно сформована облікова політика дозволить створити 

ефективну систему бухгалтерського обліку, який виступає головним елементом 

в  управлінні. Розробка та затвердження облікової політики – важливий етап під 

час створення будь-якої бюджетної установи, а саме військової частини, а від 

уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать ефективність 

управління господарською діяльністю, якщо така є у військовій частині. 

Призначення облікової політики полягає в упорядкуванні облікового процесу, 

забезпеченні повною, достовірною та неупередженою інформацією задля 

ефективного управління.  

Вибір облікової політики залежить від особливостей діяльності установи 

державного сектору до якого відносяться військові частини. Раціональна 

організація бухгалтерського обліку передбачає таку його будову, при якій він 

забезпечив би своєчасне виконання завдань планування, контролю, управління 

та надання повної правової й неупередженої інформації про стан фінансових 

справ в усіх установах при мінімальних затратах засобів і праці. Облікова 

політика, як елемент управління установою, адже вона відноситься до 

організації системи бухгалтерського обліку, тому дає змогу керівництву 

приймати більш раціональні рішення, аналізувати роботу установи, 

здійснювати і контролювати цільове використання засобів відповідно до 

затвердженого кошторису. 

 На основі вище представленого взаємозв’язок бухгалтерського обліку та 

облікової політики, можна обґрунтувати таким чином: так як облікова політика 

створює для бухгалтерського обліку організаційні аспекти (забезпечення), то це 

може означати, що вона постає об’єктом бухгалтерського обліку. Облікова 

політика здебільшого входить як складова до системи бухгалтерського обліку, а 

отже і організації бухгалтерського обліку. Тому облікова політика військової 

частини входить до системи бухгалтерського обліку як об’єкт організації 

бухгалтерського обліку, а наказ про облікову політику постає процесом 

організації бухгалтерського обліку. 
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Список використаних джерел: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. [Електронний ресурс]  // Відомості 

Верховної Ради України. - 1999. - № 40  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку для суб'єктів державного сектору: Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.01.2015 р. № 11 [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15. 

 

Камбур І.В. (НУОУ) 

Чернецький О.К. (НУОУ) 

 

Складання фінансової та бюджетної звітності військовими 

частинами Збройних Сил України 

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який 

ведеться кожною військовою частиною – розпорядником бюджетних коштів 

[1]. 

Бухгалтерська звітність – завершальний етап бухгалтерського обліку, що 

ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку військової частини і 

відображає майновий та фінансовий стан. Своєчасно та правильно складена та 

подана звітність характеризує стан військової частини, компетенцію та 

відповідальність її командування. 

Необхідно відзначити, що на підставі даних бухгалтерського обліку 

військові частини зобов’язані складати наступні види звітності: фінансову, 

бюджетну, податкову, статистичну та оперативну. За термінами звітність 

поділяється на місячну, квартальну та річну. 

Звітним періодом для складання фінансової та бюджетної звітності є 

бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається з      

1 січня і закінчується 31 грудня одного року. 

В системі Міністерства оборони України та Збройних Сил України всі 

військові частини, установи та організації зобов’язані вести бухгалтерський 

облік та подавати фінансову звітність у відповідності до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Загальне 

керівництво та узагальнення звітності здійснюється Департаментом фінансів 

Міністерства оборони України, через який Міністерство оборони України 

реалізує функції головного розпорядника бюджетних коштів [3]. 

На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року №437-р, 

починаючи з 2018 року вся звітність надається в електронному вигляді через 

автоматизовану систему “Є-Звітність”, що є важливим кроком в модернізації 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
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Відповідальність за достовірність наданої фінансової та бюджетної 

звітності несе командир військової частини та начальник фінансового органу 

згідно з чинним законодавством. Лише в одному випадку відповідальність за 

складання фінансової звітності покладено на інших осіб. Це стосується процесу 

ліквідації установи, під час якої відповідальність за бухгалтерський облік 

господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією, покладається на ліквідаційну 

комісію, яка утворюється відповідно до законодавства. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16 липня 1999 року №996-XIV [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 

31.03.2021). 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року 

№1189-р “Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року”. 

[Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80#Text (дата звернення 

31.03.2021). 

3. Наказ Міністерства оборони України від 22 травня 2017 року №280 

“Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та 

організацій Збройних Сил України” (зі змінами). 

 

Кащук Н.В. (НУОУ) 

Яковчук Є.Ю. (НУОУ)  

 

Проблеми пенсійного забезпечення військовослужбовців в контексті 

правового вакууму  

Скасування судами окремих положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2018 р. № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які 

звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб” сформувало 

правовий вакуум у питаннях щодо проведень перерахунку пенсій. 

Зі зростанням рівня грошового забезпечення (в окремих випадках) без 

одночасного проведення відповідного перерахунку пенсій поглиблюється 

дисбаланс у розмірах пенсійного забезпечення в залежності від часу та місця 

звільнення зі служби. 

Правова неврегульованість викликає справедливе невдоволення зі 

сторони “військових” пенсіонерів та вирішення питань пенсійного 

забезпечення в судових інстанціях для них є звичайним та єдиним способом для 

того, щоб захистити свої права. 

З моменту набрання законної сили 24.06.2020 зразкового рішення 

Верховного Суду України від 19.12.2019 у справі № 160/8324/19 щодо 

підготовки та надання до органів Пенсійного фонду України довідок про розмір 

грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсії, обласними 

військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та 
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соціальної підтримки) (далі – ОТЦК та СП) у 2020 році сплачено судові витрати 

в сумі понад 1,5 млн. гривень. 

На теперішній час заборгованість зі сплати компенсації судового збору за 

рішеннями судів про видачу довідок для перерахунку пенсій складає 1,8 млн. 

гривень. 

Також, до ОТЦК та СП у 2020 році надійшло понад 27 тисяч звернень з 

питань видачі довідок для перерахунку пенсії (в тому числі з урахуванням 

зразкової справи понад 20 тисяч) та близько 12,5 тисяч пенсіонерів подали 

позови до суду стосовно видачі довідок для перерахунку пенсії (в тому числі з 

урахуванням зразкової справи – 10 тисяч), а у 2021 році надійшло вже понад 7 

тисяч звернень з питань видачі довідок для перерахунку пенсії (в тому числі з 

урахуванням зразкової справи понад 5,9 тисяч) та майже 4 тисячі пенсіонерів 

подали позови до суду стосовно видачі довідок для перерахунку пенсії (зокрема 

рахуючи зразкові справи – 3 тисячі). 

Звернення осіб та виконання судових рішень у таких кількостях, на 

сьогоднішній день, фактично зупинило роботу ОТЦК та СП. 

Отже, питання перерахунку “військових” пенсій є актуальним та гострим, 

тому потрібне його невідкладне вирішення Кабінетом Міністрів України в 

спосіб, що визначається Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та членів їх сімей”. 

 

Комарницький І.А. (НУОУ) 

Корчицький В.В. (НУОУ) 

Рябокінь В.П. (НУОУ) 

 

Особливості функціонування системи публічних закупівель товарів, 

робіт та послуг в Державній прикордонній службі України  

Відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про Державну прикордонну 

службу України» від 03.04.2003 № 661-IV фінансування діяльності ДПСУ 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а її 

забезпечення через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти [1]. Таким чином, підґрунтям вчасного та всебічного 

забезпечення органів Державної прикордонної служби України за різних умов 

оперативно-службової діяльності є чітко налагоджений та впорядкований 

комплекс організаційно змістовних заходів системи публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг органу охорони державного кордону (далі – ООДК).  

Система публічних закупівель ООДК включає: 

законодавчу базу функціонування системи публічних закупівель в 

Україні, а також локальні нормативно-правові акти МСВ України, ДПСУ, які 

враховують особливості організації діяльності прикордонного відомства та 

його структурних підрозділів; 

суб’єкти організації та здійснення публічних закупівель в ООДК (відділ 

(відділення (група)), тендерний комітет (до 01.01.2022 р.), уповноважена 

особа); 
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принципи здійснення публічних закупівель (добросовісна конкуренція 

серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників 

та рівне ставлення до них; об’єктивне та неупереджене визначення переможця 

процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і 

зловживанням); 

процедури закупівель (допорогові закупівлі; спрощені закупівлі; відкриті 

торги; переговорна процедура, рамкова угода); 

електронну систему закупівель (використання електронних майданчиків); 

контроль публічних закупівель ООДК [2, 3]. 

Порядок планування та здійснення публічних закупівель товарів, робіт та 

послуг в ООДК передбачає: 

визначення потреб ООДК та вивчення ринку щодо предмету закупівлі; 

формування і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального та 

спеціального фондів ООДК; 

підготовку і затвердження річного плану закупівель ООДК із зазначенням  

процедури відповідно до якої вона буде здійснена; 

проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг на підставі 

затверджених кошторисів та річного плану закупівель ООДК; 

укладання договорів про закупівлю та звітування; 

виконання господарських договорів, угод в ООДК та контроль за їх 

виконанням [2, 3].  

1. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 

03.04.2003 року N 661–IV. 

2. Про моніторинг здійснення процедур закупівель органами Державної 

прикордонної служби України : Наказ Адміністрації Державної прикордонної 

служби України від 03.04.2020 року № 191-АГ 

3. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII 

 

Кузьменко В. М. (ВІКНУ) 

Сергієнко Р.О. (НУОУ) 

 

Порядок оприбуткування та обліку благодійної допомоги у 

військовій частині 

Благодійна допомога та інші види безоплатної допомоги, відповідно до 

бюджетної класифікації, відносяться до коду доходів: 25020100 [1].  

У разі отримання власних надходжень до спеціального фонду (далі - СФ) 

військовою частиною (далі – в/ч) у вигляді благодійної, гуманітарної допомоги 

та дарунків створюється комісія наказом командира в/ч, у якому зазначається 

голова, склад комісії, порядок її роботи, матеріально відповідальна особа, а 

також обов'язки начальника фінансово-економічної служби (далі - НФЕС) щодо 

даного питання. Наказ готується в штабі та візується встановленим порядком.  

За результатами роботи комісії складається акт прийому у двох 

примірниках: один для сторони, яка передає майно, другий - для в/ч. Крім 
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підписів членів комісії, акт повинен містити розписку матеріально 

відповідальної особи про прийняття цінностей на відповідальне зберігання. Акт 

разом з наявними первинними документами та технічною документацією 

передається до фінансового органу в/ч. Облік благодійної допомоги ведеться 

окремо від майна, придбаного за рахунок кошторису в/ч. Начальники служб 

здійснюють записи у книгах матеріального обліку [1].  

Бухгалтерський облік запасів, отриманих як гуманітарна допомога, 

ведеться фінансово-економічною службою та матеріально відповідальними 

особами в загальному порядку, але окремо від запасів, придбаних суб'єктом 

державного сектору за рахунок коштів загального або СФ кошторису [2].  

Після затвердження вищезазначеного акту НФЕС: 

1) готує документи для внесення змін до кошторису, подає їх до 

забезпечувального фінансового органу та відповідальному виконавцю за 

виконання бюджетних підпрограм: детальний розрахунок за бюджетною 

програмою (форма 1/фс), розрахунок надходжень коштів від економічної та 

господарської діяльності (форма 1а/фс), заявку на кошти до кінця року 

відповідальному виконавцю та командуванню військ (сил) (форма 9/фс), 

розрахунки, які обґрунтовують показники видатків, зведення показників СФ 

фонду кошторису, довідка про підтвердження надходження коштів на 

спеціальні реєстраційні (далі - СРР), а також копію акту;  

2) після надходження довідки про зміни до кошторисів готує 

документи для подачі до відповідного управління ДКСУ, щоб показати 

надходження коштів на СРР: довідку про надходження у натуральній формі, 

зведення показників та довідку про зміни до СФ кошторису; щоб показати 

видатки з СРР: бюджетне зобов’язання, бюджетно-фінансове зобов’язання та 

платіжне доручення.  

3) після отримання з управління ДКСУ виписки про рух коштів на 

СРР контролює внесення змін до бухгалтерського обліку: складання 

бухгалтерської довідки щодо перенесення здійснених господарських операцій з 

позабалансового рахунку 021 “Активи на відповідальному зберіганні” на 

відповідні балансові рахунки (методом “сторно”), а також складання 

інвентарної картки на отримане майно.  

Список використаних джерел: 

1. Наказ Міністерства оборони України від 22.05.2017 року №280 “Про 

організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та 

організацій Збройних Сил України”.  

2. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 “Про 

затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів 

державного сектору”. 
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Лантух О.П. (НУОУ) 

Крамаренко І.В. (НУОУ) 

 

Внутрішній контроль як складова державного внутрішнього 

фінансового контролю. Основні засади здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів 

Державний фінансовий контроль є одним із основних засобів здійснення 

фінансово-правової політики, найважливішим важелем фінансового механізму. 

Його призначення полягає у сприянні успішній реалізації фінансової стратегії і 

тактики, доцільному та ефективному розподілу та використанню фінансових 

ресурсів. Високий рівень законності і дисципліни у сфері формування, 

розподілу та використання публічних грошових фондів – один із критеріїв 

правової держави. 

З метою оптимізації організаційних структур контролю, забезпечення їх 

ефективної діяльності, запобігання дублювання функцій управління, та 

удосконалення правового поля у сфері державного фінансового контролю 

відповідно до норм і правил Європейського Союзу Міністерством фінансів 

України розроблено Концепцію розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 24 травня 2005 року № 158-р. 

Протягом останніх років Україна взяла на себе зобов'язання щодо 

гармонізації законодавства у сфері публічного управління з законодавством 

Європейського союзу. У рамках зазначених заходів здійснюється реформування 

системи управління держаними фінансами, та державного внутрішнього 

фінансового контролю, як його складовою. 

Так, в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

(ратифікованою із заявою Законом України №1678-VII від 16.09.2014) 

визначено, що співробітництво в галузі управління державними фінансами 

спрямовується на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем 

внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних 

стандартах, а також відповідають основоположним принципам підзвітності, 

прозорості, економності, ефективності та результативності.  

Державний внутрішній фінансовий контроль повинен забезпечити 

належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре) 

управління державними  фінансами і розглядається як сукупність трьох 

складових:  внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації.  

Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 

внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх 

установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 

сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів. 

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються 

керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності 

використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до 

встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника 
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бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

його управління. 

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту 

та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом 

Міністрів України. Організаційно-методологічні засади здійснення 

внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються Міністерством 

фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики 

у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює 

оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062 «Про 

затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.09.2011 №1001», визначає засади внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів та питання утворення 

структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних 

органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. 

Внутрішнім контролем охоплюються питання планування діяльності 

установи, управління бюджетними коштами, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової і бюджетної звітності, забезпечення захисту активів від 

втрат, цільового і ефективного використання бюджетних коштів та інші 

питання, що не обмежуються лише фінансовими аспектами діяльності установи 

(за термінологією Європейського Союзу - фінансове управління і контроль). 

Основою внутрішнього контролю (фінансового управління і контролю) є 

відповідальність керівника за управління та розвиток установи в цілому 

(управлінська відповідальність та підзвітність), до основних завдань якого 

належить планування та організація діяльності, формування адекватної 

структури внутрішнього контролю, нагляд за здійсненням внутрішнього 

контролю та управління ризиками для досягнення впевненості в межах 

розумного в тому, що мета і цілі установи будуть досягнуті, а рішення, 

включаючи фінансові, виконуватимуться з урахуванням принципів законності, 

економічності, ефективності, результативності та прозорості. 

Система внутрішнього контролю в установі складається з таких 

елементів: внутрішнє середовище; управління ризиками; заходи контролю; 

інформація та комунікація (інформаційний та комунікаційний обмін); 

моніторинг. 

Отже,  фінансовий контроль — це цілеспрямована діяльність 

законодавчих і виконавчих органів публічної влади і не державних організацій, 

спрямована на забезпечення законності фінансової дисципліни і раціональності 

в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і 

децентралізованим грошових фондів держави з метою найефективнішого 

соціальне економічного розвитку усіх суб'єктів фінансових правовідносин. 

Як було вказано вище, основним завданням фінансового контролю є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
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покращення фінансової дисципліни в країні. 
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1. Романів М.В. Становлення та розвиток державного фінансового 
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Матвійчук М.С. (ОК «Захід» СВ ЗСУ) 

Ткачук С. О. (ВІКНУ) 

 

Актуальні питання списання матеріальних засобів у військових 

частинах Збройних Сил України в сучасних умовах 

Для виконання покладених конституційних обов’язків, щодо захисту 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави,  кожна 

установа Збройних Сил України забезпечується матеріальними засобами різних 

служб забезпечення: озброєнням, бойовою, інженерною, автомобільною 

технікою,   продовольством,  паливо-мастильними матеріалами, речовим 

майном тощо.           

В сучасних умовах загострення політично-економічної кризи, проведення 

Операції об'єднаних сил на території країни та реформування оборонного 

комплексу, особливої актуальності набуває необхідність організації та 

контролю ефективного списання військового майна держави, що задіяне для 

забезпечення діяльності Збройних Сил України. Вирішення цієї проблеми 

можливе за допомогою ведення достовірного бухгалтерського обліку, який 

являється інструментом управління ресурсами та гарантом ефективного 

використання військового майна. Першочерговим завданням для Збройних Сил 

країни є удосконалення облікового процесу, використання, списання 

матеріальних засобів та подачі звітності, адже це є необхідною умовою 

управління ресурсами. 

Списання військового майна є дуже важливою частиною бухгалтерського 

обліку, адже це є елементом зловживань відповідних посадових осіб та 

ключовим джерелом використання фінансових ресурсів Міністерства оборони 

України в умовах ведення бойових дій. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

належним чином організувати облік та контроль списання матеріальних 

http://intkonf.org/index.php?s=%F2&paged=398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
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цінностей.  

Серед інших актуальних проблем списання військового майна необхідно 

виділити: 

- Складна організація механізму списання військового майна; 

- Формальна організація облікової політики у військових частинах; 

- Недостатній професіоналізм посадових осіб або зловживання ними 

посадовими обов’язками, які приймають участь у процесі списання військового 

майна. 

Постійно виникають нові вимоги до облікової інформації, проводиться 

безперервне вдосконалення обліку для досягнення основних вимог щодо 

інформації. Фінансово-економічна служба постійно вимушена реагувати на 

нові зміни, які відбуваються в законодавстві та впроваджувати їх у своїх 

військових частинах, що у свою чергу призводить до виникнення великої 

кількості проблемних питань, які потребують окремого роз’яснення.  

Актуальною є проблема складності наявного механізму списання 

військового майна, яка полягає у наступному: 

- механізм списання є багатоелементним; 

- процес списання є досить тривалим; 

- до процесу списання залучається велика кількість структурних 

підрозділів, як самої військової частини так і Міністерства оборони України; 

- процес списання потребує великої кількості погоджень у різних 

установ та організацій Міністерства оборони України; 

- процес списання супроводжується великим пакетом документів; 

- проводиться велика кількість службових розслідувань, які проходять в 

межах військової частини так і в інших установах Міністерства оборони 

України. Для проведення відповідних службових розслідувань залучається 

велика кількість посадових осіб, що є негативним наслідком, тому що це 

відволікає від виконання обов’язків за посадою.  

Завжди актуальним є підвищення професіоналізму посадових осіб та 

виконавців, знання ними нормативно-правої бази та виконання ними цих норм 

у ході списання військового майна.  

Посадові особи не здійснивши моніторинг нормативно-правової бази та 

не розібравшись в ній під час здійснення списання військового майна 

допускають різноманітні порушення та помилки, які нерідко призводять до 

затримки постачання, втрати та розкрадання військового майна. Вирішення цієї 

проблеми є дуже важливим для успішної діяльності військової частини та 

виконання поставлених перед нею завдань.  

Також вирішенням  даної проблеми, ми вважаємо, є підключення 

військових частини до глобальної мережі «Інтернет» з відповідною системою 

захисту інформації. Це дало б змогу посадовим особам здійснювати моніторинг 

нормативно-правової бази, відвідувати форуми для бухгалтерів бюджетних 

установ, де вони б змогли дізнаватися новини у сфері бухгалтерського обліку, 

здійснювати навчання та самовдосконалення шляхом остійного вивчення 

різних навчальних матеріалів та керівних документів з бухгалтерського обліку. 
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Отже, питання списання  військового майна та його облік на сьогодні не 

втрачає своєї актуальності та потребує постійних досліджень. 
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Чинники, які впливають на процес мобілізаційного планування 

національної економіки України 

Мобілізаційна підготовка економіки – одна з найважливіших сторін 

воєнних приготувань в якій приймають участь органи державної влади, інші 

державні органи, функції яких стосуються національної безпеки і оборони. 

Мобілізація – комплекс заходів, здійснених з метою планомірного 

переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а 

Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу[1]. 

Мобілізаційна підготовка економіки є складовою мобілізації держави. 

Мобілізаційне планування національної економіки, є складовою державного 

стратегічного планування, яке здійснюється в єдиній системі планування у 

сферах національної безпеки та оборони[2]. 

Основними чинниками, які впливають на стан та особливості 

мобілізаційного планування в галузях національної економіки України є:  

- Політичний курс України (орієнтація на вступ до НАТО та 

Європейського Союзу); 

- Незавершеність ринкових перетворень (оборонні підприємства 

продовжують здійснювати свою господарську діяльність на основі системи 

управління, притаманній плановій, адміністративно-командній, а не ринковій 

економіці); 

- Система мобілізації в державі, її структура та організація; 

- Стан нормативно-правової бази; 

- Стан системи управління національною економікою та її 

мобілізаційною підготовкою; 

- Організація та стан державного стратегічного планування; 

- Особливості розробки мобілізаційних планів та програм 

мобілізаційної підготовки національної економіки; 

- Можливості держави щодо ресурсного забезпечення мобілізаційної 

підготовки національної економіки; 
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- Якість підготовки та якість персоналу мобілізаційних підрозділів 

органів державної влади та підприємств; 

- Врахування досвіду зарубіжних країн, тощо  
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Державне регулювання системи оплати праці в Україні 

Становлення України як незалежної країни, з первинним формуванням 

демократичних інститутів, ринкової економіки, політичної та соціально-

економічної систем зумовило встановлення низки зобов’язань держави перед її 

громадянами. Перш за все це спрямованість діяльності країни у напрямку 

захисту прав, інтересів та створення гідних умов для життя людини, це 

регулювання соціально-економічного становища країни. Рівень оплати праці 

вважають одним із найважливіших факторів економічного зростання, він є 

індикатором рівня матеріальної забезпеченості населення. 

Згідно з Конституцією України, забезпечення достатнього рівня життя є 

обов’язком держави [1]. Сфера державного регулювання оплати праці 

відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» поширюється на 

встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і 

гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці працівників [2]. Тобто, 

регулювання, державою, системи оплати праці відбувається шляхом 

встановлення таких соціальних стандартів як прожитковий мінімум та 

мінімальна заробітна плата. 

Для розрахунку даних категорій в нашій країні обрана методика 

заснована на нормативах споживання, яка має забезпечувати продуктами 

харчування для нормального функціонування організму та задовольнити 

мінімальні потреби у непродовольчих товарах та послугах, а саме методика 

формування «споживчого кошика». Від цінової величини споживчого кошику 

залежить, на якому рівні буде встановлений прожитковий мінімум, а отже і всі 

інші соціальні стандарти, гарантії, виплати та допомоги. 

Український споживчий кошик сумний і досить аскетичний, уряд не 

включає до нього навіть такі буденні речі як витрати населення на мобільний 

зв’язок, інтернет та особистий транспорт. А якщо враховувати стрімке 

зростання рівня інфляції та цін на товари і послуги, перелік встановлених норм 

не відповідає реальним сукупним витратам українського населення. 

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначає, 

що прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на місяць 
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встановлено на рівні: з 1 січня – 2 270 гривень [3]. 

За даними Міністерства соціальної політики орієнтовний фактичний 

розмір прожиткового мінімуму у цінах лютого 2021 року у розрахунку на 

місяць на одну особу становив 4240,34 гривень. 

Тобто розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановлений у Держбюджеті на початок 2021 року, значно менший від 

фактичного прожиткового мінімуму – майже на 54%. 

Отже, держава як гарант забезпечення достатнього рівня життя в повному 

обсязі своїх обов’язків не виконує. 
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Шляхи удосконалення системи грошового забезпечення 

військовослужбовців з урахуванням досвіду АТО та ООС 

Відомі події на Сході України у 2014-2021 роках дуже розширили сферу 

дії системи соціального забезпечення. Постала нагальна потреба здійснення 

соціального захисту військовослужбовців та інших учасників операції 

Об’єднаних Сил (далі-ООС). Недостатній рівень соціального захисту 

військовослужбовців, як свідчить закордонний і вітчизняний досвід, негативно 

позначається на якісному складі війська, знижує мотивацію, породжує 

невдоволення тощо. 

Наразі залишається актуальним питання підвищення рівня грошового 

забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, створення 

ефективної системи матеріального заохочення та соціального захисту 

мобілізованих військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у 

проведенні Операції Об’єднаних Сил. 

Забезпечення належного рівня грошового забезпечення 

військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях у зоні ООС, передбачає: 

- перегляд застарілих схем формування посадових окладів 

військовослужбовців за військовими званнями; 

- збільшення державного фінансування додаткових витрат Міністерства 

оборони України на виплату грошової допомоги сім’ям загиблих і пораненим 

військовослужбовцям, які брали участь в ООС, речового забезпечення 

військовослужбовців, харчування та надання медичної допомоги особовому 

складу; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text


207 
 

- наближення розміру грошового забезпечення українських 

військовослужбовців до розміру грошового забезпечення військовослужбовців 

інших, зокрема, сусідніх держав. 

В умовах проведення ООС на сході країни спостерігається значне 

зростання винагороди за участь в ООС. Так на початку конфлікту винагорода за 

участь в ООС на глибині ротного опорного пункту становила 3000 грн, а на 

сьогодні вона складає вже 17000 грн [1]. 

Проте поряд із її збільшенням наявні випадки зловживання 

військовослужбовцями службовим становищем для її отримання або 

збільшення. Адже в багатьох випадках військовослужбовці знаходяться в зоні 

проведення ООС, тоді як постійні місця дислокації їх військових частин 

знаходяться далеко за межами проведення операції. Відповідно і фінансові 

органи цих частин знаходяться далеко від проведення бойових дій, і не має 

жодної можливості отримати доступ до журналу бойових дій, який є основним 

підтвердним документом для виплати винагороди за участь в ООС та її 

збільшення в разі безпосередньої участі в бойових діях (1000 грн за кожну 

добу, під час якої зафіксовані обстріли вогневих позицій військовослужбовців). 

Існує ряд випадків, коли військовослужбовці фактично знаходяться в 

інших місцях проведення ООС (не на глибині ротного опорного пункту). Через 

неналежний рівень контролю за веденням облікової документації в зоні 

проведення ООС виникає можливість викривлення даних щодо фактичного 

місцезнаходження військовослужбовців та, відповідно, розміру винагороди, на 

яку вони мають право. Таким чином відповідні підрозділи військових частин, 

на які покладено обов’язки контролю за особовим складом, жодним чином не 

можуть перевірити достовірність цих даних.  

Такі правопорушення суттєво знижують ефективність виконання бойових 

завдань в районі проведення ООС, адже це значно знижує рівень мотивації 

особового складу, та викривлює реальну картину бойових дій, що 

унеможливлює якісне оперативне командування проведенням ООС. Витяги із 

журналів бойових дій та наказів, щодо розташування військовослужбовців на 

глибині ротного опорного пункту чи на інших місцях проведення ООС 

надходять спочатку до штабу ООС, і тільки звідки до місць постійної 

дислокації військових частин, чиї військовослужбовці проходять службу в зоні 

проведення ООС. Цей процес передачі документів сильно затягується на рівні 

штабу ООС. Через це  документи несвоєчасно або в неналежному стані 

надходять до фінансових органів військових частин. Слід зазначити, що розмір 

винагороди за участь в ООС на глибині ротного опорного пункту становить 

17000 грн на місяць, тоді як в інших місцях проведення операції – 6500 грн. 

Суттєва різниця стає чинником, який штовхає до зловживань службовим 

становищем та викривленням реального місцезнаходження особового складу. 

Також відомі випадки симуляції ведення безпосередніх бойових дій, які 

збільшують цю винагороду на 1000 грн за кожну таку добу [1]. 

Окрім цього, трапляються випадки, коли на момент нарахування 

грошового забезпечення у військових частинах, постійне місце дислокації 



208 
 

знаходиться поза межами зони проведення ООС, підтвердні документи по 

військовослужбовцям, які перебувають в районі проведення ООС не надійшли, 

або ж надійшли в незадовільному стані. Через це фінансовий орган військової 

частини не має можливості вчасного та повного виконання покладених на нього 

обов’язків в розрізі нарахування та виплати грошового забезпечення, та не має 

важелів впливу на регулювання вищезазначених ситуацій. 

Все вищезазначене відчутно знижує ефективність виконання завдань з 

оборони державного кордону військовослужбовцями Збройних сил України та 

потребує негайної структуризації питань контролю за веденням облікової 

документації та бухгалтерським обліком нарахування та виплати грошового 

забезпечення в цілому. 

Для вирішення цього питання пропонуємо надати відповідним 

підрозділам військових частин, на які покладено обов’язки контролю за 

особовим складом, можливість контролювати порядок заповнення та подання 

відповідної документації шляхом залучення особового складу до виконання 

завдань в зоні проведення ООС виключно в складі підрозділів, військових 

частин. Це дасть змогу всьому штабу військової частини передислокуватися  в 

район проведення Операції Об’єднаних Сил та власноручно забезпечувати 

дотримання законності ведення облікової документації.  

Іншим варіантом вирішення цієї проблеми є створення внутрівідомчого 

незалежного органу, на який буде покладено функції контролю за перебігом 

бойових дій. В його обов’язки має бути покладено завдання запобігання 

протиправних дій та підвищення ефективності та обороноздатності військ в 

районі проведення Операції Об’єднаних Сил. 

Список використаних джерел: 

1. Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 р. №340 “Про 

Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та 

Державної спеціальної служби транспорту за створення безпечних умов 

виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в 

заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”. 

 

к.е.н. Остапенко О.П. (ВІКНУ) 

Башлай Ю.С. (ВІКНУ) 

 

Актуальні питання організації автоматизованого бухгалтерського обліку 

активів військової частини Збройних Сил України 

У Збройних Силах України актуальним залишається питання щодо 

впровадження в повсякденну діяльність інформаційних технологій та 

програмних систем. Особливо це стосується  наявної системи обліку у 

військових частинах, де процес автоматизації наразі є конче необхідним. 

Оскільки саме автоматизована система бухгалтерського обліку дасть змогу 

надавати точно та швидко необхідну інформацію. 

Основною метою розробки автоматизованої системи обліку є створення 
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єдиного програмно-технічного комплексу автоматизованих інформаційних 

систем для оптимізації процесу обліку у Збройних Силах України. Організація 

автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити відображення 

всіх здійснених операцій в електронному вигляді та забезпечити їх 

систематизацію в подальшому. 

Здійснення автоматизації бухгалтерських процесів неможливе без 

використання сучасного комп'ютерного обладнання. При цьому використання 

комп'ютерно-інформаційної техніки для автоматизації обліку у військових 

частинах, окрім вагомих переваг, має свої недоліки, основним з яких є  висока 

вартість комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Усунення цього 

недоліку можливо завдяки використанню технології «тонких клієнтів», що у 

фізичному плані являє собою малогабаритний комп'ютерний пристрій введення 

і відображення інформації, завантаження основної операційної системи якого 

відбувається на сервері. «Тонкі клієнти» не потребують установки і 

обслуговування програмного забезпечення, допомагають скоротити до 

мінімуму необхідність виклику на робоче місце технічних фахівців, 

забезпечують централізовану установку і модернізацію програм, усувають 

ризик впливу шкідливих програм на рівні клієнтської системи, дозволяють 

ефективно розподіляти ресурс сервера між усіма робочими місцями. 

На сьогодні у військових частинах автоматизація бухгалтерського обліку 

знаходиться на рівні використання Microsoft Excel та Microsoft Word, що значно 

знижує ефективність роботи як фінансового органу, так і всієї частини. І хоча 

більшість інформації вже переведено та зберігається в електронному  форматі, 

систематизації їх в цілісну базу даних не відбувається. Наявність всіх облікових 

даних в одному програмному забезпеченні сприятиме виникненню ряду 

переваг, серед яких: 

- підвищення ефективності пошуку необхідної інформації; 

- зменшення кількості паперового документообігу; 

- оперативність та зручність оформлення бюджетної, фінансової та 

інших видів звітності; 

- централізоване управління функціонуванням програмного 

забезпеченням та внесення змін до нього. 

Проте дане програмне забезпечення повинно відповідати певним 

вимогам:  

- можливість своєчасного удосконалення і внесення уточнень до 

програмних продуктів у випадку зміни законодавчої бази; 

- єдиний принцип обробки та систематизації первинних документів, 

формування зведеної документації, системи внутрішнього графіку 

документообігу; 

- взаємодія з іншим програмним забезпеченням таким як «Є-Звітність», 

СДО «Клієнт казначейства – Казначейство»; 

- створення баз даних для оперативного отримання інформації в 

електронному форматі з метою вдосконалення системи обліку, аналізу і 

контролю. 
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Отже, розробка єдиної автоматизованої системи обліку не на рівні однієї 

військової частини, а на рівні всього Міністерства оборони України сприятиме  

підвищенню ефективності здійснення бухгалтерських процесів, дозволить 

систематизувати інформацію в системі обліку та сприятиме поліпшенню якості 

облікової інформації з урахуванням особливостей та специфіки діяльності 

військових частин.  

Список використаних джерел: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. 

2. Про затвердження методичних рекомендацій з організації і ведення 

бухгалтерського обліку в ЗСУ: Наказ Міністерства оборони України від 

19.12.2014 № 905. 

Пахольчук В.В. (ВІКНУ) 

 

Побудова системи оцінки ефективності у збройних силах 

Рішенням колегії Міністерства оборони України одним із пріоритетних 

завдань для Збройних Сил України було визначено побудову системи 

ефективного оборонного менеджменту на основі кращих практик держав-

членів НАТО, створення сучасної системи управління оборонними ресурсами. 

Проте армія вже тривалий час знаходиться у процесі реформ, які 

сповільнюються з кожним роком та не відображають відчутного результату, а 

бюджетний запит лише зростає з кожним роком. В очах громадськості 

представники органів державної влади не виконують плани та обіцянки, які 

анонсують публічно, а фінансові ресурси витрачаються не ефективно. Для 

України, в умовах існування істотної зовнішньої загрози для її суверенітету, 

територіальної цілісності та незалежності, питання побудови сильної армії є 

дуже важливим. 

У системі державного менеджменту все більше набуває популярності 

використання патернів приватного сектору для вирішення існуючих проблем 

державного сектору. Це може бути результатом виникнення та розвитку теорії 

“new public management” та її популяризації виокористання у державних 

органах 

Оцінки практиків та аналіз документів дозволяють нам зробити 

припущення у побудові системи показників, які використовуються та необхідні 

на різних рівнях управління. В той час як підрозділи зосереджені на контролі за 

“inputs” та  процесами, що по факту є відображенням поєднання “lambda” та 

“theta accountability”, то керівники територіальних угруповань розглядають 

питання контролю за “ouputs”, як елемент “sigma acountabilty”. Найбльш 

важливим, але найменш детермінованим є вимір “outcomes” з точки зору 

“omega accountability”.  

Збройні Сили України змінюються, і незважаючи на наявність розривів 

між деякими запланованими заходами та фактичними результатами, ми 

розуміємо, що триває процес впровадження зовсім інших та нових для держави 

підходів до управління ресурсами та оцінки ефективності їх використання. І це 
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помітно у все більшій увазі, яка надається цінностям та принципам НАТО.  

Перш за все ми бачимо, що реформи є відповіддю на внутрішню потребу 

у змінах та наслідуванні більш успішних, ефективних та прогресивних армій. 

По друге ці зміни відбуваються під зовнішнім тиском суспільства, як відповідь 

на інтеграцію держави у євроатлантичний простір та нового вектору розвитку. 

Список використаних джерел:  

1. Almqvist, R., Catasús, B. and Skoog, M. (2011), "Towards the next 

generation of public management: A study of management control and 

communication in the Swedish Armed Forces", International Journal of Public Sector 

Management, Vol. 24 No. 2, pp. 122-145. 

https://doi.org/10.1108/09513551111109035Kundu, O. (2019). Risks in Defence 

Procurement: India in the 21st Century. Defence and Peace Economics, 1–19. doi: 

10.1080/10242694.2019.1646443. 

2. Catasús, B. and Grönlund, A. (2005), More Peace for Less Money: 

Measurement and Accountability in the Swedish Armed Forces. Financial 

Accountability & Management, 21: 467-484. https://doi.org/10.1111/j.0267-

4424.2005.00229.x 

 

Прогонюк Р.С. (ГУР та СМ ЗСУ) 

Шепель Д.І. (в/ч А0515) 

 

Особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного 

призначення у 2021 році 

17.07.2020 прийнято Закон України (далі - ЗУ) “Про оборонні закупівлі” 

котрий набрав чинності 01.01.2021 на підставі даного Закону втратив чинність 

ЗУ “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони” (діяв з 2016 по кінець 2020 року) 

відповідно до якого укладались договори за переговорною процедурою строки 

проведення якої є мінімальними і можуть складати 11 днів. Що давало змогу у 

короткі терміни здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, проте з 

прийняттям нового Закону України у оборонному секторі зявились нові 

перепони щодо застосування переговорних процедур закупівлі і відповідно 

можливості швидкого задоволення потреб у матеріальних та інших ресурсах 

для сектору безпеки. 

З 01.01.2021 застосовується ЗУ “Про оборонні закупівлі”, на даний час є 

проблематика його застосування, яка полягає у наступному: 

- плани закупівель та зміни до нього необхідно попередньо погоджувати з 

комітетом Верховної Ради України до повноважень якого належать питання 

національної безпеки, оборони та розвідки; 

- після погодження плани подаються на розгляд Кабінету Міністрів 

України; 

- також подається на затвердження до Ради національної безпеки і 

оборони України.  

Відповідно, склалась ситуація в якій відсутній чіткий алгоритм порядку 
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подання на розгляд і затвердження для здійснення спрощених (переговорних) 

процедур закупівлі, що унеможливлює їх проведення. 

Відповідно до пункту 4 статті 2 ЗУ “Про оборонні закупівлі”: 

- забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного 

призначення без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом або 

ЗУ “Про публічні закупівлі”. 

Це визначення дає право здійснювати закупівлі за ЗУ “Про публічні 

закупівлі” товарів оборонного призначення за процедурою відкритих торгів 

відповідно до статті 20 розділу 4 ЗУ “Про публічні закупівлі”. 

Відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі” здійснення закупівлі 

здійснюється за процедурою відкритих торгів мінімальні строки котрої 

складають 31 день, та у разі закупівлі товарів і послуг на суму більшу 133 тис. 

євро (4 380 075 грн.) мінімальний термін проведення складає 65 днів. 

 

Рябенко М.О. (ВІКНУ) 

Блінов Ю.С. (НУОУ) 

 

Запозичення досвіду інших силових відомств, в розрізі автоматизації 

обліку доходів і видатків  

В Україні донедавна бухгалтерська справа обмежувалася обліково-

реєстраційними завданнями, то в розвинутих країнах ці питання не є основною 

частиною бухгалтерського обліку. Головна увага там приділяється фінансовому 

аналізу та прийняттю своєчасних управлінських рішень. Тому дуже важливо 

правильно оцінити завдання та мету автоматизації бухгалтерського обліку. У 

час постійного зростання вимог до обґрунтованості рішень командирів 

потребує покращення ефективності і система обліку, зокрема доходів і 

видатків. Сучасний стан обліку  в ЗСУ не відповідає вимогам оперативності 

отримання та достовірності інформації. Вирішення проблеми полягає у 

впровадженні автоматизованої інформаційної системи.  

Вирішення актуальних проблем Збройних сил України, не потребує 

комплексного аналізу ринку, або додаткових витрат на науково-дослідні 

роботи, достатньо звернути увагу на приклад вирішення цього питання іншими 

силовими відомствами.  

Досвід використання Національною гвардією України в організації обліку 

та звітності єдиної автоматизованої бази «Фінтекс» можна адаптувати під 

потреби Збройних сил.  

Програмне забезпечення «МІА» комплексно вирішує питання обліку та 

підготовки звітності. Окрім власне обліку, АС забезпечує доступ до 

консолідованих даних виконання кошторису на всіх функціональних рівнях 

ієрархії та управління, інтегрований обмін ресурсами в рамках єдиного 

інформаційного простору та оперативність управлінських рішень, щодо 

перерозподілу коштів між розпорядниками нижчих рівнів для ефективності 

виконання кошторису.  

Перехід до АС «МІА» дозволить централізувати облік і ввести 
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використання деталізованого аналітичного кодування, що в свою чергу 

підвищить ефективність прийняття рішень і водночас повністю відповідатиме 

вимогам комплексного захисту інформації. 

Вирішення вищезазначеного питання необхідне для вдосконалення 

системи бухгалтерського обліку Збройних сил України,  що забезпечить не 

лише синергію облікової інформації та консолідацію обліку, а і дозволить 

організувати ефективне планування доходів і видатків на середньострокову 

перспективу на основі якісних та повних звітних даних. 

Список використаних джерел: 

1. Наказ МВС №801 від 15.08.2016 року «Про затвердження 

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в апараті МВС, 

центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує 

Міністр, бюджетних установах, що належать до сфери управління МВС»; 

2. Протоколи засідань Методологічних рад з організації 

бухгалтерського обліку у МВС. 

 

Савчук Я.В.(ВІКНУ) 

Мазур В.В. (НУОУ) 

 

Система оборонного планування в особливий період 

Враховуючи ситуацію, яка на даний час склалась на Сході України, в 

найкоротші терміни необхідно чітко визначити та обґрунтувати подальші 

напрямки та шляхи розвитку єдиної, прогресивної, розвинутої, системи 

забезпечення обороноздатності держави з економічної точки зору. Дослідивши 

безліч статей, можу сказати, що на сьогоднішній період немає одної спільної 

думки щодо важливості та ролі, яку відіграє поняття економічної безпеки в 

національній безпеці загалом. [1] 

На сьогоднішній день в Україні під час планування та фінансування 

процесу розвитку ЗС України застосовуються паралельно дві системи. З одного 

боку, оборонне планування, в рамках якого відбувається планування заходів та 

управління програмою розвитку, а з другого – бюджетування або фінансове 

забезпечення ЗС України. Нині робляться спроби інтегрувати ці дві системи, 

але мають місце недоліки щодо узгодженості показників цих двох систем. [2] 

Особливо гостро питання удосконалення функції планування постає у 

секторі безпеки і оборони, що зумовлено трьома факторами: збройною агресією 

Російської Федерації, внаслідок якої Збройні Сили України вже восьмий рік 

поспіль функціонують в умовах особливого режиму; конституційне 

закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Організації Північноатлантичного договору, що вносить свої 

корективи у систему планування; значними обсягами державних коштів на 

формування оборонного бюджету, що робить особливо відповідальним процес 

їх раціонального використання та потребує науково обґрунтованого планування 

таких витрат.  

Розвиток системи оборонного планування, її удосконалення, дасть 
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можливість армії вийти на новий рівень, інтегрувати до рівня розвитку країн-

членів НАТО. Розробка точного й обґрунтованого законопроекту, який 

визначить усі теоретичні основи і організаційні особливості оборонного 

планування посприяє точному і неухильному переходу на іншу, новітню 

систему розвитку, яка відновить економічну спроможність армії.[3] 

Список використаних джерел: 

1. Указ Президента України від 20.05.2016 р. №240/2016 «Стратегічний 

оборонний бюлетень». 

2. Стецюк С.П. «Удосконалення функції планування міністерства 

оборони України в умовах північноатлантичної інтеграції» 2019р.  

3. Наказ Міністра оборони України від 12.06.2017р. «Рекомендації з 

оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України». 

 

Середніков О.О. (ОК «Північ» СВ ЗСУ) 

Іванов І.С. (ВІКНУ) 

 

Актуальні питання планування та обліку коштів спеціального фонду  
До 2014 року частка спеціального фонду складала майже 10 % від всього 

фінансового ресурсу, що виділявся на Збройні Сили України. 

На сьогодні це ще менші кошти у порівнянні з видатками на утримання 

Збройних Сил України за загальним фондом державного бюджету, але все ж  

залишаються додатковим джерелом надходження фінансового ресурсу. 

З метою ефективного використання фінансового ресурсу потрібні нові 

науково-методичні підходи та інші засоби, удосконалені форми та методи 

реалізації фінансового забезпечення, в тому числі і до створення спеціального 

фонду. 

Значною проблемою є перехід на середньострокове планування прийняте 

06.12.2018 р. Законом України 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного 

планування», що спричиняє складності у плануванні спеціального бюджетну 

військової частини, оскільки немає єдиних встановлених стандартів рівня цін 

на оренду тимчасово не використовуваних приміщень військової частини, що 

ускладнює а в деякому роді навіть і зводить на нівець шанси спрогнозувати та 

запланувати спеціальний фонд на 3 роки; основною причиною цієї проблеми є 

нестабільність економіки нашої держави. Також неможливо спрогнозувати чи 

буде попит на пропозицію військової частини. 

Варіантом вирішення цієї проблеми ми бачимо створення єдиного 

стандарту який буде включати суми оплати послуг, які надають військові 

частини, умови заключення договорів на надання послуг, та перелік видів 

діяльності, які може здійснювати військова частина в залежності від свого 

територіального розміщення, особливостей діяльності кожної військової 

частини та специфіки завдань покладених на частину. 

Проблеми формування, а також раціонального й ефективного 
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використання коштів спеціального фонду бюджету завжди були актуальними 

для всіх установ та організацій бюджетної сфери. 

Отже, внесення правильних змін у планування та подальше дослідження 

даного питання, забезпечить нам подальший розвиток у правильному руслі та 

підвищення боєздатності Збройних Сил України. 

Список використаних джерел: 

1. Бюджетний кодекс України  від 8.07.2010р. № 2456-VІ. 

2. Закон України 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 

06.12.2018р. 

3. Постанова КМ України від 25.07.2000р. №1171 “Про затвердження 

переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється 

військовим частинам Збройних Сил”. 

 

Сірий С.І. (ВІКНУ) 

Огнєв С.В. (НУОУ) 

 

Здійснення безготівкових розрахунків у Збройних Силах України 

З розвитком науково-технічного прогресу з кожним днем зникає потреба 

у готівці як для державних так і приватних установ. Військова частина не є 

виключенням, оскільки це неприбуткова бюджетна установа яка отримує 

асигнування коштів з державного бюджету і яка у більшості випадків 

проводить розрахунки з грошового забезпечення для військовослужбовців та 

заробітної плати працівників у безготівковій формі шляхом зарахування коштів 

на карткові рахунки. 

Проведення розрахунків з особовим складом у військовій частині 

створює ряд проблем. Для того, щоб отримати готівку командир військової 

частини має видати наказ «Про організацію отримання готівки» в якому 

зазначається службовий автотранспорт в якому буде здійснюватись 

перевезення, водій, охорона з табельною зброєю та бухгалтер касир, який буде 

отримувати готівку. Слід зазначити, що дорога до банку і назад займає багато 

часу та здійснюється витрачання паливно-мастильних матеріалів, також 

виникають ризики, які пов’язані з нападом на автотранспорт та зловживанням 

посадовими особами своїм службовим становищем. 

Однією  головних умов здійснення безготівкових розрахунків у 

військовій частині є наявність відкритого реєстраційного рахунку в органі 

Державної Казначейської служби України (далі ДКСУ) та укладеного договору 

з банком. У договорах обов’язково повинні бути зазначені  порядок 

використання програми дистанційного обслуговування, порядок отримання, 

використання та зберігання електронних ключів посадових осіб військової 

частини, а також представників Служби внутрішнього аудиту (з правами 

перегляду інформації в таких системах).  

При здійсненні безготівкових розрахунків у військових частинах 

створюється значна кількість переваг як для посадових осіб, які відповідальні  
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за їх проведення так і для особового складу, який має право на виплату 

грошового забезпечення або заробітної плати. Серед головних переваг при 

перерахуванні коштів на карткові рахунки доцільно виділити значну економію 

часу та прозорість проведення виплати, що унеможливлює певні корупційні 

моменти, а також сприяє цільовому використанню бюджетних коштів. Варто 

зазначити той факт, що на сьогоднішній день готівкові обороти через касу 

військової частини займають дуже маленький відсоток в загальній кількості 

операцій, постійно ведеться робота щодо розширення можливостей системи 

дистанційного обслуговування та повним переходом та безготівкові 

розрахунки.  

 

Стасюк О.В. (НУОУ) 

 

Питання оподаткування податком на додану вартість операцій з 

продажу житла для Міністерства оборони України, які виникають  під час 

закупівлі квартир для військовослужбовців за  централізованими 

розрахунками 

Міністерства оборони України відповідно до Порядку роботи конкурсної 

комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі 

квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, 

затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 02.06.2014 № 347, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2014 за № 657/25434 

(далі – Порядок роботи № 347) та Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 (далі – Порядок 

використання коштів № 147) за бюджетною програмою 2101190 “Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” 

здійснюється закупівля житла для військовослужбовців на вторинному ринку та 

на умовах пайової участі. 

Згідно абзацу сьомого пункту 3 Порядку роботи № 347 структурним 

підрозділом Міноборони, відповідальним за виконання бюджетної програми 

будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил 

України, проводиться моніторинг вартості 1 м2 загальної площі житла за 

регіонами України (лотами) та розробляється проект конкурсної документації. 

Встановлена моніторингом вартість 1 м2 загальної площі житла є підставою для 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для проведення конкурсу як 

для закупівлі житла на вторинному ринку так і на умовах пайової участі. 

В конкурсній документації з врахуванням вимог порядку оподаткування 

податком на додану вартість (далі - ПДВ) операцій з постачання житла, 

визначених п.п.197.1.14 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України (зі 

змінами), зазначається, що очікувана вартість предмета закупівлі житла на 

умовах пайової участі становить суму з ПДВ, а при закупівлі житла на 

вторинному ринку очікувана вартість предмета закупівлі житла суму без ПДВ, 
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виходячи з наступного: 

з ПДВ - на умовах пайової участі, оскільки операції з першого постачання 

житла не звільняються від оподаткування ПДВ; 

без ПДВ - на вторинному ринку, оскільки операції з постачання житла 

(об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання звільняються від 

оподаткування ПДВ. 

Придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України на 

умовах пайової участі здійснюється Міноборони на ринку нерухомості за умови 

відповідності його визначеним критеріям та готовності обєкта будівництва не 

менше 70 %. 

Також, під час закупівлі житла на умовах пайової участі, що здійснюється 

без ПДВ, виникають спірні питання щодо визначення переможцем учасника 

конкурсу з продажу житла та укладання договору, який перебуває на загальній 

системі оподаткування та є платником податку третьої групи (дохід якого не 

перевищує 7,0 млн. грн за рік) без реєстрації платника ПДВ, оскільки це не 

відповідає вимогам конкурсної документації та п.п.197.1.14 п.197.1 ст.197 

Податкового кодексу України. 

Крім того, під час проведення процедур закупівель житла постають 

питання щодо укладання договорів із закупівлі житла на умовах пайової участі 

з ПДВ коли учасниками конкурсів (Постачальниками) не здійснюється перша 

реєстрація право власності на квартиру у житловому будинку який на дату 

підписання договору введений в експлуатацію, а перша реєстрація у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснюється після 

укладання договору.  

Таким чином, на сьогодні під час закупівлі Міноборони за 

централізованими розрахунками квартир виникають наступні питання щодо 

оподаткування ПДВ операцій з продажу  житла, зокрема: 

чи звільняється від оподаткування ПДВ закупівля житла на умовах 

пайової участі для військовослужбовців згідно з Порядком використання 

коштів № 147; 

як  оподатковуються операції з продажу житла Міноборони на умовах 

пайової участі, з урахуванням вимог п.п.197.1.14 п.197.1 ст.197 Податкового 

кодексу України, якщо Постачальники житла перебувають на загальній системі 

оподаткування та є платником податку третьої групи (дохід якого не перевищує 

7,0 млн. грн. за рік)  без реєстрації платника ПДВ; 

яким чином оподатковуються операції з продажу житла у випадку коли 

Постачальником не проведено першу реєстрацію права власності на житло у 

житловому будинку, який введений в експлуатацію на дату підписання 

договору про закупівлю житла на умовах пайової участі, а перша реєстрація 

права державної власності на житло здійснюється після укладання договору. 

Список використаних джерел: 

1. Податкового кодексу України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 “Про 
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затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького складу”.  

3. Наказ Міністерства оборони України від 02.06.2014 № 347 “Про 

затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони 

України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі 

та на вторинному ринку в регіонах України ”. 

 

Ткаченко В.І. (ВІКНУ) 

Скиба М.В. (ВІКНУ) 

 

Шляхи вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України з урахування досвіду зарубіжних країн 

Оборонна реформа в Україні ставить за мету набуття та підтримання 

силами оборони необхідного рівня бойової готовності і здатності до виконання 

завдань оборони держави, ефективного реагування на виникаючі воєнні загрози 

й воєнно-політичні виклики національній безпеці, підвищенню рівня 

оперативної сумісності ЗСУ та інших військових формувань з підрозділами 

Збройних сил держав-членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в 

міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки. 

Оскільки грошове забезпечення є одним із чинників мотивації 

військовослужбовців до проходження служби, його рівень повинен відповідати 

умовам проходження служби згідно з визначених законодавством обмежень 

прав і свобод, існуючих ризиків життю та здоров’ю, соціально-побутових умов. 

У збройних силах країн-членів НАТО особливу роль відводять молодшим 

командирам. Для стимулювання проходження служби осіб, які перебувають у 

зрілому віці і мають високий рівень кваліфікації і спеціальної підготовки але за 

рівнем своєї освіти і спеціальної підготовки не можуть розраховувати на 

отримання офіцерського звання передбачені практично однаковий рівень 

основних окладів з офіцерським складом, які мають військові звання від 

молодшого лейтенанта до капітана. Поряд із системою грошового забезпечення 

військовослужбовців застосовується інший напрям забезпечення соціальних 

гарантій військовослужбовців у вигляді податкових пільг.  

Так, військовослужбовці збройних сил США оподатковуються 

федеральним податком і податком відповідно до Закону про соціальне 

страхування, як і працівники цивільного сектору. Проте для 

військовослужбовців встановлені значні пільги, зокрема, федеральний податок 

не стягується з продовольчих надбавок і усіх видів квартирних надбавок, 

речового забезпечення, а також надбавок, які виплачуються 

військовослужбовцям, які проживають у відриві від сім’ї. А другий вид податку 

сплачується тільки з основного окладу, до того ж загальний податок обмежений 

– $48 тис. на рік. 

Прямі регулярні виплати можуть передбачати основне грошове 

забезпечення, квартирне і продовольче забезпечення. До того ж квартирне і 
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продовольче забезпечення може здійснюватися як у формі грошових 

компенсацій, так і в натуральній формі. 

Для досягнення оптимального стану бойової могутності Збройних сил 

слід враховувати безліч складових грошового забезпечення від розуміння її 

структури особовим складом та правильної градації відповідно до умов 

проходження служби та до відповідності його структури відповідній структурі 

грошового забезпечення передових країн НАТО. 

Для ефективного протистояння збройній агресії Російської Федерації 

важливо забезпечити належний рівень мотивації, що стане поштовхом до 

подальшого розвитку оборонного потенціалу Збройних Сил України, значного  

покращення якості виконання поставлених завдань та істотно нового розуміння 

військовослужбовцями ролі та місця військової служби для забезпечення 

благополуччя країни. 
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Роль основних видів грошового забезпечення у стимулюванні 

військової служби  

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України (ЗСУ) та в інших військових 

формуваннях, а також членів їхніх сімей [1]. Основні засади державної 

політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей 

встановлює Закон України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”. 

Відповідно до закону держава гарантує військовослужбовцям достатнє 

матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам 

військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. 

Крім того, законом визначено, що грошове забезпечення повинно 

забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування ЗСУ, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати 

характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у 

службовій діяльності [2]. 

Отже, грошове забезпечення є основним та єдиним джерелом доходу та 

життєзабезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за 

контрактом у ЗСУ. У сьогоднішніх реаліях грошове забезпечення є одним із 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3.pdf
https://web.archive.org/
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першорядних стимулів до проходження військової служби та одним із 

важливих чинників забезпечення стовідсоткової укомплектованості кадрами 

Збройних Сил України. Особливого значення набуває це питання у зв’язку з 

курсом України на створення професійної армії, проведенням ООС та 

наміченими заходами щодо поліпшення соціального забезпечення 

військовослужбовців на 2021 р.  

Варто зазначити, що діюча система грошового забезпечення 

військовослужбовців ЗСУ значною мірою вдала та ефективна, проте потребує 

вдосконалення. Реформування системи грошового забезпечення 

військовослужбовців ЗСУ дозволить збільшити частку основних видів 

грошового забезпечення. Така структура забезпечить виконання своєї ролі у 

системі мотивації до військової служби, у значній мірі через призму надбавок 

та доплат, які встановлюються або як від суми основних видів грошового 

забезпечення, або лише від посадового окладу, що дозволить посилити 

матеріальний фактор мотивації до служби у ЗСУ та зацікавленість у досягненні 

високих показників бойової підготовки в цілому. 
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Про взаємозв’язок між економікою, війною та обороноздатністю держави 

Вирішення важливих завдань оборони держави пов’язано з комплексом 

питань політичного, економічного, технічного, морального та наукового 

характеру. Національна економіка, воєнна економіка та обороноздатність 

держави взаємозалежні. Цей взаємозв’язок – одне з основних питань теорії і 

практики військової справи.  

Економічна могутність трансформується у військову силу не 

автоматично. Щоб реалізувати воєнно-економічний потенціал держави, 

необхідно створити воєнну економіку та якомога повніше підпорядкувати всі 

ресурси задоволенню воєнних потреб. 

Воєнна економіка як складова національної економіки включає 

матеріально-технічну базу, людські ресурси та фінанси, що виділяються для 

економічного забезпечення воєнних потреб. У структурному плані до воєнної 

економіки належать: воєнні (оборонні) галузі промисловості або оборонно-

промисловий комплекс (ОПК); базові галузі національної економіки в частині 
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забезпечення необхідними засобами виробництва для ОПК, а також 

забезпечення засобами споживання як населення, яке задіяне у воєнній 

економіці, так і особовий склад збройних сил; транспорт, зв’язок, систему 

матеріально-технічного забезпечення, науку, систему охорони здоров’я та 

культуру – в частині обслуговування виробництва воєнної продукції та 

функціонування ЗС. Економіка є матеріально-технічною базою збройної 

боротьби. Частина суспільного виробництва завжди спрямована на 

забезпечення військової могутності. 

Розглядаючи взаємозв’язок між воєнною економікою, війною та 

обороноздатністю держави, слід зазначити, що воєнно-економічні умови під 

час ведення бойових дій або війни відрізняються від мирного часу та мають 

свої особливості, зокрема: 

– підготовка до війни позначається на розвитку економіки і її галузевій 

структурі через воєнні доктрини і стратегічні концепції, тобто через систему 

поглядів про цілі і характер можливої війни; 

– у загальному уявленні економіка під час ведення збройної боротьби 

виступає як об’єкт збройного впливу для послаблення економічного, воєнно-

економічного і науково-технічного потенціалу противника; 

– воєнна стратегія ставить перед державою вимоги до завчасної 

підготовки населення, економіки та території до війни, при цьому особливого 

значення набуває виконання економічних вимог з підготовки інфраструктури, 

комунікацій транспорту і зв’язку. 

Отже, успішність проведення бойових дій або війни значною мірою 

залежить від воєнно-економічних умов, які виникають та створюються на той 

час у державі. Залежність військової справи від економіки – це найважливіший 

і найстійкіший взаємозв’язок. 

 

Чистик О.М. (НУОУ) 

Панадченко О.В. (НУОУ) 

 

Узгодження показників планування надходжень спеціального фонду 

державного бюджету в  Міністерстві оборони України у контексті 

пріоритетів стратегії воєнної безпеки україни 

Відповідно до затвердженої Стратегії воєнної безпеки України [1] 

визначені у ній пріоритети мають бути реалізовані шляхом виконання основних 

та пріоритетних завдань, за умов розвитку інституційних спроможностей 

Міністерства оборони України та інших органів управління складових сил 

оборони до яких належать:  

узгоджене з ресурсними можливостями національної економіки 

планування розвитку оборонних спроможностей та планування всеохоплюючої 

оборони України, їх поєднання в системі планування у сфері національної 

безпеки і оборони; 

максимально прозоре для суспільства планування та забезпечення 

ефективного використання видатків на фінансування сил оборони з 
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урахуванням нових принципів віднесення інформації до державної таємниці; 

упорядкування обліку земель оборони та забезпечення контролю за їх 

ефективним використанням; 

реалізація ефективних антикорупційних програм і запровадження 

нетерпимості до корупції та проявів корупційних явищ, виявлення та 

припинення кримінальних та інших правопорушень, підвищення рівня 

доброчесності в силах оборони. 

Порядок реєстрації військових частин як суб’єктів господарської 

діяльності у Збройних Силах України визначено постановою Кабінету 

Міністрів України [2] і деталізовано у Положенні про порядок ведення реєстру 

частини (установи) як суб’єкту господарської діяльності у Збройних Силах 

України затверджене наказом Міністерства оборони України [3].  

Реєстрація військових частин проводиться Міністерством оборони 

України через його фінансовий орган Департамент фінансів Міністерства 

оборони України шляхом включення їх до реєстру військових частин як 

суб’єктів господарської діяльності. 

Керівники органів військового управління вивчають можливість 

здійснення військовою частиною безпосереднього їм підпорядкування,  

господарської діяльності та надають письмовий висновок щодо можливого 

впливу запланованих видів господарської діяльності на стан матеріально-

технічного забезпечення, на мобілізаційну та бойову готовність частини, 

надсилають документи до Департаменту фінансів Міністерства оборони 

України. При цьому, з метою недопущення завищення показників при 

плануванні надходжень спеціального фонду державного бюджету в  

Міністерстві оборони України, зазначені керівники повинні забезпечити: 

перегляд дійсних можливостей військових частин (установ), які мають 

Свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта господарської діяльності у Збройних 

Силах України, займатися певними видами господарської діяльності; 

подання встановленим порядком у Департамент фінансів Міністерства 

оборони України документів для виключення військової частини (установи) з 

реєстру як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах, якщо вони не 

здійснюють (або не планують здійснювати) дозволені види господарської 

діяльності; 

проведення перереєстрації відповідно до вимог Положення [3], у разі 

зменшення видів господарської діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Указ Президента України від 25.03.2021р. № 121/2021 Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про 

Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000р. № 749 “ Про 

затвердження Порядку реєстрації  військових частин як суб'єктів господарської 

діяльності у Збройних Силах” (зі змінами). [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2000-%D0%BF 

https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2000-%D0%BF


223 
 

3. Наказ Міністерства оборони України від 27.11.2017р. № 625 “Про 

затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як 
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Чудновський О.Ю. (ДФ МОУ) 

Дмитрук Н.В. (ВІКНУ) 

 

Актуальні питання обліку основних засобів при їх вибутті в сучасних 

умовах 

Під час виконання своїх обов’язків, проведення спеціальних операцій 

військові частини використовують безліч майна та цінних матеріалів. До них 

належать земельні ділянки, будинки, споруди, машини, обладнання, прилади, 

інструменти, інвентар, пристрої різного характеру та багато іншого. Все це є 

основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами. Для 

належного функціонування, використання, виконання поставлених завдань  та 

для запобігання розкраданню їх, у військовій частині здійснюється 

бухгалтерський облік. Проте виходячи з досвіду організації бухгалтерського 

обліку у військових частинах та в умовах воєнного стану, є проблемні питання 

щодо списання основних засобів, що до цих пір є невирішеними. 

Для поліпшення контролю за списанням та правильністю оформлення 

вибуття військового майна, основних засобів було створено ряд нормативно-

законодавчих документів, а саме: Наказ Міністерства оборони України від 

12.01.2015 №17 “Про затвердження Порядку списання військового майна в 

Збройних Силах України”, Наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 

№440 “Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних 

Силах України” , а також Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку  в державному секторі 121 «Основні засоби». 

В сучасних умовах проведення Операції об’єднаних сил, незважаючи на 

потужну законодавчу базу, що регламентує порядок оформлення вибуття та 

облік основних засобів, можуть та виникають ситуації, які не передбачені 

керівними документами. Наразі головною проблемою постає майно та засоби 

що знаходяться на окупованих територіях або в зоні бойових дій, інформація 

про яких, в реальному часі, відсутня. Результатом чого є унеможливлення 

вирішення питань щодо правильності оформлення їх вибуття та визначенні 

розмірів заподіяних збитків державі. 

Дані питання є досить актуальними, проте на фоні його були зроблені 

пропозиції для запобіганню виникнення подібних проблем. Однією з них є 

покращення контролю інформації про основні засоби за рахунок впровадження 

єдиного програмного продукту автоматизації бухгалтерського обліку, що буде 

виконувати функцію носія інформації щодо майна, яке закріплене за 

військовими частинами. Типовою перевагою даної пропозиції є правдиве 

відображення останніх змін інформації щодо основних засобів. 

Однак лише наявність програмного продукту не зможе вирішити всіх 

численних питань, пов’язаних з обліком вибуття основних засобів,  оскільки 
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проблеми проведення інвентаризації основних засобів, переоцінки, 

нарахування амортизації а також внутрішньовідомчого їх переміщення між 

військовими частинами потребує подальших досліджень. 

Список використаних джерел: 

1. Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі  121 «Основні засоби». 

2. Наказ Міністра оборони України від 19.12.2014р. № 905 „Про 

затвердження Методичних рекомендацій з організації та ведення 

бухгалтерського обліку в Збройних Силах України”.  

3. Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних 

Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 12.01.2015 року № 17. 

 

Шевчук О.Ю. (ГШ ЗСУ) 

Єфременюк А.О. (ВІКНУ) 

 

Нематеріальні активи та інтелектуальна власність в системі 

бухгалтерського обліку установ державного сектору 

У наш час кожна установа державного сектору стикається у своїй 

діяльності з активами, які не мають матеріальної форми. І, звісно, у бухгалтерів 

виникає чимало запитань щодо цього: чи формують здійснені платежі вартість 

майбутнього нематеріального активу або ж вони списуються на витрати; чи є 

нематеріальні активи взагалі власністю установи державного сектору, а не 

іншої юридичної особи. Адже хоча у НП(С)БО 122 і є тлумачення основних 

правил та критеріїв щодо нематеріального активу, вони носять загальний 

характер, що потребує більш детальних роз’яснень і ознайомлення із нюансами 

спеціального законодавства у цій сфері. 

Бухгалтеру перед тим, як перейти безпосередньо до своєї справи, — 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів, — слід володіти базовими 

поняттями щодо їх обліку, які викладені у низці нормативно-правових актів. 

Нематеріальний актив — об’єкт (об’єкти) права інтелектуальної 

власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому 

законодавством, об’єктом права власності. 

Важливо орієнтуватися у термінах, які часто застосовуються до 

нематеріальних активів або ототожнюються з ними. Одним із найбільш 

застосованих є термін «інтелектуальна власність». Виникає запитання: 

інтелектуальна власність і нематеріальні активи — це однозначні поняття чи 

ні? 

Нематеріальні активи є більш широким поняттям ніж інтелектуальна 

власність, але іноді використовується для загальної характеристики 

нематеріальних активів. 

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 

власності, визначений Цивільним кодексом України та іншими нормативно-
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правовими актами. 

Про те, що інтелектуальна власність є складовою нематеріальних активів, 

зазначено, що майнові права інтелектуальної власності належать до об’єктів у 

нематеріальній формі. 

Що стосується бухгалтерської сутності нематеріальних активів, то вона 

має свої особливості, що відрізняє їх від інших активів. 

Поняття нематеріальних активів є багатогранним, його можна розглядати 

з різних точок зору: зокрема, і з юридичної, і з бухгалтерської. 

Юридична сутність передбачає розгляд нематеріальних активів саме як 

майна, тобто сукупності виключних і невиключних майнових прав на них. 

Критерієм ідентифікації нематеріальних активів в цьому випадку виступає 

наявність права власності на них. 

Також хочеться зазначити, що для цілей бухгалтерського обліку цікаві 

саме майнові права нематеріальних активів, які можуть бути оцінені і, як 

наслідок, можуть обліковуватися у бухгалтерському обліку. 

Тому, облік нематеріальних активів на сьогодні потребує детальних 

досліджень, оскільки від його правильності залежить достовірність і повнота 

інформації про діяльність установ державного сектору. 

Список використаних джерел: 

1. Цивільний кодекс України редакція від 01.01.2021 

2. Закон України від 16.07.1999р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» 

3. Закон України від 14.09.2006р.  №143-V «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій»  

4. Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі  122 «Нематеріальні активи» 

 

Шимченко З.Ю. (ВІКНУ) 

Рудий М.М. (НУОУ) 

 

 Особливості процесу притягнення до матеріальної відповідальності 

військовослужбовців ЗСУ 

Військова частина - це неприбуткова бюджетна організація, яка виконує 

специфічні завдання, пов`язані із забезпеченням обороноздатності, 

територіальної цілісності та незалежності держави. У своїй діяльності військова 

частина керується законами, наказами та постановами Кабінету міністрів 

України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів України для 

бюджетних установ і в той же час наказами і директивами Міністерства 

оборони України та Департаменту фінансів МОУ.  

У Збройних Силах бухгалтерському обліку підлягають усі активи: земля, 

військове майно, кошти, які закріплені за військовою частиною 

або перебувають у тимчасовому розпорядженні, а також доходи, витрати 

та розрахунки [3]. 
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Внаслідок необережного поводження з майном, недостатньо чіткої 

організації праці, що призвело до перевитрат сировини, матеріалів або 

грошових коштів, нечіткої роботи юридичної служби, на балансі бюджетної 

установи можуть виникати збитки.  

Відповідно до Конституції України та інших актів законодавства України 

військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані зобов'язані 

бережливо ставитися до довірених їм озброєння, техніки та іншого військового 

майна, вживати заходів до запобігання шкоді.  

Відповідно до Закону України «Про матеріальну відповідальність», 

матеріальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що полягає в 

обов’язку військовослужбовців та деяких інших осіб покрити повністю або 

частково пряму дійсну шкоду, що було завдано з їх вини шляхом знищення, 

пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання 

військового та іншого майна під час виконання обов’язків військової служби 

або службових обов’язків, а також додаткове стягнення в дохід держави як 

санкція за протиправні дії у разі застосування підвищеної матеріальної 

відповідальності [2].  

Притягнення особи до матеріальної відповідальності за завдану шкоду не 

звільняє її від дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності, встановленої законами України.  

Залежно від того, навмисно чи з необережності заподіяно шкоду, а також 

з урахуванням суспільної небезпечності дії (бездіяльності) винної особи та 

обставин, за яких заподіяно шкоду, і вартості майна до військовослужбовців і 

призваних на збори військовозобов'язаних застосовується повна, підвищена або 

обмежена матеріальна відповідальність.  

Стягнення сум завданої шкоди в разі притягнення винної особи до 

матеріальної відповідальності здійснюється щомісяця із грошового 

забезпечення особи в розмірі до 20 відсотків її місячного грошового 

забезпечення. Якщо із грошового забезпечення особи проводяться інші 

передбачені законодавством стягнення (утримання), загальний розмір усіх 

відрахувань не може перевищувати 50 відсотків місячного грошового 

забезпечення. Обмеження не поширюється на відрахування із грошового 

забезпечення особи аліментів на неповнолітніх дітей. У цьому випадку 

загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 70 відсотків 

місячного грошового забезпечення [2]. 

Проаналізувавши всі теоретичні та практичні аспекти питання 

матеріальної відповідальності військовослужбовців, можна зробити висновки, 

що основними недоліками матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

державі є: 

1. Низька вмотивованість військовослужбовців щодо бережливого 

ставлення до військового майна; 

2. Небажаний та невідповідний рівень культури суб’єктів ЗСУ з приводу 

матеріальної відповідальності;  

3. Низька обізнаність та компетентність знань військовослужбовців з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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приводу користування військовим майном; 

4. Велика чисельність старого обладнання, що потребує оновлення; 

5. Необхідність розширення, доповнення та реформування нормативно - 

правових актів, що регламентують матеріальну відповідальність 

військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. 

На сучасному етапі розвитку України як правової держави питання 

регулювання інституту матеріальної відповідальності щодо відшкодування 

збитків є вкрай актуальним та потребує подальшого розгляду з теоретичного та 

практичного аспектів. Підтвердженням чого є недостатня кількість наукових 

досліджень та розробок щодо природи збитків та вдосконалення процесу їх 

відшкодування, а також велика кількість проблем у практичній діяльності. З 

урахуванням цього подальші дослідження необхідно спрямувати саме на 

виявлення ефективності функціонування механізму відшкодування збитків за 

порушення договірних зобов’язань на основі аналізу норм ЦК України, інших 

актів законодавства та практики їх застосування.  
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Актуальні питання складання та подання фінансової та бюджетної 

звітності в Міністерстві оборони України 

Складання та подання фінансової та бюджетної звітності є невід’ємною 

складовою діяльності кожної установи державного сектору. Бюджетна та 

фінансова звітність призначена для акумуляції, узагальнення та систематизації 

певних числових показників, що розкривають усю необхідну інформацію щодо 

повноти та напрямків виконання кошторисів, що є вкрай важливим у процесі 

фінансового планування на майбутні періоди, а також містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.  

Складання та подання фінансової та бюджетної звітності здійснюється на 

виконання Бюджетного кодексу України, а також Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та низки інших законодавчих 

актів. 

 В установах Міністерства оборони України (далі – МОУ), тобто, 

здебільшого, у військових частинах, фінансова та бюджетна звітність 

складається та подається на загальних підставах. Бюджетний кодекс України 

урегульовує поняття «розпорядник бюджетних коштів в Україні». Тобто ним 

законодавчо встановлюється певна система, при якій існує перелік 
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розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (тобто підприємств – 

отримувачів бюджетних коштів), та головних розпорядників бюджетних коштів 

– тобто установ (у особі керівника), що здійснюють стратегічне 

(середньострокове) планування та приймає остаточне рішення щодо розподілу 

бюджетних коштів. Перед головним розпорядником бюджетних коштів 

звітуються розпорядники нижчого рівня. Особливість діяльності установ МОУ 

полягає в тому, що у ньому існує трирівнева система розпорядників коштів. 

Військові частини, а також установи та заклади, що мають особовий рахунок та 

включені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 

подає бюджетну та фінансову звітність розпорядникам бюджетних коштів 

другого рівня. До таких розпорядників належать Командування видів та 

окремих родів військ, які, за допомогою фінансових управлінь, що 

забезпечуючими фінансовими органами для військових частин, здійснюють 

свою діяльність з поточного контролю за станом виконання кошторисів та 

здійснюють консолідацію звітності. Актуальність питання полягає у тому, що у 

фінансових управліннях розпорядників другого рівня також складається 

консолідована звітність, і цей процес є відокремленим від подання звітності 

військовими частинами, тобто здійснюється на базі постійного моніторингу та 

поточного контролю за усіма операціями, що здійснюється розпорядниками 

нижчого рівня. 

Таким чином, у Міністерстві оборони України існує ситуація, коли одні ж 

і ті самі дані акумулюються та підбиваються одночасно двома органами, що не 

є ефективним використанням інтелектуальної праці, тобто фонду людських 

ресурсів, що працевлаштовані у системі МОУ. Але відмова від подання 

розпорядниками нижчого рівня фінансової та бюджетної звітності буде грубим 

порушенням бюджетного законодавства. Тож, в умовах дефіциту державного 

бюджету та гібридної війни, доцільним вбачається переформування системи 

фінансового забезпечення військових частин таким чином, аби більшість нині 

покладених обов’язків на фінансові органи розпорядниками нижчого рівня 

виконувались розпорядниками другого рівня, або у застосуванні міжнародного 

досвіду та створені окремої юридичної особи (державного підприємства) що 

буде співпрацювати безпосередньо із МОУ та дозволить частково 

раціоналізувати штати військових частин. 

Список використаних джерел: 

1. Бюджетний кодекс України, від 08 липня 2010 року № 2456-VI 

2. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон 

України від 16 липня 1999 року № 996-XIV 

3. «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року  №419 

4. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в 

державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової 

звітності"», Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2017 року № 307» 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
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державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» 

 

Шрамко О.В. (ВІКНУ) 

Кубрак М.О. (ВІКНУ) 

 

Cистема грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням 

передового досвіду в цій сфері країн-членів НАТО 

Воєнна безпека України є однією із засадничих умов реалізації права 

українського народу на самовизначення, збереження держави Україна та 

забезпечення її сталого розвитку на основі найвищих цінностей демократії, 

верховенства права, свободи, гідності, безпеки і процвітання громадян усіх 

національностей [1].  

Головною метою Стратегії воєнної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021, є завчасно 

підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України на 

засадах стримування, стійкості та взаємодії, що забезпечує воєнну безпеку, 

суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції 

України та в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в 

євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає 

активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [1]. 

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 

2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” передбачено один з 

пріоритетних напрямків – розвиток стратегічних відносин із ключовими 

іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх 

державами-членами, Сполученими Штатами Америки, прагматичне 

співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі 

національних інтересів України. 

Людський капітал – запорука майбутнього України. Пріоритетним 

напрямком стає належне соціальне забезпечення військовослужбовців ЗСУ та 

приведення існуючих механізмів відповідно до стандартів ЄС та НАТО [1]. 

Не один рік поспіль ми чуємо обіцянки “зарплата військовослужбовців 

буде на рівні натовських стандартів”, і ця обіцянка викликає багато питань – 

адже як таких стандартів НАТО щодо зарплат військових не існує. 

Точно так, як не існує натовських військ, натовської військової форми, 

так і не існує натовського грошового забезпечення. У НАТО входять такі 

країни, як Туреччина і США. Але чи можна порівнювати грошове утримання 

турецького військовослужбовця і американського? Наприклад, якщо 

розглянути Велику Британію і Албанію, це теж дві країни НАТО. За яким 

параметром порівняти їхній дохід? Єдине, що можна пов’язувати із зарплатами 

за стандартами НАТО, – це обов’язкові рівні і процентне співвідношення від 

рівня доходів або середньостатистичної зарплати в країні. 

Тобто єдиного стандарту немає, але є загальний базис – оклади базуються 

на виплатах за військовим званням, потім передбачено різні способи 

стимулювання тривалості служби. Систему грошового забезпечення армій 
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країн НАТО можна розділити на два типи [2]: 

− розмір базової виплати залежить від звання військовослужбовця і його 

вислуги років і становить близько 80% розміру місячного грошового 

забезпечення, решта 20% – додаткові виплати (стимули і компенсації); 

− розмір базової виплати залежить від посадового окладу та рівня органу 

управління (Генштаб, вид збройних сил, корпус, бригада) і становить 70% 

місячного забезпечення, 30% – стимулювальні і компенсаційні виплати. 

В Україні, згідно з чинним законом “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їхніх сімей”, до складу грошового забезпечення 

військових входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні 

додаткові виплати (надбавки, премії тощо); одноразові додаткові види 

грошового забезпечення. Співвідношення основних і додаткових виплат – 45% 

до 55%. 

Розроблена в Генеральному штабі реформа передбачає перехід на 

“американську” систему грошового забезпечення, підготовка до втілення якої 

триває з часу її презентації у вересні 2019 року, зокрема прийнято закон про 

нову шкалу військових звань та розроблено Каталог штатних посад 

військовослужбовців ЗСУ. 

Список використаних джерел: 

1. Указ Президента України №121/2021 “Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної 

безпеки України” 

2. Перелік стандартів та керівних документів НАТО, вимоги яких 

впроваджено в національних нормативних документах. 
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СЕКЦІЯ № 6  

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БОРОТЬБА У 

ВОЄННІЙ СФЕРІ 

 

 

 

  



232 
 

Акімов Є.Є. (ВІКНУ) 

 

Екстатичний натовп та можливості його використання у 

інформаційно-психологічній боротьбі 

Події минулого року актуалізували питання психології натовпу та мас у 

цілому, а також, що важливо, управління та контролю ними. Найбільшу увагу, 

на мою думку, слід приділити найбільш небезпечному з точки зору психології 

виду натовпу – екстатичному. Звісно, ця тема потребує значної уваги щодо 

розгляду як зі сторони політичної, так і принципово наукової.  

Перш за все, слід розпочати з того, що являє собою екстатичний натовп. 

У загальному розумінні екстатичний натовп це крайній за активністю індивідів, 

які знаходяться у натовпі, що перебуває у стані часткової або повної 

некерованості та під абсолютним впливом психологічних тригерів. Прикладами 

подібного натовпу можливо назвати рок-концерти або релігійно-обрядові 

процесії. У визначених випадках психологічними тригерами виступають 

музика (рок-концерт), або сугестивний вплив (релігія). Важливо зазначити, що 

в екстатичному натовпі максимально розкриваються основні характеристики 

натовпу, наприклад явище «розчинення» особистої відповідальності за свої дії 

у колективній, так само й повна втрата особистої моральної та особистісної 

свідомості. Важливою особливістю є впадіння індивідів, що знаходяться в 

екстатичному натовпі у стан трансу, критичне зниження сприйняття, 

беззаперечна покора діям та наказам психологічного тригеру, управління ЦНС 

за допомогою інстинктів та рефлексів у зв’язку з зменшенням розумової 

активності індивіда. 

У рамках ведення інформаційно-психологічних акцій екстатичний натовп 

є найбільш потужним механізмом фізичного впливу на суспільно-політичну 

обстановку у регіоні проведення інформаційно-психологічної боротьбі. Його 

перевагами можна назвати легку керованість за допомогою відповідного 

психологічного подразника (тригера), а також надзвичайно висока схильність 

до вчинення явно деструктивних дій. Слід зазначити складність створення умов 

для подібного натовпу, оскільки це потребує найбільш повного застосування 

різноманітних сугестивних та психологічних технік, а також основних 

передумов створення екстатично активної маси. Наприклад, для створення 

екстатичного натовпу на рок-концерті потрібно враховувати не лише 

характеристики натовпу, а й його подразник (виконавців), які здатні довести 

натовп до стану екстатичності. Складність створення та підбурення подібного 

натовпу є основною проблемою у виконання можливого поставленого 

завдання, пов’язаного з екстатичним натовпом. 

У висновку слід зазначити, що надана тема потребує додаткового 

вивчення для створення ефективних механізмів використання подібного 

натовпу в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічної боротьби, 

так і захисту від можливих інформаційно-психологічних акцій (дій) противника 

з використанням екстатичного натовпу. Розгляд цієї проблематики, у зв’язку з 
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глобальністю та актуальністю проблеми, потребує використання не лише 

державних, а й міжнародних наукових потужностей. 

 

Байдуков К.І. (ВІКНУ) 

 

Досвід застосування стратегічних комунікацій провідних країн світу 

у миротворчих операціях 

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах розглядаються як 

інтегровані комунікативні технології, спрямовані на забезпечення міжнародної 

взаємодії і формування тривалих формальних та неформальних зв’язків між 

урядовими інститутами, міжнародними акторами, дипломатичними установами 

і політичними лідерами з метою реалізації політичних, економічних, 

безпекових, культурних, соціальних і гуманітарних ініціатив і проектів. Наразі 

стратегічні комунікації вважаються невід’ємним та ефективним механізмом 

зовнішньої політики та національної безпеки провідних держав світу, одними з 

найбільш ефективних інструментів просування геополітичних і національних 

інтересів на міжнародній арені. 

Концептуальними засадами стратегічних комунікацій визнаються: 

 теорії міжнародних систем, що орієнтують міжнародне 

співтовариство на розширення можливостей міжнародного співробітництва на 

глобальному, регіональному і національному рівнях у площині геополітики;  

 теорії міжнародного порядку, що розглядають конфігурацію зв’язків і 

відносин між політичними акторами, які цей порядок встановлюють для всіх 

учасників системи міжнародних відносин;  

 теорії міжнародної безпеки, у яких виділяють політичний, 

економічний, інформаційний, військовий, гуманітарний, екологічний, 

антитерористичний компоненти;  

 теорії комунікації і комунікавістики, що передбачають врахування 

всіх конструктивних ініціатив, філософських і політичних принципів, 

морально–етичних цінностей, релігійних і суспільних норм щодо забезпечення 

міжнародної інформаційно–комунікаційної взаємодії. 

Поняття «стратегічні комунікації» сформувалося в міжнародних 

безпекових організаціях, а в останнє десятиліття набуло поширення в офіційних 

документах Державного департаменту та міністерства оборони США, в яких 

воно трактувалося як «сфокусовані зусилля, спрямовані на розуміння і 

залучення ключових цільових аудиторій у створення, зміцнення і збереження 

сприятливих умов для розширення інтересів, політики і завдань через 

реалізацію координаційних програм, планів, тем, ключових повідомлень і 

синхронізованих продуктів з використанням всіх інструментів державної 

влади». 

Еволюція наукової думки щодо міжнародного контенту стратегічних 

комунікацій вплинула на термінологію інноваційного інструментарію, 

окреслила визначення поняття, що характеризує комунікативні принципи 

міжнародного співробітництва і зовнішньополітичної діяльності, які 
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зафіксовано в міжнародних документах ООН та її спеціалізованих установ, у 

конвенціональних та директивних документах регіональних інституцій, у 

доктринах зовнішньої і безпекової політики країн світу та дослідженнях 

експертного співтовариства.  

Баришев О.Р. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: теоретичні 

основи 

Інформаційне середовище та простір, що формувалося поколіннями та 

продовжує зароджуватися під тиском глобалізації стає площиною 

інформаційно-психологічної війни, в якій метою постають знання та свідомість 

суб'єкта.  

На ранньому етапі свого розвитку інформаційно-психологічні війни були 

супутньою частиною збройного конфлікту, метою якого було захоплення 

територій. На сьогоднішній день інформаційно-психологічна боротьба часто 

відокремлена від «гарячого» протистояння і займає головуючу позицію. 

На воєнному рівні інформаційно-психологічна боротьба є комплексом 

заходів, що проводяться в масштабах збройних сил країни, їх видів, об’єднаних 

командувань в зонах, і є складовою частиною воєнних операцій. Вони 

спрямовані на досягнення інформаційної та психологічної переваги над 

ворогом і захист особистих систем управління. 

На державному рівні вирішується завдання захисту національних 

інтересів, попередження міжнародних конфліктів, припинення провокаційних і 

терористичних акцій, а також забезпечення безпеки національних 

інформаційних ресурсів. Методологія формування сучасного інформаційно-

психологічного протиборства воєнної та економічної стратегії країн чимдалі 

більш впливає на те, що взаємовідношення між цивільною і воєнною галузями 

суспільства забезпечують економічні та інтелектуальні ресурси тощо.  

Головна зброя, яку використовує інформаційно-психологічне 

протиборство, це специфічна інформаційна зброя, що представляє собою 

засоби знищення, ведення в оману, перекручення, дискредитація в соціальних 

мережах або грабування інформаційних масивів, видобування з них необхідної 

інформації в результаті руйнування систем захисту, обмеження або заборони 

доступу до них користувачів, порушення функціонування технічних засобів, 

виведення з ладу інформаційно-технічних систем та мереж, тощо.  

Виокремлюючи гібридну війну як одну зі складових інформаційно-

психологічного протиборства, що зміщує свій фокус в інформаційний простір, 

можна зазначити, що гібридна війна включає реалізацію комплексу гібридних 

загроз різного виду, а саме: традиційні, нестандартні, масштабний тероризм, 

підривні дії, у ході яких використовують інноваційні технології для протидії 

військовій силі супротивника, такі як масовані кібератаки та інформаційно-

психологічний вплив, підривні дії в енергетичній, економічній сферах тощо. 

Застосовуючи сучасні феномени «гібридної війни», можна 

інтерпретувати це явище як сукупність заздалегідь підготовлених та 
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оперативно реалізованих державою дій військового, дипломатичного та 

інформаційного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. 

Російська Федерація як країна-агресор намагається чинити інформаційно-

психологічний вплив на військових України аби підірвати обороноздатність 

нашої держави. Ворог полює за «закритою» інформацією, намагаючись 

отримати доступ до поштових скриньок, месенджерів чи сторінок військових 

у соціальних мережах. Тому вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, 

перевіряти факти, критично оцінювати зміст повідомлень, виявляти неправдиву 

інформацію та цілеспрямовану дезінформацію для військовослужбовців дуже 

важливо. Особливо для військових на передовій, які перебувають у дещо 

обмеженому інформаційному просторі та під постійним впливом противника. 

Окремо слід звернути увага на роль і місце засобів масової інформацій, 

які  стають ареною боротьби і пропаганди в сучасному інформаційно-

психологічному протиборстві, оскільки вони створюють (а не описують) 

реальність. Сучасні пропагандисти використовують дві основні людські 

схильності: прагнення користуватися розумовими стереотипами і 

раціоналізацією поведінки; створення різних видів тактики, які впливають на 

упередження і емоції. 

Отже, розвиток і еволюція інформаційно-психологічного протиборства у 

сучасному небезпечному світі, потребує впровадження у систему підготовки 

фахівців сектору безпеки і оборони держави, поряд із професійними знаннями, 

відповідної складової системи безпекових компетентностей і здатностей, 

превентивного мислення, антикризової поведінки, відповідальності за можливі 

наслідки прийнятих рішень, що мають сприяти успішному виконанню 

професійних завдань в складних умовах підвищеного ризику професійної 

діяльності в сфері захисту національних інтересів України. 

 

Баришева В.П. (ВІКНУ) 

 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сектору безпеки і 

оборони України 

Сучасний інформаційний простір завдяки своїй глобальній природі та 

безперервному потоці інформації містить масу різноманітних способів передачі 

даних та відповідно комунікаційних каналів, за допомогою яких вони 

поширюються. Тому саме поняття «інформаційно-комунікативні технології» 

(ІКТ) є одним з важливих інструментів добору, опрацювання, зберігання, 

поширення інформації в інтересах її користувачів. 

Від сучасних ІКТ залежить не тільки технологічний, але й соціальний 

поступ, здатність розвивати демократичні інститути тощо. IКT із 

технологічного чинника розвитку перетворилися у важливий елемент 

функціонування сучасного суспільства, і подальше їх впровадження залежить 

не тільки від НТП, але й від соціально-економічних, політичних і правових 

умов, в яких вони існують. 

Найважливішою функцією держави беззаперечно вважається 
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забезпечення національної безпеки та оборони. Виконання таких завдань 

покладено на сектор безпеки і оборони, основною складовою якого вважаються 

Збройні Сили України. Вони повинні забезпечити достатній рівень 

обороноздатності держави з урахуванням характерних особливостей сучасних 

війн, зокрема гібридної війни з боку Російської Федерації, тенденцій розвитку 

збройної боротьби, впливу сучасного інформаційно-комунікативного 

середовища та наявності необхідних ресурсів. В комплексному підході це 

призводить до суттєвої трансформації завдань зі зміцнення обороноздатності 

держави, зумовлює пошук раціональних структур складових Збройних Сил 

України, перегляд вимог до військових посадових осіб, здатних до прийняття 

важливих, обґрунтованих, виважених рішень. При цьому кожна структура 

складової Збройних Сил України повинна набути спроможностей, необхідних 

для виконання відповідних умов їх сумісності з вимогами стандартів НАТО. 

Але, поряд із зазначеним, потрібно зауважити, що розвиток цифрового 

світу зумовив і виникнення нових небезпек в інформаційно-комунікативному 

просторі, а глобалізація світу стала чинником інтернаціоналізації 

кіберзлочинності. Утворення в інформаційному просторі якісно нового сектору, 

зумовило необхідність розробки и впровадження нормативних стандартів із 

захисту національних інтересів України в кіберпросторі. З метою створення 

умов для безпечного функціонування кіберпростору, спочатку було прийнято 

«Стратегію кібербезпеки України,» а в 2017 році Закон «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України». У документах було визначено правове 

поле розгортання відносин, що функціонують у кіберпросторі, введено 

принципові положення, поняття і норми, що регулюють правові відносини у цій 

сфері. Це, також, зумовлює необхідність відповідних змін у навчанні, 

включення нових понять, термінів, значень, компетентностей і настанов в 

систему освітніх знань фахівців сектору безпеки і оборони держави, що 

сприяють успішному виконанню професійних завдань у умовах розвитку 

сучасних інформаційно-комунікаційних  технологій. 

Якщо говорити про сучасний стан ІКТ українського інформаційного 

простору з точки зору протидії інформаційної агресії РФ, то завдяки системним 

зусиллям українських державних структур упродовж 2014-2018 рр. вдалося 

істотно зменшити спроможності РФ щодо поширення на території України 

власних деструктивних наративів. Цьому сприяло обмеження мовлення 

російських телеканалів та російського медіа продукту (телесеріалів, 

кінофільмів), посилення контролю за друкованою літературою, яка містить 

висловлювання та наративи, що становлять загрозу національній безпеці, 

запровадження економічних санкцій (що дало змогу додатково обмежити 

діяльність частини російських соціальних мереж), точкове висилання з 

території держави співробітників російських пропагандистських медіа тощо. 

Отож, можна стверджувати, що якісні зміни в сучасному інформаційно-

комунікаційному просторі, що відбуваються завдяки розвитку інформаційних 

технологій, значною мірою впливають на спрямованість підготовки фахівців 

сектору безпеки і оборони держави. Комунікаційна складова стає одним із 
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найважливіших елементів національної безпеки України. Від обсягу, швидкості 

та якості обробки інформації залежить ефективність управлінських рішень у 

сфері безпеки і оборони держави. Комунікаційні технологій підвищують 

ефективність сил оборони, якісно перетворюють управління технічними 

засобами і озброєнням. 

Стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій в 

українському інформаційному просторі, зокрема, в секторі безпеки і оборони  

України, змушує розглядати дидактику підготовки військових фахівців як 

процес інформаційний, що зумовлюється такими чинниками: комп'ютеризацією 

та автоматизацією всіх складових воєнної сфери; зміною поглядів на ведення 

сучасних бою та операції; модульною побудовою сучасного озброєння, 

військової техніки та особливостями їх функціонування, бойового застосування 

та експлуатації; необхідністю системного формування змісту освіти та 

компетенцій фахівців на основі стандартів НАТО; можливостями динамічного 

програмування та моделювання будь-яких процесів, дій, ситуацій; зростанням 

достовірності прогностичних даних для прийняття різних рішень на основі 

здобуття потрібної для цього інформації сучасними засобами спостереження, 

зв’язку та розвідки. 

 

Білецький О.В. (ВІКНУ) 

 

Чинники інформаційно-психологічного впливу у воєнний час 

Інформаційно-психологічний вплив відіграє важливу роль у веденні та 

плануванні будь-яких воєнних дій, реалізація якого неможлива без 

прогнозування та зіставлення своїх та ворожих сил та засобів, а також 

соціальної складової району ведення дій. Для цього необхідно володіти повною 

інформацією усіх наявних сил та засобів не лише зі своєї сторони, а й зі 

сторони ворога, враховуючи всі фактори, що пов’язані з цивільною складовою 

району проведення впливу. Вище військове та політичне керівництво країни 

повинні забезпечити як повною інформацією реального настрою населення, сил 

і засобів противника, так і матеріальною складовою проведення операції. 

Проведення будь-якої інформаційно-психологічної операції багато в чому 

залежить від заздалегідь проведеної роботи з населенням району дій, а також – 

повноти, як таємної інформації, так і інформації з відкритих джерел про 

противника. 

Для забезпечення успіху операції повинна проводитися постійна робота з 

населенням за певними правилами та критеріями. Так, підрозділи ІПсО повинні 

проводити повний моніторинг суспільно-політичної обстановки нестабільних 

регіонів, а також проводити пропатріотичні акції з метою агітації населення, 

виявляти витоки ворожого настрою населення через постійну взаємодію з 

місцевими ЗМІ для володіння більш точною оцінкою обстановки у регіоні. 

Важливим фактором під час таких операцій є доступ спеціалістів до 

закритих джерел інформації та співпраця з перевіреним, патріотично 

налаштованим місцевим населенням, які повинні подавати збалансовану 
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інформацію про всі важливі події, суб’єкти та об’єкти, пов’язані з 

розповсюдженням та збором інформації, не надаючи перевагу, або навмисно не 

приховуючи ключових акторів та об’єктів операції. Важливо, щоб ВВПК не 

намагалася контролювати пропатріотичні ЗМІ, заважаючи або ставлячи під 

сумнів їх діяльність. Повинен існувати певний зв'язок між вищим керівництвом 

держави та виконавцями на всіх етапах проведення операції. 

ЗМІ з поданням потрібних інформаційно-психологічних приводів є 

важливим чинником забезпечення успіху операції. Вони здійснюють 

розповсюдження та створення певного потрібного іміджу та фону задля 

розвитку та проведення операції. 

 

Братіщенко Б. (ВІКНУ) 

 

Причини втручання Росії у суверенітет Молдови 

Дуже важливим фактором у придністровському конфлікті є участь 

зовнішніх суб'єктів чи подій. Ці іноземні елементи, навмисно чи ні, створили 

умови для існування та продовження конфлікту прямо чи опосередковано. 

Головним міжнародним учасником цього питання є РФ, як покровитель 

сепаратистського режиму. 

Найважливіший зовнішньополітичний вектор Москви – пострадянський 

простір. Територія колишніх радянських країн була першим полігоном для 

інформаційної війни в Росії, використання торгівлі та енергетики як 

політичного інструменту. Ці інструменти є найбільш ефективними в країнах 

колишнього СРСР. Ці країни залежать від ресурсів та економіки РФ, а їхнє 

населення зазнає значного впливу російських державних ЗМІ. Ці держави, які є 

дуже важливими для Росії, позначаються як “близьке зарубіжжя”. Їх значення 

базується на таких аспектах: емоційні зв'язки, питання безпеки та національний 

імідж. Росія вважає, що для забезпечення своєї безпеки їй потрібна буферна 

зона. Після розпаду блоку Варшавського договору та Радянського Союзу 

Москва сприймає колишні держави СРСР як нову буферну зону – «пояс 

безпеки» навколо російських земель, що має на меті захистити її від 

конкурентів. На думку Росії, держави, які входять до цієї зони, повинні 

координувати та узгоджувати всі дії з її інтересами, а також бути частиною 

військового блоку, яким керує Москва. 

На даний момент проросійські сили контролюють приблизно 11% 

території Молдови, що фактично унеможливлює вихід Придністров’я із зони 

впливу РФ. 

Основними інтересами Росії щодо Молдови та Придністров'я є: 

1) запобігання тісним відносинам Молдови із Заходом; 

2) підтримка своїх військ з метою утримання американських військових 

таборів далеко від району Чорного моря; 

3) захист та підтримка російськомовної меншини; 

4) створення та утримання точки тиску на західному кордоні України, 

особливо через військові підрозділи РФ, розташовані в регіоні; 
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5) збереження статус-кво сепаратистського регіону за допомогою 

фінансової підтримки. 

Можна сказати, що придністровський конфлікт – це не внутрішня, 

етнічна чи релігійна суперечка, а протистояння між консолідацією Молдови як 

держави в межах колишньої Молдавської РСР та імперськими інтересами 

Кремля. Російська Федерація має військові підрозділи на території Республіки 

Молдова, за допомогою чого вона кидає виклик незалежності та нейтралітету 

Молдови. 

Васьковський А.О. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна складова українсько-угорських відносин 

В інформаційний період будь-яка дія в фізичному вимірі 

супроводжується та підкріплюється діями в інформаційному просторі, які є 

важливими для формування думки. Не виключенням є політичні дії в системах 

міжнародних відносин, які не можна уявити в сучасному світі без формування в 

інформаційному просторі свого бачення дійсності як єдиного правильного 

варіанту. 

Щодо двосторонніх відносин України з Угорщиною, то в інформаційній 

складовій Україна є недостатньо ефективною. Українська сторона не задає 

інформаційний повід (повістку дня), а лише відповідає або намагається 

зруйнувати наративи, за допомогою яких угорська сторона формує бачення 

ситуації для міжнародної спільноти, власного населення та національних 

меншин проживаючих на території України. 

Україна повинна формувати не лише суто політичні меседжі, а також 

конструювати на основі спільних історичних, економічних та культурних 

аспектах, для залучення підтримки серед населення Угорщини та в межах 

компактного проживання угорської меншини. Щодо завоювання підтримки зі 

сторони світової спільноти, Україна повинна формувати наративи, зміст яких 

буде відображати позицію сильної країни та загальнодемократичні принципи, 

які забезпечує, просуває та зберігає Україна, декларовані Європою.  

Отже, українській стороні в українсько-угорських відносинах потрібно 

більше приділяти уваги інформаційному супроводу відносин, а тим більше під 

час загострення політичного діалогу між країнами, в той час як угорська 

сторона активно намагається висвітлити події на свою користь. Також, головні 

зусилля, які повинна зробити Україна, це вивести  контекст євроатлантичної 

інтеграції України з двостороннього політичного конфлікту, який Угорщина 

використовує як інструмент тиску на Україну. 

Ганущак В.В. (ВІКНУ) 

 

Трансформація психологічних операцій Сил Спеціальних Операцій 

Збройних Сил США в 2-й пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Висока оцінка значення інформаційного протиборства у повоєнному світі 

(основним стрижнем якої стала саме інформаційно-психологічні війна при 

наступальній ролі в ній Заходу), численні війни та збройні конфлікти у 
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стратегічно важливих для США регіонах світу, у сукупності із розвитком 

засобів поширення інформації, технологій впливу на масову свідомість 

послужили основними факторами, які стимулювали розбудову та бойове 

застосування структур психологічних операцій Збройних Сил США. Дане 

дослідження дає змогу констатувати, що найбагатший досвід проведення 

інформаційно-психологічних операцій мають Сполучені Штати Америки.   

Перше випробування нові концепції і погляди на ведення психологічної 

війни пройшли під час війни у Кореї (1950 – 1953 рр.), де американці 

зіткнулися не тільки з рішучим збройним, але й активним ідеологічним опором. 

Основними формами ведення психологічної війни були друкована пропаганда, 

усне мовлення і радіопропаганда.  

Під час війни у В’єтнамі в американській армії були створені нові 

формування з проведення психологічних операцій – групи психологічних 

операцій. Американці зазнали поразки у В’єтнамі, однак психологічні методи 

ведення війни зміцнили свої позиції. 

Особливо яскраво ці методи були застосовані в обидвох війнах США 

проти Іраку (1991 р., 2003 р.) та у воєнній кампанії НАТО проти Югославії у 

1999 р. Психологічна війна проти Іраку включала низку психологічних 

операцій, які мали стратегічне, оперативне й тактичне призначення. 

Комплексний вплив на населення й особовий склад армії Іраку в ході 

психологічних операцій багатонаціональних сил до певної міри сприяв 

успішному проведенню бойових операцій і досягненню поставлених завдань з 

мінімальними втратами у живій силі і техніці. Значного успіху США досягли і в 

другій війні (її активній фазі) проти Іраку у 2003 р. Особливістю інформаційно-

психологічних операцій під час кампанії “Свобода Іраку” було те, що, окрім 

суто військових цілей, ці реалізовувались певні завдання політичного та 

економічного характеру. 

Варто зазначити, що впровадження досвіду структур психологічних 

операцій Сил Спеціальних Операцій (ССО) США може виявитись досить 

ефективним засобом удосконалення протидії інформаційній війні РФ, особливо 

на Донбасі, в загальному контексті. Таким чином, можна стверджувати, що 

імплементація досвіду інформаційно-психологічних операцій ССО США може 

принести позитивні результати. 

Голуб В.Ю. (ВІКНУ) 

Степанишин Р.Д. (ВІКНУ) 

 

Аналіз інформаційної операції РФ «інтеграційний форум» 

Ситуація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей поступово погіршується. Так на лінії зіткнення у збройних угрупувань 

не вистачає вмотивованої молоді, заповнені лише тилові служби. Це свідчить 

про те, що кількість населення, готового обороняти так звані «ДНР» стає все 

менше. Більше того, фінансування так званих «республік» було з боку РФ 

значно скорочено, незважаючи на поставлену ціль – вийти на рівень соціальних 

стандартів Ростовської області. З 1 січня 2021 р. було оголошено про 
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підвищення заробітних плат, що навпаки супроводжувалося відміною надбавок 

і доплат. Таким чином, для медичних працівників «підйом» зарплат призвів 

врешті решт до зниження виплат чи їх підвищення всього на 3%. З 1 лютого в 

м. Донецьк на 20% зросла ціна на комунальні послуги. Підвищення цін за 

квартплату для всіх – сигнал про зменшення дотацій місцевих бюджетів з РФ. 

НАТ "Внешторгсервис", зареєстрованому у Північній Осетії, у 2017 р. 

було передано під керівництво підприємства і шахти. Зараз товариство 

виводить зі свого контролю Донецький металургічний завод (ДМЗ) та 

Єнакієвський коксохімічний завод, а роботу ДМЗ до того ж тимчасово 

зупинили, що у свою чергу призведе до зменшення робочих місць. Ще однією 

проблемою є затримання зарплат на термін до 3 місяців. Півтора роки тому 

проблема невчасних виплат стала нагальною і в свою чергу почала призводити 

до спонтанних протестів. У зв’язку з цим ставлення місцевого населення 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до РФ 

поступово почало погіршуватися. 

Задля відвернення уваги від справжніх проблем, невиконаних обіцянок та 

з метою показати єдність РФ і так званої «ДНР» зі сторони керівництва 

тимчасово окупованих територій виникла ідея написання доктрини під назвою 

«Русский Донбасс». Таким чином, 13 грудня 2020 р. «Русский центр» - 

«громадська» організація на чолі з главою самопроголошеної «ДНР» Денисом 

Пушиліним - заявила про створення ідеологічної платформи так званої 

«республіки» – культурно-історичного документу, що має на меті зміцнення 

інтеграції непризнаних формувань Донбасу з РФ та відображення їх 

«історичного» зв’язку. Було прийнято резолюцію про проведення громадських 

слухань у містах та районах «республіки». Після обговорень проекту доктрини 

«громадськістю» та «експертами», у яких взяли участь «представники» так 

званої «законодавчої влади», освіти, науки і культури, концепцію доктрини 

остаточно прийняли. Вона передбачає розширення територій 

самопроголошених так званих «ДНР» та «ЛНР» до адміністративних кордонів 

Донецької та Луганської областей, комплексну взаємодію підприємств Донбасу 

з російською промисловістю, інтеграцію районів в науковий та освітній 

простір, усебічну «підтримку» росіян в Україні. 

Презентували та обговорювали доктрину “Русский Донбасс” на 

дводенному “інтеграційному форумі” 28 лютого 2021 р. у тимчасово 

окупованому м. Донецьк у «центрі слов’янської культури». 

Серед учасників були так звані «глава ДНР» Денис Пушилін і «глава 

ЛНР» Леонід Пасічник, депутат Держдуми Федерального зібрання Казбек 

Тайсаєв, координатор інтеграційного комітету «Росія-Донбас» Андрій Козенко, 

головний редактор телеканалу RT, міжнародного інформаційного агентства 

«Russia Today» Маргарита Симоньян, а також її чоловік – режисер Тигран 

Кеосаян, російський журналіст Роман Бабаян. Також у форумі брали участь 

«голова» так званої «донецької народної ради» Ольга Макеєва, представники 

так званого «депутатського корпусу ДНР», які безпосередньо брали участь у 

загальному обговоренні доктрини. 
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Ціллю «форуму» була презентація, обговорення та прийняття доктрини 

як основи так званої «державної політики» ОРДЛО та впровадження її у всі 

сфери життєдіяльності. Учасники говорили про відновлення ідеї «великої 

Новоросії», вихід із Мінських договорів як наступний етап конфронтації між 

Україною та РФ. Після завершення «форуму» так звані «глави» 

самопроголошених «республік» зголосилися видати «укази», завдяки яким 

«доктрина» набуде чинності. Згідно зі словами Дениса Пушиліна, «влада ДНР 

таким чином піклується про майбутнє на покоління вперед». 

Описані події свідчать про те, що РФ поступово втрачає ідеологічний 

контроль над масовою свідомість жителів ОРДЛО України. Кремль продовжує 

використовувати засоби ІПсВ для підтримання позитивного чи принаймні 

нейтрального ставлення місцевих до політичного керівництва так званих 

«республік» та РФ. Така необхідність виникає у зв’язку з тим, що люди, які 

перебувають протягом семи років у стані війни та починають усвідомлювати те, 

що під час перебування під протекторатом Росії індекс рівня життя погіршився, 

а невиконаних обіцянок стало все більше. Однак реакція місцевого населення 

на цю інформаційну операцію була радше нейтральною. 

 

Гончаров С. В. (ВІКНУ) 

 

«Плівки деркача» як засіб інформаційно-психологічного впливу на 

населення України 

«Плівки Деркача» один із найгучніших за останній час прояв 

інформаційно-психологічного впливу на населення. Протягом усього часу 

війни фейки залишаються постійним інструментом гібридної війни проти 

України. Це чітко спланована акція, ціллю якої була дискредитація одного з 

кандидатів на пост президента США та розхитування суспільно-політичної 

обстановки в Україні.Актуальність дослідження зумовлена інформаційно-

психологічним впливом публікації дискредитуючого аудіо матеріалу на 

населення України в роки гібридної війни між Україною та РФ. Об’єктом 

дослідження є рівень впливу публікації даних матеріалів на суспільно-

політичну обстановку населення України та військово-політичне керівництво 

країни.Предметом дослідження слугує матеріал публікації, способи її 

розповсюдження та учасники, задіяні в даній акції впливу.19 травня 2020 року 

народний депутат України Андрій Деркач анонсував аудіо матеріали розмов 

віце-президента США Джо Байдена та тодішнього президента України Петра 

Порошенка компрометуючого змісту. Після цього ряд українських каналів, що 

розповсюджують здебільшого антиукраїнський або проросійський контент 

(112, “NewsOne”, “ZIK”) почав активне поширення новин, що стосувалися 

даних матеріалів. Крім того, активну участь у розповсюдженні взяв YouTube-

блогер Анатолій Шарій, цікавим моментом залишається те, що його 

відеодайджест вийшов в день оголошення матеріалів з різницею в декілька 

годин.Головною темою, що проходить через більшість репортажів є 

акцентування уваги на тому, що Україна є залежною від США, щонайменше на 
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рівні президента. Також часто згадували компанію Burisma, її зв’язок з сином 

Байдена та її корупційні схеми. Все це направлено саме на підрив репутації до 

окремих політичних діячів, США як важливого стратегічного партнера та 

посіву сумнівів у населення щодо обраної політики держави та способів її 

досягнення. Важливим елементом дослідження є пошук доказів того, що дана 

подія є спланованою акцією російських спецслужб; розгляд використаної ними 

методики та спростування фейків, що утворилися внаслідок даної акції. Отже, 

ця інформаційно-психологічна акція була розроблена з метою психологічного 

впливу на населення України, крім того, крім того було досягнуто одну із цілей 

даної акції, а саме погіршення відносин між Україною та США.  

 

Григораш В.В. (ВІКНУ) 

 

Мета та завдання воєнно-країнознавчого аналізу Республіки Польща 

Сталою необхідністю для функціонування військових формувань будь-

якої держави є наявність спроможностей з аналітичного забезпечення їх 

діяльності. Саме від якісного та кількісного рівня цих спроможностей залежить 

якість виконування завдань, що пов’язані з обороною держави. Це актуалізує 

завдання створення воєнно-країнознавчих довідників країн, що мають 

першочергове для України значення, у т.ч. Республіки Польща, як стратегічно 

важливої для України держави. Та в подальшому використання довідників 

підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення відповідних органів 

державного і військового управління. 

У довіднику розкриваються питання воєнно-географічного та 

геополітичного положення країни, воєнно-політичного, воєнно-економічного та 

воєнно-демографічного стану Польщі. Крім того, піддається аналізу воєнна 

організація, характеристика воєнної доктрини, збройні сили, безпековий сектор 

Польщі та направленість її інформаційної політики. Особлива увага 

приділяється комплексу проблемних питань у відношеннях між Україною та 

Польщею для розробки рекомендацій щодо їх вирішення.  

Ключовою метою даного дослідження є створення інформаційно-

аналітичної бази для подальшого прийняття ефективних рішень, що засновані 

на комплексному, багатогранному аналізі дослідженої країни. Тому, в ході 

дослідження були сформовані наступні задачі, виконання яких дозволить 

здійснити поставлену мету: 

1. Створити актуальну джерельну та аналітичну базу сусідньої до 

України держави – Республіки Польща. 

2. Дослідити теоретико-методологічні засади типового країнознавчого 

довідника та його галузевого розділу – військового довідника. 

3. Дослідити військову доктрину та структуру збройних сил Польщі. 

4. Проаналізувати відносини Польщі з Україною та з іншими ключовими 

світовими державами. 

5. Дослідити комплекс проблемних питань у відносинах між Україною 

та Польщею та розробити окремі рекомендації щодо їх вирішення. 
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Важливість роботи полягає у створенні бази та інструментів для роботи з 

Польщею з огляду на стратегічний характер україно-польських стосунків для 

обох держав та східноєвропейського регіону в цілому. Особливо актуалізується 

питання співпраці між державами в період нової хвилі політичного зрушення 

історичного питання у 2019-2020 рр. і створення нової платформи 

“Люблінський трикутник” у складі України, Польщі та Литви. Активізація 

співпраці між країнами актуальна та важлива з огляду на те, що Польща зараз 

головує у Вишеградській групі і буде головувати в Раді Європейського Союзу в 

2025 р., що буде корисно для євроатлантичної інтеграції України і на фоні 

чергового загострення стосунків з Угорщиною після їх втручання у місцеві 

вибори в Україну 25 жовтня 2020 р. 

 

Гуревич Ю.А. (ВІКНУ) 

 

Моніторинг соціальних мереж як один із напрямків розвідки 

відкритих джерел 

Моніторинг (розвідка) соціальних мереж (Social media intelligence або 

SOCMINT) – це різновид колективних інструментів та рішень, які дозволяють 

організаціям, установам моніторити соціальні мережі, аналізувати на соціальні 

сигнали і на цій основі отримувати тенденції та аналізи на основі потреб 

користувачів. Моніторинг (розвідка) соціальних мереж є одним із напрямків 

розвідки відкритих джерел (OSINT) та дозволяє збирати розвідувальну 

інформацію з соціальних мереж, використовуючи різноманітні засоби.  

Вперше даний термін згадали у 2012 р. Девід Оманд, Джеймі Барлетт та 

Карл Міллер у свої аналітичній записці для аналітичного центру «Демос». 

Cоціальні мережі сьогодні стали невід’ємною складовою життя людини. 

На лютий 2020 р. аудиторія соціальних мереж перевалила за 4 млрд. 

користувачів. Найбільшою популярністю сьогодні користується Facebook, 

Instagram, Twitter та інші. Також активно використовуються прямі мобільні 

платформи обміну повідомлення, такі як Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger. 

Соціальні мережі стали важливою частиною роботи для бізнесу, розвідки 

та безпеки. Адже в закритих та відкритих чатах, групах, каналах циркулює 

велика кількість різноманітної інформації. Також, існує тенденція до зростання 

можливостей соціальних мереж щодо збору та трансляції відео-контенту в 

реальному масштабі часу. Все це стало причиною для посиленого моніторингу 

соціальних мереж. Потрібно розуміти, що даним моніторингом користуються в 

розвідувальних та силових структурах. 

До прикладу, дослідники з Університету Кардіффа продемонстрували 

здатність свого сервісу прогнозувати масові акції та інші події значно швидше, 

ніж зазвичай це робить поліція. Для цього дослідники вивчили інформацію про 

масові заворушення радикалів в Лондоні 2011 р. та створили програмні 

можливості автоматично сканувати Twitter та прогнозувати потенційно 

небезпечні заворушення. Система вміє аналізувати інформацію з Twitter і 

визначати великі скупчення людей. Для цього вчені використали алгоритми 
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машинного навчання для того щоб проаналізувати велику кількість 

неструктурованої інформації. 

Також актуальним завданням стає необхідність аналізу політики 

компаній, які контролюють найбільш соціальні мережі (Twitter, Facebook та 

ін..), в контексті програмного корегування обміну/просування інформації в 

мережі, що визначає можливість спрямованого інформаційного впливу на 

користувачів. 

Отже, потрібно розуміти, що виникає велика кількість програмного 

забезпечення, яке дозволяє аналізувати інформацію з соціальних мереж. 

Потрібно більш детально досліджувати програмні забезпечення, а краще 

створювати свої для того щоб ефективно моніторити та збирати інформацію 

для прийняття необхідних управлінських рішень.      

 

Демчук А. (ВІКНУ) 

 

Сили спеціальних операцій Румунії та її компонент ПсО 

В Україні високий рівень зацікавленості до вивчення та аналізу 

зовнішньої та внутрішньої політики Румунії спричинений тим, що держави 

мають окрім спільного кордону ще й багато спільних (у тому числі і 

суперечливих) питань у політичній, економічній, демографічній та безпековій 

сферах. Сили спеціальних операцій (ССО) Румунії є відносно новим елементом 

в структурі збройних сил Румунії, їх формування почалося в 2002 р.  

ССО Румунії мають у своєму складі добре підготовлені в професійному 

відношенні частини та підрозділи, які оснащені сучасним озброєнням і 

військовою технікою, усього 8000 чол. Хоча вони і не мають великого досвіду 

бойового застосування в різних районах світу, але, як вважають західні 

військові експерти, здатні успішно виконувати поставлені ним завдання. 

Командування ССО приділяє велику увагу питанням вдосконалення тактичних 

прийомів і дій з урахуванням вимог стандартів НАТО в цих питаннях. 

Основні керівні документи, що регламентують планування та проведення 

психологічних операцій (ПсО) ЗС Румунії: Доктрина психологічних операцій 

(Doctrina pentru Operatii Psihologice) 2003 р.; Настанова з психологічних 

операцій (Manualul de Operatii Psihologice) 2004 р.; Рекомендації з 

психологічних операцій (розроблені на основі досвіду здобутого фахівцями 

ПсО Румунії під час проходження служби у складі миротворчих місій на 

території Афганістану, Боснії-Герцоговини, Косово) 2007 р. Дані документи 

розроблені ГШ ЗС Румунії у повній відповідності до вимог НАТО в області 

ведення інформаційно-психологічної війни.  

Основним завданням національних структур ПсО є: психологічне 

забезпечення (підтримка) проведення операцій в інтересах угрупувань 

національних ЗС або країн-членів НАТО; проведення заходів спрямованих на 

протидію ПсВ противника на власне населення та ЗС, а також населення та 

військ союзників; проведення антитерористичних ПсО; участь у заходах з 

ліквідації наслідків стихійних лих та техногенних аварій; психологічна 
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підтримка румунських військових контингентів, які приймають участь у 

міжнародних миротворчих операціях; вивчення досвіду проведення ПсО 

провідних країн світу, в першу чергу США, з якими проводяться регулярні 

навчання, завдячуючи розміщенню відповідних структур ЗС США на території 

Румунії. 

Дідик В.Є. (ВІКНУ) 

 

Еволюція сучасної політики Угорщини щодо етнічних угорців за 

кордоном 

Еволюція сучасної політики Угорщини полягає в різних аспектах, які 

формувались протягом багатьох років. Питання підтримки етнічних угорців, які 

проживають на територіях інших держав, включаючи Україну, Будапешт часто 

використовує для своїх внутрішньополітичних цілей, що може негативно 

вплинути на країни-сусіди. 

Можемо спостерігати, як Угорщина втручається в справи інших країн під 

час різних важливих подій закордоном. Активізується вплив на ситуацію в 

регіонах, проводяться різні зустрічі з представниками парламенту Угорщини, 

виділяються величезні кошти для фінансування різних сфер в регіонах де 

проживають угорські національні меншини тощо. Такими діями Угорщина 

створює напружену ситуацію у відносинах із сусідніми державами, що 

спричиняє дестабілізацію ситуації в даному регіоні. 

Такі дії з боку Угорщини можуть призвести до появи низки загроз для 

територіальної цілісності і суверенітету України та інших держав, які є в так 

званій “зоні інтересів” офіційного Будапешта. Серед них поява різних 

сепаратистських настроїв, знецінення державної мови, політична нестабільність 

та ін. 

Ситуація потребує детального аналізу політики Угорщини, для 

подальшого використання та попередження будь-яких загроз на 

міжнаціональному рівні. Детальний аналіз еволюції політики Угорщини щодо 

національних меншин дозволить в подальшому знизити або нівелювати ризики 

й загрози для України. 

Єршов С.Р. (ВІКНУ)  

 

Регіональний сепаратизм в Іспанії на сучасному етапі 

Сучасний образ Іспанії, наче мозаїка - кожен з регіонів - «пазлів» є 

одночасно і частиною єдиної іспанської нації і цілісної держави, і існує 

самостійно, маючи історично сформовані особливості у вигляді традицій, мови 

або місцевих законів. Тому проблема сепаратизму в Іспанії є дуже актуальною, 

особливо на тлі останніх подій, що відбуваються в Європі та світі. Але не 

зважаючи на це, проблема сепаратизму має досить слабкий рівень розробки і 

заслуговує додаткової уваги з боку не тільки вчених-політологів, а й 

міжнародного права і уряду окремих держав.  

Реалізувавши дослідницькі завдання, поставлені в науковій роботі, можна 

прийти до наступних висновків: 
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 за довгий час свого існування проблема іспанського сепаратизму 

поширилася на всі сфери суспільного життя і виділити якусь одну основну 

причину неможливо. Розвиток іспанського сепаратизму варто розглядати в 

комплексі історичних, географічних, економічних, соціокультурних та ін. 

чинників; 

 сепаратизм в Країні Басків має низку особливостей, а саме: 

 регіон має унікальність історії, культури та мови; 

 рівень економічної розвиненості Автономії; 

 діяльність терористичної організації ЕТА;  

 головні особливості сепаратизму в Каталонії: кінцева мета – керувати 

країною; мова використовується лише як політичний інструмент за 

самовизначення; 

 Конституція 1978 р. має бути розглянута повторно та удосконалена 

відповідно до нинішніх потреб суспільства; 

 в контексті Європейського Союзу процеси, які відбуваються в Іспанії 

досить органічні й актуальні. 

Тенденції внутрішньої іспанської політики схиляються до збільшення 

федеративних елементів на тлі модернізації національної держави. Іспанія 

пристосовується до нових, більш гнучких інструментів державного управління 

громадською і фінансово-економічною сфер життя суспільства. 

 

Жилавий Р. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-аналітична діяльність в сфері державної безпеки України 

Володіння достовірною і актуальною інформацією, разом із здатністю 

ефективно використовувати відповідні методи збору, аналізу та надання, є 

основою для успішної роботи структур, відповідальних за забезпечення 

державної безпеки в Україні. Важливим напрямком в організації безпеки 

держави є інформаційно-аналітична діяльність. Це особлива галузь 

інформаційної діяльності, пов'язаної з ідентифікацією, обробкою, зберіганням і 

розповсюдженням інформації, головним чином в області політичної, 

економічної та оборонної діяльності.  

Сьогодні інформаційне-аналітичне забезпечення стало характерною 

рисою всіх секторів, де накопичуються і обробляються значні інформаційні 

потоки, а наслідки прийняття рішень мають вирішальне значення для 

суспільства. Специфіка аналітичної діяльності в оборонній галузі полягає в 

тому, що вона "інтегрована" в процес управління, пред'являючи особливі 

вимоги до ефективності підготовки матеріалів, їх надійності та достовірності. 

Велике значення має діяльність експертів та участь фахівців у всіх областях.  

Слід зазначити, що в сфері державної безпеки, важливо не стільки 

своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, скільки раннє виявлення 

проблемних ситуацій і прогнозування розвитку подій. Потреба в такій 

інформації обумовлена переходом оборонного сектору до прогнозних форм 

роботи з використанням багатовимірних моделей подій, що вимагає не тільки 
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викладу фактів на підтримку тези, а й системного підходу до вирішення 

проблеми в цілому, заснованого на відносному поєднанні інтелектуальних 

можливостей і операційних можливостей сучасних автоматизованих 

інформаційних систем. 

Практика формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

оборонного сектору на базі сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних 

технологій стикається з серйозними недоліками, пов'язаними із загальною 

теоретичною складністю завдань, а також недостатнім вивченням структур, 

форм, методів і механізмів, що призвело до вибору теми дослідження, 

визначило цілі, завдання і актуальність роботи. 
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Історична зброя в сучасній інформаційній війні 

«Війни майбутнього вестимуться не на полях бою, а в головах людей» – 

так влучно з приводу сучасних методів боротьби в гібридному просторі 

висловився британський спеціаліст з російської пропаганди П.Помаранцев [1]. 

Взагалі, поняття “пропаганда” визначає цілеспрямований організований вплив 

на визначену групу людей з метою досягнення своїх цілей, охоплює широкий 

спектр методів та заходів впливу і є основною зброєю в сучасній інформаційній 

війні. 

Мартін Лібікі, експерт з інформаційних технологій дає наступне 

визначення: «Інформаційна війна – це засоби, які включають збір, передачу, 

захист, маніпулювання, спростування, заперечення та знищення інформації, 

завдяки яким можна встановити перевагу над противником. Маніпулювання 

інформацією в контексті інформаційної війни – це зміна інформації з метою 

викривлення сприйняття дійсності противником» [2].  

Внаслідок поширення величезної кількості інформації про 

найрізноманітніші факти, аргументи з історії, які часто суперечать одні одним, 

розмивається саме поняття об’єктивності, і пересічному споживачеві стає 

нелегко розрізнити, яка ж із версій відповідає дійсності. Головне завдання 

інформаційної війни полягає у маніпулюванні масами для того, щоб внести у 

громадську чи індивідуальну свідомість ворожих ідей та поглядів, у 

дезорієнтації та дезінформації мас, та у послаблені певних національних 

переконань тощо. 

З початком війни спроби Російської Федерації вплинути на громадську 
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думку за допомогою “історичної зброї” стали інтенсивнішими, і не тільки в 

Україні, але й на світовій арені. Вся справа у перекручуванні минувшини з 

метою дискредитації сучасності певних держав. Починаючи від фейків, 

використовуючи історичні міфи, доходячи до стратегічних наративів, Російська 

Федерація намагається втілити свій фальшивий державотворчий процес. Від 

образу французької королеви, дочки Ярослава Мудрого – Анни Ярославни, який 

В. Путін хотів собі привласнити, до заяви, що борщ – це емблематична страва 

російської кухні. 

Ці виклики є актуальною проблемою для нашої держави та її безпеки, 

адже інформаційна (гібридна) зброя з кожним днем розвивається і здатна 

вкорінити ворожий наратив у нашу підсвідомість. Тому основною задачею як 

держави, так і суспільства, є активний спротив і боротьба з інформаційними 

атаками, зокрема й історичного характеру. 
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Поточний стан використання водних ресурсів в анексованому Криму 

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без 

розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, 

Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні 

об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку 

відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями 

російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були 

російські військові. Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія 

створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - 

Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. 

ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В 

Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією. 

Окупаційна влада жорстко обмежує політичні та громадянські права, 

унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує 

антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з 

опозиційними проявами. Значна кількість українців була депортована або 

іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне 

населення Криму, які відкрито виступають проти російської окупації, 

піддаються жорстким репресіям з боку влади. 

Через шість років після анексії Криму, півострів зіткнувся з гострим 

дефіцитом води, внаслідок чого було припинене постачання дніпровської води 
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з материкової частини України Північно-Кримським каналом. За цей час на 

півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати 

цілим містам і районам. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній 

воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з 

півостровом. На даний момент запаси води в Криму поповнюють із водосховищ 

природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне 

використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на 

півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити 

воду. Наразі за графіком її подачі живуть Сімферополь, Сімферопольський та 

Бахчисарайський райони. З 23 вересня обмеження подачі води запровадять в 

Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Російська влада Криму, з одного боку, 

говорить, що «ситуація під контролем», а з іншого звинувачує Україну у «водо 

морі», переконуючи, що це вона поставила півострів на межу катастрофи. 

Україна, в свою чергу, 2020 року представила концепцію «Міжнародної 

кримської платформи», яка покликана стати новим діалоговим інструментом 

деокупації Автономної Республіки Крим. Кримська платформа - новий 

консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою 

підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, 

відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на 

Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв 

окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та 

повернення його Україні. 

Нестача води в Криму створила серйозну кризу в сфері охорони здоров'я 

на півострові. Якщо не розв’язати питання водопостачання Криму, Захід може 

висунути Росії нові вимоги щодо повернення півострова Україні. Щоб 

отримати доступ до водопостачання, Москва може почати нову військову акцію 

проти України. Треба бути максимально уважними в найближчі місяці до 

подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. 

Не можна виключати того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» 

переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова. 

 

Кодовбецький А. (ВІКНУ) 

 

Використання вакцини «Спутник-V» у якості приводу для 

російського ІПсВ на населення України 

На даний період, близько 20 країн займається створенням та 

виробництвом вакцин, але популярністю користуються лише декілька («Pfizer / 

BioNTech», «Pfizer», «Moderna»). РФ однією з перших заявила про наміри 

розробки та виробництва вакцини. Результатом стало створення вакцин 

«ЭпиВакКорона» та «Спутник-V». Остання стала об’єктом суспільно-

політичної уваги і головним наративом РФ у новій інформаційній операції 

проти України. 
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Актуальність дослідження. З введенням чергового локдауну по всій 

території України, питання закупівлі дієвої та доступної вакцини буде 

актуальним для всього населення ще дуже довго. Невдоволеність населення 

рішеннями уряду щодо подолання пандемії надає Росії можливість вести ІПсВ 

на українське суспільство використовуючи гостру суспільно-політичну тему. 

Об’єкт дослідження: інформаційна кампанія РФ на фоні пандемії. 

Предмет дослідження: використання російської вакцини у якості приводу 

ІПсВ РФ на населення України через її медіапростір. 

За справу реалізації російської вакцини узявся один із керівників 

«ОПЗЖ» - Віктор Медведчук. На зустрічі із президентом РФ, В.Медведчук 

«просив надати вакцину «Спутник–V» Україні», на що Путін не відмовив, 

назвавши це «турботою про людей, котрі не байдужі як Росії, так і Україні». 

Дану зустріч можна вважати «точкою відліку» початку активної фази 

інформаційної кампанії, адже з того моменту підконтрольні Медведчуку 

інформаційні ресурси (нещодавно заблоковані телеканали, але досі існуючі як 

інтернет-ресурси «NewsOne», «ZIK», «112 Україна»)  майже щодня випускали 

новини про дієвість російської вакцини та попит на неї. Для аргументації, Росія 

використовувала схвальні відгуки дружніх до неї країн – Словаччини, Сербії, 

Молдови.  

В новинах був використаний наступна логічна послідовність роздумів: 

«Потрібно боротися з пандемією, адже вона вбиває людей» → «В Україні немає 

ефективної вакцини» → «Росіє має ефективну вакцину, але Україна її не 

замовляє». У висновку: «Україна не піклується про своїх громадян, а навіть 

перешкоджає їхньому лікуванню». 

Під час проведення інформаційної кампанії на території України, Росія 

активно використовує декілька основних наративів, а саме: 

 в Україні немає вакцини належної якості, а вакцина «Covishield» не є 

ефективною; 

 Україна відмовляється від російської вакцини, так як «танцює під 

дудку» ЄС, навіть не являючись її членом. Тут також використаний наратив 

«безхребетності» Києва перед США, у якому Україна «слухається» свого 

«хазяїна»; 

 Україна забороняє російську вакцину, яка є дієвою, а отже наражає 

своїх громадян на небезпеку. 

Таким чином, Росія, за допомогою проросійськи налаштованих 

інформаційних ресурсів, продовжує використовувати тему пандемії в України 

задля внесення розладу в її населення через ІПсВ, використовуючи при цьому 

дезінформацію, маніпуляцію фактами, підміну понять тощо. Російський ІПсВ, 

головним чином, націлений на дискредитацію українського уряду на чолі з 

В.Зеленським. Такий хід подій може привести до погіршення суспільно-

політичної обстановки в Україні та погіршення іміджу її уряду на міжнародній 

арені.  
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Роль соціальних мереж в сучасній міжнародній інформаційній 

політиці 

Інтернет зробив революцію в тому, як ми спілкуємося один з одним. 

Бачити і розмовляти один з одним на різних кінцях нашої планети, не виходячи 

з власного будинку, вже не в сфері наукової фантастики, це реальність. 

Вибух в соціальних мережах вплинув на кожну людину і кожну галузь 

життєдіяльності країни, він не залишив нічого недоторканим своєї 

глобалізуючою силою, і хоча багато хто може спочатку відкинути цю ідею, 

соціальні мережі вже деякий час грають потужну роль в міжнародних 

відносинах та в політичних процесах. Оскільки зростаюче використання 

цифрових пристроїв і платформ соціальних мереж перекинулося з приватного в 

державний сектор, використання соціальних мереж для допомоги урядам в 

досягненні їхніх політичних цілей, як всередині країни, так і за кордоном стало 

широко прийнятою стратегією. 

Соціальні мережі побудували нові умови взаємодії між урядами різних 

країн, а також між урядами країни та її населенням. Цьому свідчить зростаюча 

кількість аккаунтів політичних діячів у соціальних мережах та використання 

цих аккаунтів для поширення інформації, збору суспільної думки та 

двосторонньої комунікації між урядом та населенням країни. А так як соціальні 

мережі – це засоби обміну інформацією, що найменше можуть контролюватися 

державою, вони виступають в якості майданчика для обговорень, дискусій та 

платформою, де населення може створювати певні ініціативи для подальшого 

діалогу із урядом. Таким чином соціальні мережі впливають на процес ведення 

політики, в тому числі інформаційної. 

Процеси творення та ведення політики відносно недавно почали 

взаємодіяти з ростом соціальних мереж і їх наслідками для глобальної 

політики. І якщо в світі відбуваються події, що потребують уваги громадськості 

та політичних дій, соціальні мережі кидають виклик традиційним каналам і 

методам дипломатії та прийняття рішення. 

Колодюк М.А. (ВІКНУ) 

 

Психологічний вплив засобами візуальних комунікацій під час військових 

дій 

Застосування інформаційно-психологічного впливу на свідомість людини 

наразі починає охоплювати все більше різноманітних сфер життя суспільства, 

адже ведення інформаційного протиборства, враховуючи сучасний рівень 

інформатизації суспільства та доступність інформаційно-комунікаційних 

технологій, надає можливість широкого використання методів, ефективних 

відносно визначених об’єктів впливу, що сприяють досягненню поставленої 

мети. 

Основною тенденцією у формуванні та розвитку безпекового середовища 

у світі є зміщення акцентів у веденні воєнних конфліктів на комплексне 
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використання воєнних і невоєнних інструментів, включаючи психологічний 

вплив, що принципово змінює характер збройної боротьби. При цьому 

спостерігається застосування широкого спектру засобів психологічного впливу, 

в тому числі психологічний вплив засобами візуальних комунікацій.  

Для здійснення психологічного впливу під час військових дій ефективним 

є використання різноманітних друкованих (поліграфічних) засобів 

психологічного впливу – графічні зображення пропагандистського характеру 

(листівки, плакати), а також газети, журнали, фотоматеріали. Більш того, 

психологічний вплив на противника можна здійснити за допомогою 

проектування голографічних зображень літаків, танків, кораблів або 

військовослужбовців, які створюють ілюзію про численну перевагу та бойову 

міць, посилюють почуття страху та паніки. 

Тим не менш, під час здійснення психологічного впливу актуальною є 

тенденція використання візуальних засобів комунікації в мережі Інтернет, адже 

інтернет-комунікація з використанням різноманітних медіаелементів стала 

альтернативним методом взаємодії між людьми, створюючи новий вимір 

соціальної реалізації. 

Окрім традиційних фотографій та графічних зображень, наразі 

популярним засобом розповсюдження ідеї в межах певної соціальної групи є 

інтернет-меми, які є результатом інтерпретації подій, що відбуваються в 

соціумі. Саме візуальний аспект мемів стає ключовим у процесі їхнього 

створення, передачі та трансформації в Інтернеті. 

Широко використовуваними є також фотомонтажі або фотоколажі, які 

зазвичай створюються за допомогою графічного редактора «Photoshop». 

Своєрідним підвидом фотомонтажів є «демотиватори», однак вони вже не є 

виключно візуальною творчістю, адже містять напис-слоган. 

В цьому контексті варто також згадати й про поширення відеопродукції, 

адже особливо актуальним наразі для здійснення впливу є публікація 

відеороликів на таких платформах, як YouTube та Tik-Tok. Більш того, 

популярним є також поширення різноманітних зображень, одягу, сувенірів, 

наклейок з відповідною символікою, що впливають на свідомість та 

підсвідомість особистості й спричиняють виникненню певних асоціацій, 

навіюючи визначену модель поведінки. 

Таким чином, психологічний вплив засобами візуальних комунікацій 

активно використовується й під час сучасних військових конфліктів як один із 

компонентів психологічних операцій та гібридних війн. Більш того, 

враховуючи можливі загрози інформаційній безпеці, які можуть виникнути при 

цілеспрямованому використанні матеріалів психологічного впливу засобами 

візуальних комунікацій, можна дійти висновку необхідності здійснення 

превентивних заходів для своєчасного виявлення в інформаційному просторі 

таких матеріалів та організації відповідних заходів протидії. 
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Корбут Є.В. (ВІКНУ) 

 

Порівняльний аналіз системи інформаційної безпеки США та РФ 

Термінологічне виокремлення інформаційної епохи можливо здійснити 

як визначення періоду розвитку суспільства, що передбачає на різних етапах: 

широке залучення в усі сфери життя персональних засобів обробки інформації 

(комп’ютерна епоха), мереж, що постійно об’єднують персональні засоби 

обробки інформації зі створенням відповідних умов для спілкування людей 

(мережева епоха), та повну відмову від неелектронних носіїв інформації 

(цифрова епоха). В інформаційну епоху функції держави також 

трансформуються, водночас зберігаючи свою сутність. 

Встановлено, що інформаційна безпека є складовою національної 

безпеки, яка полягає у створенні правового підґрунтя формування позитивного 

іміджу країни, що формує сприятливий інвестиційний клімат, а також усуває 

негативний вплив інформаційних загроз і впливів, спрямованих на руйнацію 

системи економічних відносин в Україні. 

Нині у світі сформувалось два основних підходи щодо змісту 

міжнародної інформаційної безпеки. Перша група країн демонструє підхід до 

проблематики міжнародної інформаційної безпеки в широкому розумінні, в 

основу якої мають бути покладені принципи неподільності безпеки та 

відповідальності держав за свій інформаційний простір. Друга група країн 

звужує питання міжнародної інформаційної безпеки до міжнародної 

кібербезпеки і такий підхід зосереджується на боротьбі зі злочинами у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій, у т.ч. боротьбу із кібертероризмом.  

У силу того, що Сполучені Штати Америки раніше інших країн 

зіткнулися з негативними наслідками інформаційної революції, за два минулі 

десятиліття державне керівництво накопичило значний досвід у сфері протидії 

інформаційним загрозам. Окрім того, враховуючи наявність потужного 

зовнішнього тиску, що проявляється як у формі відкритої збройної агресії з 

боку Російської Федерації, для нашої держави важливими є проблеми 

теоретичного осмислення побудови системи інформаційної безпеки РФ, аналізу 

й оцінки основних інформаційних загроз у контексті російсько-українського 

конфлікту. Тому, регулювання інформації стає пріоритетом державної політики 

практично в усіх країнах. 

 

Король П.В. (ВІКНУ) 

 

Пропаганда та ЗМІ в передвиборчих кампаніях 

Під час виборів для ЗМІ встановлюються певні обмеження. Зокрема, ЗМІ 

зобов'язані поважати права та інтереси всіх учасників виборчого процесу. Вони 

повинні дотримуватися норм виборчого законодавства, а також моральних 

принципів. Представникам засобів масової інформації забороняється 

втручатися в роботу виборчих комісій, приховувати соціально значущу 

інформацію або поширювати недостовірну інформацію та чутки. Слід 
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зазначити, що рівень об’єктивності висвітлення виборчого процесу в ЗМІ 

значною мірою залежить від відповідальності як ЗМІ, так і окремих 

журналістів. 
Найякісніші пропагандистські повідомлення звертаються до несвідомого, 

вони спрямовані на маніпулювання страхами та бажаннями. У той же час 

повідомлення звертається до підсвідомості приховано, забезпечуючи свідомість 

безпечною нейтральною інформацією. 
Також пропагандист має природний механізм психологічного захисту 

людини, який запобігає перевантаженню інформацією, блокуючи неприємне, 

чуже, незрозуміле. Однак, минаючи заблоковану свідомість, повідомлення 

потрапляють у підсвідомість і продовжують визначати поведінку. 
В умовах перевантаження інформацією - а це сьогодні є нормою - 

захисний механізм працює навіть для важливих повідомлень, які інакше 

сприймалися б критично: коли захисний механізм активний, аналітичний 

апарат вимикається. Уміло складене повідомлення, сприйняте в стані 

"напівроз'єднання", потрапляє безпосередньо в підсвідомість і в ідеальному 

варіанті для пропагандиста стає керівництвом до дії. Водночас люди впевнені, 

що думки та вчинки - це їх власні. 
Коновальчук О.В. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна безпека як невід’ємна частина загальної безпеки 

Розуміння змісту поняття «інформаційна безпека» є важливим завданням 

наукового аналізу. Знання сутності інформаційної безпеки можливе лише на 

основі абстрактного мислення, створення теорії досліджуваного предмета, 

усвідомлення внутрішнього змісту, виявлення характерних особливостей, 

розкриття істотних характеристик області дослідження. 

Метою інформаційної безпеки є збереження властивостей системи, захист 

і гарантія точності та цілісності інформації, а також мінімізація наслідків, які 

можуть виникнути, якщо інформація буде змінена або знищена. Досягнення 

мети вимагає обліку всіх подій, в яких інформація створюється, змінюється, 

отримується доступ чи поширюється через відкриті мережі. 

В історичному процесі формується структура предмета, тобто єдність 

внутрішнього змісту та зовнішніх проявів, розбіжностей та подібності 

суперечливих сутностей. Сутність – сукупність глибоких зв’язків та внутрішніх 

законів, що визначають основні риси та тенденції системи. Сутність можна 

визнати коли відомі причини та джерела розвитку розглянутого об’єкта, шляхи 

його формування або технічного відтворення, якщо теоретично чи на практиці 

створили його надійну модель. У одного і того ж утворення може бути багато 

різних явищ. 

Сутність виявляється і осмислюється у визначенні, яке виражає родове 

поняття. Таким чином, інформаційна безпека – це поняття безпеки, яке 

характеризує конкретний процес управління загрозами. Відповідно, термін 

«інформаційна безпека» означає процес управління загрозами та небезпеками в 

інформаційному полі. 
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Організація, планування та реалізація заходів безпеки базується на аналізі 

поняття загрози, оцінці характеру реальних та потенційних внутрішніх та 

зовнішніх загроз, та загроз, криз та інших несприятливих факторів. Система 

реальних та потенційних загроз не є постійною; загрози можуть з’являтися, 

зникати, зростати і зменшуватися, і їх значення для безпеки буде змінюватися. 

 

Король В.Г. (ВІКНУ) 

 

Проактивне протистояння інформаційним агресіям 

Загроза різноформатних та багатофункціональних агресій проти України 

(і світу загалом) з боку владного режиму Кремля давно перейшла у 

геймерський формат креативних індустрій. Мовно-лінгвістичний аспект цих 

агресій, на нашу думку, є тут визначальним. То ж початок 2021 року лише 

підтвердив тренд інформаційної безпеки: дія інформаційно-пропагандистських 

центрів Кремля є постійною і прагне до зростання на європейському 

континенті, передусім в Україні. 

Так, лише протягом новорічних та різдвяних свят відбувалися 

цілеспрямовані дискредитаційні кампанії проти політики і країн Європейського 

Союзу з боку путінських пропагандистів, зокрема щодо вакцинації проти 

коронавірусу. Україні в цих публікаціях російських ЗМІ відведена майже 

половина матеріалів.  

Аналіз інформаційного простору здійснив підрозділ Європейської служби 

зовнішніх дій та оприлюднив його у виданні EUvsDisinfo.  

На думку авторів дослідження, Україна і надалі залишатиметься 

головною ціллю кремлівських дезінформаторів: «Відповідно до повідомлень 

прокремлівських медіа, Україна продовжує перебувати «на межі колапсу». 

Теми «зовнішнього контролю», «геноциду» та «нацизму», як і раніше, будуть 

вивергатися з їхніх сторінок у 2021 році». 

Як стверджують у EUvsDisinfo, словосполученням 2021 року у 

кремлівських дезінформаторів може стати вислів «Немає доказів!». Так путінці 

реагуватимуть на всі незручні для них ситуації чи прямі обвинувачення у 

злочинах – від агресії проти України і збиття авіалайнера рейсу MH17 до 

втручання спецслужб РФ у внутрішні процеси у третіх країнах, зокрема вибори. 

Отже, ми (Україна) не маємо права виключати з порядку денного 

проблематику проактивного інформаційно-медійного та комунікаційно-

контентного протистояння у борні з кремлівськими агресорами. 

На наше переконання, таку діяльність належить вести системно, а її 

складовими мають бути відповідні аналітичні сервіси, інструментарії та 

індикативи безпекового простору. 

Очевидно, що така системність і проактивність започатковується стартом 

роботи Центру протидії дезінформації, утвореного у березні ц. р. відповідно до 

статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 

як робочого органу РНБОУ, та Центру стратегічних комунікацій та 

інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики. 

https://euvsdisinfo.eu/2021-a-happy-new-year-and-some-sad-old-tropes/
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Одночасно наша держава активізує комунікаційно-публічну, 

інформаційно-смислову та культурно-освітню діяльність у зовнішньо-

політичній сфері. Про це свідчить ухвалення Міністерством закордонних справ 

у березні 2021 року Комунікаційної стратегії та Стратегії публічної дипломатії. 

 

Коротченко Є.П. (ВІКНУ) 

 

Методи впливу на цивільне населення Криму через ЗМІ під час 

російської окупації півострова 

Шляхом багатьох розслідувань доведено, що анексія Криму була 

спланованою операцією ще задовго до подій 2014-го року і ніяким чином не 

пов’язана з «захистом російськомовного населення», як це заявлялося 

президентом РФ Володимиром Путіним початково. Окупація півострова була 

цілим комплексом військових заходів, включаючи акції інформаційно-

психологічного впливу. 

До вторгнення «зелених чоловічків» цей вплив був прихованим, але з 

початком основної фази операції і з застосуванням підрозділів спеціального 

призначення інформаційна акція набрала обертів, та почала діяти відкрито до 

повної окупації.  

Перед таємним розгортанням підрозділів ССО ЗС РФ у Севастополі, 

увесь особовий склад був проінструктований про принципи «ввічливої» 

поведінки перед цивільними. Техніка етичної поведінки дали початок для 

подальшого розвитку «мему» про «ввічливих чоловічків», котрі описувалися у 

російських ЗМІ, як «приклад вихованості та доброзичливості» для більш 

приязного відношення з боку місцевих мешканців. Надалі, використовуючи 

техніку «навішування ярликів» вже створений бренд «ввічливих чоловічків» 

надав військовикам можливість тримати контроль над масами. 

Аби не викликати тривогу та здійснити «м’яке» інтегрування у 

соціальний побут населення, військовослужбовці не мали розпізнавальних 

знаків. Прокремлівськими каналами ЗМІ подавалася інформація про місцеві 

сили самооборони, що підкріплювалися заявами Путіна про непричетність 

кадрових армійців до подій у Криму. Усі незалежні розслідування щодо 

причетності людей у формі до кадрових підрозділів ЗС РФ, оцінка 

обмундирування, спорядження та озброєння одразу піддавалися критиці з боку 

російських журналістів, та заперечувалося «фактами» про можливість закупівлі 

в «любом военторге».  

Застосовуючи «авторитет» В.Путін досяг довіри кримчан та максимально 

знизив шанс розростання повстанських настроїв. До речі, за час проведення так 

званої «кримської операції» збройними силами РФ не було ні дня, щоб 

президент не з’являвся на екрані без звернень до мешканців Криму чи пояснень 

стосовно ситуації, що там відбувається, щоб тим самим підкреслювати власну 

«легітимність» та вже на підсвідомому рівні розглядатися у якості потенційного 

керівника у населення.  
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За час захоплення військових частин та об’єктів ЗСУ російські ЗМІ 

привертали увагу цивільних до подій у Києві, ілюструючи їх як державний 

переворот та прихід до влади хунти. Новини про «бандерівців та майданівців-

націоналістів» сильно відобразилися у головах кримчан, що приводило до 

«Маршев против фашизма на Украине». Та постійні ілюстрації руйнування від 

революції, що відбуваються на Хрещатику та заяви Путіна про захист від 

«катка националистов» змушували людей виступати проти нової української 

влади та брати участь у проросійських пікетах. 

Також російські ЗМІ неодноразово користувалися техніками 

«протиставлення», випускаючи сюжети новин з порівняннями оснащення та 

можливостей російської та української армії, яка дійсно поступалася на той час 

своїм забезпеченням та навченістю. Такі покази створювали у місцевих 

мешканців почуття більшої безпеки та впевненості у майбутньому під захистом 

ЗС РФ, що підсилювалося новинами щодо вдалих захоплень українських 

військових частин російськими солдатами.  

До того ж застосовувалася техніка пропаганди через релігійні чинники. 

Ще за місяць до початку анексії, 30 січня, у Севастополі сів літак з 

Константином Малофеєвим, що привіз християнську святиню «Дари волхвов» 

разом з батьком «русской весны» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) та декількома 

депутатами Госдуми. Під видом релігіозної місії, як це описували ЗМІ, йшли 

перемовини з багатьма правлячими політиками республіки. Сам Малофеєв, 

будучи відомим релігійним діячем та меценатом і тим самим маючи великий 

авторитет та вплив на віруючу частину населення, в інтерв’ю російським ЗМІ 

заявляв: «все моляться, чтоб Россия прийшла и забрала нас домой», додаючи 

власну псевдостатистику отриману з черг до «Дарів» про 100% бажаючих за 

приєднання до Росії. 

Техніка «статистики» часто застосовувалася у кремлівських мас-медіа, 

нерідко акцентувалася увага на різницях прибутків населення при Україні та як 

буде при Росії, загальний бюджет держав, результати опитувань мешканців 

стосовно відношення до подій у Києві та у Криму, й останнє, що стало 

вирішальним, це результати незаконного референдуму про «воссоединение с 

Россией», котрі були перебільшенні спеціально у російську сторону аби 

застосувати апеляцію «неминучості» переходу півострова до країни-агресора. 

Зважаючи на склад населення Криму (60% росіяни), поширеність та 

популярність російських ЗМІ на території півострова, малоефективний 

інформаційний супротив з боку українських ІПсО і загальну військову 

неготовність до протидії, утворену деструктивними діями правління президента 

Януковича, інформаційно-психологічна складова операції по окупації 

республіки не могла не бути вдалою, також враховуючи її ступінь планування, 

організації і підготовки. 
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Красюк А. (ВІКНУ) 

к.і.н. Чорногор Я. (ВІКНУ) 

 

Розширення геополітичного вектору РФ на Судан 

На сьогоднішній день Росія веде активну геополітику, розширюючи 

вектор впливу по всьому світу. Африка не є виключенням: Індійський океан, 

Червоне море, Суецький к безліч військові бази, які підтримуються силами 

НАТО. 

На шляху зближення з Африкою, у листопаді 2020 р. президент РФ 

В.Путін довірив міністерству оборони створити Пункт матеріально-технічного 

забезпечення ВМФ РФ у Судані. Підписання даної угоди означає розташування 

першої військово-морської бази в Червоному морі, а саме в Порт-Судані – на 

перетині масштабного торговельного шляху, який проходить через Червоне 

море і з’єднуючи Аравійське і Середземне моря через Суецький канал. Ця 

територія є новою точкою ведення політики Росії, де вона опановує нову 

промислову зону та зону підтримки миру. 

Ще в часи Радянського Союзу, коли та володіла деякими військовими 

базами в даному регіоні, СРСР мав можливість контролювати процес 

проходження суден та кораблів. На сьогоднішній день база ВМФ в Судані дасть 

можливість Росії при необхідності блокувати судноплавство в Червоному морі, 

як це було і за часів Радянського Союзу. Це є потенційна загроза Сполученим 

Штатам Америки, адже використання Суецького каналу є безсумнівно 

важливим для підтримки баз ВМС США, які знаходяться на даній території. 

Наприклад, військово-морська база в Джибуті, в складі якої перебувають 

країни-учасники світових антитерористичних операцій – США, 

Великобританія, Франція, Італія, Іспанія. Відомо, що Пентагон володіє низкою 

об’єктів в даній країні, зокрема в Порт-Судані: тут дислокується база ВМС 

США Фламінго-Бей. Після активізації дій Росії в даній акваторії, розпочалася 

битва на нового «червоному» плацдармі. Через деякий час після підписання 

угоди про створення бази ВМФ, у Порт-Судані спочатку пришвартовується 

американський швидкохідний транспортний корабель транспортних перевезень 

ВМС США USNS Carson City, після чого одразу ж прибуває російський фрегат 

«Адмирал Григорович». Наступного дня, американський корабель USS Winston 

S. Churchill заходить в порт. Прибуття кораблів як США, так і Росії 

окреслюється цілю підтримки демократичних змін та забезпечення миру. 

Насправді ж, їх поступова почергова поява в Судані – початок гіпотетичного 

військово-політичного протистояння Росії та США в регіоні.  

Прогнозуючи подальший перебіг подій слід відмітити, що США мають 

більше можливостей реалізації своїх планів у Судані. Нещодавно зняті санкції 

Джо Байденом з Судану означає початок виділення інвестицій як у безпекову, 

так і в економічну сфери, що у свою чергу мають викликати більший інтерес до 

співпраці у теперішньої суданської влади. Щодо Росії, то вона більш схильна до 

проведення військової політики. РФ має наміри спонсорувати Судан у питаннях 

озброєння та військової логістики. За даної потреби зі сторони Судану та 
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порівнюючи ВПК Російської Федерації та США, США впораються з даним 

завданням навіть краще РФ. 

 

к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

Голуб О.В. 

 

Мовне маніпулювання та протидія такому 

У практиці масової комунікації досить часто використовується 

навіювання як вид психологічного впливу. При цьому під навіюванням 

розуміють такий психічний вплив, вербальний чи образний, який викликає 

некритичне сприйняття та засвоєння певної інформації. 

Найскладнішою формою навіювання (сугестії) є нейролінгвістичне 

програмування (НЛП), що досягається шляхом довгого та копіткого підбору 

"ключа" до підсвідомості людини. Таким "ключем" є спеціально підібраний 

нейросемантичний гіпертекст, що містить найбільш значущіші слова та фрази 

для сугестованої особи чи групи осіб.  

Як окремий випадок використання сугестивних методик можна вважати 

мовне маніпулювання, яке будується на особливостях мови і принципах її 

вживання. 

Мовне маніпулювання – це використання особливостей мови і принципів 

її вживання з метою прихованого впливу на адресата в потрібному для 

маніпулятора напрямі: прихованого – значить, неусвідомлюваного адресатом. 

Маніпулятивні можливості мови надзвичайно багаті. Це і мовна метафора, і 

помилкова аналогія, і багатозначність, і непрямі мовні акти, і пересупозиції та 

багато ін. [1]. 

Ефект впливу суттєво зростає під час комбінованого використання різних 

типів сугестії. Найвідомішим і найпростішим прикладом такої кооперації та 

впливу є комплексне використання аудіо – і відео-сугестії. У цьому випадку 

неусвідомлювана аудіосугестія, що супроводжує зорову усвідомлену 

інформацію, може змінювати ставлення об'єкта до останньої [2]. 

Поради щодо протидії маніпулюванню  

Якщо під час маніпулювання використовуються основні життєві образи 

чи ідеї, то неправильно, викривлено спрацьовує внутрішній механізм захисту 

проти цих життєвих цінностей. 

Необхідно визнати, що ми завжди були, є і будемо об'єктами для 

маніпулювання. Але чи станемо ми жертвами цих маніпулювань, залежить від 

нас і нашого бажання боротися проти насильства над особистістю. 

Щоб протидіяти маніпулюванню свідомістю, необхідно дотримуватися 

декількох простих правил [3]: 

1. Встановіть точно свою життєву мету та пріоритетність її досягнення. 

Якщо ззовні вам пропонують іншу мету, не піддавайтеся, навіть якщо існують 

певні спокуси, тобто гроші, положення та ін. 

2. Визначтеся щодо своїх життєвих принципів. Протягом життя тільки Ви 

маєте право їх змінювати, але зраджувати встановленим принципам жодною 
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мірою не можна, тим більше зраджувати їм чи їх підтиском інших людей або 

зовнішнього світу. 

3. Завжди аналізуйте життєві ситуації. Перше та головне питання під час 

аналізу: "А кому це вигідно?" – мусить мати однозначну відповідь: "Мені та 

близьким людям" чи "Мені та всім іншим". Якщо Ви отримуєте іншу відповідь, 

значить, можете стати жертвою чужих маніпуляцій. 

4. Якщо Ви відчуваєте, що хтось намагається підштовхнути Вас до 

якогось рішення, запитайте себе, а чи маєте Ви потребу в такому рішенні? 

Якщо у вас є хоч найменші сумніви з цього приводу, то, швидше за все, хтось 

намагається вами маніпулювати. 

5. Уважно аналізуйте думку інших людей, але якщо вона суттєво 

відрізняється від вашої, то або вони, або ви стали жертвами маніпулювання. В 

цьому випадку кількість людей, які мають певну думку, значення не має, 

оскільки їх думка може бути помилковою. 

6. Довіряйте собі, своєму внутрішньому "Я", а також своїм батькам. 

Повірте, вони вам бажають тільки добра, а життєвий досвід допомагає людям 

тверезо оцінювати ситуацію та уникати маніпулювання. 

7. Постійно знищуйте стереотипи у своїй свідомості. Для цього 

використовуйте свою уяву. 

8. Читайте, вчіться, поповнюйте запас знань, але не надто довіряйте 

інформації. Правильні висновки вам допоможуть зробити тверезий розум, 

добре серце та чисті руки, тобто довіряйте як своєму інтелекту, так і своїм 

відчуттям та емоціям. 

9. Проявляйте турботу про оточуючих, станьте хоч трохи альтруїстом. 

Якщо Ви хворобливо будете думати лише про себе, то рано чи пізно все одно 

виявитеся жертвою маніпулювання чи й того гірше - самі станете маніпулювати 

людьми для власної мети. 

10. Викривайте маніпуляторів і їх маніпулювання. Це дасть можливість 

іншим гідним людям прозріти" зірвати пелену з очей. Прозріння - це момент 

звільнення. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що нас оточують різноманітні 

впливи, котрі мають особливу структуру, закони, принципи. Відомо, що одні 

спричиняють певні зміни у формах людської активності (поведінці, діяльності, 

спілкуванні, вчинках), інші – у мотивації, пізнавальних процесах, ще інші – в 

емоційно-вольовій сфері особистості. Тому ключове значення у захисті від 

таких впливів має вивчення закономірностей, технологій, засобів і прийомів 

психологічного впливу на осіб, професійні громади, малі і великі соціальні 

спільноти. Як говориться: «Praemonitus, praemunitus – «попереджений, 

озброєний»», а «Обізнаний, відповідно, захищений». 
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Інститут Масової Інформації, 2006. 322 с.  

2. Шерковін Ю. А. Психологические проблемы массовых 

информационных процессов: Москва, Мысль, 1973. 216 с. 
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3. Петрик В.М., Присяжнюк М.М., Компанцева Л.Ф. Сугестивні 

технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. Київ, 2010. 

 

к.і.н., доц. Любовець Г. (ВІКНУ) 

 

Наскільки важливим критичне мислення є сьогодні? 

Розробка методики проведення тренінгів щодо індикації виявлення, 

нейтралізації та попередження впливів та загроз комунікаційно-контентної 

безпеки в умовах гібридної війни потребує відповіді на питання щодо місця і 

ваги критичного мислення в сучасних умовах. 

Критичність епохи публічно-медійної статики, коли були великі відстані і 

корпоративно-суспільний поділ громадян на чіткі класи, страти, кластери, 

групи інтересів тощо, мала чітку градацію на правильне та неправильне, 

позитивне та негативне, ідеологічно лояльне та опозиційне. Ці антагонізми із 

часів ідеологічних поділів, що часто були не лише ідейно-суспільними, але й 

геополітично-орієнтованими. Вони могли нести, наприклад, публічні ідеї 

приєднання до тієї чи іншої геополітичної сили, налаштовування на потрібний 

(владі передусім) громадсько-суспільний настрій тощо. За таких умов 

критичність зазвичай підмінювалася критиканством, бо саме жорсткі формати 

пошуку вини, яку часто спеціально моделювали, приводили до того, що 

надлишкова безапеляційна (не доказова) критика являлась лише імітаційним 

атрибутом політизованого псевдонаціонального захисту. 

Геополітично-статусні антагонізми ховалися за часовими можливостями 

критики дій, планів, програм, стратегій. І в цілому витримувалася (на це був 

час) інформаційно-лінійна сувереність та межа (дипломатична етика) щодо 

питань внутрішнього політичного розвитку. В цих умовах медійна критичність 

давала плідні результати щодо пошуку істини (когнітивність) як досить 

визнаної цінності й усвідомленої потреби.  

Нині проблеми геополітично-статусного антагонізму одночасно існують 

та переростають в геостратегічну трансформаційну глолокальну 

двовекторність. Вони породили нагальну потребу в прообразах ціннісного 

публічного опонування, де паритетність є умовою захисту від більш активної 

сили, що генерує свої докази.  

Україна вже восьмий рік торує шлях цивілізаційного поступу у світ миру 

та ліберальної демократії в умовах цифрової глолокальності, яка реально 

втратила лінійно-медійну сувереність і набула світових середовищно-

просторових якостей комунікаційно-контентних динамік та наддинамік. В цих 

реаліях української державності абсолютизувати критичність не варто, хоча не 

потрібно і повністю відкидати. У нашому сьогоденні поєдналися воєдино 

процеси цивілізаційності та позацивілізаційності. Кожен із цих геополітичних 

трендів має геостратегічну мозаїку своєї стилістично-енергетичної критичності. 

Причому як в середині парадигм, так і між ними. Для фахового аналізу 

національного інформаційного простору (його контексту) постає питання: кому 

і наскільки ви довіряєте при виборі контенту для вашого життя, професійної 
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діяльності тощо? Тут важливішою є проблема таргетування (підбору) контенту. 

Або ви самостійно підбираєте потрібну інформацію за визначеним вами ж 

алгоритмом, або віддаєтеся на відкуп діджитал алгоритмам. В такому разі ви 

потрапляєте в процес занурення, який мало залежить від вас і має перспективу 

переведення вашої свідомості в потрібне розповсюджувачам інформації русло. 

Вірним вбачається багаторівневе (залежно від віку) ознайомлення 

споживача з основами і принципами медіа-гігієни, діджитал-гігієни, 

криптокультурної гігієни, які в сукупності представляють собою комплекс 

комунікаційно-контентної гігієни. Тоді виникає необхідність використання 

фахових сервісів комунікаційно-контентної безпеки (наразі в промислових 

масштабах відсутня, є лише точкові сервісні рівні як дослідно-лабораторні 

зразки). 

Макаренко О.В. (ВІКНУ) 

 

Сучасні геополітичні концепції Туреччини 

На сучасному етапі міжнародних відносин Туреччина демонструє значну 

активність в військово-політичній, економічній, культурній, інформаційній та 

інших сферах. Туреччина є учасницею збройних конфліктів в Сирії та Лівії, 

Нагірному Карабаху, проводить військові операції в Іраку. Туреччина 

застосовує широкий спектр інструментарію «м’якої сили» для закріплення своєї 

присутності на Балканах, Середній Азії, Близькому Сході та Магрибі. Такі 

активні зусилля Туреччини спрямовані на розширення геополітичної 

могутності країни та перетворення її на регіонального лідера і, в подальшому, 

на одного з ключових світових гравців.  

Вектори геополітичного перетворення країни базуються на геополітичних 

концепціях, або пан-ідеях, які та чи інша країна поступово реалізує в тому числі 

шляхом встановлення геополітичного контролю в різних вимірах, таких як 

військовий, економічний, демографічний, інформаційний, культурний, 

релігійний та інші. Туреччина планомірно реалізує три основні геополітичні 

концепції – пантюркізм, неоосманізм та панісламізм. 

Пантюркізм спрямований на просування ідеї єдності тюркських народів. 

В її основі лежить в першу чергу інструментарії «м’якої сили» і регіонально 

вона спрямована на Середню Азію, а також на тюркські народи, які 

проживають за її межами. Неоосманізм спрямований на відновлення контролю 

над колишнім османським простором на основі спільного історичного 

минулого. Панісламізм запозичена Туреччиною концепція, яка є необхідною 

задля просування ідеї турецького лідерства в ісламському світі.  

Реалізація власних геополітичних концепцій Туреччиною, а також 

особливості її географічного положення обумовлюють фактор залучення 

Туреччини у ряд кризових регіонів, зокрема: Близький Схід, Східне 

Середземномор’я, Кавказ, Чорноморський регіон. Туреччина відіграє дедалі 

впливовішу роль у вирішенні безпекових питань у перелічених регіонах, 

перетворюючись таким чином на важливий елемент в системі глобальної 

безпеки. Такі особливості сучасної турецької геополітики перетворюють її, 
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зокрема, на вагомого актора, інтереси якого перетинаються і часто не 

співпадають з іншими гравцями міжнародної політики, в тому числі ЄС, США, 

Російською Федерацією. 

Особливості відносин Туреччини з іншими країнами перетворюються на 

важливий фактор, який перетинається із національними інтересами України і 

може надавати нові, як і можливості, так і виклики для нашої країни в контексті 

регіональної безпеки.  

Матвієнко К.С. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-пропагандистська діяльність як головний аспект 

радянізації 

Історія України нараховує не одну сотню років, і майже сотню з цих років 

припадає на історію України як Українську Соціалістичну Радянську 

Республіку у складі СРСР. Після вступу УСРР до СРСР почався період активної 

радянізації України, який на початку ненадовго перервався політикою 

коренізації (українізації). Радянізація – це один з найважливіших інструментів 

державотворення в Радянській державі, який використовувався аж до розпаду 

СРСР. Метою радянізації було створення нової, “радянської” людини. До речі, 

саме тому у СРСР досить часто лунали заклики до виконання 

інтернаціонального боргу, адже для “радянської” людини не існувало 

розділення по національності. Українська держава в складі СРСР стала однією з 

перших держав, які зазнали політики радянізації, саме на теренах України 

випробували механізм масового впливу на населення і введення його в дію. 

Основним завданням радянізації було встановити радянські настрої серед 

населення, заручитися підтримкою, а також повною покорою. Задля досягнення 

цих цілей використовувалися різні методи – як насильницькі, так і агітаційні. 

Агітація і пропаганда набувала нечуваних масштабів. З приходом радянської 

влади в України політика радянізації почалася зовсім не з агітаційних та 

інформаційно-пропагандистських інструментів. За офіційними даними 

наприкінці 1920-го – на початку 1921-го років лише в повстанських загонах в 

Україні налічувалося понад 100 тисяч осіб, і це не враховуючи участі селян у 

численних повстаннях, що охопили Україну. Хоча більшість учасників 

повстанських загонів складали вихідці з бідняцького та середнього прошарків 

селянства, більшовики охрестили їх «куркулями» та «бандитами». 

Усвідомлюючи масштабність внутрішньої загрози, радянська влада 

використовувала найбрутальніший арсенал засобів для боротьби проти 

повстанців. У місцевостях, охоплених повстанським рухом, запроваджувався 

інститут заручників та кругова порука населення за будь-яке заворушення 

проти радянської влади. У випадках відвертої непокори та ворожості населення 

до більшовиків, останні вдались до повного знищення сіл. 

У кінці 1920-х - на початку 30-х у центрі уваги передусім перебував образ 

«куркуля». Це абсолютно штучний образ. Якщо переглянути величезну 

кількість документів в архівах, стає зрозуміло, що «куркулі» - це люди, які 

важко працювали на своїй землі. 
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Вони не були аж такі заможні, подекуди ледве зводили кінці з кінцями. У 

виступах партійних діячів, у пресі й особливо в політичній карикатурі почали 

формулювати такий образ «куркуля», як ворога №1. Поряд із «куркулем» тісно 

стояли образи «попа» і «петлюрівця». 

 

Медведь Є.В. (ВІКНУ) 

 

Методики і технології проведення США інформаційно-психологічних 

операцій 

У наш час все більше і більше конфліктів ведуться вже не традиційними 

видами зброї та навіть не новими, технологічними. Вони здійснюються за 

допомогою інформаційно-психологічних операцій – інструменту, що дозволяє 

ефективно і непомітно впливати на свідомість цільової аудиторії, що сприяє 

досягненню цілей командуючого операцією та просування інтересів держави в 

загальному сенсі. Особливо у цьому виділяються Сполучені Штати Америки, у 

яких витрати саме на цю галузь одні з найвищих серед інших статей витрат 

міністерства оборони. 

Інформаційна війна розпочинається з впровадження в 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, спонуканням до 

сприйняття нового буття як реальності, а в цілому – приведенням країни в стан 

дезорієнтації. 

В сучасному світі відбувається широкомасштабне застосування 

технологій інформаційного впливу на психологічний стан армійських 

підрозділів і громадськості протилежної сторони на користь досягнення 

стороною, що здійснює вплив, певних поставлених цілей. Саме для цього 

необхідно досліджувати сам феномен впливу на свідомість людей, а разом з 

цим – вивчати історичний досвід застосування цього інструменту для 

посилення обороноспроможності держави, підвищення медіа-грамотності 

населення і нейтралізації інформаційних загроз з боку противника. 

 

Наконечний Д.В. (ВІКНУ) 

к.і.н. Чорногор Я.О. (ВІКНУ) 

 

Організація так званого «патріотичного виховання» молоді на 

окупованих територіях Донецької області 

У час гібридної війни між Україною та РФ, Кремль активно впливає на 

несформовану дитячу особистість і намагається прищепити дітям уявлення, що 

участь у російських війнах – це «священний обов’язок» кожного громадянина 

Росії. 

Об’єктом дослідження виступає молодь, що проживає на окупованій 

території Донецького області, предметом – так зване «військово-патріотичне 

виховання» неповнолітньої молоді на окупованій території Донецького області. 
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Пропаганда підсилюється реальною військовою підготовкою та 

вихованням дітей з метою їхнього залучення до майбутніх воєнних операцій. 

Окрему увагу Кремль приділяє мілітаризації дітей сиріт, неповнолітніх, які є 

повністю залежними від держави і не мають можливості відмовитися від участі 

в таких ініціативах влади та навчально-виховних закладів. 

На території так званої «ДНР» здійснюють свою діяльність так звані 

«військово-патріотичні» об'єднання, клуби, гуртки тощо. Так, з березня 2016 р. 

на окупованій території Донецької області розпочала роботу організація 

«Юнармия», що тісно співпрацює з МО РФ та спецслужбами РФ. Діяльність 

даної організації спрямована на формування у молоді «патріотичних» поглядів і 

державної ідеології, повазі до РФ та до так званої «ДНР». З метою «визначення 

єдиної стратегії і організації патріотичного виховання громадян так званої 

«ДНР» була затверджена програма «Патріотичне виховання громадян ДНР»». У 

так званій «ДНР» існує «військово-патріотичний» проект «Резерв Республіки», 

що займається поширенням «правильної» ідеології та історії, де РФ – в образі 

героя та рятівника, а так звана «ДНР» – в образі мучеників. 

Крім цього, важливим елементом системи військової підготовки дітей так 

званої «ДНР» є різні парамілітарні організації, такі як козачі товариства, 

«Союз добровольцев Донбасса», «Союз ветеранов Афганистана», «Российское 

военно-историческое общество», «Боевое Братство» та багато інших. Дорослі 

члени цих організацій мають досвід війни (Чечня, Грузія, Україна, Сирія) і 

організовують військові клуби та літні тренувальні табори для дітей.  

Отже, за останні 7 років на окупованій території Донецької області 

збудовано добре організовану і розгалужену систему військового вишкілу 

дітей, яка швидко розвивається та охоплює все більше неповнолітніх, включно 

з дітьми дошкільного віку. Замість пошуку і розвитку талантів у сфері науки, 

техніки, культури чи гуманітарних дисциплінах, Кремль використовує 

окуповані території для будівництва багатомільйонної армії, для легітимізації 

окупації територій здійснює масштабний пошук та відбір рекрутів і готує до 

майбутніх війн, що становить загрозу як для самих неповнолітніх, так і для 

країн, що вже стали чи є потенційними цілями агресії РФ. 

 

Науменко-Дяків Д.В. (ВІКНУ) 

 

Психологічний вплив через сучасні комп’ютерні ігри 

Історія розвитку відеоігор налічує вже понад 60 років. Перші ігри були 

примітивними, проте саме вони задали вектор розвитку всієї ігрової індустрії. У 

сучасному світі створення відеоігор є одним з найбільш великих сегментів 

індустрії розваг. Масштаби ігрової індустрії можна порівняти, наприклад, з 

кіноіндустрією, проте по швидкості росту за останні п’ять років індустрія 

відеоігор істотно її випереджала. 

За ступенем впливу на споживачів і залучення їх в інтерактивне оточення, 

пропоноване відеоіграми, цей сегмент уже давно виділяється серед інших видів 

розваг. Основними користувачами відеоігор є молодь, 58% з них за віковими 
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показниками – підлітки і молодь у віці 15-30 років. Відеоігри допомагають у 

формуванні певних цінностей у таких соціальних інститутах як: економічні, 

освітні, культурні та сімейні. 

Також зазначу, що комп’ютерні відеоігри як технологічний та 

культурологічний артефакт мають значний вплив на сучасну молодь. При 

цьому відеоігри спрямовані на використання розважального компонента для 

тренування, навчання, лікування, державної політики тощо. Відеоігри мають 

потенціал подолання багатьох обмежень традиційного навчання. Вони містять 

більш складні та різноманітні підходи до навчального процесу, дозволяють 

використовувати інтерактивність, сприяють співробітництву, підтримують 

активне навчання, мають вплив на когнітивну і мотиваційну сфери. 

Слід особливо враховувати, що переживання теле-відео-компьютеро-

образів дає людині відчуття злиття з «світом за екраном», тим самим ізолюючи 

його від зовнішнього світу. Все частіше розширення образного досвіду 

відбувається через ілюзорну реальність, куди і тікає людина - телеглядач, 

«інтернетонавт», відеогравець. Пора ставити питання про кумулятивний ефект 

усіх розглянутих негативних аспектів екранної маніпуляції. 

Отже, доцільним буде дослідження того, як саме можуть здійснювати 

ПсО через масштабну індустрію комп’ютерних ігор, що з кожним роком тільки 

розвивається і набирає надзвичайно великих обертів у порівнянні з 

традиційними для нас сферами впливу на цільові аудиторії, що нас цікавлять. 

 

Олійник В.Л. (ВІКНУ) 

 

Європейська ініціатива втручання у контексті безпеки та оборони Європи 

За останні роки питання оборони та безпеки Європи перейшло у новий 

дискурс під назвою «армія Європи». Причиною нових викликів стала агресивна 

політика Росії та розбіжності ЄС з США. Франція заявила, що не хоче нових 

структур (негативно згадуючи PESCO), а, найімовірніше, гнучкого та 

ексклюзивного клубу, який об'єднує ті держави, які мають політичну готовність 

та реальні військові можливості оперативно діяти. Президент Франції Е.Макрон 

хоче розвивати європейську стратегічну культуру, яку можна досягти 

спільними операціями, остаточно перетворивши Європу на дієвого оборонного 

суб'єкта за допомогою Європейської ініціативи втручання (EI2). Членство в ЄС 

мало бути другорядним фактором.  

Європейська ініціатива втручання (EI2) - це військовий проект, у який 

входять 13 європейських країн, створений поза ЄС і НАТО – до нього входять 

Франція, Німеччина, Данія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Естонія, Португалія, 

Велика Британія, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція. Задум цього проекту 

передбачає створення автономних збройних сил країн Європи і не обмежується 

державами-членами ЄС. Метою є вироблення спільних норм, ідей та моделей 

поведінки учасників. Ініціатива буде відкрита для інших європейських держав, 

які бажають підтримати її стратегічні цілі, демонструючи належну відданість та 

належний рівень оперативних можливостей. Це вказує на те, що EI2 був би 
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більш виборчим, ніж PESCO. PESCO передбачає членство країн ЄС, в той час 

як ЕІ2 є більш відкритим для інших країн. 

Треба звернути увагу, що Велика Британія не є учасницею PESCO, але є в 

EI2. Відсутність Великої Британії вплине на розвиток подій, пов’язаних з 

європейською обороною, адже вона стала великою втратою військових 

потужностей для ЄС. Цікаво, що британський прем’єр-міністр Борис Джонсон 

оголосив 16 березня нову програму зміцнення національної безпеки та оборони, 

яка передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок на озброєнні країни.   

Німеччина не зацікавлена у EI2, і вона б віддала перевагу домовленостям 

в рамках ЄС, що включають якомога більше учасників. Але як, наприклад, 

можна було б співпрацювати з Данією та Великою Британією? Данія не бере 

участі у Спільній політиці безпеки та оборони (СПБО) і в операціях під егідою 

ЄС, британці завжди негативно ставилися до цього. Або розлад в НАТО, 

спричинений ще президентом Трампом і, можливо, продовжиться за 

президенства Байдена, змінить цю позицію? Для Берліна це було важливою 

причиною посилення ролі ЄС. Сучасний настрій в ЄС, швидше за все, 

рухається в напрямку моделей інтеграції (наприклад, флот Бельгії-Нідерландів, 

бригада голландської армії в складі німецької бронетанкової дивізії та роль 

аеропорту Ейндговен у об'єднанні великих транспортних літаків). Свен Біскоп у 

своїй ґрунтовній статті "Дайте шанс PESCO" аргументує те, що PESCO 

використовується як єдина парасолька для розвитку спроможності мультинації, 

тим самим забезпечуючи узгодженість між ЄС та НАТО.  

Наразі Україна не бере участі ані в PESCO, оскільки не є членом ЄС, ані в 

EI2, хоча теоретично може приєднатися до цієї ініціативи. 

Отже, безпекова стратегія Європи постійно змінюється, створюються нові 

об’єднання для захисту інтересів, або створення перших самостійних кроків 

проти США. EI2 не буде об'єднано в рамках PESCO, хоча б лише для того, щоб 

дозволити необмежену участь військово спроможних та політично бажаючих 

країн, таких як Данія (яка відмовою від СПБО перешкоджає будь-якій участі в 

PESCO), або як Сполучене Королівство або, можливо, когось ще.  

 

Парфенов О.М. (ВІКНУ) 

Степанишин Р.Д. (ВІКНУ) 

 

Реалізація інформаційно-психологічного впливу США проти РФ на 

стратегічному рівні (доповідь RAND Corporation) 

У 2019 році неурядова організація RAND Corporation, яка співпрацює з 

урядом та збройними силами США, видала програму протидії розширенню 

впливу РФ. У звіті серед  багатьох  пунктів були зазначені  заходи щодо 

інформаційного та ідеологічного протистояння РФ. 

На основі аналізу цього документа можна виділити чотири практичні 

інтегровані методи, якими США користується для дестабілізації соціально-

політичної ситуації та делегітимізації влади у РФ. 



269 
 

По-перше, це демонстрування фальсифікації виборів Президента РФ. Ці 

заходи можуть бути реалізовані через залучення ліберальних інтернет ЗМІ та 

лідерів громадської думки, котрі можуть отримувати фінансування через 

міжнародних суб’єктів, котрі не будуть асоціюватися зі США на 

рефлективному рівні. 

По-друге, це винесення на суспільне обговорення теми корупції. Саме 

корупція впливає на рівень життя пересічного громадянина РФ, за 2009 рік 

рівень хабарів склав суму в 318 млрд доларів, це складало третину усього ВВП. 

По-третє, це заохочення протестів та інших несилових компаній, метою 

яких є показ обмеженої підтримки влади та зменшення у довгостроковій 

перспективі довіри до влади. Цей метод активно застосовується у поєднанні з 

двома попередніми, наприклад, зосередження уваги на фальсифікаціях виборів 

може призвести до зниження явки виборців, а інформація щодо корупції може 

спонукати до збільшення кількості протестів в певних районах. 

Останнім методом фахівці США визначили підрив престижу РФ на 

світовій арені. Окрім виключення Росії з G8 та накладення багатьох санкцій 

через збиття малайзійського літака рейсу MH17, військову інтервенцію в сходні 

області України та окупацію півострову Крим, є подальші можливості 

виключення РФ з економічного клубу G20, та позбавлення прав на проведення 

міжнародних заходів. 

Отже, інформаційно-психологічний вплив згідно доповіді RAND 

Corporation є раціональним інструментом забезпечення національних інтересів 

США, які розуміють, що через заангажованість ЗМІ РФ та професійну 

підготовку силових структур ці заходи можуть потребувати значного періоду 

реалізації. Нам треба аналізувати та брати на озброєння вже сформовані методи 

впливу, з подальшим прогнозуванням, заразом розуміючи, що для дестабілізації 

ситуації у РФ США готові використовувати і інформаційно-психологічні 

інструменти впливу.  

Первак Є.І.( ВІКНУ) 

 

Особливості інформаційного впливу США на населення та армію 

противника під час війни у В’єтнамі 

Пропаганда та інформаційне супроводження, а надалі інформаційні війни 

є невід’ємною частиною історії війн, що давало змогу змінювати хід 

протистоянь діаметрально протилежним шляхом. З розвитком людства ці 

феномени еволюціонували та під впливом глобалізації ознаменували нову еру 

ведення інформаційних операцій. Задля повного розуміння цих процесів 

необхідно розібрати приклади ведення пропагандистських кампаній у 20 

столітті однією з найуспішніших країн у цій сфері – США. 

Дана теза є дослідженням інформаційної пропаганди Сполучених Штатів 

Америки під час воєнних кампаній у В’єтнамі. Вихідними даними для тези є 

наукові статті та підручники пов’язані з питаннями даної теми. Важливість 

теми обґрунтовується необхідністю визначити та дослідити створення й 
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розвиток проведення інформаційного впливу, а також визначити методи, які 

видозмінено використовуються й сьогодні. 

У 1956 р відбулися значні зміни в організаційній структурі служби 

психологічної війни США. Існуюче під час корейської війни Управління 

психологічної війни було перетворено в Управління спеціальних методів війни. 

Його призначення розкрив колишній начальник цього управління генерал 

У.Троксел, який зазначив, що спеціальні методи війни - це з'єднання прийомів, 

форм і методів психологічної війни з іншими засобами, спрямованими на 

підрив противника зсередини. Вони розширюють поле бою і перетворюються з 

тимчасово діючого тактичного засобу обмеженого впливу в потужну 

стратегічну зброю, яка має великі потенційні можливості. 

В ході війни у В'єтнамі дієвим стратегічним засобом інформаційного 

впливу стало телебачення. Американські війська створили студію і чотири 

передавальні станції, що віщали по 6 годин на добу. Вони передали в'єтнамцям 

3,5 тисячі телевізорів і розробили програми для цивільної та військової 

аудиторій. Телевізори були встановлені в громадських місцях (школах, 

читальнях) населених пунктів в радіусі 60 км від Сайгона. У 1971 р вже близько 

80% місцевого населення могло дивитися телепередачі. 

Отже, на прикладі США вдалося розібрати один з основних каналів 

проведення інформаційного впливу, який з тих часів еволюціонував та й нині 

відіграє важливу роль у ведені інформаційного впливу. Цей інноваційний на 

той час метод охарактеризував створення нового етапу проведення пропаганди 

саме на населення противника, створивши нові канали та способи 

розповсюдження інформації шляхом телебачення. 

 

Плужник Є.О. (ВІКНУ)  

 

Особливості та методи здійснення політики транснаціональних 

корпорацій у глобальному вимірі 

У сучасному світі, майже всі події на міжнародній арені пов’язані з діяльністю 

транснаціональних корпорацій (ТНК), зумовлені їх політикою або ними ініційовані.  

Вплив корпорацій на глобальні процеси визначається їх масштабом. Обсяги 

продаж певних ТНК можна порівняти с ВВП великих держав. Сфера інтересів 

корпорацій, не обмежується територією однієї або декількох держав, у якості 

недержавних акторів міжнародної політики ТНК вибудовують наднаціональні 

керівні структури, які впливають на прийняття політичних рішень державами та 

національними урядами. 

Корпорації можуть впливати на зовнішню та внутрішню політику конкретних 

держав у різних сферах: економічній, соціокультурній, політичній, екологічній і т.д. 

Загалом до інструментів впливу ТНК необхідно віднести:  

 фінансову підтримку політичних партій та еліт, спонсорство; 

 перехід впливових держслужбовців у корпоративний сектор, де вони 

можуть використовувати свої навички, а головне свої зв’язки на користь ТНК; 
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 зворотній перехід представників вищого менеджменту корпорацій на 

державну службу і подальше лобіювання інтересів ТНК у державному апараті; 

 підкуп чиновників та впливових осіб, які приймають рішення; 

 інформаційний та психологічний тиск на еліти та керівництво країн; 

 впровадження  в систему прийняття державних рішень шляхом надання 

інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг та забезпечення, виконання 

функцій «фабрик думок» та «мозкових центрів»; 

 заключення контрактів з державами про застосування міжнародних 

приватних охоронних підприємств та приватних військових компаній (ПВК), тим 

самим приватизуючи виключне право держави на застосування сили; 

 використання складного комплексу маркетингових, рекламних, 

психологічних та інформаційних інструментів «м’якої сили» ТНК. 

Отже, ТНК стають одними з найбільш впливових й амбітних акторів 

міжнародних відносин, що становить серйозну небезпеку для незалежності держав. 

Детальний розгляд і вивчення інструментів просування політики корпорацій, дасть 

змогу розпізнати та протистояти їх втручанню в Україну, захистити її суверенітет та 

територіальну цілісність. 

Подкіч Д.О. (ВІКНУ) 

 

Історичний фактор у формуванні зовнішньої політики Туреччини 

Зовнішня політика Туреччини сьогодні в значній мірі вибудовується під 

впливом спадщини, залишеної османською епохою і часом Ататюрка.  

З самого початку зародження державності турецька зовнішня політика 

мала агресивний та завойовницький характер, а військові вже тоді відігравали 

важливу роль у її здійсненні. Турки-сельджуки були першою тюрками, армії 

яких протягом XI ст. завоювали майже всю Малу Азію.  

Після імперії сельджуків з’явилася нова могутня імперія – Османська, що 

здійснила вплив на більшу частину східно-середземноморського світу та 

привела іслам до південно-східної Європи. Права християнського та 

іудейського населення не були рівними до прав турків, проте Османська 

імперія притримувалася релігійної терпимості. Після приходу до влади в XIX 

ст. націоналістично налаштованих нових османів політика Османської імперії 

набула рис націоналізму і османізму. Його прихильники декларували рівність 

міллетів (конфесій) і рівність всіх підданих імперії перед законом. До початку 

Першої світової війни концепція остаточно втратила популярність і була 

витіснена пантюркізмом і панісламізмом.  

Трансформації, пов'язані з результатами Першої світової війни, призвели 

не тільки до відходу Османської імперії зі сцени світової політики, а й до 

зародження нової турецької державності, яка втілилася у створеній в 1923 р. 

Турецькій Республіці. На формування зовнішньополітичного курсу Туреччини 

в період після Першої світової війни вплинув ряд внутрішніх і зовнішніх 

факторів. Серед останніх слід назвати зростання впливу колоніальних держав-

переможниць, що приступили до реалізації своїх планів на Близькому Сході, а 

також падіння царського режиму в Росії та виникнення СРСР.  
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Висунуте Ататюрком гасло закритості і його вкрай націоналістичний курс 

привели до того, що Туреччина виявилася в ізоляції від свого географічного 

оточення. Перетворення, здійснені Ататюрком, базувалися на абсолютній 

централізації владних інститутів. Вони нав'язувалися зверху, з використанням 

часом надмірного насильства і придушення будь-якого опору, але в підсумку 

забезпечили прискорене зміцнення держави. Важливу роль у прийнятті 

внутрішньо- і зовнішньополітичних рішень грала турецька військова 

корпорація. 

Після Другої світової війни орієнтири Туреччини змінилися: від 

нейтралітету вона перейшла до спроб отримання переваг. А із завершенням 

«холодної війни» перейшла від вузької оборонної стратегії до відкритості, до 

багатосторонньої та багатовекторної політики. 

Отже, турецька зовнішня політика диктується складними і 

багатоплановими умовами, існуючими в регіоні. Географічно та історично 

Туреччина контактує з Іраном і Росією, а також з країнами Центральної Азії та 

Кавказу. Принципи сучасної турецької політики зазнали значних 

трансформацій: турки в більшій мірі, ніж раніше, усвідомлюють своє нове 

становище, готові до повної реалізації свого потенціалу на регіональній та 

світовій арені, що знаходить своє практичне втілення в політиці по відношенню 

до традиційних і нових регіональних проблем. 

 

Попазогло А.С. (ВІКНУ) 

 

Кібербезпека як складова частина забезпечення інформаційної безпеки 

України  

В умовах глобалізації інформаційних процесів, їх інтеграції в різні сфери 

суспільного життя, керівництво провідних країн приділяє посилену увагу 

створенню та удосконаленню ефективних систем захисту власного 

інформаційного простору від зовнішніх та внутрішніх загроз кібернетичного 

характеру.  

Кібербезпека – це такий стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави в умовах використання комп'ютерних 

систем та/або телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується завдання їм 

шкоди через: 

 неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 

використовується; 

 негативний інформаційний вплив; 

 негативні наслідки функціонування інформаційних технологій; 

 несанкціоноване поширення, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації. 

Система національної безпеки будь-якої країни базується на 

концептуальних нормативно-правових документах, у яких викладаються 

офіційні погляди на роль і місце держави у світі, її національні цінності, 
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інтереси й цілі, способи й засоби запобігання зовнішнім і внутрішнім 

небезпекам і загрозам. 

Система кібернетичної безпеки - сукупність узгоджених за завданнями 

елементів кібернетичної безпеки, які комплектуються та розгортаються за 

єдиним замислом і планом в кібернетичному просторі для забезпечення 

кібернетичної безпеки інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем. Розвиток національної системи кібербезпеки 

повинен супроводжуватись відповідними корективами у процесі реформування 

сфери національної безпеки, а функціонування вказаної системи є неможливим 

без тісної співпраці з приватним сектором. 

Приліпко М.О. (ВІКНУ) 

Дубінченко Ю.М. (ВІКНУ) 

 

Створення міфів – це за порука перемоги у сучасній інформаційній війні 

З давніх часів, люди складали міфи, які мотивували їх, давали їм бачення 

майбутнього і це було завжди. На сьогоднішній день, люди так само 

потребують міфів, які впливають на колективну свідомість. Сучасні технології 

дають можливість якнайшвидшого їхнього поширення, а це в свою чергу, через 

нашу залежність від інформації, ми стаємо залежними від міфів. Постає 

головне питання – від яких саме міфів. Міф відрізняється від фейку тим, що є 

позитивною історією, а фейк – це видумка. 

У сучасних умовах перенасичення інформацією, з різних джерел, людина 

потребує простого розуміння того, що відбувається. Маси мислять штампами, 

узагальненими образами. Тому державотворення полягає у створенні і впорядкуванні 

ідеології, у першу чергу для мас. 

Створення міфів - це за порука перемоги. Інформаційна війна – це коли ми 

коментуємо ворога, а не навпаки. Ідеї про «ДНР», «ЛНР» - це міфи, які потрібно 

викинути із свідомості. Перемагає у війні той, чий порядок денний у людей на 

вустах. Найбільш потужна та водночас  прихована війна – культурна: щоб ми 

дивилися, читали те, що пропонує інша сторона. Ми протягом всієї незалежності 

дивимося американський, європейський, російський продукт та нажаль лише 

недавно почали дивитися український, якого бракує, а потрібно створювати власний, 

ідеологічний, національний, щоб він захищав і формував нашу українську культуру, 

як це роблять в інших країнах Євросоюзу. 

Сьогодні методологічно Україна програє Росії саме тому, що ми дуже відстали 

від розуміння самих процесів. З цим пов'язаний міф «Новоросії», який ніколи не 

існував, як якийсь закономірний простір. А це означає, що відбувається таке 

семантичне навіювання. Міф про «руський мир» - це гібрид, який поєднав у собі 

цінності і міфи російської імперії, радянського сталінського періоду і нинішньої Росії 

– абсолютно взаємовиключні три концепти, які штучно з’єдналися. 

Щоб створити міф сьогодні ( це – комплексна технологія ), навколо якої люди 

заохочують гуртуватися: беремо чіткі  референтні факти, називаємо їх певними 

словами на нашу користь, щоб був проукраїнський погляд, надати цьому смислове 
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значення та певне соціальне кліше, як ми маємо себе поводити – міф має бути 

конструктивним. 

Нам потрібні сучасні міфи, які потрібні Україні та нашому народу. Це міфи 

про наших пращурів, тих, хто створив державу Україна, про великих митців, 

науковців, про величні перемоги нашого народу. Потрібно будувати нові меморіали, 

відкривати пам’ятники, музеї. В України вже відкриті нові меморіали, пам’ятники, 

Алея Слави та Меморіальний комплекс Зала пам’яті. Відповідно Указу Президента 

України № 618/2019 від 22.08.2019 «Про присвоєння почесних найменувань 

військовим частинам Збройних Сил України та уточнення деяких найменувань» 

відновлено історичні традиції національного війська та присвоєно військовим 

частинам Збройних Сил України імена Костянтина Пестушка, Лицарів Зимового 

Походу, кошового отамана Івана Сірка та Дмитра Майбороди. Цю роботу треба 

проводити і надалі та висвітлювати її в ЗМІ. 

Українська держава має піклуватися, «образи» якого майбутнього 

створюються у громадян. Чий міф – того перемога. 
  

Пусан М. (ВІКНУ) 
 

Новітній шлях ведення інформаційно-психологічної боротьби 

Людство ХХІ століття, що живе у новий час інформатизації та 

цифровізації, з новими інноваційними науковими відкриттями в усіх сферах 

життя, знову зіткається з багатьма викликами сучасності. Особливо у веденні 

боротьби за домінування, різноманіття та не однорідність якої, набирає свої 

нові оберти. 

На основі багаторічних досліджень було доведено, що на першому місці 

стоїть інформаційно-психологічний вплив, а на другому – економічно-

політичне протистояння [1]. Уже протягом довгого часу, основою боротьби за 

домінування є контроль інформаційного простору. Тому основним 

інструментом якого, виступає застосування інформаційних технологій, які 

набрали певної незвичайності в своєму застосуванні. Було визначено, що 

різнобічність інформаційних технологій у здійсненні інформаційної чи 

психологічної діяльності мають тільки одне правило – жодних правил. Їх 

тактика відзначається гнучкістю та різноманіттям. 

Саме тому мобільні додатки спеціального призначення нині можуть 

постати новим засобом реалізації такої діяльності. Оскільки у них скупчуються 

певні фактори, що забезпечують ведення такої діяльності. Мобільні додатки у 

наш час стають тією новиною на мобільних пристроях, що можуть дати 

можливість вивести, ведення інформаційно-психологічного впливу на новий 

рівень. Технології маніпулятивного впливу, які направленні на певну складову 

за допомогою мобільних додатків, дають можливість досягнення тих цілей, які 

повстають реалізації інформаційно-психологічної діяльності. Особливістю яких 

виступає легкість та неординарність сприйняття того впливу, якого людський 

мозок до тепер не усвідомлює. Оскільки користувачі мобільних додатків нині 

не мають чіткого уявлення того, що можливий інформаційно-психологічний 

вплив та маніпулювання за їхньою допомогою. Тому саме, такий інструмент у 
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ведені інформаційної чи психологічної діяльності, виступає чудовим способом, 

який тільки з не давнього часу почав використовуватися, на прикладі, різних 

пропагандистських центрів країн світу, терористичних угруповань, а також 

тими суб’єктами, що переслідують в основному економічні вигоди, для 

досягнення поставленого результату. 

Результати даного дослідження, можуть сприяти на перехід реалізації 

ведення психологічного впливу в інформаційних акціях за допомогою 

застосування мобільних додатків спеціального призначення частинами ІПсО. 

Список використаних джерел: 
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Режим доступу: file:///D:/Downloads/Vnyua_2015_2_5.pdf. 
 

Римський І.І. ( ВІКНУ) 
 

Таргетинг у соціальних мережах як інструмент впливу на цільові аудиторії 

Швидкі темпи інформатизації суспільства змінили процедуру і підхід до 

роботи з аудиторіями. Активна глобалізація і розвиток інформаційних 

технологій стали визначними факторами у створенні глобального 

інформаційного простору, що в свою чергу, надало змогу для комунікації із 

великим загалом людей. 

Перехід в постіндустріальне суспільство поступово створив 

нерівномірність у розподілі інформації: інтернет комунікації почали активно 

витісняти попередні канали її поширення. На сьогоднішній день радіо і 

традиційні ЗМІ не мають впливу на широкі маси, тоді як онлайн-ресурси 

становлять основний процент серед каналів комунікації. Така диспропорція 

відкрила нові можливості доступу до різних аудиторій користувачів, але також 

швидко перенаситила Інтернет інформаційним потоком, що якісно 

відобразилось на сприйнятті інформації та ставленні до неї. 

За таких умов різко зростає важливість таргентингу як інструменту 

роботи з аудиторіями. Дана технологія дозволяє визначити і класифікувати за 

сукупністю певних рис відповідну аудиторію як кінцевого отримувача 

інформації. Відповідно до аналізу, формується сама інформація чи 

інформаційний продукт, що заздалегідь буде відповідати певним критеріям, які 

визначають і об’єднують в одну групу обрану категорію користувачів 

(тематика, географічне розташування, стать, соціальний статус, особисті 

уподобання тощо). Таким чином, власна зацікавленість в отриманій інформації 

підсилює її сприйняття. 

Таргетинг залишається важливим інструментом для взаємодії із 

реципієнтом інформації. Правильно здійснений аналіз і вибір цільових 

аудиторій збільшує ефективність донесення інформації, що на сьогоднішній 

день визначається вже не так кількісними показниками, а своєчасністю і 

повнотою її сприйняття. Переймання нових підходів в таргентингу, що 

постійно набуває нових елементів під впливом розвитку технологій, і їх 

подальше застосування є важливими процесами у забезпеченні проведення 

ПсО, в яких робота з цільовими групами займає провідне місце.  
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Савченко О.П. (ВІКНУ) 
 

Ведення російської підривної діяльності на території України 

Ключовим моментом в російсько-українській інформаційній війні є 

ведення Російською Федерацію підривної діяльності на території сучасної 

України. Головними інструментами здійснення такої діяльності як правило 

виступають організації та особи, що знаходяться під прямим та прихованим 

контролем з боку РФ. Кінцева мета підривної діяльності полягає у знищенні 

державності України шляхом негативного впливу на моральний стан населення, 

послаблення державних органів та спроб формування негативного іміджу 

України на міжнародній арені. 

Одним з головних напрямків підривної діяльності є маніпулювання 

свідомістю громадян. Як правило, серед засобів масової інформації, які 

використовують для маніпулювання свідомістю, виділяють: газети, 

телебачення, радіо, інтернет-видання, кіно, книги, відеозаписи, рекламні щити, 

та листівки. В свою ж чергу, маніпуляторами виступають проросійські 

журналісти, блогери та працівники медіа, що вводять людей в оману та 

маніпулюють їх свідомістю, роблячи величезний внесок у підривну діяльність 

проти України. 

Яскравим прикладом втручання в інформаційний простір Російською 

Федерацією є низка телеканалів, які нещодавно припинили мовлення за 

рішенням Ради національної безпеки і оборони України. 

Таким чином, Російська Федерація здійснювала свій вплив через 

телеканали, на яких роками лунали наративи російської пропаганди щодо 

виправдання анексії Криму та заперечення російської агресії на сході України, 

звинувачення української влади у військових злочинах, тощо.  

Отже, інформаційний простір України, це вкрай важлива зона яку 

необхідно втримувати від будь-якого впливу з боку Російської Федерації аби 

запобігти підривній діяльності та подальших наслідків. 

 

Сапожинська С.С. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна зброя як елемент сучасного світу 

На сьогоднішній день, для всього світу не секрет, що Російська Федерація 

проводить спеціальні інформаційні операції проти України. РФ активно створює 

підконтрольні соціальні мережі інтернет-ЗМІ тощо. Безпосередньо саме СІО з  боку 

країни агресора, стала одною із головних причин введення збройних сил РФ та 

окупації Автономної республіки Крим, діяльності та створення так званих «ДНР» та 

«ЛНР».У технологіях спеціальних інформаційних операціях використовують також 

пропагандистські методи, вони є важливим інструментом спеціальних 

інформаційних операцій. Цікавим є те, що до можливостей інформаційних операцій, 

зокрема соціальних, включається застосування, створення подій як псевдо, і 

реальних. У пропагандистській кампанії можна використати все існуючий, скоєний 

терористичний акт, а у межах спеціальної інформаційної операції, терористичний 

акт, можна використати у пропагандистських цілях. 
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Будь-яка країна світу сьогодні потребує створення ефективної системи 

державної протидії спеціальним інформаційним операціям.  

Головна проблема в тому, що суспільство не усвідомлює ступінь готовності 

чинити активний опір будь-яким спробам маніпулювання суспільною свідомістю, 

яскравим прикладом для всіє країни є Україна. 

Складова інформаційних війн – спеціальні інформаційні операції, де 

застосовується для впливу на населення і тим самим на саму державу, як зовні так і із 

середини, за допомогою застосуання як кіберпростору, так і медіа. 

Ми повинні пам’ятати, що спеціальні інформаційні операції не є чимось 

новим, використання спеціальних інформаційних операцій свідчать багато різних 

джерел, як історичних, так і філософських та багато інших.  

Розвиток інформаційних технологій, збільшення ролі ЗМІ в сьогоденні 

зробили спеціальні інформаційні операції одним із найбільш сильних та ефективних 

засобів задля досягнення внутрішньо та зовнішньо як політичних, так і військових 

цілей, як в мирний, так і у військовий час. 

Список використаних джерел: 

1. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські 

кампанії: Монографія. – К.: Сатсанга, 2000. – 222 с.  

2. «Крим. Війна: передумови російської агресії» [Електронний ресурс]. – 
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Семеній П. (ЖВІ) 

Брановицький В. (ЖВІ) 

 

Роль та місце аналізу цільової аудиторії у проведенні психологічних 

операцій  

Питання аналізу цільової аудиторії (ЦА) при проведенні психологічних 

операцій є актуальним, оскільки таке явище як «психологічна операція» для 

України є відносно новим та малодослідженим. Аналіз цільової аудиторії є 

невід’ємною складовою не тільки в галузі маркетингу, а й при проведенні 

психологічних операцій. Визначення та аналіз цільової аудиторії є 

фундаментальним та найважливішим етапом при підготовці до операції будь-

якого масштабу та спрямованості.  

В процесі аналізу цільової аудиторії проводиться сегментація цільової 

аудиторії – це розділення об’єктів впливу на групи зі схожими 

характеристиками, виявлення групових потреб з подальшим формуванням 

стратегії психологічного впливу та розробкою матеріалів психологічного 

впливу. Цільова аудиторія виділяється із загальної маси людей на основі 

різноманітних характеристик, які умовно можна розділити на 5 груп:  

- географічні (місце проживання, населений пункт, кліматичні умови, 

геополітична та економічна цінність території); 

- соціально-демографічні (вік, стать, соціальний та сімейний статус, 

освіта, спеціальність, рівень доходу, місце роботи, найближче оточення, 

професія, хобі, національність або расова приналежність); 
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- історично-культурні (культура, релігія, мова, традиції, історія норду та 

менталітет); 

- психологічні (дають змогу скласти детальний портрет і описати його з 

точки зору характеру, людських рис, системи цінностей людини, її основних 

мотивацій вчинків, проблем, образу життя, мрій, страхів, і т. п.); 

- поведінкові (поведінкові параметри цільової аудиторії дозволяють 

детально описати повсякденну поведінку ЦА).  

Хибне визначення цільової аудиторії призведе до провалу усієї 

психологічної операції. І навпаки – якісний аналіз цільової аудиторії, точне 

визначення всіх її вразливостей, мотивів, умов, цінностей її основних 

мотивацій, проблем, вчинків, образу життя, страхів, мрій забезпечить швидку 

та успішну реалізацію психологічної операції. При аналізі цільової аудиторії 

необхідно чітко усвідомлювати, що кожна цільова унікальна, має свої власні 

погляди на життя, наділена відмінними від інших ЦА ознаками та якостями, а 

тому, плануючи психологічну операцію, слід враховувати, що розроблений 

психологічний матеріал, який може ефективно вплинути на одну аудиторію, 

може бути абсолютно неефективним стосовно іншої, або навіть мати зовсім 

протилежний від бажаного ефект. 

Отже, процес аналізу цільової аудиторії безсумнівно є найважливішим 

етапом планування психологічних операцій. Від точності та швидкості аналізу 

цільової аудиторії залежить успіх усієї психологічної операції. 

 

Сич С.В. (ВІКНУ) 

 

Дослідження ініціативи Китайської Народної Республіки «Один пояс, 

один шлях» 

«Один пояс, один шлях» – це ініціатива, що має на меті покращення та 

збільшення взаємодії в багатьох напрямках (основний – торгівля) між країнами 

Євразії та Африки.  

Економічний пояс Шовкового шляху – це довгострокове бачення 

розвитку інфраструктури, сполучення та економічної співпраці Євразії, що 

охоплюються завдяки шести коридорам:  

1. Новий Євразійський міст (Китайська Народна Республіка – Казахстан 

– Російська Федерація – Білорусь – Польща – Федеративна Республіка 

Німеччина – Нідерланди). Головна ціль – збільшити якість та кількість 

залізниці, що сполучає Китай та Європу. 

2. Китайська Народна Республіка – Монголія – Російська Федерація. 

Головна ціль – модернізація транспортної, телекомунікаційної та енергетичних 

мереж.  

3. Китайська Народна Республіка – Центральна Азія – Західна Азія. 

Головна ціль – покращити взаємодію всіх регіональних економік з КНР, а 

також з Європою. 

4. Китайська Народна Республіка – Індокитайський півострів. Головна 

ціль – покращити транспорту інфраструктуру, зокрема, повітряне сполучення.  
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5. Бангладеш – Китайська Народна Республіка – Індія – М’янма. Головна 

ціль – покращити взаємодію Китаю з різноманітними економічними центрами 

Бенгальської затоки, збільшити міжрегіональну торгівлю, зменшуючи 

нетарифні бар’єри, зокрема, покращити транспортну інфраструктуру. 

6. Китайська Народна Республіка – Пакистан. Головна ціль – 

будівництво залізниць, магістралей, оптоволоконних мереж, а також створення 

міжнародного аеропорту в місті Гвадар. Розглядається можливість створення 

особливої економічної зони [1]. 

Пропозиція була вперше висунута головою КНР Сі Цзіньпіном під час 

візитів до Казахстану та Індонезії восени 2013 р. [2]. В таких політичних 

документах, як «План соціально-економічного розвитку на 2015 рік» та 

«Доповідь про роботу уряду» будівництво «Одного поясу і одного шляху», 

було включено в список важливих завдань, поставлених перед новим урядом 

Китаю [3]. 

Загальний бюджет ініціативи дорівнює 1 трильйон доларів США. 

Передбачається, що вона буде охоплювати 65% всього населення Землі [4] та 

43% всесвітнього ВВП (відносно ВВП 2020 року). 

В рамках цієї ініціативи було реалізовано велику кількість різноманітних 

проектів, наприклад:  

Гвадар: побудовано 660 метровий термінал для контейнерів, лікарню та 

готель класу люкс. 

Шрі-Ланка: завершено першу та другу фазу будівництва порту 

Гамбантонт, будівництво другого міжнародного аеропорту, створення 

індустріального парку в Моровалі. 

Таким чином, ініціатива «Один пояс, один шлях» є одним з найбільш 

актуальних питань для зовнішньої політики Китаю. Китайська Народна 

Республіка докладає всіх зусиль для її реалізації. 
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Солошенко Д.В. (ВІКНУ) 
 

Досвід проведення інформаційно-психологічних операцій під час 

збройних конфліктів на Близькому Сході 

Під час сучасних збройних конфліктів на Близькому Сході було 

застосовано технології інформаційно-психологічно впливу, які 

використовувались під час проведення окремих інформаційно-психологічних 

операцій та інформаційно-психологічних акцій. 

Операції, які були проведені під час збройних конфліктів на Близькому 

Сході, можна привести, як приклад вдалого застосування технологій 

психологічного впливу, які застосовувалися не тільки, на території Близького 

Сходу задля забезпечення переваги власних збройних сил, але й на всю світову 

спільноту та на власне населення з метою підтримки військових дій. З іншого ж 

боку, аналізуючи проведені інформаційно-психологічні операції та акції, 

можливо виявити слабкі сторони та проблеми застосування технологій 

інформаційно-психологічного впливу, а також способи їх вдосконалення. 

Інформаційно-психологічні операції, що були проведені на території 

країн Близького Сходу, можна використовувати як цінний досвід 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 

ситуації. У цьому випадку досвід інформаційно-психологічних операцій 

проведених раніше буде корисним, беручи до увагу специфіку регіону, 

культурні та релігійні особливості населення. 

Особливе значення набуває досвід вітчизняних структур ІПсО, що 

приймали участь в стабілізації ситуації в Іраку у складі вітчизняного 

контингенту. 

Отже, досвід отриманий під час конфліктів на Близькому Сході можна 

використовувати в інтересах вітчизняних сил інформаційно-психологічної 

боротьби для збільшення їх ефективності в сучасних умовах війни на сході 

України. 

 

Сороківська-Обіход А.І. (НАСВ) 

 

Інформаційно-психологічні операції під час російсько-грузинської війни у 

серпні 2008 р. 

Напруження у відносинах між Росією та Грузією розпочалося задовго до 

початку війни. Стимулюючим фактором стало обрання прозахідного 

президента М. Саакашвілі в 2004 р., під керівництвом якого Грузія подала 

заявку про вступ до НАТО. Хоча Південна Осетія і є частиною 

загальновизнаної світовим співтовариством території Грузії, нею керують 
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підтримувані РФ сепаратисти, головною ціллю яких є розкол Грузії та 

утвердження російського контролю над стратегічно важливим Південним 

Кавказом. 

Головною метою РФ у зовнішній політиці щодо Грузії є використання 

«концепції сильної держави», що реалізується за допомогою створення 

«буферних зон» та «поясів нестабільності», перерозподілу сфер впливу, 

розколу існуючих та запобіганню створенню нових союзів та здобуття нових 

ринків збуту. У серпні 2008 р. регулярні військові частини збройних сил РФ 

вторглися на територію Грузії, здійснивши акт агресії відповідно до 

міжнародного права.  

Під час російсько-грузинської війни у серпні 2008 року Російська 

Федерація успішно провела інформаційно-психологічні операцій, основними 

складовими яких стали операції у комп'ютерних мережах, електронна боротьба, 

воєнний обман, операційна безпека, психологічні операції, що супроводжували 

бойові дії. Аналізуючи кожну складову, можна зробити висновки про ретельну 

підготовку РФ до війни, боротьбу за контроль над інформаційним простором 

для отримання геополітичних переваг, успішне проведення багатопланових 

антигрузинських інформаційних «вкидів» з метою формування у міжнародної 

спільноти думки про державу-агресора Грузію, яка розпочала на власній 

території бойові дії проти іншої етнічної меншини. 

Російсько-грузинська війна серпня 2008 р. показала зростаючий вплив 

інформаційної війни та водночас виявила ряд недоліків ЗС РФ у цій сфері. 

Конфлікт прискорив проведення російської військової реформи, що врахувала 

новітні досягнення в галузі інформаційних технологій. Російська сторона 

підштовхнула тодішнього президента Грузії М. Саакашвілі до війни, яку вона 

використала для посилення свого міжнародного впливу. РФ вдалося подавити 

комунікацію керівництва Грузії із зовнішнім світом та власними громадянами, 

а коротке протистояння в Інтернеті між російськими та грузинськими хакерами 

викликало широку дискусію про силу Інтернету впливати на громадську думку 

під час конфлікту. 

Росіянам вдалося ефективно провести психологічні операції щодо 

цільових аудиторій. Вони підштовхнули М. Саакашвілі до війни, яку вони 

хотіли, і яку вони використали для посилення свого міжнародного впливу за 

рахунок США, НАТО та Грузії. Підрозділи ЗС РФ використали вражаючу 

швидкість, щоб спричинити психологічний крах грузинського опору та 

подавили комунікацію Грузії із зовнішнім світом, активно протидіючи 

грузинській пропаганді. 

Тулупов Я.С. (ВІКНУ)  

 

WikiLeaks та її вплив на міжнародну безпеку 

У сучасному світі інформаційна безпека в умовах глобального 

інформаційного суспільства відіграє провідну роль. Суцільна інформатизація 

всіх сфер життя суспільства, зокрема сфери забезпечення безпеки особи, 
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суспільства, економіки і фінансів, державної інфраструктури ставить питання 

про комплексний підхід до проблеми інформаційної безпеки. 

Сьогодні володіння інформацією стає одним з вирішальних чинників 

контролю над вирішенням будь-яких проблем світової спільноти. Інформація 

стала чинником, здатним призвести до великомасштабних аварій, військових 

конфліктів і поразки в них, дезорганізувати державне управління, фінансову 

систему, роботу наукових центрів тощо. 

Прикладом вищесказаного є міжнародна некомерційна організація 

WikiLeaks, яка публікує секретну інформацію, взяту з анонімних джерел або 

при витоку цієї інформації. Впливом організації на міжнародну безпеку були 

наступні публікації:  

 26 липня 2010 р. на сайті WikiLeaks були опубліковані 92 тисячі 

документів, пов'язаних з війною в Афганістані в період з 2004 р. по 2009 р. 

Інформація з них була передрукована провідними світовими виданнями - 

британської The Guardian, американській The New York Times і німецьким 

журналом Der Spiegel. У цих документах, зокрема, міститься раніше невідома 

інформація про загибель в Афганістані мирних жителів. 

 В кінці квітня 2011 р. було випущено файли, пов'язані з в'язницею 

Гуантанамо. У грудні 2011 р. WikiLeaks почав публікацію Spy Files. 27 лютого 

2012 р. WikiLeaks почав публікацію понад п'ять мільйонів електронних листів 

про методи роботи одного з лідерів в області приватної розвідки, техаської 

компанії Stratfor. 

 У 2017 р. WikiLeaks опублікував серію документів, умовно названу 

«Притулок 7» (англ. Vault 7), яка містить опис глобальної програми ЦРУ США 

для злому електронних пристроїв. 

 WikiLeaks популяризував змови щодо Демократичної партії та Гіларі 

Клінтон, такі як твіт-статті, в яких говорилося, що голова кампанії Клінтон - 

Джон Подеста, займається сатанинськими ритуалами, маючи на увазі, що 

Демократична партія вбила Сет Річа; стверджуючи, що Гіларі Клінтон хотіла 

нанести удар по Ассанжу; припускаючи, що Клінтон носила гарнітуру для 

дебатів та інтерв'ю; пропагуючи теорії змови про стан здоров'я Клінтон. 

Отже, цілеспрямовані витоки конфіденційної інформації від Wikileaks та 

інших подібних організацій стали поширеним методом інформаційної боротьби 

та маніпулювання думкою суспільства. Ситуація, що склалася наприкінці        

2010 р., безумовно негативно вплинула на міжнародну безпеку. 

 

Устименко А.І. ( ВІКНУ) 

 

Консолідаційні процеси в Балто-Чорноморському регіоні 

У наш час вже існує багато концептуальних ідей щодо інтеграційних 

процесів в Балто-Чорноморському регіоні. До даного регіону можна віднести 

ряд держав: Україна, Польща, Литва, Латвія. Естонія, Білорусь, Словаччина, 

іноді виділяють також і Румунію та Молдову. 
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Загалом в Балто-Чорноморському регіоні розташовані країни колишнього 

соціального табору, на яких Радянський Союз залишив свій негативний вплив. 

При розпаді останнього, кожна з країн була занурена в глибоку економічну 

кризу з низьким рівнем ВВП та загалом з невисокими показниками рівня життя. 

У порівнянні з їхніми партнерами, державами Західної Європи, країни Балто-

Чорноморського регіону, як і в цілому країни Центральної Європи, є менш 

розвинені в економічному, технологічному та соціальному плані, при тому, що 

більшість з них є членами ЄС та Північноатлантичного альянсу (НАТО.) 

Наразі досить яскраво висвітлюються неоднозначні взаємовідносини між 

«старою» Європою і США. Останнім часом лідери Західної Європи цілком 

активно підтримують концептуальну ідею Лісабон-Владивосток, що 

підтверджує недавня заява французького президента Емануеля Макрона, який 

висловився у його готовності виступити посередником в покращенні відносин 

між ЄС та Росією будуючи нову «архітектуру довіри та безпеки». Канцлер ФРН 

Ангела Меркель, досвідчений політик, людина «старої закалки» є більш 

стриманою, щодо заяв на рахунок взаємин з Росією, але як показує практика 

Німеччина робить великий вклад у те, щоб до німецьких компаній та 

підприємств надходив російський газ через «Північний потік-2», котрий 

обходить країни Східної Європи. 

Прагматичні та вигідні розрахунки керують західноєвропейською 

політикою та як показує практика, європейські цінності не цілком співпадають 

з тим як їх трактують. Лідери Франції та Німеччини не роблять чітких 

відповідей стосовно неодноразових провокацій з боку Росії, у вигляді частого 

порушення російськими військовими літаками повітряного простору країн 

Балтії та провокацій при проведенні військових навчань поблизу  їх кордонів чи 

то різких заяв російської сторони про «танки до Варшави за добу» і це при 

тому, що Польща з її балтійськими партнерами є членами НАТО. Потрібно 

враховувати і те, що голос східноєвропейських країн в Брюсселі не цілком 

чутно. Наскільки чіткою буде відповідь західноєвропейських країн у разі 

прямої агресії РФ до прикладу проти Естонії? Відповідь на це питання 

залишається відкритою. 

Переосмислення стратегії безпеки нашої держави може сприяти 

покращенню положення стосовно небезпеки зі сторони поточної країни-

агресора, у вигляді посилення взаємовідносин з США в оборонному секторі та 

саме інтеграцію України до Балто-Чорноморського регіону. 

Сьогодні США активно нарощує підтримку країн НАТО в даному регіоні, 

а саме: Польщі, Литви, Румунії. Грузино-американські відносини закономірно 

являються хорошими. 

Україні слід розраховувати тільки на підтримку США та намагатися 

здобути статус головного партнера за межами блоку НАТО (Major non-NATO 

Ally). Балто-Чорноморський союз, виходячи з даної геополітичної ситуації в 

світі, може розраховувати тільки на підтримку США. Мілітарний альянс 

України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії за підтримки США має стати 

більш дієвою альтернативою по стримуванню агресії з боку Росії, аніж чинна 
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політика безпеки, яка працює в першу чергу в інтересах країн Західної Європи. 

Політична складова союзу має об’єднати держави зі спільними принципами та 

інтересами і матиме змогу рахуватись з їхніми думками та ідеями країн-лідерів 

ЄС. Значна економічна вигода, завдяки контролю над Балто-Чорноморським 

коридором, має стати одним з позитивних чинників договору. 

 

Хабчук О. (ЖВІ)  

Брановицький В. (ЖВІ) 

 

Спеціалізовані програмні засоби, як інструмент протидії зовнішньому 

інформаційному впливу 

Сучасна війна дедалі більшою мірою стає війною на ураження та 

руйнування свідомості противника та консолідацію свідомості власного народу. 

На жаль, Україна стала об’єктом добре організованої інформаційної війни з 

боку Російської Федерації (РФ). Поєднання традиційних форм ведення 

інформаційної боротьби з останніми досягненнями в галузі інформаційних 

технологій почали істотно впливати на хід та результат розв’язання 

конфліктних ситуацій, досягнення поставлених цілей шляхом проведення 

інформаційно операцій. При аналізі контенту за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів, поширених проросійськими та контрольованими з РФ 

медіа-ресурсами, які діють за межами РФ і спрямовані першочергово на 

громадян європейських країн, свідчить про цілеспрямовану і добре сплановану 

інформаційну експансію з метою створення негативного для України 

інформаційного поля. 

Широке впровадження комп’ютерних технологій передбачає не тільки 

створення досконаліших технічних елементів комп’ютерних систем, але й 

розроблення потужного програмно забезпечення, причому аналіз світових 

тенденцій показує, що програмна складова є вагомішою у цьому процесі. 

Використання спеціалізованого програмного забезпечення різного роду, і 

реалізації його для різних сфер діяльності, як інструмент протидії зовнішньому 

інформаційному впливу, а також інформаційної підтримки зовнішньої та 

внутрішньої політики України набуває особливої актуальності в умовах 

бурхливого розвитку сучасних інформаційних технологій, що дають змогу 

використовувати засоби масової інформації та соціальних мереж, як один з 

основних елементів “гібридних війн” для здійснення цілеспрямованого впливу 

на населення та армію супротивника. Саме шляхом цілеспрямованого 

інформування та впливу в суспільній свідомості за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів, формується необхідне сприйняття тих чи інших явищ, 

процесів, подій, людей тощо.  

 Отже, якщо своєчасно й адекватно не протидіяти інформаційним 

загрозам, не вести ефективну внутрішню інформаційну політику, не підіймати 

рівень національної свідомості та патріотизму наших громадян, то РФ через 

певний час досягне своєї стратегічної мети у гібридній війні – відновлення 
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повного контролю над усією зовнішньою та внутрішньою політикою України 

та повернення її до своєї сфери впливу.  

Підсумовуючи, варто сказати, що створення власних спеціалізованих 

програмних засобів, їхнє використання, значно спростить роботу спеціалістів за 

визначеним напрямком, дозволяючи проводити інформаційні операції на 

визначені цільові аудиторії в інтересах держави, при цьому забезпечуючи 

оперативність та точність виконання поставлених завдань. 

 

Христофоров М.Д. (ВІКНУ) 

 

Міжнародне військове співробітництво як складова міжнародного 

оборонного співробітництва 

Різкі зміни у воєнно-політичній обстановці навколо України з грудня 

2013 року по лютий 2014 року скорегували зовнішньополітичний курс України 

та призвели до перегляду питання позаблокового статусу держави. Зміни до 

закону України “Про засади зовнішньої та внутрішньої політики” надали новий 

поштовх міжнародному військовому співробітництву України. 

В умовах продовження ескалації РФ конфлікту на сході України і 

окупації АР Крим міжнародне військове співробітництво України стало 

ключовим засобом захисту суверенітету держави, що використовує військо-

дипломатичні важелі шляхом проведення численних міжнародних консультацій 

і зустрічей на рівні вищого військового керівництва, для привернення уваги 

світової спільноти до агресивної зовнішньої політики РФ, зростання російської 

військової присутності в Європі та ігнорування фундаментальних принципів 

міжнародного права щодо України, а також отримання консультативно-

дорадчої та матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів та 

міжнародних організацій. 

Основними напрямами та завданнями міжнародного військового 

співробітництва є:  

 реалізація відносин партнерства й довіри у військовій сфері; 

 реалізація спільної політики безпеки і оборони ЄС;  

 створення іміджу України для гідного сприйняття на міжнародному 

рівні та нагляд за належним виконанням зобов’язань “країни-контрибутора” 

ООН;  

 відповідність критеріям членства України в ЄС і НАТО;  

 реформування ЗС України з метою досягнення оперативної і технічної 

сумісності зі ЗС держав-членів НАТО. 

Пріоритетними напрямами міжнародного військового співробітництва з 

ЄС є: 

а) розширення формату воєнно-політичного діалогу між керівництвом ЗС 

України та ЄС;  

б) підготовка до спільних військових навчань, а також 

багатонаціональних операцій з підтримання миру;  

в) залучення ЗС України до формування бойових тактичних груп ЄС;  
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г) підготовка представників ЗС України з питань Спільної політики 

безпеки та оборони (СПБО);  

д) співробітництво з країнами Східного партнерства з питань реалізації 

СПБО. 

Таким чином, для ефективної протидії гібридним загрозам, що виникають 

в результаті агресії РФ Україні необхідно використовувати широкий спектр 

можливостей, які виникають з розвитком міжнародного оборонного 

співробітництва (МОС). Міжнародне військове співробітництво є одним з 

ключових елементів МОС, оскільки завдяки ньому забезпечується національна 

безпека України, нарощується спроможності ЗС України для відсічі агресії РФ, 

а також реалізується курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. 

 

Чобіт І.Р. (НАСВ) 

 

Роль цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України у 

інформаційній боротьбі в зоні ООС (АТО) 

Рішення про створення Управління цивільно-військового співробітництва 

(далі – ЦВС) у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) було прийнято у січні 

2015 року.  Поштовхом у створенні цієї структури постали ряд проблем, які 

виникали зі сторони місцевого населення в окремих населених пунктах 

Донецької та Луганської області із початком антитерористичної операції (далі – 

АТО). Тут маємо на увазі: блокування пересування військових колон, передача 

розвідувальної інформації противнику про здійснення маневрів військових 

підрозділів та їх дислокацію, створення інформаційних міфів про 

військовослужбовців та підрозділи ЗСУ. І це лише частина результату 

неналежно організованої цивільно-військової співпраці і її інформаційного 

забезпечення. Метою ЦВС було створення сприятливих умов для виконання 

покладених на ЗСУ завдань за призначенням, недопущення перешкоджання цій 

діяльності з боку місцевого населення у районах постійної дислокації 

військових частин, пошук ефективних форм взаємодії з цивільним населенням 

та  мінімізацію негативного впливу на місцеве населення факторів застосування 

військ, а також проведення заходів ЦВС, які спрямовані на формування 

позитивного іміджу ЗСУ. Одними із функцій ЦВС, що стосуються 

інформаційного забезпечення є участь в інформуванні цивільного населення у 

розрізі стратегічних комунікацій та надання необхідної інформації населенню 

про дії військ з метою зменшення випадкових втрат. Адже участь підрозділів 

ЗСУ та, зокрема, інших силових структур, показали суттєві проблеми у 

налагодженні взаємодії між командирами підрозділів силових структур та 

місцевими органами самоврядування і місцевим населенням в районі дислокації 

та виконання бойових завдань. Інформаційний вплив на місцеве населення в 

зоні ООС(АТО) здійснюється різноманітними комунікаційними засобами, 

формами та методами. Основні з них - це вплив на місцеве населення за 

допомогою телебачення, Інтернет ресурсів, радіо, друкованих видань. Також не 

менш важливий шлях розповсюдження інформації здійснюється шляхом 
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інформування місцевого населення та через осіб, які мають вплив на місцеве 

населення (представники органів місцевої влади, формальні та неформальні 

лідери). Саме Управління ЦВС, 14 оперативних груп та три центри об’єднані 

ЦВС з дислокацією у Маріуполі, Севєродонецьку, Краматорську та групи ЦВС 

бригад ЗСУ займаються створенням інформаційного впливу на місцеве 

населення. Тут варто сказати, що заходи ЦВС проводяться не лише в зоні 

ООС(АТО), але й на мирній території України. Такі заходи спрямовані на 

розвінчання міфів, налагодження взаємодії та формування позивного іміджу 

ЗСУ в цілому серед населення України.  

   

Ярчевський А. (ВІКНУ) 

 

Балтійській напрямок російської гібридної агресії 

Переслідуючи неоімперські цілі РФ розгорнула гібридну війну проти 

західної цивілізації, основу якої становить євроатлантичне співтовариство. 

Кремлівська влада поспішала, оскільки отримала урок після приєднання 

Естонії, Латвії та Литви до Європейського Союзу і НАТО, які встигли 

безкровно втілити в життя свою європейську мрію. 

Членство країн Балтії в Північноатлантичному альянсі і ЄС є дійсно 

стримуючим фактором для експансіоністських намірів РФ. Однак це не 

означає, що гібридна війна не стосується Балтійського регіону. Навпаки, як раз 

сьогодні він став полігоном для випробування сценаріїв керованого хаосу, 

розроблених в стінах спецслужб країни-агресора. 

В Естонії, Латвії та Литві йде гібридна війна, розпочата в 1999 р. і 

повномасштабно розгорнута після 2005-2006 рр. У країнах Балтії реалізуються 

всі її етапи, ведеться вдосконалення системи сил і засобів, інструментарію для 

політичного, інформаційного, релігійного і економічного тиску, вивчаються 

«больові точки» в системі національної безпеки цих держав і здійснюється 

цілеспрямоване деструктивне вплив по відношенню до них. 

Соціально-економічна і суспільно-політична дестабілізація, 

«розхитування» ситуації, провокування потрясінь і криз, спроби поглиблення 

розколу в суспільстві і дискредитація країн на міжнародному рівні. 

Критична маса зусиль країни-агресора буде наростати до 2030 р., про що 

свідчать стратегії розвитку Російської Федерації. Більш того, РФ буде все 

більше обмежена в часі, адже, за прогнозами російських вчених, протягом 4-5-

ти десятиліть головний генератор умов для гібридної війни - діаспора 

натуралізується в суспільствах балтійських країн. Відповідно, це буде 

спонукати її до більш рішучих дій. 

Для протидії агресору, щоб не стати безвільними жертвами, слід 

продовжувати вивчати тактику і стратегію його дій, готувати механізми відсічі. 

Як українцям, так і естонцям, латишам і литовцям слід зрозуміти, що гібридна 

війна є тотальною, стосується європейського проекту в цілому, а тому 

необхідно консолідувати свої зусилля, об'єднуватися в форматі платформ 

безпеки, обміну інформацією та досвідом. 
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Бабич В.М. (ВІКНУ) 

 

Переклад тема-рематичної структури англійського речення на українську 

мову (на матеріалах військово-технічної тематики) 

Правильне розуміння співвідношення між синтаксичною структурою 

речення та його функціональною перспективою в українській та англійській 

мовах має першочергове значення для перекладу. Поняття темо-рематичного 

членування дуже важливо в будь-якій мові. Вивчення теми і реми є невід'ємною 

частиною у вивченні теорії граматики. Ці елементи відіграють істотну роль при 

перекладі з однієї мови на іншу, адже при неправильному виборі теми і реми в 

реченні, може виникнути нерозуміння смислу тексту. 

Розуміння актуального членування речення є необхідною умовою 

ефективної мовної комунікації і здійснення перекладу з однієї мови на іншу. 

Тема «висловлює вже відоме і як би дає відправну точку для розгортання 

повідомлення, для передачі нового, для власне комунікації» та зазвичай 

включає в себе щось відоме, те, що знаходиться в свідомості слухача в момент 

висловлювання за припущенням мовця. Рема висловлює основну інформацію, 

«власне зміст повідомлення, те, що співрозмовник бажає донести слухачеві 

щодо теми» та зазвичай співвідноситься з новою інформацією, тим знанням, 

яке вводиться в свідомість слухача на момент висловлювання.   

Труднощі адекватного відображення актуального членування речення при 

перекладі обумовлені приналежністю англійської та української мов до різних 

лінгвістичних типів. В українській мові основним засобом вираження реми 

виступає порядок слів, а саме, кінцеве положення в реченні комунікативного 

центру – реми. З цього випливає, що порядок слів, який не релевантний в 

українській мові на рівні синтаксичних структур, виступає важливим засобом 

актуального членування, важливим компонентом комунікативної структури 

речення. В англійській мові, з її стійким порядком слів, даний засіб не може 

використовуватися для вираження актуального членування настільки широко і 

вільно як в українській. Внаслідок зазначених вище особливостей найбільші 

проблеми при перекладі виникають тоді, коли рема (в якості підмету) займає 

кінцеве положення в українському реченні. Наприклад: 

• Maximum effective range is the greatest distance at which a weapon may be 

expected to fire accurately to inflict damage or casualties. – Найбільша відстань, 

на яку можна вести влучний вогонь зі зброї з метою нанесення втрат або 

руйнування, є гранична дальність дійсного вогню. 

Синтаксична структура українського речення свідчить про те, що 

присудок, що займає початкове положення, є темою, а група підмету в кінці 

речення - ремою. Синтаксична структура англійського речення протилежна 

описаній вище, проте комунікативні структури речення в обох мовах 

збігаються. Загалом, при перекладі англомовних військово-технічних текстів 

українською мовою, положення теми і реми або зберігається, або змінюється 

містами. На рематичність англійського підмета вказує тематичні властивості 

присудка. До тематичних присудків в англійській науковій мові можна віднести 
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наступні дієслова: identify, equip, establish, obtain, field, replace, describe, observe, 

review, propose, etc., які часто вживаються в формі пасивного стану і описують 

звичайні дії, які в науковій мові несуть незначне комунікативне навантаження. 

Якщо ремою в реченні виявляється присудок, то синтаксичні структури 

англійського та українського речення збігаються між собою і з комунікативною 

структурою, що лежить в їх основі. Широке поширення при перекладі 

військово-технічних текстів українською мовою мають речення, в яких 

комунікативна організація висловлювання диктує наступний порядок слів: 

додаток (тема), присудок і підмет (рема), в той час як в англійському варіанті 

даний порядок слід розміщений навпаки. 

Таким чином, розуміння тема-рематичної структури англійського речення 

є важливою передумовою адекватного перекладу військово-технічних текстів 

на українську мову. 

Бабич О.О. (ВІКНУ) 

 

Роль та місце термінологічної діяльності в системі лінгвістичного 

забезпечення Збройних Сил України 

Військовим стандартом 01.03.001-2018(1) про Лінгвістичне забезпечення 

військ (сил), визначено, що лінгвістичне забезпечення військ (сил) – це 

комплекс заходів, завдань, процедур і процесів у військово-політичній, 

війьково-технічній та військово-спеціальній сферах діяльності ЗС України, що 

здійснюються з метою реалізації міжкультурної, воєнно-країнознавчої, 

військово-термінологічної, лінгвопедагогічної та лінгводослідницької функцій, 

які потребують військово-професійного рівня філологічної двомовної 

компетенції виконавців. Отже, термінологічна діяльність – це комплекс заходів, 

покликаний на виконання однієї з ключових функцій (військово-

термінологічної) системи лінгвістичного забезпечення ЗСУ. 

У стандарті ISO 704:2009(E) окреслено такі функції термінологічної 

діяльності як: визначення концептів та взаємозв’язків між ними; аналіз та 

створення концептуальних систем; представлення концептуальних систем через 

концептуальні діаграми; визначення характеристик концептів в одній або 

більше мовах; запис та представлення термінологічних даних. Так, 

термінологічна діяльність полягає у вивченні лексичного складу мови; роботі із 

термінологією її вивченням, аналізом, унормуванням; формулюванні термінів 

на позначення тих чи інших понять та введенні їх у вжиток  

Термінологічна діяльність може стосуватися будь-якої сфери людської 

діяльності, оскільки ми всюди стикаємося із спеціальною лексикою, 

притаманною лише певній галузі. Сфера безпеки та оброни і ЗСУ, зокрема, не є 

винятком, оскільки тут функціонує окремий пласт військово-політичної, 

військово-технічної та військово-спеціальної термінології, який потребує 

вивчення. Більше того, взаємодія ЗСУ з НАТО та ЄС, де офіційною мовою є 

англійська, створює потребу вивчення і гармонізації двомовної термінології.  

Таким чином, термінологічна діяльність займає окреме місце в системі 

лінгвістичного забезпечення, продиктоване необхідністю реалізації військово-
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термінологічної функції, а її роль полягає у вивченні та унормуванні військової 

термінології.  

Список використаних джерел: 

1. Військовий Стандарт 01.003.001 – 2018(01) (Видання 1), 

Адміністративна діяльність, Лінгвістичне забезпечення військ (сил) – К.:МОУ, 

ВІКНУ, 2018. – 26 с. 

2. ISO 704 Terminology work – Principles and methods, 2009. – 65 p. 

  

Басараба І.О. (НАДПСУ) 

 

Вмотивованість фразеологічних одиниць у текстах на військову 

тематику 

Наука про фразеологію тісно переплітається з фольклором, відтворює 

колорит національності, а також досліджує особливості використання 

фразеологізмів у різних сферах професійної діяльності людини. Важливим 

питанням є адекватність перекладу фразеологічної одиниці з англійської мови 

на українську особливо у військовій галузі, оскільки допущена помилка може 

призвести до різного роду збитків, як моральних, так і матеріальних. При 

передачі значення фразеологізму в перекладі можливим є те, що у мові 

перекладу або немає словарної відповідності оригіналу, або відповідність є 

неповною. Питання вмотивованості (відповідності значення) фразеологічних 

одиниць знаходиться серед проблем, які до цих пір однозначно не вирішені у 

наукових дослідженнях сучасної лінгвістики. Під вмотивованістю 

фразеологічної одиниці будемо вважати властивість внутрішньої форми 

фразеологізму передавати зміст лексеми, при цьому внутрішня форма є 

буквальним значенням фразеологічної одиниці, основою її мотивації. Останнім 

часом переважає думка, що мотивація значення фразеологічної одиниці 

відбувається через весь образ фразеологізму, тобто через «зашифроване 

значення» повної ситуації реальності, а не лише через значення її складових.  

Одним з найбагатших джерел для збагачення фонду фразеологічних 

одиниць вважається професійна мова. Тому слід зазначити, що фразеологічні 

одиниці та звороти, що існують та застосовуються певними професійними 

групами досить легко і дуже часто переходять до розряду загальновживаних із 

розряду професійних. Фонд фразеологічних одиниць військової тематики є 

досить численним. Фразеологія, що описує реалії сучасної воєнної сфери 

відображає історичне минуле носія мови, специфіку національної культури, а 

також моральні установки та орієнтири представників даної професійної групи. 

Звороти, що слугують для конотації певних явищ військової сфери: 

діяльності під час навчань та бойових дій, озброєння та техніки, відносяться до 

сучасної фразеоматики воєнної сфери. Фразеологізми на військову тематику 

зазвичай володіють негативною чи позитивною оцінкою, що виражається 

експліцитно, а це означає наявність оціночного слова у лексичній одиниці. 

Фразеологічні звороти воєнної сфери застосовуються для оцінки та опису не 

тільки таких якостей як відповідальність, стійкість, сила волі, мужність, а й 
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нерішучість, боягузтво, дурість. Досить велика частина фразеологічних 

одиниць воєнної сфери напряму пов’язані з різноманітними сферами життя 

особистості, що можна пояснити бажанням людини наділяти об’єкти 

зовнішнього світу власними ознаками, а також необхідністю використання 

фразеологізмів у повсякденній діяльності військових підрозділів (побут, умови 

проживання, харчування тощо). 

Березанська О.О. (ВІКНУ) 

 

Компаративний аналіз дієприкметника в українській та англійській 

мовах 

Кoмпаративний аналіз – це метoд дoслідження мов  шляхoм oпанування 

прoцесів взаємoзв’язку, взаємoвпливів, взаємoдії, oкреслення зв’язків і 

віднoшень, визначення подібностей і відмінностей між мовами  різних країн.  

Щoдo українськогo дієприкметника, передусім вартo сказати, щo 

більшість наукoвців інтерпретують йoгo як «змінне, пoхідне від дієслівних 

часoвих фoрм граматичне утвoрення, якому властиві oзнаки дієслoва і 

прикметника». Інакше кажучи, поєднуючи oсoбливості дієслoва і прикметника, 

дієприкметник відзначається пoдвійнoю прирoдoю на всіх рівнях мoви.  

Щoдo oсoбливoстей граматики англійської мови варто зoсередити увагу 

на двoх фoрмах дієприкметника: дієприкметник теперішнього часу (Participle I) 

і дієприкметник минулого часу (Participle II). Дієприкметник в англійській мові 

має багатo спільних oзнак із українським дієприкметником та дієприслівником.  

В українській мoві активні дієприкметники теперішнього часу 

утворюються  від oснoви теперішнього часу перехідних і неперехідних дієслів 

недoкoнанoгo виду дoдаванням суфікса -уч- (-юч-) для дієслів першoї 

дієвідміни і -ач-(-яч-) — для дієслів другої дієвідміни і родових 

прикметникових закінчень. Пасивні дієприкметники пoхoдять тільки від 

перехідних дієслів шляхoм додавання суфікса –ен. Пасивні дієприкметники в 

сучасній українській мoві мають фoрму тільки минулого часу. 

У сучасній англійській мjві  активний дієприкметник теперішньoгo часу 

утвoрюється шляхoм дoдавання закінчення –ing дo oснови дієслoва : doing, 

running, а пасивний дієприкметник теперішнього часу утворюється дієсловом 

have в –ing фoрмі (having done) та be (being given). Дієприкметники які походять 

від дієслів доконаного та недoкoнанoго виду мають категoрії стану. 

Дієприкметники минулого часу які походить від перехідних дієслів завжди 

пасивні, а неперехідних активні за своїм значенням built – побудований,   begun  

- розпочатий but arrived - прибулий 

Отже, вивчення мовних oдиниць в пoрівняльному аспекті сприяє 

поглибленню уявлення прo системність мoви та прoцесу функціонування її 

структурних oдиниць. З oгляду на розбіжності підхoдів дo визначення 

властивостей та oсoбливостей уживання дієприкметника в українських та 

англійських мовах, а також через відсутність чітких відпoвідників в цих 

частинах мoви українській та англійській мoвах виникає неoбхідність їхньoгo 

пoглибленoгo вивчення. 
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Глоба А.М. (ВІКНУ) 

 

Використання лексичних трансформацій  при перекладі 

англомовних текстів 

У сучасному світі розширюються зв’язки між країнами, разом з цим 

зростають вимоги до якості перекладу, а це спонукає до розвитку 

перекладознавства. Основною метою перекладу є досягнення адекватності. 

Адекватний (або еквівалентний) переклад – це переклад, здійснений на такому 

рівні, який є необхідним та достатнім для передачі незмінного змісту за умови 

дотримання відповідного вираження, тобто норм мови перекладу.  

Деякі лінгвісти розрізняють поняття «адекватності» та «еквівалентності» 

перекладу. Термін «адекватний переклад» має дещо ширше значення та 

використовується як синонім «хорошого» перекладу, тобто перекладу, який 

забезпечує необхідну повноту міжмовної комунікації у конкретних умовах. 

Термін «еквівалентність» трактується як смислову спільність прирівнюваних 

одна до однієї одиниць мови і мовлення. 

Завдання перекладу полягає у забезпеченні найефективнішої можливості 

спілкування людей, що говорять різними мовами та можливості міжмовної 

комунікації. 

Для того, щоб створити повноцінний переклад, перекладач повинен 

враховувати характерні особливості творів автора тексту (джерела інформації) 

та одержувачів (рецепторів) інформації, для яких власне призначається цей 

текст, їх знання і досвід, які відображаються у повідомленні, характер і 

особливості сприйняття людей, яким адресовано переклад, та інші аспекти 

міжмовної комунікації, які спричиняють вплив на хід та результат 

перекладацького процесу. Саме цій меті у процесі перекладу слугує 

використання перекладацьких трансформацій. 

Перетворення, за допомогою якого відбувається перехід від одиниць 

оригіналу до одиниць перекладу, називають перекладацькими 

трансформаціями.  

Кваліфікований переклад має на меті досягнути комунікативно-

прагматичної рівноцінності текстів оригіналу і перекладу. Для цього у 

перекладі можуть застосовуватися прагматично зумовлені трансформації. 

Наприклад, Я. І. Рецкер виділяє 7 основних різновидів лексичних 

трансформацій: 

1. Диференціацію значень 

2. Конкретизацію значень 

3. Генералізацію значень 

4. Смисловий розвиток 

5. Антонімічний переклад 

6. Цілісна перебудова 

7. Компенсація втрат у процесі перекладу 

За визначенням В.І. Карабана, перекладацькі лексичні трансформації – це 

різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з 
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метою адекватної передачі їх семантичних, стилістичних та прагматичних 

характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій 

культури мови перекладу. Лексичні трансформації застосовують у тих 

випадках, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу 

не доречно використовувати у перекладі з причин невідповідності з точки зору 

значення і контексту. 

З точки зору В. І. Карабана, розрізняють такі лексичні трансформації: 

1) конкретизацію значення слова; 

2) генералізацію значення слова; 

3) додавання слова; 

4) вилучення слова; 

5) заміну слова однієї частини мови на слово іншої частини мови; 

6) перестановку слова. 

 

Глущенко О.Ю. (ВІКНУ) 

 

Термінологічні модулі сат-систем: аналіз та перспективи 

застосування У ЗСУ 

Мета дослідження. Аналіз термінологічних модулів CAT-систем та їх 

перспектив застосування у Збройних Силах України. 

Актуальність дослідження. Оскільки на cьогоднiшнiй дeнь Україна бeрe 

активну учаcть у мiжнародному cпiвробiтництвi з країнами НАТО, офіцерам-

філологам Збройних Сил України необхідно здійснювати письмові переклади 

вeликої кiлькості cтандартiв НАТО та iнших рiзноманiтних докумeнтiв з 

англійської мови українcькою з метою їх подальшого впровадження в Збройні 

Сили України. З метою прискорення процесу перекладу сучасний офіцер-

філолог постійно використовує CAT-системи, адже вони дозволяють 

здійснювати переклади швидко, якісно та ефективно. 

Виклад основного матеріалу. CAT-системи – це системи 

автоматизованого перекладу, що побудовані на основі технології пам’яті 

перекладів. CAT-сиcтeми зручнi у викориcтаннi, адже вони полегшують процес 

перекладу та не позбавляють перекладача ключової ролі в ньому. 

Саме ці системи стали нeзамiнним iнcтрумeнтом дiяльноcтi пeрeкладача 

завдяки цiлій низці пeрeваг, а cамe: 

 можливість роботи з документами будь-якого формату;  

 оптимiзацiя eфeктивноcтi cпiльної роботи;  

 збiльшeння продуктивноcтi пeрeкладу;  

 зниження часових та трудовитрат;  

 гарантія того, що документ перекладено повністю та якісно; 

 забезпечення одноманітності термінології та її cиcтeматичнe повторнe 

викориcтання;  

 автоматичний пошук за cловником;  

 можливість зберігання бази даних перекладів для їх повторного 

використання при роботі над іншими документами;  
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 наявність функції суміщення ТМ та машинного перекладу;  

 cпрощeння рeдагування та корeктури пeрeкладеного тексту в цілому;  

 відсутність необхідності повторного форматування перекладеного 

тексту. 

САТ-системи роблять переклад інтерактивним процесом між людиною та 

комп’ютером, оскільки обмін інформацією, яка вже є в системі, та якою володіє 

офіцер-філолог, під час перекладу визначається як коло взаємодії. CAT-система 

розбиває текст на окремі сегменти. Саме така форма представлення тексту 

допомагає офіцеру-філологу краще сприймати вихідний текст та полегшує 

процес перекладу цільовою мовою. У програмi кожен cегмент вихідного тексту 

виводитьcя в cпецiальнiй рамцi та одразу аналiзуєтьcя на збiг з пам'яттю 

перекладiв, а при певному вiдcотку збiгу видаютьcя варiанти перекладу. У cвою 

чергу, перекладач пiдтверджує запропонований варiант, коригує його на cвiй 

розcуд, або повнicтю вводить самойстійно перекладений ним cегмент в іншу 

рамку, що знаходиться поруч з рамкою з вихiдним текcтом. 

Таким чином, в процесі пошуку сегментів в новому текcтi, якi були 

перекладені ранiше, програма автоматично пропонує варiант перекладу, 

оскільки вcя оcновна чаcтина CAT-систем працює за допомогою пам'ятi 

перекладів.  

Пам’ять перекладів - це база даних, яка постійно фіксує перекладені 

сегменти або фрагменти тексту як вихідною, так і цільовою мовами та зберігає 

їх для подальшого використання. Пам'ять перекладів нічого не перекладає сама 

по собі, вона лише є допоміжним засобом при перекладі. Пам’ять перекладів 

працює за принципом накопичення: під час процеcу перекладу в пам’яті 

перекладів зберiгаєтьcя вихiдний cегмент тексту та його переклад. При обробцi 

нового текcту, що надiйшов на переклад, cиcтема порiвнює кожен схожий 

варіант перекладу зi збереженими в базi cегментами. Якщо iдентичний або 

подiбний до вихiдного cегмент тексту був знайдений, то переклад цього 

cегменту вiдображаєтьcя разом з перекладом iз зазначенням збiгу в вiдcотках, 

причому відсоток збігу може бути нижчим за 100% (такі збіги отримали назву 

"fuzzy match"). Такі запропоновані системою сегменти можна прийняти або 

відхилити. Пам’ять перекладів постійно пропонує речення або ж навіть цілі 

абзаци, але вони додаються до кінцевого перекладу лише за умови 

підтвердження дії безпосередньо офіцером-філологом. Таким чином, офіцеру-

філологу залишаєтьcя тільки переклаcти новi cегменти та вiдредагувати тi, що 

чаcтково збiгаютьcя. Кожна змiна або новий переклад зберiгаютьcя в пам’яті 

перекладів. В результатi немає необхiдноcтi двiчi перекладати одне i те ж 

речення. Виходячи з вищезазначеного прийняття рішення про вибір варіанта 

перекладу повністю зажить від офіцера-філолога: це є основною відмінністю 

CAT-систем від систем машинного перекладу, де остаточне рішення приймає 

машина. 

Багато САТ-програм дають змогу підключати до процесу перекладу 

термінологічні бази для автоматичного пошуку та підставляння перекладів 

глосарних термінів (іноді для цього застосовують додаткові модулі або 
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програми, наприклад Mul ti term для Trados). Кожного разу, коли система 

знаходить термін, який вже є у термінологічній базі, вона позначає його 

відповідною заливкою. Термінологічна база дозволяє уникнути невідповідності 

в термінології та забезпечити її одноманітність. Окрім того, термінологічну 

базу можна постійно розширювати, вдосконалювати та оновлювати, оскільки 

САТ-системи мають засіб для додавання глосарних термінів з наявних у 

офіцера-філолога старих перекладених файлів. Така термінологічна база 

полегшить процес перекладу кожного наступного подібного до попереднього 

документа. 

Відділам, управлінням та департаментам Мiнicтeрcтва оборони України 

та Гeнeрального штабу Збройних Сил України, які займаються міжнародним 

співробітництвом, а також науково-дослідним центрам Збройних Сил України 

буде доцільно використовувати САТ-системи, оскільки дані системи мають 

зручний інтерфейс, підтримують будь-який формат файлу, мають функцію 

організації колективної роботи для управління проектом для перекладу та 

здійснення контролю за процесом виконання перекладу. САТ-системи слід 

також застосовувати у лінгвопедагогічній діяльності військових вищих 

навчальних закладів. Курсантів ВВНЗ за спеціальністю «переклад» слід навчати 

працювати з даними системами для подальшого їх застосовування під час 

здійснення письмового перекладу. Окрім того, не можна не відзначити, що 

володіння згаданими системами входить до інструментального компоненту 

перекладацької компетентності перекладача а отже є невід’ємним компонентом 

фахової підготовки фахівця з перекладу. 

Висновки. Таким чином, ефективність використання CAT-систем 

полягає у їх застосуванні при перекладі стандартів НАТО та інших документів, 

оскільки термінологія в них постійно повторюється. Чим більше перекладів 

виконує офіцер-філолог, тим більшими стають пам’ять перекладів та 

термінологічна база, і тим більше вони полегшують виконання перекладу 

великих за обсягом документів та сприяють підвищенню ефективності та 

продуктивності офіцера-філолога. Пам'ять перекладів та термінологічна база 

дозволяють досягти одноманітності та уніфікації термінологічних та 

стилістичних ознак документів. Усе це означає, що кожний наступний 

документ, подібний до попереднього, буде кращої якості, і при цьому офіцер-

філолог витрачатиме менше часу на його переклад. 

 

к.пед.н. Гребенюк Л.В. (ВІКНУ) 

 

Гармонізування військової термінології – виклик впровадженню 

стандартів НАТО 

НАТО є багатонаціональною організацією, що об’єднує діяльність 

військовослужбовців та цивільних осіб для досягнення спільних військово-

політичних цілей. Військові стандарти розробляють (приймають) на основі 

стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО, 

передового досвіду, сучасного рівня розвитку науки і техніки та кращої 
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практики. У широкому розумінні, поняття «спільної мови» є одним з ключових 

факторів успіху міжнародного співробітництва з військової стандартизації, що 

орієнтовано на поглиблення співробітництва з НАТО та державами-членами 

НАТО з метою досягнення рівня, необхідного для повноцінної євроатлантичної 

інтеграції нашої держави. 

Військова термінологія є невід’ємною частиною інформаційних потоків і 

поширюється на терміни та терміносполуки, застосовні для позначання 

спеціальних понять галузей сектору безпеки і оборони. Пришвидшення 

впровадження військових стандартів НАТО ставить на особливий щабель 

гармонізування військової термінології та запровадження термінологічних 

стандартів та словників термінів. Прийняття таких термінологічних стандартів 

зближує розуміння термінів, гармонізує поняття й сприяє обміну інформацією. 

У процесі здійснення лінгвістичної експертизи військових стандартів 

було виявлено, що існують певні суперечності між підходами до унормування 

та гармонізації термінів і визначень у таких документах. Розроблення 

україномовних та двомовних термінологічних стандартів неможливе без чітко 

визначеного єдиного алгоритму термінологічної роботи та розуміння процесу 

відбору та систематизації термінів. Питання гармонізації військової 

термінології є необхідним та своєчасним, оскільки створення єдиної процедури 

термінологічної діяльності у будь-якій галузі військової сфери є основою для 

розроблення інших стандартів, а в подальшому, сприятиме досягненню 

взаємосумісності підрозділів ЗС України з підрозділами держав-членів та 

партнерів НАТО. 

Таким чином, різні підходи до організації роботи з підготовки 

термінологічних стандартів створюють неточності у вживанні військової 

термінології різних галузей, що в подальшому негативним чином впливає, як на 

підготовку документації, так і на практичну складову окресленого питання та 

сповільнюється процес досягнення взаємосумісності з державами-членами 

НАТО, подальшу роботу і виконання завдань у цьому напрямку.  

Єдиний понятійний апарат – шлях до взаємосумісності з державами-

членами НАТО. 

Гудзь К.О. (ВІКНУ) 

 

Порівняльно-зіставний аналіз при перекладі іншомовних текстів 

Автори Каламбет, Іванов, Півняк дають визначення порівняльно- 

зіставному аналізу як “комплекс заходів, що поєднують у собі процес й 

результат порівняння різних досліджуваних явищ та факторів з іншими задля 

виявлення специфіки предмету пізнання”. Нижче запропановано розглянути 

детальне визначення цього багатокомпонентного терміну. 

Згідно авторів аналіз входить до загальних методів дослідження, які 

використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях 

дослідження. Як правило, аналіз розглядають у поєднанні з синтезом, адже 

вони є взаємодоповнюючими компонентами. Аналіз передбачає роздроблення 
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цілого на складові елементи, тобто виділення ознак предмету для вивчення їх 

окремо як частини єдиного цілого. 

Аналіз — розкладення, членування чогось цілісного на складові 

елементи, властивості, відношення, аспекти, підсистеми для подальшого 

поглибленого розгляду кожного з них. 

В методологічному плані аналіз є таким способом дослідження об’єкта, 

що полягає у виокремленні його частин, властивостей, відношень тощо з метою 

їх самостійного вивчення. В результаті отримуються часткові, абстрактні, 

неповні знання, оскільки поза увагою залишається взаємозв’язок частин. 

Порівняння - це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 

установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження 

загального притаманного, що може бути властивим двом або кільком об’єктам 

дослідження. 

Ана́ліз порівня́льний (від грец. αναλυσις — «розклад») — 

загальнонауковий метод пошуку і виявлення схожості/розбіжності однотипових 

властивостей (ознак, змін, тенденцій розвитку) досліджуваних об’єктів на 

основі зібраних статистичних даних або емпіричних досліджень. 

Зіставний метод використовується в разу потреби встановити відмінності 

і подібності мов під час здійснення лінгвістичного опису. Зіставний метод— 

сукупність прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з 

іншою мовою з метою виявлення її специфіки. Головним його предметом є 

дослідження структури мови в її подібностях і відмінностях. Зіставний метод 

спрямований передусім на виявлення відмінностей між зіставлюваними 

мовами, він ніби є зворотним боком порівняльно-історичного: якщо 

порівняльно-історичний метод має на меті встановлювати відповідності, то 

зіставний насамперед шукає відмінності. 

 

Дудник Я.О. (ВІКНУ) 

 

Аналіз електронних ресурсів військового перекладача 

З моменту отримання незалежності у 1991 році, Україна почала активно 

співпрацювати з іншими державами, органами та організаціями. Постала 

проблема адекватного та ефективного перекладу під час проведення будь-яких 

заходів міжнародного співробітництва. Збройні Сили України (ЗСУ) та інші 

формування сектору національної безпеки і оборони повинні мати 

підготовлених професіоналів для забезпечення виконання письмового 

перекладу, підготовки вербальних і особистих нот, особистих листів, пам'ятних 

записок і меморандумів, що в свою чергу є важливою складовою заходів 

міжнародного співробітництва.  

Актуальність наукового дослідження обґрунтована зростаючою потребою 

у кваліфікованому перекладацькому супроводженні заходів міжнародного 

співробітництва Міністерства оборони України (МОУ) та Генерального штабу 

Збройних Сил України (ГШ ЗСУ), а також у забезпеченні процесу листування 

та перекладу і опрацюванні документів країн НАТО та ЄС. 
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Використання електронних технологій в практичній діяльності 

перекладачів – це не тільки вимога часу, це ще і непроста психологічна 

проблема, з якою зустрічаються перекладачі різних рівнів та різних поколінь, 

вони змушені змінювати вже сформовані звички та погляди. Для того щоб бути 

конкуренто спроможними, сучасні перекладачі повинні не тільки добре знати 

іноземну та рідну мову, але і володіти професійними компетенціями, вміти 

працювати з технічними засобами та електронними ресурсами перекладача. Всі 

електронні ресурси можна умовно поділити на дві групи. Перша містить в  собі 

широковідомі програми та функції текстового редактора загального 

призначення, які розраховані на широкий круг користувачів і допомагають 

перекладачам вирішувати додаткові та допоміжні задачі. До другої групи 

можна віднести програми, які в основному орієнтуються на перекладачів. Це 

словники, глосарії, енциклопедії, довідники, стилістичні керівництва, онлайн 

архіви газет та журналів, які мають альтернативні друковані екземпляри, але на 

відміну від останніх дозволяють швидше проводити пошук інформації, що 

регулярно оновлюються. Електронні системи дозволяють значно прискорити 

процес перекладу і значно покращити його якість, швидко виконувати 

перевірку роботи, а також відбирати найкращі варіанти перекладу з переліку 

можливих. 

Зарицька А.І. (ВІКНУ) 

 

Фемінітиви в українському мовленні – традиції вживання й творення 

Насправді фемінітиви в українській мові — явище не нове і не данина моді, 

як часто вважають, вони властиві українській мові. Дослідниця історії 

українських фемінітивів Марія Брус вказує, що виникнення жіночих номінацій 

сягає ще дописемної доби.  

Найдавніші писемні пам’ятки фіксують перший фемінітив — княгиня. До 

складу першого українського друкованого словника - «Лексиса» Лаврентія 

Зизанія 1596 року —  увійшли сім жіночих найменувань (горбата, дочка, 

медведиця, молодиця, невістка, скорчена, сляка). Із часом їхня кількість постійно 

збільшувалася. У «Словарі» Бориса Грінченка (1907–1909 рр.) наявно вже 935 

найменувань осіб жіночої статі. А найбільший український словник СУМ в 11 

томах (1970–1980 рр) містить близько 3500 фемінітивів.  

Значна кількість науковців, наприклад Іван Огієнко та Михайло Гінзбург, 

стверджують, що гендерні мовні особливості були витіснені з української мови у 

30-х рр. ХХ ст. під впливом російської, однак поступово почали відновлюватися з 

1991 року. Довгий час у нашій мові, як і в інших багатьох сферах, переважав 

андроцентризм (культурна традиція, що визначає чоловічу стать як 

першочергову, головну). Сьогодні в результаті поширення гендерної рівності 

цілком природно, що й мова прагне до гендерного балансу. Це відображає 

соціальні зміни й одночасно визначає менталітет мовців - як індивідуальний, так і 

національний.   

Сплеск використання i творення нових фемiнiтивiв вiдбувся після 

Революцiї Гiдностi. Чимало жінок почали обiймати посади, якi ранiше їм були 
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недоступнi. Уряд відмінив наказ про заборону на 458 професій для жінок, а 

тому офіцерка, штурманка, снайперка, військовичка, службовиця, пілотеса, 

машиністка та десятки інших професій, котрі раніше вважалися традиційно 

чоловічими, поступово опановуються жінками та стають нормою нашого 

життя. Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарьов вважає, що 

в літературній мові такі слова мають місце: «Багато фемінітивів уже 

зафіксовано у словниках. Щодо решти - це питання часу». 

Варто зауважити, що фемінітивами є не лише слова на позначення 

професійної приналежності жінок, а й слова, які позначають сімейний стан 

жінок, наприклад: сестра, онучка, донька. Світ змінюється, жінки здобувають 

дедалі більше прав, стають редакторками, журналістками, дослідницями, 

офіцерками, професорками. І мова, як жива система, також змінюється. 

Отже, фемiнiтиви – це хороший iнструмент показати, що жiнка в Українi 

є активною дiячкою у всiх суспiльних процесах. Ці слова затребувані і їх 

застосування торуватиме шлях для більш системних змін. 

 

к.пед.н., доц. Златніков В.Г. (ВІКНУ) 

к.філос.н. Соколіна О.В. (ВІКНУ) 

 

Формування професійно-орієнтованої іншомовної компетенції у 

письмі 
З лінгвістичної точки зору письмо – це “додатковий до звукового 

мовлення засіб спілкування за допомогою графічних знаків, шо дозволяють 

фіксувати інформацію для передачі її на відстань для зберігання у просторі та 

часі” (Ахманова О. С., 1969, с. 323). У методиці викладання іноземних мов 

письмо – це не лише знакова система фіксації мови, що дозволяє передавати 

інформацію у просторі та закріплювати її у часі, але й продуктивний вид 

мовленнєвої діяльності, який забезпечує висловлення думки у графічній формі. 

У свою чергу, компетентність у письмі (КП) – це здатність реалізувати 

комунікацію у письмовій формі в життєво важливих для певного віку сферах і 

ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання. КП передбачає, 

що мовець уміє планувати, здійснювати і коригувати власну комунікативну 

поведінку під час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних 

типах письмових висловлювань відповідно до конкретної ситуації спілкування 

(контексту), мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно правил 

спілкування у цільовій національно-культурній спільноті. 

КП ґрунтується на складній і динамічній взаємодії відповідних умінь, на-

вичок, знань і комунікативних здібностей особистості. Успішність формування 

КП залежить від рівня розвитку вмінь у письмі, сформованості мовленнєвих 

навичок, обсягу набутих і засвоєних знань про цей вид спілкування та 

динамічної взаємодії зазначених складових на основі загальних комунікативних 

здібностей. 

На формування КП також впливає ступінь розвитку у слухачів 

інтелектуальних умінь, наприклад орієнтування у читачеві та ситуації, в якій 
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сприймається написаний текст, прогнозування реакції читача; планування й 

програмування (укладання розгорнутої смислової програми) мовленнєвих 

висловлювань; логічної побудови висловлювання, аргументування, 

узагальнення тощо; усвідомлення і контролю операцій письма та ін., 

навчальних умінь, наприклад використання електронних засобів навчання та 

організаційних умінь, наприклад самостійного учіння. 

Крім того, для КП важливі компенсаторні вміння – уміння виходити із 

складного положення в умовах дефіциту мовних засобів під час передавання 

іншомовної інформації у письмі. Це, наприклад, уміння перефразувати 

висловлювання, висловити складну думку за допомогою простіших мовних 

засобів, спиратися на текст з метою пошуку необхідної інформації тощо. 

Щодо мовленнєвих навичок письма, то у КП розрізняють так звані 

технічні навички письма – графічні й орфографічні; мовленнєві навички письма 

– лексичні, граматичні, а також навички розуміння і вживання засобів 

міжфразового зв’язку. 

Іващишин Д.К. (ВІКНУ) 

 

Шляхи гармонізації термінології зі стратегічних комунікцій: досвід та 

перспективи 

Наприкінці ХХ і початку XXI століття, технології та інформаційний 

простір швидко змінювалися, також змінювалися і засоби забезпечення 

державних інтересів. Акцентуючи увагу на засоби комунікації та взаємодії, 

можна зіткнутися з основною проблемою «узгодження термінів». Оскільки 

Україна не є передовою країною у сфері розвитку стратегічних комунікацій, 

варто переглянути та, можливо, взяти до уваги досвід країн-членів НАТО, що 

дасть можливість дати назву відносно новим для України органам, процесам та 

продуктам, пов’язаних зі стратегічними комунікаціями.  

Одним з основних векторів дослідження та напрямків роботи буде 

вивчення іноземної термінології, як і її переклад та гармонізація. Подібний крок 

є черговою необхідністю перед безпосереднім вивченням досвіду інших країн.  

Базовим і життєво необхідним елементом лінгвістичного забезпечення у 

подібних випадках буде військово-термінологічна діяльність. Перш за все, 

треба розглянути документи, що мають прямо чи безпосередньо належать до 

конретної сфери, у нашому випадку – стандарти НАТО. Таким документом є 

«Improving NATO Strategic Communications Terminology».  

В Україні існує понад 700 чинних термінологічних стандартів. Однак, 

наука не стоїть на місці, тому з’являються й нові поняття, які потребують нових 

термінів, створених на національному мовному підґрунті або запозичених з 

інших мов разом із поняттям. У кінцевому випадку, весь процес вимагає 

узгодження термінології, тобто необхідно зробити позначення одного поняття у 

різних мовах такими термінами, які відтворюють ті ж самі чи подібні ознаки 

або мають ту чи мало відмінну форму. 

Таким чином, виникає потреба у кваліфікованому здійсненні 

лінгвістичного забезпечення, а саме військово-термінологічної діяльності у 
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таких сферах (спираючись на досвід країн-членів НАТО): зв'язки з 

громадськістю; публічна дипломатія та військова підтримка публічної 

дипломатії; внутрішня комунікація; зв’язки зі ЗМІ; інформаційні операції; 

психологічні операції; інформування про ситуацію; розвідувальне забезпечення 

проведення інформаційних заходів; демонстрація сили; введення в оману; 

прихованість проведення операцій; фізичний вплив на інформаційну 

інфраструктуру; протиборство в електромагнітному просторі; дії в 

кіберпросторі, включаючи соціальні мережі; інформаційні заходи 

міжнародного військового співробітництва; залучення ключового лідера; 

інформаційна складова цивільно-військового співробітництва. 

  

Кельман А.В. (ВІКНУ) 

Костик О.І. (ВІКНУ) 

 

Типологія комунікативних вправ 

Аналіз теорії і практики застосування вправ для навчання говорінню 

спонукає нас до висновку, що раціональний підхід до побудови системи 

навчальних дій повинен бути диференційованим і справді комунікативним. 

Система не може будуватися на базі одного виду вправ, тому що методист 

повинен подбати про розвиток цілого комплексу психолінгвістичних 

механізмів породження висловлення. Система повинна будуватися на 

монофункціональній вправі. Які ж вимоги, на нашу думку, треба пред’явити до 

комунікативних вправ? 

Часто доводиться спостерігати, як курсанти, навчившись досить жваво 

оперувати тим чи іншим матеріалом в процесі виконання вправ, виявляються 

зовсім безпомічними, коли їм доводиться використовувати той самий матеріал 

для вираження своїх думок у реальному спілкуванні. Отже, потрібний 

додатковий арсенал засобів, що підводить тих, хто навчається до вільного 

володіння мовою. Потрібно, щоб природно диференціювалися і типи вправ, 

Мікросистема комунікативних вправ 

Комунікативну мікросистему вправ складають, на нашу думку, наступні 

групи вправ: 

1) респонсивні (від англ. response – відповідь, відгук); 

2) ситуативні, що включають навчально-мовні і проблемні ситуації, інші 

види ситуативно спрямованих вправ. Основна одиниця навчання – 

фрагментарне висловлення, суть операції – у реакції курсантів на опис ситуації, 

що містить стимул до мови; 

3) репродуктивні, що включають переказ, повідомлення, інформацію. 

Одиниця навчання – монологічна єдність; 

4) дескриптивні, що включають опис візуальних матеріалів (картинок, 

кінофільмів). Основна одиниця навчання – монологічна єдність, суть операції – 

у перекладанні на звуковий код зорового ряду існуючого змісту; 

5) дискутивні, що включають навчальну дискусію і коментування. 

Одиниця навчання – зв’язне висловлення різної довжини, суть операції – у 
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реакції на деяку експозицію, що стимулює курсантів до вираження свого 

відношення до неї; 

6) композиційні, що включають усні твори курсантів з опорою на даний їм 

матеріал (наприклад, тлумачення прислів’я), вільна розповідь і ін. Одиниця 

навчання – розгорнутий монолог; 

7) ініціативні, що включають рольові ігри, «інтерв’ю», «прес-

конференції», різні види імпровізацій. Одиниці навчання – речення, 

фрагментарне висловлення, суть операції – у вербалізації внутрішнього 

стимулу до організації спілкування; 

8) ігрові, що включають різного роду ігри. 

Всі комунікативні вправи варто також розділити на два класи: 1) умовно-

мотивовані вправи (наприклад: реактивні, умовна бесіда) і 2) реально-

мотивовані вправи (наприклад: навчальна дискусія, коментування, усний твір і 

ін.). Перші мають всі особливості комунікативних вправ: при їхньому 

виконанні має місце нерегульована активізація мовного матеріалу, що не 

спрямована конкретно. В самій процедурі їхнього виконання присутня деяка 

умовність, неприродність, а мовний стимул носить штучний, навчальний 

характер. У комунікативних вправах другої групи мотивація мовних актів 

майже реальна (наприклад: коментування, навчальна дискусія). Тут досягається 

ступінь наближення мовних дій до того, що має місце в природному, реальному 

спілкуванні, найвищий в порівнянні з усіма іншими вправами. Єдина 

відмінність полягає в тому, що комунікація за допомогою вправ відбувається на 

іншомовному матеріалі, а не рідною мовою. 

При роботі з комунікативними вправами реально-мотивовані повинні йти 

за умовно-мотивованими. 

Список використаних джерел: 

1. Георгій Крючков Стратегія навчання іноземних мов в Україні / Іноземні 

мови в навчальних закладах. – №1-2. – 2002. – 192 с. 

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. 

наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт. 2003. – 273с. 

 

Карпенко В.Ю. (ВІКНУ) 

 

Роль метафори у військовому дискурсі та її переклад 

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 
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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. 

Переважання військової концептуальної метафори в сучасному 

військовому дискурсі обумовлене конфліктністю мислення сучасної людини у 

світі глобалізації, що призводить до серйозних проблем у сприйнятті і 

розумінні інформації. 

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, 

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 у позначенні військових операцій, навчань, програм, дій, а також різних 

служб і підрозділів. Зокрема, сюди можна віднести моделі бойових літаків: 

«Jaguar», «Raptor», «Scorpion»; вертольотів: «Tiger», «BlackHawk», 

«SuperCobra»; військові операції: «Грім», «Буря в пустелі». Не викликає 

сумнівіву і той факт, що створення терміну-метафори є творчим та динамічним 

процесом, що принципово важливо для зрозуміння сутності самого процесу 

присвоєння назв новим об'єктам та явищам.  

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. 
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Таким чином, концептуальна метафора виступає засобом представлення 

концептуального змісту воєнного дискурсу, охоплюючи комплекс 

лінгвістичних та нелінгвістичних знань і виступаючи не просто як інструмент 

опису та оцінки дійовості, але і як засіб її пізнання. Про концептуальну 

метафору можна говорити як про певну когнітивно-комунікативну модель, яка 

переслідує цілі оптимальної репрезентації певних розумових просторів у 

рамках військового дискурсу. 

 

Косяк В.П. (ВІКНУ) 

 

Здійснення лінгвістичного аналізу технічних настанов 

На сьогоднішній день спостерігається стрімкий розвиток виробництва 

озброєння та військової техніки (ОВТ). Нові зразки озброєння активно 

пропонуються на міжнародних ринках. Відбувається поставка ОВТ з країн 

членів НАТО до України. Як наслідок, виникає потреба у здійснені 

лінгвістичного забезпечення військ. Саме тому з’являється необхідність у 

перекладі технічних настанов, особливу увагу необхідно приділити здійсненню 

лінгвістичного аналізу тексту (ЛАТ).  

ЛАТ допоможе краще зрозуміти та виявити структурно-смислову єдність 

та інтерпретацію упорядкування мовних засобів для вираження смислу. Адже 

смисл одного й того ж самого тексту не завжди однаково сприймається різними 

людьми. Для того щоб запобігти різній інтерпретації, проводять 

лінгвосмисловий аналіз, тобто здійснюють лінгвістичний аналіз тексту. Окрім 

того, досліджуються основні ознаки тексту, такі як цілісність, зв’язність, 

лінійність, інформативність та структурно-смислова завершеність. Без 

розуміння та знання цих аспектів неможливе адекватне смислове сприйняття та 

розуміння інформації перекладачем. 

Оскільки технічні настанови являються науковими текстами, то 

необхідно звертати увагу на певні особливості, які їм притаманні. Зокрема, для 

них характерна загальнонаукова та спеціальна термінологія, велика насиченість 

іншомовними запозиченнями, абревіатурами, висока частотність вживання 

обмеженої кількості видо-часових форм дієслова. Також, для них притаманні 

певні граматичні особливості, що виявляються як на морфологічних, так і на 

синтаксичних зрізах. Метафори у таких текстах втрачають свою образність 

через поширення у науковому обігу. 

Отже, технічна настанова, як різновид тексту наукового стилю, має свою 

специфіку щодо зовнішнього оформлення, авдиторії, для якої вона призначена, 

певних мовних особливостей. Беручи до уваги той факт, що на сьогоднішній 

день все доволі складніше провести межу між текстами наукового та інших 

стилів, глибоке знання правил побудови та детально проведений лінгвістичних 

аналіз допоможе визначити та більш детально розібратися у тому, які саме 

мовні особливості притаманні технічним настановам, що, в свою чергу, 

сприятиме правильному розумінню смислу та його точній передачі при 

перекладі.  
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Лаврик А.П. (ВІКНУ) 

 

Особливості воєнно-політичного стилю тестів 

 У своєму досліджені воєнно політичних текстів Нікіфорова О.М. 

прийшла до висновків, що «воєнно-політичні тексти виконують настановчо-

інформативну функцію повідомлення про стан державної політики 

національної безпеки, діяльність збройних сил, оборонну політику держави, 

огляд та аналіз обороноздатності держави, висвітлення аспектів урегулювання 

офіційних відносин між представниками оборонних відомств різних країн, а 

також імперативну функцію спонукання до дії, оскільки зміст документів є 

обов’язковим до виконання для тих, кому вони адресуються. Тексти військово-

політичної тематики належать до офіційно-ділового стилю, оскільки 

функціонують у сфері офіційно-ділових відносин і характеризуються такими 

рисами, властивими для цього стилю як офіційність, не  особистісний характер, 

об’єктивність і без емоційність». 

Змістовне наповнення даних текстів представляється загальновійськовою, 

суспільно-політичною та лексикою ділового спілкування, що представлена 

військовими та політичними термінами, стандартними стійкими висловами, та 

кліше, визначає приналежність текстів до таких підстилів, як законодавчий, 

дипломатичний та адміністративно-канцелярський. 

Нікіфорова також вважає, що «спосіб викладення текстів військово-

політичної тематики відзначається логічністю, послідовністю і точністю 

викладу фактів, документальністю, об’єктивністю оцінок та емоційно-

експресивною нейтральністю. Сфера призначення даних тестів (воєнна 

політика, стратегічне планування, сектор національної безпеки і оборони, 

міжнародне військове співробітництво та миротворча діяльність) визначає 

широке коло адресантів: військові, політики, дипломати, аналітики, науковці, 

фахівці у галузі військового будівництва, національної стратегії та оборони, 

журналісти, громадяни». 

Предметом мовлення текстів військово-політичної тематики є політика по 

відношенню до військової дійсності, яка далі, в залежності від жанру, 

конкретизується: національна безпека, оборонне планування, військове 

будівництво, міжнародні операції з підтримання миру і безпеки тощо. Роль 

смислового ядра мовленнєвого твору для теми тексту забезпечується 

семантичним повтором. Повторення слів, значень, конотативного смислу, що 

підтримує міжрівневі відношення в межах поля або відображає головну 

інформацію у творі, складає тематичну сітку або тематичне поле тексту. Склад і 

структура тематичного ланцюжка в текстах військово-політичної тематики 

значною мірою визначається вимогами офіційно-ділового стилю, в межах якого 

ці тексти функціонують. Відповідно до функціонально-стилістичного підходу 

текст розглядається як семантичний простір реалізації мовних одиниць. 
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Наявність теми в текстах військово-політичної тематики виражається через 

відповідні лексичні номінації. Тема – це той фактор, який визначає значення 

усієї термінологічної лексики. Тому, в залежності від тематики тексту, можна 

визначити коло військової лексики, що переважає у ньому. 

 

Литвиненко Д.С. (ВІКНУ) 

 

Мовні засоби відображення комунікативних стратегій у вищого 

військового керівництва сша та великобританії: прагматичний та 

перекладацький аспекти 

На воєнно-політичному та політичному рівнях комунікативні стратегії 

являють собою один з найважливіших методів впливу на цільову аудиторію та 

встановлення з нею необхідної діалогової взаємодії. Метою цього впливу є 

зміна уявлення про світ, системи цінностей та поведінки адресата щоб досягти 

поставлених цілей.  

Серед вищого військового керівництва найчастіше застосовуються 

кооперативні стратегії, що направленні на створення взаєморозуміння та 

налагодження співпраці між комунікантами для досягнення спільної мети 

(стратегія компромісу) та конфронтаційні стратегії, що полягають в агресивних 

діях щодо співрозмовника (виведенні його з рівноваги, дискредитації та 

провокуванні). Вибір комунікативної стратегії залежить від наступних 

факторів: національно-етнічна належність комунікантів, їх соціальний статус, 

рівень знайомства, стать, релігія, а також політичні погляди. Різноманіття 

комунікативних ситуацій, через яке мовленнєва поведінка зазнає постійних 

змін в залежності від контексту розмови, вплинуло на гнучкість та динаміку 

комунікативних стратегій.   

На міжнародній арені комунікативні стратегії є невід’ємним аспектом 

створення взаємодії між мовцями. Складнощі при відображенні 

комунікативних стратегій вищого військового керівництва США та 

Великобританії полягають у визначенні перекладачем необхідних мовленнєвих 

дій на конкретному етапі спілкування, розумінні ним певних вербальних та 

невербальних ознак комунікацій, а також у вмінні з точністю передати посил.  

Дане дослідження є актуальним саме тому, що мовні засоби відображення 

комунікативних стратегій є не до кінця вивченими та потребують створення 

готових перекладацьких рішень для того щоб полегшити перекладачу 

виконувати свої обов’язки. 

Мазуренко О.В. (ВІКНУ) 

 

Синтаксис текстів 

Важливою складовою дослідження синтаксису є його синтаксичні 

одиниці: речення, словосполучення і мінімальна синтаксична одиниця. 

Речення є предикативною (лат. praedicatum — сказане) одиницею, 

оскільки його зміст через модально-часові параметри (ірреальність, 

спонукальність, бажальність, теперішній, минулий, майбутній час) 
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співвідноситься з дійсністю. Речення є основною та найбільшою синтаксичною 

одиницею в мовній системі. Для прикладу візьмімо такі речення: Вийшла в поле 

руська сила, корогвами поле вкрила (І.Франко); Хто вам сказав, що я слабка, що 

я корюся долі? (Леся Українка); Поминули літа. Зацвітає Шевченкова круча (А. 

Малишко); Тоді, схилившись наді мною, сиділа ніжна Мавка цілу ніч (П. 

Воронько). 

Словосполучення – це непредикативна синтаксична одиниця, яка лише в 

складі речення як одиниці повідомлення є його компонентом. 

Речення (як предикативна одиниця) і словосполучення (як 

непредикативна одиниця) відрізняються своїм кількісним складом компонентів 

(реченням може бути й одне слово), для порівняння: Світає.; Вечір.; Тихо.; 

слухати музику; сонячний ранок; батько і мати. 

Мінімальна синтаксична одиниця. Така одиниця функціонує лише в 

межах речення чи словосполучення, а це значить, що вона є їхнім складником. 

Її виділяють беручи до уваги синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні 

(смислові) відношення. 

Синтаксичні одиниці перебувають в ієрархічних зв’язках. Найвищим у 

такій ієрархії є речення, і відповідно йому підпорядковані словосполучення та 

мінімальна синтаксична одиниця. 

Відмінності, що існують між синтаксичними одиницями зумовлені 

передусім граматично. Це все тому, що за змістом вони можуть бути лексично 

тотожними. Так, наприклад: Упорядковували землю. (речення) — 

упорядковування землі (словосполучення) — землевпорядкування (мінімальна 

синтаксична одиниця, наприклад, у реченні: У селищі здійснювались роботи із 

землевпорядкування.). Найчастіше таку співвідносність можна виявити в 

простому і складному реченнях, менше — у словосполученні і реченні, 

наприклад: Вечірня прогулянка до міста. (словосполучення) — Увечері 

прогулювались до міста. (просте речення) — Коли настав вечір, прогулювались 

до міста. (складне речення). У наведених прикладах різні синтаксичні одиниці 

називають ту саму подію і відрізняються лише за граматичними відмінностями. 

 

Мазурок В.Р. (ВІКНУ) 

 

Характеристика поняття попереднього перекладацького аналізу  

У сучасному перекладознавстві структура процесу перекладу, яка 

складається з трьох етапів не ставиться під сумнів. Перший етап будується на 

попередній аналітичній роботі, що пов'язана з визначенням типологічних 

характеристик тексту оригіналу. Другим є власне процес перекладу, третім – 

редагування та аналіз результатів перекладу. Навіть зараз у ХХІ столітті 

перший етап залишається найменш дослідженим та уніфікованим, оскільки у 

перекладацькій літературі ще нещодавно опирались на припущення, що 

розуміння тексту оригіналу відбувається як дещо само собою зрозуміле та не 

потребує дослідження. 
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Переклад – це вид мисленнєво-мовленнєвої діяльності, специфічний 

характер якої визначає особливість етапів її процесу. Відправним моментом 

діяльності перекладача є осмислення ним загального сенсу тексту оригіналу, 

результатом якого є породження його цілісного образу – створення текстового 

концепту як ментальної репрезентації, що утворюється в процесі інтегрування 

інформації тексту у цілісну картину світу перекладача.  

Цей концепт стає основою образу цільового тексту, який має поєднувати 

істотні характеристики текстового концепту оригіналу, що можуть бути 

інтегровані до національної картини світу цільової аудиторії. Створена таким 

чином концептуальна проекція цільового тексту буде ідеальним орієнтиром 

перекладача під час роботи над текстом оригіналу і перекладу. 

Попередній перекладацький аналіз, як процес виявлення істотних для 

перекладу ознак тексту оригіналу, на нашу думку, зображено поняттям 

“функціональних домінант тексту” О. Д. Швейцера, які являють собою основні 

“компоненти смислу, що відіграють особливу роль при визначенні стратегії 

перекладу”: “ на основі функціональних домінант вихідного тексту перекладач 

виявляє комунікативну інтенцію, що лежить в його основі, і, створюючи 

кінцевий текст, прагне отримати комунікативний ефект, що відповідає цій 

інтенції” . 

За А. Д. Швейцером переклад це – «односпрямований і двохфазовий 

процес міжмовної та міжкультурної комунікації, де створюється вторинний 

текст (метатекст) на основі цілеспрямованого («перекладацького») аналізу 

первинного тексту. Цей метатекст заміняє первинний текст уже в іншому 

мовному та культурному середовищі. Такий процес характеризується 

установкою та передаванням комунікативного ефекту первинного тексту, 

частково модифікується відмінностями між двома мовними системами, двома 

культурами і двома комунікативними ситуаціями». 

 

Мартинчук В.В. (ВІКНУ) 

 

Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів 

вищих військових навчальних закладів  

Спрямованість Збройних Сил України на міжнародну співпрацю та 

євроатлантичну інтеграцію зумовлюють посилення уваги до оволодіння 

іноземною мовою всіма військовослужбовцями. Особливої важливості ці 

питання набувають для вищих військових навчальних закладів, перед якими 

постає завдання підготовки у майбутніх офіцерів відповідного рівня знань 

іноземної мови, які б характеризувалися високим професіоналізмом і якістю 

професійної діяльності. Адже сутність іншомовної комунікативної 

компетентності курсанта розкривається в певному рівні володіння ним 

іноземною мовою, мовленням, соціокультурними та військово-професійними 

знаннями, уміннями і навичками. 

Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням 

є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного 
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спілкування як в усній, так і в письмовій формах, навичок практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі, що 

зумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. Для формування навичок професійного 

спілкування викладачеві іноземної мови варто розвивати всі види мовленнєвої 

діяльності курсантів (аудіювання, говоріння, читання і писемне мовлення); 

використовувати автентичні мовні матеріали, вітчизняні та закордонні 

навчальні посібники, сучасні аудіо-, відео- й мультимедійні матеріли, 

проводити контроль знань курсантів на всіх етапах навчання. Надзвичайно 

важливе оволодіння загальною військовою термінологією.  Також особливу 

увагу викладачеві варто звернути на міжнародну лексику, багатозначні слова-

терміни, скорочення. 

Цільова настанова іноземної мови як навчальної дисципліни – це 

формування в курсантів готовності та здатності до міжкультурної комунікації, 

практичного володіння іншомовною комунікативною компетентністю. Кінцева 

мета навчання іноземної мови спрямована на формування в курсантів 

готовності та здатності до міжкультурної комунікації, практичне володіння 

іншомовною комунікативною компетентністю, тобто вмінням зіставляти мовні 

засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами та завданнями 

мовленнєвого спілкування. 

Отже , основними компонентами ІКК курсантів є :  

навички розуміння і використання мовного матеріалу в усних і письмових 

видах мовної діяльності іноземною мовою; 

уміння усного та письмового іншомовного спілкування, що корелюють із 

відповідними сферами діяльності майбутнього фахівця військової галузі; 

система знань національно-культурних особливостей і реалій країни 

досліджуваної мови; 

навчальні уміння; 

Отже, Розширення інтеграційних процесів у міжнародному військовому 

співробітництві зумовлює потребу Збройних сил України в офіцерах, готових 

до здійснення іншомовної міжкультурної комунікації. Підготовка до такого 

виду комунікації передбачає формування іншомовної комунікативної 

компетентності курсантів під час навчання іноземної мови. 

 

Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 

 

Міжкультурна комунікація: інша культура, інший світ 

Глобалізаційні процеси змінюють не тільки політику та економіку, але й 

характер людського спілкування, яке набуває нових форм і розв’язує нові 

завдання. Поширення міжнародних контактів і вивчення іноземних мов 

зумовлюють інтерес до міжкультурної комунікації. 

Об’єктом міжкультурної комунікації є спілкування представників різних 

національних і мовно-культурних спільнот, а предметом – прийняті в 

національних спільнотах мовні стереотипи і норми поведінки, спілкування, 
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певні «культурні сценарії» різних дій, установлені моделі сприйняття та 

оцінювання предметів і явищ, соціально внормовані звички, традиції, ритуали, 

дозволи, заборони тощо. 

Завданням міжкультурної комунікації є формування міжкультурної 

компетентності, необхідних знань про різні народи та культури з метою 

уникнення міжетнічних і міжкультурних конфліктів та встановлення 

комфортних умов спілкування у різних сферах та життєвих ситуаціях. 

Поступово весь світ змінюється на зразок західної цивілізації. Сьогодні 

тільки Японія виявилась найбільш здатною зберегти свій культурний устрій на 

фоні високого рівня виробництва, тоді як усі інші країни поступово у тій або 

іншій мірі перейшли до західних моделей цивілізації. Проте у кожній країні все 

одно залишились свої культурні особливості, що впливають на процеси 

комунікації. У кожної культури своя логіка, своє уявлення про світ. Те, що є 

значимим для однієї культури, може бути несуттєвим для іншої. Тому важливо 

завжди з повагою ставитись до людини іншої культури. Вона дійсно інша, і це 

її право. Ваша повага до неї полягає не тільки в зацікавленості, але й у знанні 

особливостей життя її країни. У вас навіть можуть бути різні пріоритети щодо 

їжі, одягу і т.п. 

 Наприклад, відмінності у тлумаченні часу в різних культурах полягають 

у тому, що якщо західна культура чітко вимірює час і запізнення розглядається 

як провина (згадаймо „Точність – ввічливість королів”), то у арабських країнах, 

у Латинській Америці та в деяких країнах Азії нікого не здивує запізнення. Ви 

не маєте права поспішати, бо виникне культурний конфлікт: араби розглядають 

уживання кави й розмови як „роблення чогось”, натомість американці 

вважають це марнуванням часу. Відповідно араби розглядають точні терміни як 

особисту образу. Ефіопи сприймають те, що довго робиться, як дуже 

престижну справу: чим довше, тим краще. 

Щодо простору, то латиноамериканці та європейці розмовляють у звичній 

обстановці на різній відстані один від одного. Якщо будуть розмовляти 

представники цих двох культур, то латиноамериканець намагатиметься стати 

на свою відстань і у європейця виникатиме відчуття вторгнення в його 

особистий простір. Він одразу намагатиметься відсунутися. У відповідь 

латиноамериканець знову наближатиметься. Тому європеєць буде сприймати 

його як людину агресивну. 

Відповідно різні культури використовують різну невербальну 

комунікацію. Наприклад, у межах негритянської культури Америки є 

неввічливим дивитися просто в очі вчителеві. Є також свої варіанти вираження 

образи: особливою ходою, особливим рухом очей. Людина іншої культури 

цього навіть не помітить. 

Отже, реально ми бачимо культуру як таку, що надає нам багато 

можливостей для побудови комунікації. Якщо додати сюди й різні мови, то 

перед нами постануть різні картини світу. У нас так багато різного, що це 

парадоксально зближує нас. Культури можуть змінюватися впродовж сторіч, і 

тоді для нас стають незрозумілими книги, написані мовою, яку ми знаємо. 
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Різні культури мають різні правила поведінки під час обміну 

інформацією. Представник східної культури, що є більш закритою у порівнянні 

з західною, може довго приймати рішення, як це роблять, наприклад, японці чи 

китайці. Ті самі японці мають ще одну цікаву особливість, що вводить в оману 

людей, вони принципово не можуть сказати категоричне „ні”, наполегливо 

вигадуючи різні ввічливі формулювання. Вони намагаються не заперечувати, 

бо це не є ввічливим. 

Тобто перед нами не просто інша культура, а, без перебільшення, інший 

світ. Сьогоднішній світ не може замикатися в межах однієї країни, оскільки 

процеси переробки інформації у багатьох випадках мають національні 

характеристики, тому це треба знати і на це зважати, щоб уникнути прикрих 

помилок. 

Матюшко Ю.В. (ВІКНУ) 

 

Переклад українських військових ергонімів (назв військових 

структур) англійською мовою як невід’ємна складова якісного 

адекватного перекладу 

На сьогодні Україна, беручи активну участь на міжнародній арені й 

маючи статус партнера з розширеними можливостями НАТО, активно 

впроваджує структурні реформи та стандарти західних партнерів. Це означає, 

що військове співробітництво з країнами Північноатлантичного альянсу 

невпинно зміцнюється та розширюється.  

Разом з тим, що Україна неухильно виконує свої міжнародні зобов'язання, 

необхідність забезпечувати якісне лінгвістичне забезпечення військ (сил) 

станом на сьогодні лише зростає. Лінгвістичне забезпечення, якісна реалізація 

завдань перекладу, що своєю чергою впливає на покращення іміджу України, 

залежить від якісної кваліфікації та компетентності військового перекладача. 

Але, на жаль, в сьогоденних реаліях перекладачам бракує теоретичних розвідок 

(довідок), які могли б не тільки задовольнити потреби офіцера-перекладача, але 

ще й полегшити виконання завдання замовника перекладу. Переклад 

військових структур є одним із ключових елементів не тільки розуміння, а ще й 

роботи в цілому у військовій галузі. 

Часто буває таке, що військові фахівці стикаються з розбіжностями 

перекладів одних й тих самих структур. Або через історично сформоване 

значення, що не збігається з сучасним, або через відсутність сформованого 

елементу перекладу. Тобто для адекватного відтворення з мови оригіналу на 

мову перекладу назви військової структури, в цьому випадку мова йде про 

ергоніми, бракує внормованих перекладацьких відповідників. Слід зазначити, 

що дана галузь дослідження, попри поодинокі праці, все ще потребує 

комплексного розбору основних труднощів перекладу та укладання словників 

та глосаріїв військової термінології (ергонімів зокрема). 

Таким чином, дана галузь є невід’ємною складовою забезпечення 

якісного адекватного перекладу під час здійснення лінгвістичного забезпечення 

військ (сил) в процесі міжнародного військового співробітництва, і все ще 
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потребує опрацювання системного підходу до перекладу українських 

військових ергонімів англійською мовою 

 

Мельниченко О.О. (ВІКНУ) 

 

Жанрово-стильові ознаки військово-технічних текстів 

В умовах зростання військово-технічного співробітництва, розвитку 

оборонного комплексу, співпраці фахівців оборонної галузі з фахівцями 

військової техніки та озброєння країн-членів НАТО, розроблення та 

впровадження стандартів НАТО, існує нагальна потреба у здійсненні якісного 

лінгвістичного супроводження заходів міжнародного співробітництва ЗСУ, 

заходів у сфері озброєнь і військової техніки, оборонних досліджень, що 

потребує більш детального дослідження жанрово-стилістичних особливостей 

перекладу військово-технічних текстів, адже для перекладу військово-

технічних текстів конкретного жанру існують конкретні підходи перекладу. 

Багаторічний досвід і практика засвідчують, що військово-технічні тексти 

функціонують переважно в межах науково-технічного стилю та мають наступні 

особливості: логічність та аргументованість при викладенні думок; чітка 

структуризація тексту; часте використання складних речень з логічним 

зв’язком, між їхніми частинами; широке вживання наукової та технічної 

термінології. 

За жанровою класифікацією, яку пропонує Лісовський Володимир 

Миколайович, військово-технічні тексти поділяються на: 

 Офіційні документи військово-технічного співробітництва 

(нормативно-правові документи з питань військово-технічного 

співробітництва; договори та угоди з питань військово-технічного 

співробітництва); 

 Виробничо-технічні тексти (технічний опис зразків озброєння, 

військової та спеціальної техніки, боєприпасів; формуляр (паспорт) на 

військове майно; комплектувальна відомість на військове майно; акт 

приймання-передачі; технічний бюлетень); 

 Військово-довідкові тексти (журнали; словники; енциклопедії); 

 Військові науково-технічні тексти (монографії; автореферати; наукові 

статті; доповіді та звіти науково-дослідних робіт з техніки та озброєння, 

патенти на винахід); 

 Навчальні військово-технічні тексти (підручники; навчальні 

посібники; курси лекцій з озброєння, військової та спеціальної техніки, 

боєприпасів, спорядження); 

 Спеціалізовані тексти репрезентативного характеру (рекламні 

проспекти; брошури; буклети з озброєння, військової та спеціальної техніки, 

боєприпасів, спорядження). 

Всі ці військово-технічні тексти мають свої жанрові особливості до яких 

застосовуються відповідні прийоми перекладу, але основними їхніми 

особливостями можна виділити наступне: насиченість військовою та загально-
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технічною термінологією, абревіатурами; наявність військової номенклатури, 

спеціальних скорочень та умовних позначок, що використовуються лише у 

військових матеріалах; відсутність емоційного забарвлення, засобів образності, 

експресії;  чіткість побудови речень; прагнення до стислої форми 

висловлювання і викладення матеріалу [1, c. 167]. 

Список використаних джерел: 
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Москалик М.В. (ВІКНУ) 

 

Специфіка перекладу англомовної військово-юридичної термінології 

українською мовою на матеріалах стандарту нато «training in the law of 

armed conflict» 

 Впровадження у ЗСУ норм і процедур НАТО у сфері права 

збройних конфліктів наближає нашу країну до повноправного членства у цій 

військово-політичній організації. Дана угода зі стандартизації є надзвичайно 

важливою для всіх військовослужбовців загалом та військових юристів 

зокрема, враховуючи необхідність дотримання Міжнародного гуманітарного 

права у бойових умовах чи миротворчих операціях. Успішне впровадження цієї 

угоди зі стандартизації залежить від належного перекладу, який неможливо 

здійснити без детального вивчення всіх особливостей тексту документа. 

Характерною відмінністю тексту оригіналу даного стандарту є переважне 

використання військово-юридичної термінології у сфері права збройних 

конфліктів. Ці терміни є складовою частиною військово-політичних термінів, 

вивчення яких може допомогти у миротворчих операціях або збройних 

конфліктах. 

Термінологія права збройних конфліктів — це система правничих та 

інших термінів, які використовуються при викладі змісту нормативно-правових 

актів збройних конфліктів або миротворчих операцій. Характерними 

відмінностями даної термінології є однозначність, загальновизначеність, 

стабільність і доступність. Однозначність означає вживання терміну у даному 

нормативно-правовому акті в одному і тому ж сенсі. Загальновизначеність 

означає вживання термінів відомих, а не придуманих законодавцем для даного 

закону. Стабільність означає стійкість термінології, а не зміну її з кожним 

новим законом. Доступність означає простоту і адекватність терміну змісту 

норми права. 

При перекладі термінів права збройних конфліктів необхідно враховувати 

існуючу різницю у законодавстві країн, особливості українського та 

англійського правничого дискурсу. Різні країни мають свої різні правові 

системи, а кожна державна мова має свої власні правничі терміни. Таким 

чином, виникає певна проблема неможливості в особливих випадках знайти 

точний, адекватний переклад з однієї мови на іншу.У нашому випадку перед 

перекладачем постає проблема адекватної передачі змісту термінів права 
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збройних конфліктів з української мови на анлійську. Як наслідок, виникає 

необхідність у перекладацьких трансформаціях, наприклад, лексичних, 

оскільки мова права має особливу лексику і певне термінологічне наповнення. 

Головною умовою правильного перекладу науково-технічних термінів, тобто 

вибору потрібного слова з числа тих, що служать для передавання терміном 

змісту поняття в різних його значеннях, є розуміння того, про що в тексті йде 

мова, знання явищ дійсності та їх назв. Мова перекладу юридичного документа 

повинна в цілому відповідати трьом умовам: бути точною, ясною і 

достовірною. Одним з найважливіших етапів роботи є підбір еквіваленту 

перекладу, коли образ, який сформувався у свідомості, втілюється у новій 

формі мовою перекладу. Труднощі, пов'язані з підбором відповідності в мові 

перекладу, можуть бути пов'язані зі специфікою військово-юридичної 

термінології права збройних конфліктів, а саме багатозначністю терміну, 

неспівпадінням семантичної структури слів та їх поєднанням у двох мовах, 

відсутністю точного еквіваленту, зафіксованого в словнику (терміни-

неологізми, вузька спеціалізація терміну, наявність у словнику лише окремих 

компонентів терміну). Усвідомлення даної специфіки та її розуміння під час 

здійснення перекладу даного стандарту і подальша розробка офіційної 

термінологічної бази, яку будуть використовувати в юридичній площині 

Міжнародного гуманітарного права, зокрема права збройних конфліктів, 

гармонізує нормативно-правові процедури до тих, що наявні в країнах-членах 

НАТО, створюючи умови для того, щоб військовослужбовці ЗСУ та країн-

членів НАТО могли «говорити однією мовою». 

 

Рахміль С.В. (ВІКНУ) 

 

Невмотивоване вживання росіянізмів у перекладі англомовних 

текстів військової тематики 

Швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу України, 

активізація її співпраці з міжнародними організаціями у військовій сфері, 

проведення низки реформ та впровадження стандартів НАТО потребують 

професійного перекладу військових, військово-технічних та воєнно-політичних 

текстів. Проте намагаючись досягнути еквівалентності перекладу часто 

військові перекладачі натрапляють на труднощі відтворення спеціальної 

військово-технічної термінології, не можуть підібрати правильний відповідник 

у мові перекладу, або ж вдаються до росіянізмів. Останніми називають слова 

або мовні звороти, запозичені з російської мови або творені за зразком 

російських слів чи словосполук. 

У перекладених з англійської мови військових текстах таких росіянізмів 

безліч. Здебільшого їхнє використання спричинено недостатнім знанням рідної 

мови та неможливістю віднайти правильний відповідник в мові перекладу. 

Багаторічний вплив російської мови на українську та ширення практики 

“зближення мов” також відіграли свою роль у процесі розвитку української 
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мови. Звідси й виникають питання про бідність української мови, а в 

перекладах часто натрапляємо на активне вживання росіянізмів. 

У воєнно-політичних текстах часто трапляється слово “біженець”. Попри 

те, що це слово набуло широкого поширення в українській мові, немає жодних 

підстав для його існування, оскільки його неправильно перекладено з 

російського беженец. Рос. бежать означає “прискорено пересуватися, швидко 

рухатися” (укр. бігти) і “рятуватися від небезпеки, поспішно відступати, 

самовільно покидати когось або щось” (укр. тікати). Тож російське беженец 

українською треба віддавати як утікач, утікачка (втікач, втікачка). В одному 

перекладеному з англійської мови військово-технічному тексті анг. fuel 

injection system відтворено як “система вприскування палива”. Перекладач 

переніс російське система впрыска топлива на український ґрунт. Рос. 

впрыскивать українською потрібно казати впорскувати, упорскувати. Що ж до 

російського топливо, то український відповідник цього слова віддають як 

паливо. Проте оскільки йдеться про паливо для двигунів внутрішнього 

згорання, тут варто вживати слово “пальне”. Отже, в наведеному вище прикладі 

правильним варіантом є “…система впорскування пального”. У військових 

текстах часто спостерігаємо вживання дієслова наносити в невластивому йому 

значенні. Наприклад: нанести втрати, наносити удар, нанести поразки тощо. Це 

дієслово означає “приносити велику кількість чого-небудь” і “позначати, 

відбивати що-небудь на карті чи схемі”. Наведімо кілька прикладів 

правильного вживання цього дієслова. Він наніс до хати цілу купу сміття. На 

карту було нанесено нові об’єкти. Для того, щоб правильно перекласти 

англійські словосполуки to inflict casualties, to attack (hit; strike), to defeat, 

потрібно використати питомі українські мовні одиниці завдати втрат, завдавати 

удару, завдати поразки. 

Отже, тільки з глибоким знанням рідної мови не лише військовому, а й 

будь-якому перекладачеві не доведеться вдаватися до російської, 

пристосовувати українську мову до норм чужих і копіювати іншомовні 

вислови. 
 

Рябокучма Т.О. (ВІКНУ) 

Горбаченко А.Л. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

Особливості іншомовної підготовки курсантів в умовах 

дистанційного навчання 

У зв’язку з вимушеним соціальним дистанціюванням сучасна система 

освіти зазнала багатьох змін, зокрема переосмислення та підбір нових підходів 

до викладання іноземних мов загалом та у закладах вищої освіти, зокрема. 

Зміна цілей та форм освітнього процесу відповідно до Концепції розвитку 

освіти України на період 2015– 2025 років зумовила пошук нових методів та 

технологій викладання іноземних мов, особливо в період пандемії [1].  

На сучасному етапі питання особливостей дистанційного навчання та  

віртуального освітнього середовища досліджено у наукових працях багатьох 

науковців, проте досі в науковій царині відсутнє цілісне дослідження 
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особливостей іншомовної підготовки курсантів в умовах дистанційного 

навчання. 

Віртуальне освітнє середовище – це відкрита система, в рамках якої на 

основі застосування технологій віртуальної реальності забезпечується 

ефективне інтерактивне самонавчання в освітньому процесі. [2, c.210].  

Віртуальне освітнє середовище можна трактувати як навчальне онлайн-

середовище, специфічний відкритий динамічний простір реалізації освітнього 

процесу [3]. 

Варто зауважити, що забезпечення якісної іншомовної підготовки 

курсантів – це багатогранний процес, який передбачає імплементацію  сучасних 

освітніх технології, платформ, Інтернет ресурсів в освітній процес. На основі 

проведеного аналізу наукових праць, варто виокремити такі  особливості 

іншомовної підготовки курсантів в умовах дистанційного навчання: 

- урізноманітнення форм та методів навчання і викладання; 

- створення індивідуальної освітньої траєкторії курсанта; 

- можливість навчатися у зручний час; 

- збільшення кількості освітніх ресурсів; 

- гнучкість освітнього процесу; 

Отже, в умовах вимушеного соціального дистанціювання вітчизняна  

система освіти потребує імплементації сучасних форм та методів викладання в 

освітній процес. В такому випадку основним завданням викладача є пошук та 

впровадження в освітній процес сучасних технологій викладання, а завданням 

курсанта є концентрація та висока самоорганізація, що забезпечить цілісність та 

якість освітнього процесу. 

Список використаних джерел: 

1. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років : проект 

 / Стратегічна дорадча група «Освіта». URL: 

http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (дата звернення: 12.02.2021). 

2. Журавель Т.В., Хайдарі Н.І. Віртуальне освітнє середовище як засіб 

формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій у студентів 

немовних спеціальностей. Херсон, 2017. Вип. 78(1). С. 208-212. 

3. Скуратівська М.О., Попадюк С.С. Віртуальне освітнє середовище в 

системі іншомовної підготовки сучасного закладу вищої освіти. Режим 

доступу: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-87-36 (дата звернення: 

25.02.2021). 

Савельєва В.О. (ВІКНУ) 
 

Поняття політичного дискурсу та основні особливості його перекладу 

Перекладацька діяльність розповсюджується на різноманітні сфери життя 

суспільства такі, як економіка, фінанси, медицина, військова справа, політика та ін. 

Політична складова міжнародних відносин країни забезпечує всестороннє 

партнерство з іншими суб’єктами цього міждержавного організму. У сфері 

міжнародних відносин політичне співробітництво грає ключову роль, а власне 

політичний дискурс є інструментом досягнення взаємопорозуміння між державами.  

https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-87-36


318 
 

Політичний дискурс з точки зору сучасної лінгвістики є явищем доволі 

неточним. Втім, науковці називають наступні тлумачення дискурсу в цілому:  

 Дискурс – складне комунікативне явище. 

 Це процес комунікації адресата й адресанта. 

 Включає в себе аспект психологічного взаємозв’язку між мовцем та 

слухачем  під час комунікації.  

 Вживається як синонім до слова «текст» 

Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики дає таке 

визначення цього явища: «Дискурс – це ситуативно обумовлена інтерсуб’єктна 

мовленнєво - розумова діяльність, спрямована на взаємну орієнтацію у життєвому 

просторі на основі надання мовній формі семіотичної значущості.  

Важливо розуміти, що будь-яке лінгвістичне явище має змінну структуру, 

оскільки пов’язане з суспільним, економічним, політичним життям держави, яке 

має тенденцію до розвитку та утворення нових понять, термінів та інформації. Тому 

політичний дискурс також є нестабільною та багатогранною одиницею лінгвістики. 

Політичний дискурс як комунікативне явище включає і наступні важливі 

характеристики: у політичному дискурсі поєднуються риси різних стилів мовлення: 

офіційно-ділового (спільні риси – клішованість, формульність резолюцій звітів та 

інших політичних документів), суспільно-політичного (спільні риси – лексичні 

одиниці), наукового (спільні риси – значний власний термінологічний фонд, мова 

політології як науки), стилю художньої літератури (спільні риси – синкретичність, 

гетерогенність, відкритість політичного словника, емоційне навантаження 

політичної лексики). 

Окрім того, політичний дискурс це не що інше як ідіостиль мовця. Оскільки 

будь-який вид дискурсу базується перш за все на комунікації адресата й адресанта, 

способі подачі інформації, інтонації, жестах, міміці, наявності акценту у мовця – 

його переклад може супроводжуватись деякими складнощами. Таким чином, на 

індивідуальний стиль також завжди потрібно звертати увагу при роботі з 

перекладом політичного дискурсу. 

При перекладі політичного дискурсу в першу чергу потрібно визначити й 

проаналізувати такий аспект розмовної мови, як використання мовцем займенників, 

живої мови(словниковий запас та вимова), синтаксичні форми, інтонаційні 

наголоси, гра слів. 

Тож переклад політичного дискурсу здійснюється покроково, аналізуючи 

кожну деталь та враховуючи змінне середовище політики держав, а зокрема й 

індивідуальний підхід доповідача. 

Самсоненко К.С. (ВІКНУ) 

 

Методи та підходи до стандартизації військової термінології 

Військова мова – це вид спеціальної мови, яка перш за все характеризується 

своєю термінологічністю. Застосування основних теоретичних принципів 

систематизації військових термінів  є важливою складовою для хорошого сприйняття 

інформації та може допомогти спеціалістам, лінгвістам та всім користувачам 

створити спільну мову для правильного розуміння.  
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 За визначенням В. В. Балабіна:  « Військова термінологія являє собою 

систематизовану (упорядковану й структуровану), стандартизовану  (унормовану) та 

гармонізовану (узгоджену на міжвідомчу або міждержавному рівнях ) сукупність 

військових термінів. Хуан Сагер, представник англійської термінології та 

лексикографії,  зазначає, що термінологія потребує класифікації предметів. Такої ж 

думки притримується і А.В. Птушенко. Він наголошує на тому, що «провідним 

принципом стандартизації термінів є чітке розпізнання досліджуваного об’єкта 

системою та визначення системних відносин, а також системної структури об’єкта».  

Безумовно стандартизація термінів, а особливо військових, таким чином є 

надзвичайно важливим аспектом формування адекватного розуміння системи, в якій 

існує даний термін.  Птушенко також вказує на різницю між типологією, 

таксономією, класифікацією та систематизацією як загальноприйнятими підходами 

та методами, що застосовуються при класифікації "об'єктів" (понять).  Він зазначає, 

що «побудована з теоретичних міркувань типологія дозволяє не тільки включити всі 

вивчені форми, але і виявити "незайняті" ділянки, які в подальшому будуть 

заповнюватися новими об'єктами». Він пропонує все ж дотримуватися 

таксономічного підходу «знизу вгору» по структурній ієрархії. Система його 

класифікації  включає п’ятнадцять таксонів: найменування, підвид, вид, підгрупа, 

група, рід, комплекс, сімейство, загін, клас, тип, сегмент, сектор, предметна область, 

сфера.  

Х. Сагер пояснює, що такий підхід "виходить з окремих концепцій і будує 

більші структури асоціацій відповідно до сприйняття аналізованого мікросвіту". 

Проте, незважаючи на всю асоціативну широту, метод стандартизації Птушенка слід 

вважати дуже доцільним, адже він в повній мірі розкриває суть досліджуваного 

терміну, як об’єкта певної системи, в даному випадку військової терміносистеми. 

Візьмемо для прикладу термін «K-70  missile». Розглянемо його класифікацію 

відповідно до класифікації Птушенка.  

 Найменування: K-70  missile 

 Підвид: Air-to-air  cruise missile  

 Вид: Airspace  weapon Підгрупа:  Missile  weapon  

 Група: Mechanical  weapon  

 Рід: Weapon    

 Комплекс: Ground attack  fighter  

 Сім’я: Airplane    

 Загін:  Aircraft    

 Клас:  Military  technical  systems  

 Тип:  Aerospace  armament  

 Сегмент:  Military  systems  

 Сектор: Military  terminology 70 missile  

 Предметна область: English for  Specific  Purposes  

 Сфера: Language 
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Самчук В.Ф. (ВІКНУ) 
 

Деякі особливості військово-політичного перекладу 

Військовий переклад - це один із видів перекладу з яскраво вираженою 

військовою комунікативною функцією. Відмінною рисою військового 

перекладу є велика термінологічність і гранично точне, чітке викладення 

матеріалу без емоційних виразних засобів. 

Практична діяльність військового перекладача вимагає спеціальної 

підготовки і навичок імпровізувати. Зазначена діяльність охоплює всі види та 

методи перекладу, що передбачає письмовий переклад статутів і документів, 

усний переклад під час радіообміну, зокрема, і двосторонній переклад під час 

розмови на військові теми, а також синхронний переклад, і роботу з військовою 

кореспонденцією, анотування і реферування військових, військово-технічних і 

військово-політичних текстів. Тому вимоги, які мають місце у діяльності 

військового перекладача зумовлені, насамперед, специфікою роботи, і фаховим 

рівнем тих, хто є ініціатором, і тих, для кого здійснюється переклад. 

Сферою праці військового перекладача зазвичай є військові матеріали, які 

пов'язані з діяльністю ЗС та «силових структур». Військова публіцистика та 

військово-політичні матеріали є військовими лише за своєю цілеспрямованістю 

і тематикою, а тому загалом мають риси, які взагалі властиві всім суспільно-

політичним, публіцистичним текстам. 

У військовому перекладі дуже велике значення має стилістична 

відповідність перекладу, оскільки перекладений матеріал може слугувати 

підґрунтям для ухвалення важливих рішень, проведення військових операцій 

тощо. Тому адекватність перекладу військових матеріалів передбачає не тільки 

точну передачу змісту матеріалу, але і ретельніше тлумачення його структурної 

форми, порядку частин і розташування матеріалу, послідовності викладу і 

низки інших чинників, які, на перший погляд, можуть здаватися непотрібними, 

формальними, але мають велике значення для військового фахівця. Яскравим 

прикладом можуть слугувати звіти бойових операцій: перелік пунктів і 

підпунктів, їх позначення (арабськими цифрами або літерами латинського 

алфавіту), точність передачі дат і часу, координат, географічних назв, нумерації 

та найменувань частин і підрозділів тощо. 

Однією з важливих проблем досягнення адекватності перекладу є 

семантична відповідність стилю оригіналу. Стилістичний аспект перекладу, 

насамперед, полягає у правильному виборі лексико-граматичних засобів у 

рамках сфери комунікативної тематики оригіналу, а  також із урахуванням 

існуючих літературних норм мови перекладу. 

Стиль військових матеріалів не є однорідним. У військових матеріалах ЗС 

США існують дві тенденції викладу матеріалу: сухий, офіційно-канцелярський 

із використанням громіздких, часто архаїчних термінів і конструкцій, або 

простою, розмовною, часом занадто фамільярною мовою. 

Потрібно розуміти, що є теми і тексти, які мають політичне забарвлення, 

а тому їх незнання і неадекватність перекладу іноді може призвести, навіть, до 
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трагічних наслідків. Такі тексти потребують відповідної обізнаності з 

особливостями політичної ситуації, оскільки не завжди люди говорять те, що 

вони мають на увазі. Зазвичай сухий, дослівний переклад може не врахувати 

ідею розмови або тексту, яка прихована за дипломатичним підходом, а тому 

роль перекладача, як тлумача, полягає не лише у знанні двох або більше мов, а 

також у знанні предмету, сфери знань, яку перекладач може «розжувати» і у 

розжованому вигляді передати для споживання.  

 

Сандул А.О. (ВІКНУ) 

 

Специфіка формування та проблеми перекладу військової термінології. 

Вимоги до військового перекладача 

Глобальний розвиток військового співробітництва та більш тісна 

інтеграція загальноєвропейських військових структур визначили зростаючу 

потребу в семантично та прагматично точних перекладах військових 

документів, технічних посібників та нормативних актів, оскільки точність та 

відповідність змісту є ключовими проблемами при перекладі військових  

текстів.   

Військова термінологія формувалась протягом багатьох століть, 

продовжуючи розвиватись й сьогодні. Різні терміни еволюціонують внаслідок 

реформування організаційно - штатної структури, появи нових видів озброєння 

та військової техніки, нових методів ведення війни. Поглиблене знання 

військової термінології є обов’язковим для військового перекладача, оскільки 

більшість з цих термінів та визначень можуть бути багатозначними, тобто вони 

можуть мати величезну різноманітність тлумачень залежно від контексту. 

Окрім великого обсягу термінології, є ще одна особливість, характерна 

для військового перекладу: його точність та лаконізм за відсутності емоційного 

вираження. Терміни повинні бути стислими, прозорими та стилістично 

нейтральними, з властивостями мононімії та моносемії в межах певної сфери.  

Неоднозначність та неправильне використання військових термінів можуть 

мати значні негативні наслідки.  

Перекладач повинен бути обізнаним у сфері організаційно-штатних 

структур армій відповідних іноземних держав, їх стратегії та тактиці, озброєння 

та методів ведення війни. Тому, здійснюючи переклад військових текстів, 

перекладачі повинні розвивати не лише лінгвістичну, але й всебічну тематичну 

компетентність, щоб мати змогу вирішувати ці проблеми перекладу. 

 

Солодуха К.П. (ВІКНУ) 

 

Особливссті перекладу англомовної дипломатичної кореспонденції  

Мета дослідження визначити основні характеристики дипломатичної 

кореспонденції, її структуру, способи перекладу лексичних одиниць, типи 

оказіональних відповідників, терміни, професіоналізми.  
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Актуальність теми цього дослідження обумовлена зростанням ролі 

ділової комунікації на сучасному етапі розвитку міждержавних відносин. 

Більше того, дипллматична кореспонденція охоплює різноманітні галузі 

діяльності людини і є основою існування таких сфер діяльності, як дипломатія, 

комерція, а також міжнародно-економічне, наукове й військове 

співробітництво. Сучасна лінгвістика глибоко досліджує функціонування мови 

у процесі комунікативної діяльності, тобто застосування засобів мови в якості 

засобів спілкування. 

За структурою офіційно-діловий стиль ділиться на два різновиди, два 

підстиля: офіційно-документальний та повсякденно-діловий 

У першому можна виділити мову дипломатії (дипломатичні акти) та мову 

законів, а в другому – службову переписку, ділові папери.  

Дипломатичне листування — форма зносин між державами шляхом 

застосування офіційної кореспонденції та різних видів дипломатичної 

документації, яка надходить від глав держав, урядів, МЗС та їхніх 

дипломатичних представництв за кордоном, в офіційних стосунках із 

іноземними органами зовнішніх зносин. 

Головною особливістю офіційної документації (текстів інформаційного 

характеру) є чітка визначена форма, правила дотримання якої необхідні для 

вірної інтерпретації документа. До основних характеристик офіційно-ділового 

стилю належать: 1) висока регламентованість мови (визначений запас засобів 

вираження і способів їх побудови); 2) офіційність (суворість викладу, слова 

вживаються у прямому значенні, образність відсутня); 3) безособовість 

лексичних конструкцій. 

Дипломатичні документи представляють собою особливий об'єкт 

перекладацької діяльності.  В першу чергу це обумовлено тим, що мова 

дипломатії відрізняється точністю, клішованість і консерватизмом.  Внаслідок 

цього дипломатичні тексти вимагають використання певних способів і методів 

перекладу.  Одним з найбільш часто використовуваних видів перетворень при 

їх перекладі є перекладацькі трансформації. 

 Отже пропоную детальніше розглянути лексичні перекладацькі 

трансформації, що використовуються при перекладі англомовної 

дипломатичної кореспонденції. 

Конкретизація термін у цільовій мові має вужче значення ніж у вихідній 

(items of information – відомості)  

Генералізація заміна вихідного поняття поняттям, що має більш загальне 

значення в цільовій мові (important–істотне)  

Лексичне додавання такий прийом застосовується у випадку, коли 

необхідне уточнення або пояснення вихідного поняття (Everything in this 

article... – Всі положення цієї статті...) 

 Лексичне опущення  застосовується задля уникнення тавтології або за 

відсутності важливого смислового навантаження. «Joint Statement Between The 

United States And The Russian Federation Concerning Strategic Offensive And 

Defensive Arms And Further Strengthening Of Stability» Переклад: «Спільна заява 
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США та Російської Федерації, що стосується стратегічного наступального і 

оборонного озброєння і подальшого зміцнення стратегічної стабільності». 

Слово «between» в українському перекладі опускається, оскільки не несе в собі 

смислового навантаження;  

 Антонімічний переклад дозволяє виразити значення поняття вихідної 

мови за допомогою протилежного варіанту терміну в цільовій мові ( refuse to 

satisfy – не задовольнити).  

При характеристиці лексичних трансформацій важливо підкреслити, що 

їх застосування обумовлено розходженням у структурі вихідної та цільової мов. 

Для досягнення адекватної еквівалентності перекладу застосовують різні види 

лексичних трансформацій: конкретизацію, генералізацію, лексичне додавання і 

опущення, антонімічний прийом і т. д. 

 

Тарасюк Т.В. (ВІКНУ) 

 

Прийоми мнемотехніки як ефективний інструмент для вивчення іноземної 

мови 

Сучасна мнемотехніка досягла значного успіху як в теоретичному, так і в 

технічному аспектах. Прогресивність полягає у можливості не тільки 

зафіксовувати в пам'яті текстовий матеріал, що являє собою логічно пов'язану 

інформацію, а й безпомилково з великим успіхом запам'ятати будь-яку точну 

інформацію, не пов'язану між собою логічно. До прикладу, списки телефонних 

номерів, хронологічні таблиці, різноманітні набори чисел, анкетні дані, складні 

наукові тексти, купа термінологічних одиниць, карти тощо. 

Оволодіння мнемотехнікою вважають інструментальною навичкою. 

Процес навчання часомісткий, його можна порівняти з вивченням машинопису 

та стенографії (скоропису). Очевидно, що для формування навички варто 

виконувати вправи -  мнемотехнічні прийоми. Формування навички досягається 

шляхом послідовного відпрацювання кожного окремого прийому, 

використання додаткових психотерапевтичних вправ, спрямованих на розвиток 

візуального мислення, уваги. Варто слідкувати за факторами, які впливають на 

працездатність мозку та різні аспекти здоров'я людини в цілому. Варто 

зазначити, що у період навчання, вправи призведуть до зміни послідовності 

певних розумових дій, які в свою чергу зафіксують інформацію в мозку. Як 

тільки навичка сформована, людина може сама обирати: у яких випадках варто 

користуватися нею, а коли ні.  

Наразі є можливість вільного вибору засобів навчання з метою 

максимальної самореалізації і психологічного комфорту. У зв'язку з 

інтенсифікацією навчального процесу методики ефективного засвоєння 

різноманітної інформації - необхідні. Одним із найважливіших принципів 

самоосвіти у рамках вищої освіти є використання психологічно-педагогічних 

технологій , а саме мнемотехніки як одного із найбільш ефективних методів 

засвоєння інформації. Використання наявних методів запобігатиме 

перенавантаженню інформацією.  
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Хмель О.В.  (ВІКНУ) 

 

Використання інтерактивних технологій в процесі викладання 

іноземної мов для курсантів немовних спеціальностей 

Сьогодні курсанти тісно пов’язані з  великою кількістю телефонних  та 

комп'ютерних додатків, які широко використовують засоби мультимедіа, такі 

як: електронна пошта, електронні журнали, бази даних, Інтернет, чат, блог, 

аудіо- та відеоконференції і т. д. Доведено, що мультимедійні технології 

відіграють позитивну роль у підвищенні мотивації та ініціативи курсантів у 

класі англійської мови. Вважається, що інтерактивне навчання, необхідне для 

нашого технологічного майбутнього, яке матиме п’ять характеристик: 

активність, конструктивність, спрямованість, автентичність та кооперованість. 

Застосування інтерактивних методів викладання може змусити курсантів бути 

активними і творчими, але важливо ще те, щоб викладач міг знати, як обирати 

та правильно застосовувати технології інтерактивного навчання.  

На думку Чанга, Джонса і Куннемейера (2002), інтерактивне навчання 

змістило спрямованість викладання від вчителя та викладання матеріалу на  

учнів та безпосередньо на результати навчання. Тим часом, Ван і Чжу (2013) 

зазначає, інтерактивне викладання спрямовує студентів на навчальний процес. 

Позиція студента – він впершу чергу активний  учасник освітнього процесу, а 

не просто спостерігач. Було встановлено, що інтерактивне навчання змушує 

учнів стати в центр освітнього процесу шляхом використання різноманітних 

активностей. Курсанти приділяють більше уваги тому, чого вони навчились, а 

не тільки тому, що давав їм викладач.  

Головна риса інтерактивного навчання – використання власного досвіду в 

ході вирішення проблемних питань. Тому, викладачеві варто посилити 

інтерактивну сторону оволодіння іноземною мовою, перейти від навчання 

іноземної мови до навчання мовленнєвій діяльності і навчання спілкуванню. 

Інтерактивне навчання на заняттях іноземної мови  має бути орієнтовано 

на: 

- розвиток необхідного мислення, висловленню власної думки, 

творчого ставлення до предмету, розвиток правильного мовлення, рефлексія 

навчального  матеріалу; 

- відстоювання власної думки, створення ситуації дискусії, зіткнення 

думок, вирішення проблемних ситуацій (кейс-технології) в умовах 

використання інтерактивних технологій, які направлені на вирішення 

протирічь. 

З метою підвищення ефективності освітньої діяльності курсантів, 

пропонується   з самого початку використовувати метод “мозковий штурм”, 

який може включати певні елементи проблемності. Наприклад: “What types of 

problem can affect……” . Такий вид діяльності буде стимулювати курсантів до 

активного мислення і самостійного пошуку відповіді на питання. 

Використання рольових ігор , коли курсанти спілкуються в малих групах 

робить заняття активним, цікавим та розвиває комунікативні уміння та навички. 
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Рольові ігри на занятті сприяють  не тільки вмінню висловлювати свої думки, 

але й з повагою ставитись до думок інших. 

Отже, варто зазначити, що  інтерактивне навчання робить акцент на 

кооперацію, спілкування, взаємодію, дискусію між викладачами та курсантами, 

а також стимулює формування позитивного ставлення викладачів та курсантів  

до процесу викладання та навчання. Використання в освітньому процесі 

інтерактивних технологій допомагає курсантам досягти набуття лексичних 

мовних вмінь до рівня включення їх в самостійну комунікативну діяльність на 

більш високому рівні. Викладач повинен використовувати інтерактивні 

технології, вони покращують навчання, а використання сучасних електронних 

гаджетів - це засіб розширення можливостей нашого розуму та трансформації 

нашого ставлення до освітнього процесу, сучасні технології кидають нам 

виклик переосмислення роботи наших курсантів пропонуючи захоплюючі 

можливості для розвитку їх критичного мислення та розвитку мотивації їх  

навчання.  
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Шталтовний Л.В. (ВІКНУ) 

 

Лексичні склад англомовної настанови  «ATP 6-02.53 Techniques for 

tactical radio operations» 

Актуальність дослідження. Прагнення України до вступу в НАТО 

передбачає вивчення та засвоєння структури, посад, техніки та озброєння а 

також тактику методи та процедури, які використовують в НАТО. Одним з 

найважливіших факторів успішної діяльності військових підрозділів та 

успішного виконання завдань цими підрозділами — це правильна, послідовна 

та якісна організація зв’язку. У контексті руху України до набуття членства в 

Альянсі, приведення процедур до стандартів НАТО є одним з ключових 

завдань для Збройних Сил України (далі – ЗСУ).  

Мета дослідження. полягає у визначенні типу тексту та лексичного 

складу англомовної настанови «ATP 6-02.53 Techniques for Tactical Radio 

Operations» 



326 
 

Виклад основного матеріалу. Публікація НАТО з бойового 

застосування “ATP 6-02.53 Techniques for Tactical Radio Operations” 

використовується в підрозділах зв’язку країн-членів Альянсу з метою 

стандартизації підходів до забезпечення зв’язку.  

В.В. Балабін визначає  військово-технічні тексти, до яких належать 

тексти, що містять науково-технічні й військово-технічні терміни, інформацію 

про озброєння,військову техніку, тактико-технічні характеристики, 

специфікацію, номенклатуру різних предметів постачання, продукцію 

військового або подвійного призначення, виробництво,експлуатацію, ремонт, 

модернізацію, продовження ресурсу тощо. Спираючися на визначення В.В. 

Балабіна, настанова  «ATP 6-02.53 Techniques for Tactical Radio Operations» є 

військов-технічним текстом, оскільки має  науково-технічні й військово-

технічні терміни, інформацію про озброєння,військову техніку, тактико-

технічні характеристики та інформацію про експлуатацію.  

 Л.Л. Нелюбін поділяє військову лексику на три основні групи: 1) 

військову термінологію, що позначає поняття, які безпосередньо пов'язані з 

військовою справою, збройними силами, способами ведення військової 

боротьби тощо; 2) військово-технічну термінологію, що містить науково-

технічні терміни; 3) емоційно забарвлену військову лексику (сленг), 

представлену словами та сполученнями, які вживаються в усному розмовному 

мовленні військовослужбовців і є стилістичними синонімами відповідних 

військових термінів.   

Оскільки вже зазначено, що  настанова  «ATP 6-02.53 Techniques for 

Tactical Radio Operations» є військов-технічним текстом ,відносно до 

визначення В.В. Балабіна, розглядаючи лексику, можна також побачити що в 

даній настанові присутні дві з трьох основних груп військової лексики, які 

визначив Л.Л. Нелюбін.  Ці дві групи є військовою термінологією та військово-

технічною термінологією.  Третя група відсутня оскільки військово-технічні 

тексти не передбачають використання лексики, яка визначена в третій групі.   

Висновки.  Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можна зробити 

висновки що настанова  «ATP 6-02.53 Techniques for Tactical Radio Operations» 

є військово-технічним текстом та має відповідний лексичний склад, який 

притаманний даному виду тексту. 
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СЕКЦІЯ № 8 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ 

ПІДТРИМКИ ВІЙСЬК 
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Адошкіна К.В. (ВІКНУ) 

 

Переваги та недоліки використання безпілотних літальних апаратів 

для створення тривимірних моделей місцевості 

Останнім часом безпілотна мікроавіація зробила потужний ривок завдяки 

вдосконаленню елементної бази з одночасним зменшенням вартості. Однією з 

головних завдань, що вирішуються з використанням безпілотних літальних 

апаратів є аерофотозйомка місцевості, яка допомагає вирішувати безліч 

актуальних завдань які надаються топогеодезичному забезпеченню ЗСУ. 

Окрім високої економічної ефективності, безпілотні літальні апарати 

мають додаткові переваги над традиційним космічним та аерозніманням. 

Зокрема, здійснення аерознімання за допомогою БПЛА дає можливість знімати 

на низькій висоті для того, щоб отримати чітке зображення місцевості; дозволяє 

виконувати перспективне знімання, тобто знімати під кутом до горизонту, що 

доволі складно реалізувати традиційним аерозніманням та неможливо у 

випадку космічного знімання.  

Завдяки БПЛА створюють панорамні знімки, на відміну від 

супутникового та традиційного аерознімання, виконують детальне знімання 

невеликих об’єктів, а саме: площинних та лінійних територій промислових 

забудов, транспортну інфраструктуру, затоплені території, гірські видобування 

і т.п., також для картографування та складання кадастрових планів міських і 

сільських населених пунктів.  

За допомогою БПЛА виконується: 

- мобільне й оперативне знімання території, зокрема в зонах 

надзвичайних подій в режимі реального часу відслідковувати весь цикл, від 

виїзду на об’єкт знімання до отримання результатів, може займати кілька 

годин. 

- усувається складна підготовча та організаційна процедура польотів, та 

для якісного виконання даних завдань необхідно відпрацьовувати технологічні 

задачі застосування БПЛА в аерозніманні; 

- отримуються 3D моделі, за допомогою результатів обробки матеріалів 

аерофотозйомки з БПЛА, які володіють надзвичайно реалістичним видом, адже 

знімки мають високу роздільну здатність. 

Та все ж використання БПЛА для створення 3D моделей має і деякі 

недоліки: 

- необхідність  використання високоточного GPS обладнання у разі, якщо 

на створеній тривимірній моделі необхідно буде проводити вимірювання;  

- висока залежність якості знімання від погодних умов та часу дня; 

- необхідність потужних обчислювальних можливостей апаратного 

забезпечення техніки для проведення оперативної обробки матеріалів знімання. 

Переваги використання матеріалів безпілотних літальних апаратів є 

очевидними, адже це дає можливість тривимірним моделям забезпечити більшу 

наочність даних, надати повну інформацію про зміну території яка цікавить та 

дає змогу відобразити частини, підрозділи противника і оцінити їх можливості. 
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Афонченко Д.С. (ВІКНУ) 

 

Перспективні напрямки розвитку засобів наземної навігації 

Із соціальним і науково-технічним розвитком суспільства завдання із 

визначення власного місцеположення постійно зростають у своєму значенні 

для повсякденної діяльності людини, особливо у військовій справі. 

У наш час все більше заявляє про себе і навігація наземних рухомих 

об’єктів. Під наземною навігацією розуміють галузь прикладної науково-

технічної діяльності, змістом якої є визначення та подальше використання 

навігаційної інформації для організації ефективного переміщення наземних 

рухомих об’єктів в єдиному координатно-часовому просторі. Навігаційна 

інформація – це відомості про координати об’єкта, значення його швидкості, 

прискорення, кутів курсу, крену та тангажа в єдиному вимірі часу. Значення 

координат, швидкості, кутів курсу, крену, тангажа отримали назву навігаційних 

параметрів або навігаційної інформації. Наявність високоточної навігаційної 

інформації на борту наземних рухомих об’єктів дозволить забезпечити 

маршову навігацію, топоприв’язку об’єктів, а також дає можливість здійснити 

вирішення з автоматизованого управління машинами підрозділу, що раніше 

було неможливим. Тому систематизація підходів щодо обґрунтування вимог до 

систем навігації та їх застосування є актуальним. 

Взагалі майбутнє навігацій має великі перспективи в своєму розвитку. 

Наприклад, якщо взяти супутникову систему навігації Galileo, то через деякий 

час її супутники над континентом транслюватимуть сильніший сигнал, аніж 

їхні російські або американські аналоги, а отже, надаватимуть більше 

інформації своїм користувачам. 

Метою програми Galileo є повна заміна раніше використовуваних 

американських супутників GPS та російських ГЛОНАСС, що зменшує 

залежність у випадку аварійної ситуації. Остання цеглина в стіні, 30-й 

супутник, буде введений в експлуатацію вже в цьому році. До цього часу 

загальні витрати складатимуть близько 10 млрд. євро. Така величина зумовлює 

високий тиск на прибутковість. Завдяки цьому тиску зацікавлені сторони 

постійно намагаються скористатися можливостями, що укладаються в рамках 

проекту. 

 

Бондарчук Г.В. (ВІКНУ) 

 

Особливості створення і використання геопорталу топографічної 

служби ЗСУ 

XXI століття, безперечно, буде століттям інформації. Як би не 

розвивалися різні галузі науки та техніки, яких би нових висот не досягло 

людство, але інформація з кожним днем стає все більш важливим ресурсом, 

який стимулює розвиток суспільства з одного боку, а з іншого, вимагає для її 

опрацювання залучення сучасних інформаційних технологій. 
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Застосування комп’ютерів пройшло шлях від суто наукових розрахунків 

до масового застосування й управління, від роботи з окремими змінними і 

файлами до збереження й обробки величезних масивів інформації та створення 

інформаційних систем. Інформатизація та інформаційні технології охопили всі 

сторони життя суспільства, важко назвати будь-яку сферу людської діяльності – 

від шкільної освіти до високої державної політики, – де б не відчувалась її 

потужна дія. Інформація стала критичним компонентом успіху в будь-якій 

справі. Життя все частіше й наполегливіше потребує від керівників різного 

рівня швидких і ефективних рішень, тобто знань про те, що потрібно робити в 

певний час і певному місці. 

Актуальність полягає у розвитку та перспективах використання 

геопорталів в інтересах Збройних Сил України та Топографічної служби 

зокрема. 

Васильчук К.В. (ВІКНУ) 

 

Особливості Веб-картографування 

Веб-картографування є потужним засобом візуалізації геопросторової 

інформації про ті властивості земельних ресурсів, які визначають параметри їх 

оцінювання, а також вплив природних та антропогенних факторів.  

На базі Інтернет швидко формується глобальна, інтерактивна, 

розгалужена інфраструктура веб-картографії, що нараховує, крім 

професіоналів, мільйони пересічних користувачів-учасників по всьому світу. 

Сучасне програмне забезпечення, доступ до баз даних і можливість миттєвої 

перехресної комунікації дозволяють колективно створювати «в онлайні» 

загальнодоступні електронні карти з будь-якою геопросторовою інформацією, 

що оновлюється в режимі реального часу. Спектр застосування тут 

надзвичайно широкий: від спеціалізованих до суто побутових потреб.  

Сьогодні існує збільшена кількість динамічних типів веб-карт та 

статичних джерел веб-карт 

Аналітичні веб-карти пропонують GIS-аналіз. Геодані можуть бути 

статичним положенням або потребують оновлення. Межа між аналітичними 

веб-картами та веб-GIS нечітка. Частини аналізу можуть бути проведені 

сервером геоданих GIS. У міру отримання веб-клієнтами обробка 

розподіляється. 

Анімовані та в режимі реального часу відображають ситуацію явища 

майже в реальному часі. Дані збираються датчиками, а карти формуються або 

оновлюються через регулярні проміжки часу або на вимогу. 

Спільні карти - потенціал, що розвивається. Власне програмне 

забезпечення для спільної роботи з відкритим кодом користувачі спільно 

працюють над створенням та вдосконаленням веб-відображення. Деякі спільні 

проекти веб-картографування (Google Map Maker, Map Creator, OpenStreetMap, 

WikiMapia) 

Статичні веб-карти переглядаються лише без анімації та інтерактивності. 

Ці файли створюються один раз, часто вручну та рідко оновлюються.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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Функціонування картографічних сервісів базується на технологіях 

розробки програмного забезпечення картографічних серверів. Основою 

технології усіх картографічних серверів є створення тайлових систем 

зберігання інформації На сервері зберігається векторна інформація та растрові 

карти у вигляді растрових зображень однакового розміру, але різної деталізації 

залежно від масштабного рівня, на якому карта переглядається користувачем. 

Головною перевагою використання тайової системи є можливість передачі 

необхідної інформації засобами Інтернету у короткий термін. 

 

Гритчук Д.М. (ВІКНУ) 

 

Аналіз існуючих джерел вихідних даних для створення 

фотодокументів 

Аерофотозйомка місцевості – це мабуть, самий простий і доступний на 

сьогодні спосіб отримати максимально точну карту домовленої місцевості або 

скласти топографічний план, виявити місце пориву комунікацій або ліній 

електропередачі, розрахувати найоптимальніші варіанти освоєння земельних 

ділянок і вирішити безліч інших завдань. Також і військова справа не 

обходиться без аерофотозйомки для складання аерофотокарт. І якщо раніше 

аерофотозйомка була можлива тільки з пілотованих літальних апаратів, які для 

зльоту використовували дуже багато енергії, то зараз процедура проводиться з 

легких безпілотників. 

Аерофотозйомка за допомогою БПЛА 

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) або дрони зарекомендували себе як 

надійна технологія для створення карт, планів та інших продуктів геоданих. У 

автономному режимі, але під пильним контролем оператора, БПЛА здатні 

виконати різні варіанти аерофотозйомки для створення фото та відеопродукції, 

виготовлення картографічної продукції, моніторингу змін та виконання 

різноманітних розрахунків. Щоб виконати аерофотозйомку не потрібен 

аеродром та пов’язана з ним складна інфраструктура. 

Перевагами зйомки саме безпілотниками є: 

Швидкість та економічність. Аерофотозйомка досі залишається найбільш 

продуктивним методом документування стану місцевості.  

Детальність та повнота. Погляд згори завжди давав можливість оцінити 

ситуацію більш комплексно, побачити приховане, побачити зміни. 

Гнучкість та комплексність. Результати аерофотозйомки являють собою 

основу для виробництва численних похідних продуктів геоданих. 
 

Дірей А.В. (ВІКНУ) 
 

Особливості проведення демаркації державного кордону України 

Державний кордон - це встановлена юридично чи фактично штучна лінія 

(на суші і воді) і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії (в надрах, 

водах і повітряному просторі), які визначають просторові межі території 
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держави і сфери здійснення нею свого суверенітету (територіального 

верховенства). 

Для виконання завдань зі встановлення державного кордону України, 

перевірки стану стовбців, виправлення відновлення місць де проходить лінія 

кордону, якісне виконання цього завдання потребує інтегрування різноманітних 

картографічних і описових даних з різних джерел, їх актуальності, 

достовірності, точності й оперативності надання на всіх етапах підготовки і 

супроводження процесів для цього проводиться демаркація кордону. 

У внутрішньому праві України правовий статус державного кордону 

визначається нормами таких галузей права (законодавства) як: конституційне, 

адміністративне, кримінальне, цивільне, трудове, право соціального 

забезпечення, екологічне, фінансове, військове. 

Аналіз існуючого стану картографічного забезпечення демаркації 

державних кордонів показав необхідність першочергового впровадження 

сучасних геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування 

Землі, а також застосування отриманих на їх основі матеріалів. Виконання на 

цій основі робіт з науково-дослідного та інформаційного супроводження 

делімітації та демаркації державного кордону України забезпечить ефективне 

виконання таких першочергових завдань: топографо-геодезичне, картографічне 

та інформаційне - супроводження переговорного процесу з підготовки проектів 

Договорів між державами.  

Проблема визначення і встановлення державного кордону України - 

невід'ємного атрибуту суверенітету держави — продовжує залишатись 

актуальною. Адже за неповні шістнадцять років незалежності досягти суттєвих 

результатів у цьому напрямі державотворення поки що не вдалося. 

Найбільше проблем виникає в процесі делімітації та демаркації кордонів 

між колишніми республіками СРСР. І це зрозуміло. Якщо західний кордон 

України був досить чітко визначений на місцевості й тепер потребує тільки 

його перевірки та оновлення договірно-правових демаркаційних документів, то 

межі між колишніми республіками Союзу були зафіксовані тільки на черговій 

топографічній карті масштабу 1:100 000. Доводиться робити і делімітацію, і 

демаркацію, що значно подовжує і здорожує процес визначення і встановлення 

державного кордону. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити: роботи з розбудови 

державного кордону потребують свого продовження та відповідного 

міждержавного оформлення, що сприятиме становленню Української держави 

та формуванню її міжнародного іміджу. 
 

Дудник І.C. (ВІКНУ)  
 

Удосконалення якості результатів систем дистанційного зондування 

землі за рахунок використання тривимірних знімків 

В сучасних умовах, що супроводжуються стрімким розвитком ДЗЗ, 

використання звичайних спектрозональних знімків не дає об’ємної моделі 

місцевості саме тому постає питання використання 3D знімків, які будуть з 
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усією повнотою відображати дані про місцевість. Їхнє використання вирішило 

б чимало задач різного призначення та відкрило нові горизонти. Саме тому, 

питання удосконалення якості результатів систем дистанційного зондування 

Землі за рахунок використання тривимірних знімків є актуальним. Це зумовлює 

необхідність розробки відповідного методу. Використання тривимірних знімків 

має переваги перед спектрозональними знімками: 

Простота сприйняття інформації. 

Актуальність інформації за рахунок оперативного редагування знімку. 

Підтримка знімків актуальним програмним забезпеченням. 

Повнота інформації. 

Сутністю цього методу є використання на штучних супутниках Землі 

радарного обладнання або на літаках спеціальних 3D-сканерів, які будуть 

сканувати місцевість за рахунок відбивання сигналу. 

Основною перtвагою цього методу є те, що завдяки його використанню 

ми зможемо прогнозувати обстановку та відповідно приймати рішення, які 

дозволять уникнути матеріальних, людських та економічних витрат, а також 

підготуватись та попередити різні стихійні та техногенні явища. 

На даний час цей метод широко використовується для картографування 

як у військовій так і у цивільній сфері. Оптимальним буде використання цього 

методу при веденні будівництва та при веденні розвідки. 

 

Зуб К.Ю. (ВІКНУ) 

 

Використання програмного комплексу Digitals для  

крупномасштабного картографування  

Крупномасштабне картографування на сьогоднішній день є одним із 

пріоритетних завдань як державних підприємств, так і недержавних компаній, 

що працюють в сфері геоінформаційних технологій. Це пов'язано з різними 

причинами: розвиток систем глобального позиціонування, потреба у створенні 

електронних карт, необхідність в забезпеченні населення актуальними та 

точними геопросторовими даними.  

Як наслідок, створення нових та оновлення вже існуючих карт крупних 

масштабів і планів місцевості набувають дедалі більшого попиту.  

Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних робіт від обробки 

польових вимірювань до створення кадастрових планів та документації. 

Важливим нюансом є те, що даний програмний комплекс для роботи та 

оформлення не потребує додаткових програм. За допомогою Digitals стає 

можливим суміщення геоданих із різних джерел в єдиному геопросторі.  

Багатокомпонентний програмний комплекс Digitals надає користувачам 

можливість створення графічних та текстових документів на основі шаблонів, 

що налаштовуються. Це дозволяє максимально автоматизувати процес та легко 

адаптувати під будь-які вимоги.  

Програму вже багато років використовують тисячі організацій по всій 

Україні та за її межами. Географічні підприємства створюють карти різних 
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масштабів у форматі Digitals DMF, що дозволяє легко здійснювати обмін 

цифровими картами без втрати їх змісту та оформлення, що становить її 

універсальність. 

Завдяки економічній доступності вітчизняного продукту та простоті 

застосування різних модулів, виконання багатьох завдань картографування  

саме за допомогою Digitals набули неабиякої популярності, адже вихідні 

матеріали не поступаються якістю результатам використання зарубіжних 

аналогів. 

Карпенко А.О. (ВІКНУ) 

 

Використання графічних редакторів при нанесенні бойової 

обстановки на топографічні карти 

Сучасні тенденції розвитку Збройних Сил України та військова 

обстановка на сході країни вимагає оперативного втручання під час виконання 

їх бойових завдань. Тому бойові бригади, військові частини та інші військові 

угрупування зіштовхнулися з нагально. потребою нанесення бойової 

обстановки на велику кількість топографічних карт з однаковою обстановкою 

для різних підрозділів. Через це для прискорення нанесення інформації та 

кращого читання топографічних карт почали використовувати різні графічні 

реактори. 

Графічні редактори вже давно використовуються провідними країнами 

для нанесення бойової обстановки на топографічні карти. Такий спосіб 

виконання поставлених задач допомагає швидко отримувати доступ до 

графічної інформації в районах, де відбуваються бойові дії. Також за 

допомогою роботи з графічними редакторами є можливість швидко вносити 

зміни в бойову обстановку, а не витрачати час на створення нових 

топографічних матеріалів зі змінами.  

Найчастіше для виконання таких задач використовують векторні графічні 

редактори, такі як Corel Draw або Adobe Illustrator – вони надають можливість 

детального нанесення обстановки на карту не витрачаючи на це зайвий час, 

якого зазвичай немає в умовах бойових дій. Також використовують і растрові 

графічні редактори: Paint та Photoshop. 

Завдяки можливостям отриманих при використанні різних графічних 

редакторів, війська отримали можливість зручного, а головне швидкого 

нанесення будь-якої бойової обстановки на топографічні карти, що надало 

більше часу на виконання маршів, доведення інформації до командирів та 

начальників та виконання бойових завдань на місцевості. 

 

Коваль К.В. (ВІКНУ) 
 

Тривимірне моделювання міської забудови для забезпечення бойової 

діяльності збройних сил 

Просторова тривимірна модель міської забудови складає основу для 

формування віртуальної реальності у вигляді перспективних зображень 

містобудівної ситуації та просторового моделювання в різноманітних задачах. 
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Тривимірні моделі міст зараз становлять неабияку цікавість  для 

Збройних сил. Останні військові конфлікти в Афганістані, Іраку, Грузії, а 

найважливіше в України, з точки зору тактики ведення бойових дій свідчать 

про невпинне зростання актуальності забезпечення якісними і головне 

новітніми картографічними матеріалами підрозділів військ конфліктів. 

Фактично, сьогодні бойові дії ведуться з великим ступенем локалізації – ніхто 

уже не використовує мільйонні армії та не веде масштабні танкові битви у яких 

вирішується доля світу. Основними бойовими одиницями зараз є невеликі 

високомобільні підрозділи, чиї дії підкріплюються з’єднаннями важкої 

артилерії та зенітно-ракетними комплексами.  

При цьому ведеться «локальна війна», тобто основою тактики є битви за 

населені пункти та важливі стратегічні об’єкти. Безумовно, в таких умовах 

командному складу бойових підрозділів потрібні високоточні дані про 

місцевість, не говорячи вже про тривимірні моделі театрів бойових дій. Такими 

«театрами» сьогодні є саме міста, моделювання яких уже є пріоритетним 

напрямом у практиці світової картографії. 

Цифрову 3D модель міської забудови можна формувати за різними 

вихідними матеріалами: 

- фотограмметричні – фотоплани, аеро- та космознімки; 

- результати топографічних великомасштабних знімань; 

- цифрові карти і плани місцевості. 

 

Ковальчук І.О. (ВІКНУ) 

 

Оцінка нерухомості житлового призначення методом порівняльного 

аналізу продажів  

Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і 

слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і 

організацій усіх форм власності. Саме через це процес формування ринку 

нерухомості в Україні характеризується бурхливим розвитком. Нерухомість є 

головним предметом дискусій та спорів під час приватизації державного і 

комунального майна, оренди та купівлі-продажу земельних ділянок, приміщень 

житлового та нежитлового секторів. Тому, сьогодні в Україні стрімко зростає 

потреба в об’єктивній, прозорій та відповідній реальним ринковим умовам 

оцінці нерухомого майна. 

Головним законодавчим актом, який регулює процес оцінки майна та 

майнових прав в Україні є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні». 

В Україні до складу нерухомості відноситься: 

- земля (земельні ділянки, невидобуті корисні копалини, відокремлені  

водні об'єкти);  

- багаторічні насадження;  

- будівлі, споруди та їх структурні елементи (житлові будинки, 

квартири, місця загального користування житлових будинків, дачі, садові 
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будинки, гаражі, інші будівлі);  

- передавальні пристрої; 

- підприємства, їх структурні підрозділи, цілісні майнові комплекси; 

- судна внутрішнього плавання, морські та повітряні судна; 

- космічні об’єкти. 

 

Кругляк А.О. (ВІКНУ) 

 

Топографічна карта як особлива форма передачі інформації 

Бойові дії військ (військових формувань) за сучасних умов доводиться 

виконувати на широкому фронті, на велику глибину та в високому темпі. Для 

успішного управління підрозділами за такої складної обстановки, командири 

повинні постійно знати точне місцерозташування, склад, характер бойових дій 

своїх сил і противника, сусідів та інших сих. Командир виконує велику 

кількість заходів щодо підготовки та управління ведення бою та неможливо 

виконати ці завдання керуючись тільки особистими спостереженнями за ходом 

бойових дій. За сучасних умов бою, організувати бій підрозділів і успішно 

управляти ними у ході бою без топографічної карти неможливо. 

Топографічна карта використовується як особлива форма передачі 

інформації, як спосіб оволодіння бойовою обстановкою та дає можливість 

командиру ознайомитись та вивчити незнайому місцевість, а також 

місцерозташування важливих об’єктів і військ. Ось чому всі офіцери в 

сучасному бою повинні вміти користуватися топографічними картами, швидко 

вивчати та оцінювати область на карті і точно визначте координати, визначати 

цілі та керувати підрозділами. 

За сучасних обставин, війська завжди стикаються з проблемою успішного 

виконання бойових завдань у конкретних районах (регіонах), що неможливо 

без отримання вичерпної інформації про цей аспект. Для аналізу, оперативної 

обстановки, забезпечення чіткого управління силами і засобами  ведуться 

оперативні і робочі карти. Ці документи чітко описують територію,  сприяють 

прийняттю рішень та розміщенню сил і засобів. Саме тому, топографічні карти 

безперервно удосконалюються за допомогою сучасних засобів, технологій та 

систем представлення картографічної інформації з метою забезпечення 

обороноздатності країни.  

Марущак М.А. (ВІКНУ) 

 

Перспективи використання комплесних атласів військового призначенння 

Сучасна картографія – це пізнавальна наука, яка за допомогою карт 

досліджує просторове розміщення явищ природи та суспільства, їх зв'язки, 

динаміку; наука яка здатна проникати в механізми функціонування процесів у 

часі та просторі, прогнозувати їх подальший розвиток. За останні десятиріччя 

стрімкий прогрес картографії призвів до появи нових методів, технологій, 

напрямків картографування й до створення нових типів картографічних творів. 

На сьогодні, картографію важко уявити без тісної взаємодії із аерокосмічним 
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зондуванням, геоінформатикою та телекомунікацією. Електронні карти, та 

атласи, анімації, тривимірні картографічні моделі та інші геозображення стають 

звичними засобами досліджень для географів, геологів, екологів та інших 

спеціалістів. 

У сучасних умовах успішне виконання завдань сухопутними військами 

неможливе без застосування геоінформаційних систем на базі цифрових та 

електронних карт, які за своїми функціональним призначенням можуть 

надавати інформацію про місцевість і зміни на ній в режимі реального часу, 

підвищувати ефективність функціонування систем управління військами та 

озброєнням, достовірно і повно оцінювати стан противника та своїх військ, 

вирішувати картографічні завдання, проводити аналіз даних і виконувати 

військово-географічні прогнози та розрахунки. Але із збільшенням обсягу 

даних зменшується час на прийняття рішень, а із збільшенням мобільності 

військ збільшується обсяг завдань з видів бойового забезпечення, внаслідок 

чого зменшується час на опрацювання відповідних даних. 

Ефективність сучасних збройних сил та виконання завдань, що покладені 

на них, значною мірою залежить від  рівня їх інформатизації – насиченості на 

всіх рівнях управління комп’ютерами і засобами комунікації, базами даних і 

електронними носіями інформації, а також уміння всіх військовослужбовців 

ефективно використовувати всі ці засоби. Геоінформаційні системи важливі не 

тільки як інструмент оперативного створення та відображення карт, але, що 

навіть більш важливо, і як інструмент інтеграції в управлінні. 

 

Моховик Б.В. (ВІКНУ) 

 

Спеціальні карти масштабу 1:250 000  

На спеціальних картах детально зображуються окремі елементи 

місцевості або наносяться спеціальні дані, які не показані на топографічних 

картах. 

Спеціальні карти призначені для забезпечення командирів і штабів 

спеціальними даними під час планування, організації та виконання бойових 

завдань. Їх зміст має більш вузький напрямок порівняно з топографічними 

картами. 

Спеціальні карти, які виготовляються завчасно, використовуються у 

повсякденній діяльності військ під час бойового чергування, для бойової 

підготовки військ, проведення командно-штабних ігор, навчань тощо. До них 

відносяться: оглядово-географічні та аеронавігаційні карти, карти з сіткою 

ППО, рельєфні та морські карти, плани міст і багато інших.  

Карта спільних дій масштабу 1:250 000 JOG (Joint operations graphic, серія 

1501) використовується для вивчення та оцінки місцевості при плануванні 

операції (бою); організації взаємодії і керування військами; вивчення дорожньої 

мережі та проведення розрахунків при організації пересування військ; 

орієнтування на марші та як карта спільних дій для сухопутних військ і авіації. 

Карту виготовляють у двох основних варіантах: 
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а) топографічна карта – Ground, індекс JOG (G) – для сухопутних військ; 

б) аеронавігаційна карта – Air, індекс JOG (A) – для авіації. 

Карта спільних дій в обох варіантах створюється між паралелями 80° пд. 

ш. і 84° пн. ш. в поперечно-циліндричній проекції Меркатора на єдиній 

топографічній основі за матеріалами космічного знімання з використанням 

картографічних матеріалів і надійних даних інформаційних служб. На полярні 

області карта створюється в Універсальній полярній стереографічній проекції. 

 

Нетреба А.І. (ВІКНУ)  

 

Тривимірне моделювання з використанням геоінформаційних систем 

Сьогодні, зі збільшенням кількості населення стоїть глобальна проблема 

заощадити земельні ділянки, вирішуючи при цьому завдання ефективного 

планування територій міст та сіл. Тривимірне моделювання є однією з функцій 

геоінформаційних систем (ГІС). У геоінформатиці тривимірне моделювання є 

різновидом геоінформаційного моделювання і тісно пов’язане з використанням 

інформаційних моделей. Класичне відображення об’єктів у вигляді плоских 

карт не завжди дозволяє відобразити специфіку об’єкта досліджень і 

співвіднести його з навколишніми об’єктами на місцевості. Тривимірне 

моделювання дозволяє розглядати об’єкт в реальному взаємозв'язку з 

навколишнім середовищем і приймати адекватні планувальні рішення. 

Існує відмінність між «чистим» тривимірним моделюванням у багатьох 

напрямках, наприклад, AutoCAD, і тривимірним геоінформаційним 

моделюванням в геоінформатиці. Сучасне тривимірне моделювання в 

геоінформатиці має ряд особливостей. Тривимірне моделювання спирається як 

на основу на різні інформаційні одиниці. Воно моделює не тільки об’єкт, а 

інформаційну ситуацію навколо цього об’єкту. Крім того, в геоінформатиці 

використовують структуровані і організовані геодані (geodata) . 

Звичайне тривимірне моделювання вирішує локальні завдання побудови 

об’єктів, не пов’язаних з реальними точками на поверхні Землі. 

Геоінформаційне тривимірне моделювання повинно враховувати цей зв’язок і 

цілий ряд додаткових зв’язків, які позначаються загальним поняттям 

«геореференція». 

Головною метою тривимірного моделювання є оптимальне планування 

територій. На відміну від тривимірного моделювання, в якому використовують 

декартову систему координат, в 3D моделюванні використовують геоцентричні 

системи координат для показу кривизни Землі і можливості прив’язки об’єктів, 

що знаходяться в різних точках земної поверхні. Тривимірне представлення 

цифрової моделі місцевості, володіючи всіма необхідними атрибутами 

просторових об’єктів, несе в собі широкі можливості для аналізу території. Для 

побудови тривимірної моделі місцевості використовуються векторна карта, 

матриця висот, тріангуляційна модель рельєфу, бібліотека тривимірних 

моделей об’єктів, цифрові фотознімки місцевості та об’єктів на місцевості. 
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З системної точки зору тривимірне моделювання розкриває системність 

навколишнього світу і створює більш адекватну модель картини. Сучасне 

тривимірне геоінформаційне моделювання є розвитком тривимірного 

моделювання. Воно створює нові інформаційні ресурси, що застосовуються в 

управлінні і в багатьох предметних областях. Тривимірне моделювання 

місцевості в середовищі ArcGIS, порівняно із ручним методом є більш зручним 

і включає безліч інструментів для автоматизації роботи. 

 

Постарниченко Н.С. (ВІКНУ) 

 

Створення кадастрових планів за допомогою БПЛА 

Актуальність дослідження полягає у широкому застосуванні БПЛА для 

створення кадастрових планів, які в свою чергу допомагають встановити та 

упорядкувати межі власності тої чи іншої ділянки. Дані з БПЛА надають точну, 

надійну, достовірну, оперативну та сучасну інформацію про місцевість, райони, 

об’єкти спостереження. Його сучасні можливості дозволяють вести знімання майже 

за будь-яких погодних умов та на будь-якій місцевості, визначати точні координати 

об’єктів спостереження. БПЛА дозволяють проводити топографічну розвідку, 

збирати інформацію у важкодоступних районах. Матеріали БПЛА також 

застосовуються для створення, оновлення та оперативного виправлення 

топографічних, цифрових, електронних карт, для складання спеціальних карт, 

фотодокументів, описів та довідок про місцевість, та ін. 

Дослідження та доцільне поєднання різних методів геодезичного знімання за 

допомогою БПЛА дозволяє отримувати точні, якісні дані та вирішувати завдання 

кадастрового забезпечення швидше, оперативніше та ефективніше.  

Оскільки в України повноцінно працює лише два супутника, а 

аерофотозйомка проводиться з обмеженими можливостями, то безпілотні літальні 

апарати, завдяки своїм перевагам, є перспективним методом отримання даних про 

місцевість. Дані, отримані з БПЛА є актуальними, своєчасними, точними, відносно 

легкими у обробці. Становлення БПЛА на озброєння у Топографічній службі 

Збройних Сил України дозволить підвищити ефективність та точність виконання 

поставлених задач, удосконалити виконання ряду картографічних робіт. 

 

 

к.т.н., доц. Савков П.А. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Сторубльов О.І. (ВІКНУ) 

 

Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень щодо наявності 

об'єктів, що рухаються, за умов невизначеності спостережень 

Обговорюються задачі вибору оптимальної структури обчислювальних 

засобів для реалізації комплексного інтегрального алгоритму обробки 

послідовності складних зображень при дистанційному зондуванні земної 

поверхні. Прийняття рішення щодо наявності або відсутності об’єкта, що 
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рухається, за умов сильної зашумленості спостережень (через необхідність 

надійного виявлення слабких сигналів), - складна психологічна проблема. 

Відомо, що створення радіолокаційних та автоматизованих пристроїв з 

високим рівнем автоматизації вимагає на етапі їх проектування розробки 

методів, що забезпечують високу міру відповідності статико-динамічних 

характеристик пристроїв, що розробляються, психофізичним можливостям 

людини-оператора. Як вже раніше досліджувалось, прийняття рішення 

людиною зручно розглядати з операціональної та логіко-психологічної  точки 

зору. 

Розглядаються різноманітні стратегії керування пороговим пристроєм 

(доцільно зменшення порогу прийняття рішень щодо наявності корисного 

сигналу), наводяться результати досліджень кількох динамічних алгоритмів 

виявлення об’єктів, що рухаються, по послідовності зашумлених спостережень. 

Звертається увага на можливість використання такого управління для 

покращення характеристик пристроїв за рахунок квазіоптимального  

узгодження параметрів пристроїв з параметрами оточуючій обстановки, що 

змінюється. 

Мета розробки нових методів: підвищення ймовірності виявлення 

слабких сигналів, виявлення штучно створених об’єктів, що рухаються, за умов 

невизначеності спостережень, зменшення кількості хибних траєкторій та часу 

на їх виявлення. В основі більшості алгоритмів - виявлення образів прямих та 

кривих n-го порядку по послідовності спостережень. 

Розглянуті питання порівняння та проектування алгоритмів обробки 

послідовності зашумлених спостережень з метою підтримки прийняття рішень 

щодо наявності об’єктів, що рухаються, за умов невизначеності. 

Наведені приклади проектування конкретних систем.  
 

Софієнко Д.О. (ВІКНУ) 
 

Удосконалена методика проведення геоінформаційного аналізу 

тактичних властивостей місцевості 

Географічні інформаційні технології (ГІС) існують уже близько 35 років. 

Однак люди, здебільшого, використовують їх тільки для створення карт. ГІС 

може значно більше. Використання аналітичних можливостей ГІС допомагає 

з'ясувати, чим обумовлене місце розташування певних об'єктів і які між ними 

зв'язки. Дослідивши можливості ГІС в області просторового аналізу можна 

одержувати більш точну й оновлену інформацію, а також створити нові дані, 

недоступні колись. Володіння цією новою інформацією допоможе глибше 

оцінити причини вибору місця розташування об'єкта, знайти найкраще 

рішення, заздалегідь бути готовим до любих подій і умов.  

Тому з розвитком технологій, і з постійним рухом життя все більш 

важливим і першочерговим є виживання військ, їхнє швидке переміщення, в 

зону можливого нападу чи відбиття противника та для швидкої передислокації 

для заняття важливих рубежів та посилення сусідів чи союзників в 

найкоротший термін. 
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Тому марш повинен бути максимально швидким, безпечним, та по 

можливості з найкоротшою дистанцією від пункту відправлення до пункту 

прибуття. 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що існуюча методика 

проведення геоінформаційного аналізу має низку серйозних недоліків, які 

визначають її відносно низьку ефективність, що призводить до зниження рівня 

боєздатності військ. Тому виникає актуальне завдання щодо вдосконалення 

методики проведення геоінформаційного аналізу місцевості. 

Найчастіше один метод є більш швидким, але дає дуже приблизну 

інформацію, інші методи вимагають більш детальних даних, значних зусиль і 

часу на обробку, але забезпечують при цьому більш точні результати. 

Компроміс полягає у тому, що необхідно обирати метод аналізу, виходячи з 

поставленої завдання, витрат на нього і того, як будуть використовуватись у 

майбутньому результати аналізу. Таким чином, завжди виникає дилема: 

оперативність або точність. Оперативність – це мінімум вихідних параметрів, 

максимальна доступність і простота алгоритмів розрахунку (з перевагою 

власних функцій ГІС). 

Проведена робота показала, що існує нагальна потреба у використанні 

методики проведення геоінформаційного аналізу місцевості, результатом якої 

можуть представлятись як у вигляді електронної карти, так і у вигляді 3D-

моделі. 

Холодов С.С. (ВІКНУ)  

 

Удосконалення картографічного виробництва за рахунок 

використання цифрових друкарських машин 

Видання карт, як одна із основ забезпечення даними про місцевість, 

базується на сучасних досягненнях картографії, поліграфії. Сьогодення 

картографічного виробництва не представляється без використання сучасного 

друкарського обладнання. На даний час оперативність подання та великі тиражі 

друку є основними завданнями картографічного виробництва. Вирішити ці 

завдання за допомогою застарілого обладнання неможливо. Через це питання 

удосконалення постає на сьогоденні картографічного виробництва. 

Удосконалення процесу видавництва за рахунок інтеграції цифрових 

друкарських машин є перспективним напрямком розвитку картографічного 

виробництва. Цей процес удосконалення забезпечить такі переваги: 

- Забезпечення автоматизації процесу видання. 

- Зменшення браку за рахунок більш точного алгоритму роботи. 

- Зменшення людських витрат за рахунок використання комп’ютерних 

технологій. 

- Забезпечення оперативності процесу видання за рахунок мінімальної 

попередньої підготовки друкарської машини. 

- Поліпшення якості виданого матеріалу за рахунок мінімізації 

втручення людини в процес видання. 

- Відмова від формних процесів, що збереже час. 
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- Зниження кількості відходів. 

Сутність друку на цифровій друкарській машині полягає в тому що  для 

кожного виведеного відбитка генерується нова віртуальна друкарська форма, 

що сприяє мінімізації людських втручань, що в свою чергу забезпечує 

автоматизований процес друку. 

На даний час цей метод широко використовується в комерції. Саме за 

допомогою цього методу друкують білборди, торгівельні плакати та інше. 

 

Цицюра В.В. (ВІКНУ) 

 

Екологічний моніторинг на базі геоінформаційної платформи 

ARCGIS 

Постійна зміна параметрів атмосфери Землі та навколишнього 

середовища під впливом антропогенного. Постійна зміна параметрів атмосфери 

Землі та навколишнього середовища під впливом непродуманого безперервного 

втручання людини у природне середовище, антропогенного навантаження за 

результатами діяльності промислових і військових об'єктів потребує 

необхідності проведення достовірного оцінювання екологічного стану і його 

прогнозування з метою забезпечення екологічної безпеки. Це передбачає 

прогнозування подальшого розвитку сприятливих ситуацій або негативних 

наслідків і прийняття адекватних рішень на основі застосування екологічного 

моніторингу з використанням автоматизованих систем (систем підтримки 

прийняття рішень) моніторингу навколишнього середовища. Головною 

функцією таких систем є комплексна автоматизація всіх процесів, пов’язаних зі 

збором, накопиченням і веденням різноманітної екологічної реєстраційної 

інформації, у забезпеченні можливості її подальшої обробки на основі сучасних 

інформаційних технологій. Для ефективного функціонування системи 

екологічного моніторингу, незалежно від того, на якому рівні він проводиться, 

необхідний взаємозв'язок окремих блоків: спостереження, збору інформації, 

оцінювання фактичного стану об'єкта спостереження, прогноз майбутнього 

стану і його оцінювання, керування, регулювання якості середовища. 

Використання підсистем екологічного моніторингу на єдиній 

геоінформаційній основі в системах підтримки прийняття рішень значно 

скоротить час, необхідний для оперативного реагування на кризові ситуації, що 

підвищить ефективність прийняття рішень для досягнення відповідних цілей і 

задач. Найбільш оперативно інформація може бути передана по мережі 

Інтернет, а інтерфейс виводу повинен бути зручним (ергономічним), не 

перевантаженим зайвими даними й незалежним від установки спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Однією з найбільш сильних сторін ArcGIS-платформи є сучасний 

повнофункціональний просторово-часовий моніторинг, що дозволяє 

побудувати не тільки географічну інформаційну систему будь-якого масштабу 

та призначення, але й сформувати на її основі ефективну систему екологічного 

моніторингу, надаючи відповідні функціонали і рішення. Ключові слова: 
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геоінформаційна платформа, ArcGIS, екологічний моніторинг, природно-

антропогенні, дистанційне зондування, геопросторові дані, навколишнє 

середовище. 

Шарило Т.Р. (ВІКНУ) 

 

Використання БПЛА для топографічної зйомки 

Сьогодні серед усіх видів геодезичних робіт топографічна зйомка є 

однією із найбільш затребуваних. Її використовують для оновлення 

топографічних карт, для кадастрового обліку земельних ділянок, для 

передпроектних та проектних робіт при будівництві та реконструкції 

архітектурних об'єктів. Найуспішніше з цією задачею справляються БПЛА. На 

це є ряд причин.  

По-перше це швидкість та економічність. Аерофотозйомка досі 

залишається найбільш продуктивним методом документування стану 

місцевості. Раніше аерофотозйомка з повітря виконувалася тільки із 

використанням великих літаків. Такий підхід супроводжувався певними 

обмеженнями. Було економічно недоцільним виконувати аерофотозйомку 

невеликих об’єктів, а роздільна здатність знімків дуже залежала від 

регламентних та технічних обмежень щодо використання літака та повітряного 

простору. Поява дронів все змінила. Чи це невеликий населений пункт, чи 

будівельний майданчик чи гідротехнічна споруда БПЛА зніме все. 

По-друге це детальність та повнота. Погляд згори завжди давав 

можливість оцінити ситуацію більш комплексно, побачити приховане, 

побачити зміни. БПЛА дозволяє отримувати знімки із роздільною здатністю 

менше 1 см на піксель. Необхідна (доцільна) детальність зйомки визначається 

цілями проекту або площею дослідження. Можливість розрізнити на знімках 

найдрібніші деталі, їх автоматизована обробка та аналіз дозволяють створювати 

інтелектуальні продукти геоданих, які описують місцевість та процеси, що 

відбуваються на ній. 

Також БПЛА забезпечують оперативність виконання поставлених завдань 

за рахунок постійного вдосконалення і оновлення програмного забезпечення. З 

появою та стрімким розвитком БПЛА будь які геодезичні роботи виконуються 

в декілька разів швидше. Для підготовки до польотів мультикоптеру потрібно 

не більше 10-20 хвилин, не потрібен майданчик для запуску і посадки, 

знімальна команда складається всього з двох чоловік - пілота і оператора, а 

вартість робіт, в залежності від обсягів і завдань, значно дешевша, ніж 

аерозйомка або супутникова зйомка. Мультикоптер здатний зависати в одній 

точці, що дозволяє робити безліч кадрів, які згодом можна зшити в панорамне 

фото, або створити сферичну 3D-панораму або 3D модель об'єкта. 
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Шкут О.М.(ВІКНУ) 

 

Планування та проведення аерофотозйомки 

У зв’язку із  зростанням використання матеріалів аерофотозйомки таких, 

як: 3Д моделі місцевості, матриці висот і ортофотоплани та інше. Збільшилась 

зацікавленість компаній які займаються будівництвом, лісництвом, сільським 

господарством продуктами аерофотозйомки. Завдяки автоматизації та 

розповсюдженню технічних засобів вдається забезпечити потреби всіх 

замовників, дослідники з Global Market Insight, Inc , віднесли зростання ринку 

аерофотозйомки з масовим впровадженням та появі у широкому доступі 

компактних та маневрених літальних засобів.  

З підвищенням попиту на використання продуктів аерофотознімання, 

виникла необхідність автоматизувати та модернізувати весь технологічний 

процес. У зв’язку з такою необхідністю з’явились абсолютно нові програми для 

обробки даних, які дозволили автоматизувати традиційні трудомісткі процеси. 

Одним з найпопулярніших програмних забезпечень для планування і 

проведення Pix4D, це програма яка використовується за допомогою 

комп’ютера, або мобільного телефону шляхом блютуз-підключення до 

квадрокоптера з установленою камерою на борту і дозволяє прокладати 

маршрути та слідкувати за проведенням робіт. 

Планування як важливий аспект аерофотознімання включає в себе: 

- визначення об’єму, району, площі проведення робіт; 

- розробка завдань і технічних вимог; 

- визначення сил, засобів і матеріально-технічних засобів; 

- побудова маршруту аерофотозйомки згідно з завданням. 

Оскільки реальна довжина маршруту довше розрахункової. Треба 

провести статистичну обробку та знайти поправочний коефіцієнт на кількість 

поворотів, щоб довжина польоту була близька до реальної. Визначивши 

реальну довжину треба розрахувати пальне (заряд) ураховуючи погодні умови. 

Перед проведенням аерофотозйомки робиться пробний політ в районі 

виконання робіт, яка виконується на висоті та умовах максимально 

наближеними до реальності. 

Основним завданням під час польоту є чітке слідування за маршрутом, 

дотримання висоти та швидкості розрахованої при плануванні робіт. 

Для розвитку аерофотозйомки у нашій країні є наступні задачі: 

- нормативно-правове забезпечення використання повітряного простору 

БПЛА;  

- удосконалення нормативно-технічної бази аерофотознімальних робіт і 

створення картографічної продукції по матеріалам аерофотозйомки; 

- розробка економічної універсальної топографічної вітчизняної камери, 

що забезпечує її установку як на БПЛА, так і на пілотованих повітряних носіях;  

- підвищення продуктивності виконання аерозйомки великих площ 

шляхом мережевого об'єднання груп БПЛА;  
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- розробка технологій управління БПЛА на основі використання 

супутникового зв'язку;  

- організація єдиної централізованої системи контролю якості вихідної 

продукції.   

Юсухно М.А. (ВІКНУ) 

 

Перспективи використання ударних БПЛА 

Нещодавно була презентована новинка оборонного комплексу України – 

персональна установка боротьби з малими безпілотниками. Така зброя є 

надзвичайно необхідною на полі бою, адже уявити сучасні бойові дії без цілих 

роїв маленьких літальних апаратів з обох сторін – просто неможливо. Тож і 

захист від ворожих безпілотних апаратів теж надважливий. “Ліліпути від 

авіації” сьогодні стали очима і вухами військових, а їх старші брати – “ударні 

безпілотники” довели свою ефективність під час точних атак на супротивника. 

Таким чином, для того, щоб бути сучасними та ефективними, Збройним силам 

України потрібно приділяти значну увагу розвитку розвитку власної 

безпілотної авіації. 

Безпілотні літальні апарати, вони ж БПЛА, вони ж дрони, сьогодні не є 

чимось незвичним, особливо у військові справі. Втім, варто розуміти, що під 

словом “безпілотник” ховається цілий ряд літальних апаратів, різниця між 

якими може бути як між велосипедом і танком. Найменший військовий 

безпілотник солдат може носити в кишені, щоб “зазирнути”, припустимо, за ріг 

будинку. А найбільший, по суті, є повноцінним бойовим літаком, просто без 

кабіни пілота, який може буквально цілодобово кружляти в повітрі, очікуючи 

нагоди скинути на голову ворога бомби чи ракети. 

Більшість людей звикли до малих надлегких безпілотників 

(квадрокоптерів), що вже стали звичним атрибутом для відео- та фотозйомки. 

Вага ж військових БПЛА коливається від кількох кілограм до 14 тон, іноді це 

“літачки” з розмахом крил до 20 метрів! Наразі західні держави розробляють 

безпілотники, чиї корпуси виготовлені за технологією “стелс”, вони невидимі 

для радарів та можуть днями літати на бойовому чергуванні і навіть нести 

невеликі ядерні заряди на борту. 

Ціна військових дронів теж може викликати здивування: так, 

американський “ветеран” MQ-1 Predator, що стоїть на озброєнні ще з далекого 

1994-го, коштує близько 5 млн доларів – так само, як найновіший український 

танк “Оплот”. Ціна ж найсучасніших ударних БПЛА цілком співставна з ціною 

повноцінного бойового літака і може сягати десятків мільйонів доларів. 

Сполучені Штати - світовий лідер у розробці бойових безпілотників, 

активно використовували БПЛА у своїх військових операціях – знищували з їх 

допомогою військові об’єкти в Іраку та Афганістані, ліквідовували очільників 

“Аль-Каїди”, Талібану та інших терористичних організацій. Попри значний 

прогрес у технологіях, навіть великі та дорогі ударні безпілотники не 

спроможні замінити на полі бою класичну авіацію, але значно нижча ціна в 

порівнянні з бойовим літаком, і, що головне, відсутність ризику для пілота, 
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роблять розвиток технологій бойових дронів дуже перспективним. Адже 

безпілотники цінні на полю бою не лише як засіб завдання ударів по ворогу, а 

ще як незамінний інструмент для розвідки та наведення ударів артилерії чи 

ракет на ціль.  

 

Яцина В-А.О.(ВІКНУ) 

 

Застосування навігаційних систем в сучасному бою 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій дав поштовх розвитку 

навігації у військовій сфері, що дозволяє на новому якісному рівні вирішувати 

завдання управління військами та рухомим об’єктами військового призначення. 

Військові фахівці Збройних Сил України, у тому числі у всьому світі 

розглядають навігацію як один з найважливіших видів оперативного (бойового) 

забезпечення, а навігаційну апаратуру, як одну з головних складових системи 

управління військами.  

Цілком очевидно, що від точності, повноти та безперервності навігаційної 

інформації, яка циркулює в системі управління військами, значною мірою 

залежить висока ефективність керування підрозділами та застосування 

озброєння і військової техніки під час бойових дій. Все це дає підстави вважати 

навігаційне забезпечення одним із визначальних чинників в організації системи 

управління військами. 

Система навігаційного забезпечення Збройних Сил України на 

сьогоднішній день ще не сформована, але окремі завдання навігаційного 

забезпечення військ виконуються штурманською службою ВПС і 

гідрографічною службою ВМС. Існуючий досвід навігаційного забезпечення в 

арміях провідних країн світу свідчить про актуальність та необхідність 

організації навігаційного забезпечення, як з одного з видів оперативного 

(бойового) забезпечення частин, з’єднань Збройних Сил України. 

Сьогодні стає очевидним, що подальше підвищення бойових 

можливостей військ неможливо без пошуку нових шляхів забезпечення 

навігаційною інформацією. 

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

к.геогр.н. Коренець О.В. (ВІКНУ) 

 

Основні аспекти удосконалення геоінформаційного забезпечення системи 

управління військ (сил) 

Сучасні тенденції розвитку та реформування Збройних Сил України 

зумовлюють обов’язкове залучення геоінформаційних технологій у військову 

сферу. Геоінформаційне забезпечення військ є вважливою складовою при 

прийняті рішень на всіх ланках військового управління та при вирішенні 

військово-прикладних задач. 

Протиріччя, які виникли між величезними об’ємами інформації та 

можливостями їх обробки й використання, обумовлюють необхідність 

розроблення нових засобів, побудованих на принципах ГІС. Важливою 
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особливістю розвитку систем управління є надбання цими системами 

властивості наскрізного масштабування – від систем стратегічного рівня до 

систем управління безпосередньо окремими підрозділами (та навпаки). 

Водночас, склад та зміст інформаційного забезпечення для вирішення завдань 

управління діями військ (сил) на різних рівнях ієрархії органів військового 

управління має відмінності. 

У цьому сенсі не є винятком і геоінформаційне забезпечення. 

Автоматизований аналіз ситуації передбачає здатність використовувати 

можливості визначення напрямку розвитку подій безпосередньо в системі 

управління, у тому числі на основі просторового аналізу поведінки об'єктів 

оперативної обстановки.  

Такі системи надають додатковий рівень аналізу для прийняття рішень 

органами управління. Існує кілька підходів до аналізу ситуації, включаючи 

аналіз кінематичних характеристик об'єктів оперативної обстановки, 

просторово-часовий аналіз змін території в районі проведення операцій 

військами (силами), аналіз інших просторово-пов'язаних даних. Приклади 

таких підходів включають ідентифікацію загроз на основі автоматичного 

відстеження характеристик та інших кінематичних даних, таких як наближення 

або проникнення на обмежені території, перевищення конкретної 

висоти/швидкості для певних типів траєкторій руху об'єктів оперативної 

обстановки, виявлення маневрів нетипових для певних типів об'єктів, 

виявлення перешкод, що унеможливлюють рух тощо. 

Геоінформаційне забезпечення системи управління має складатися з 

окремих предметно-орієнтованих модулів у рамках загальної сервісно-

орієнтованої архітектури, використовувати функціональні компоненти, які 

вбудовуються у відкриту, розширювану програмно-апаратну платформу для 

досягнення інтероперабільності використання просторово розподіленої 

інформації, використовуючи стандартні правила в рамках базових послуг, які 

підтримують обмін повідомленнями, перетворення даних для подальшого 

поширення (розповсюдження) їх шляхом публікації і підписки на стандартні та 

спеціально створені шаблони проектування. 

 

к.військ.н, с.н.с. Федченко О. П. (ВІКНУ) 

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

Пінчук О.О. (ВІКНУ) 

 

Технології забезпечення надійної ГІС у військовій сфері 

Застосування інформаційних технологій у військовій сфері має свою 

специфіку, внаслідок чого технології, що використовуються, повинні 

відповідати ряду вимог, серед яких особливо важливою є підтримка безпечної 

роботи у повсякденній діяльності та при виконанні бойових завдань. 

Перед Україною стоїть багато загроз: втручання у внутрішні справи 

України; територіальні претензії; дестабілізація політичної обстановки; 

підтримка терористичних та сепаратистських організацій сусідніми країнами 
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тощо. Значна частина загроз має інформаційний характер, а саме, ведення 

проти нашої держави інформаційної війни з метою дестабілізації ситуації. 

Оскільки існують інформаційні ризики, та, зокрема, ризики викрадення 

стратегічно важливих даних, геоінформаційні системи, які є частиною 

інформаційної інфраструктури оборонної галузі України, повинні відповідати 

вимогам безпеки. 

Одним з перших завдань для досягнення захищеної географічної 

інформаційної системи буде вибір способу реалізації функцій ГІС, або вибір 

програмної платформи. Передові країни світу використовують програмне 

забезпечення компанії Esri (США), що є світовим лідером ринку географічних 

інформаційних систем, для розгортання ГІС в галузі безпеки та оборони. 

Надійна робота з програмними продуктами Esri реалізується різними 

способами: за допомогою використання загальноприйнятих стандартів та 

безпечних протоколів, як HTTPS, постійним відслідковуванням та 

виправленням можливої вразливості системи, забезпеченням користувачів 

інструкціями та кращими галузевими практиками для налаштувань безпеки, а 

також спеціальними засобами для моніторингу та перевірки стану системи. 

Серед рекомендованих ESRI заходів впровадження ГІС у військовій сфері 

– розподілена робота (розподіл контенту між декількома порталами), 

обмеження використання бази даних на веб-сайті (використання розміщених 

сервісів на порталі), обмеження CORS (спільне використання ресурсів з різних 

джерел) та проксі-можливостей порталу, запровадження списку надійних 

доменів тощо. 

Використання наднадійних технологій та захисту даних не виключає 

людського фактору, що може спричинити втрату важливих даних, або їх 

несанкціонованого розповсюдження. Тому загальна політика безпеки 

використання ГІС повинна бути спрямована на попередження таких фактів. 

Неостанню роль відіграє контроль обізнаності співробітників щодо правил 

інформаційної безпеки, запроваджених в підрозділах, та контроль за їх 

виконанням, а також навчання інформаційній безпеці, наприклад, щодо 

використання облікових записів і паролів інформаційних систем. 
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СЕКЦІЯ № 9 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ 
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 Боровик  Д.О. (ХмНУ) 

 

Щодо актуальності перевірки гіпотези про доцільність застосування 

лінійної апроксимації у задачі побудови кластерів маршруту руху суден  

Інформаційна складова сучасної моделі охорони кордону на морській 

ділянці реалізується з використанням інтегрованої інформаційно-

телекомунікаційної системи (ІТС) Морської охорони «Гарт-12». Застосування 

ІТС «Гарт-12» дозволяє отримувати інформацію про поточне положення суден, 

порт відправки та порт призначення, тип вантажу та інші додаткові дані. При 

виборі судна у системі висвітлення надводної обстановки (СВНО) існує 

можливість перегляду попередніх точок його маршруту, отриманих у певні 

дискретні моменти часу. Останнє необхідне для встановлення можливих ознак 

порушення правил прикордонного режиму. При цьому, візуалізація маршруту 

здійснюється з використанням лінійної апроксимації (наявні точки з’єднуються 

відрізками прямих), а можливе порушення правил прикордонного режиму 

встановлюється на основі співставляння маршруту руху окремого судна та 

кластера маршрутів, що з’єднують пункт відправлення та призначення судна. 

Авторські дослідження, що стосувалися питань оцінки достовірності 

результатів, що формуються діючою СВНО, вказують на те, що застосування 

згаданої лінійної апроксимації при формуванні неперервного апроксимаційного 

маршруту руху судна, є сумнівним і нічим не підтвердженим. Особливий 

сумнів виникає у випадку значної віддаленості в часі або просторі 

досліджуваних точок, які характеризують положення судна. А тому 

актуальності набуває завдання перевірки гіпотези про доцільність застосування 

лінійної апроксимації у задачі побудови кластерів маршруту руху суден.  

На думку авторів, перевірка гіпотези може бути здійснена на основі 

вирішення задачі при застосуванні інших видів апроксимації. У разі, якщо 

виявиться, що застосування інших видів апроксимації не впливає на структуру 

кластера маршрутів суден, у СВНО можна буде з достатнім ступенем точності 

застосовувати лінійну апроксимацію. Якщо ж виявиться, що застосування 

інших видів апроксимації впливатиме на структуру кластера маршрутів суден, 

необхідним буде пошук механізмів удосконалення методу кластеризації 

маршрутів. 

Зважаючи на те, що вид апроксимації маршруту судна безпосередньо 

впливає на величину метрики, що застосовується для всатновлення подібності 

маршрутів двох довільних суден, за доцільне вбачається дослідження впливу 

виду апроксимації і на величину згаданої метрики. 

Для вирішення зазначеної задачі вбачається за доцільне: здійснити 

формалізацію досліджуваної задачі; здійснити опис підходів до її вирішення 

при застосуванні різних видів апроксимації; здійснити розрахунок метрики для 

встановлення ступеня подібності маршрутів суден і порівняти отримані 

результати, що дозволить перевірити гіпотезу про доцільність застосування в 

СВНО лінійної апроксимації. 
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Гуцуляк Д.М. (ВІКНУ) 

 

“Захист російськомовного населення” як привід Росії для ескалації 

гібридної війни на Сході України  

Попри багаторічне нав’язування через засоби масової інформації та 

лідерів громадської думки величі “русского языка” та зневажливого ставлення 

до інших мов, Російська федерація час від часу виносить мовне питання на 

найвищий політичний рівень. Позиція кремлівських можновладців представити 

себе “миротворцями” у зовнішньополітичних питаннях, зокрема, щодо України, 

можна розглядати як продовження агресивної інформаційної політики Росії 

проти нашої держави.  

Як приклад, заголовок в одному з найбільш цитованих інформаційних 

агентств РФ “ТАРС” від 8 лютого 2021 року мовою оригіналу: “Песков заявил, 

что защита русского мира была и будет оставаться приоритетом для властей 

РФ” [1]. Здавалося б, інформаційне повідомлення з таким заголовком 

стосується лише внутрішніх російських питань, проте в тексті традиційно 

згадується Україна. Зокрема, ця новина – черговий прояв інформаційної 

маніпуляції та приклад подвійних стандартів, притаманних офіційним спікерам 

країни-агресора, які продовжують просувати ідею реставрації Радянського 

союзу.  

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков ствердно відповів на 

питання журналістів, чи є Україна частиною “руського миру”. “В Україні живе 

дуже багато росіян і російськомовних, вони всі відносяться до “руського миру”. 

Культурні зв'язки, історичні зв'язки, спільні корені - заперечувати їх було б 

великою дурістю”, - зазначив Пєсков, додавши, що “така лінія на заперечення 

цієї спільності має місце в Україні”, і Кремлю це не подобається.  

Пєсков назвав “м'якою силою” підтримку “руського миру”. “Це наша 

“м'яка сила”, ніколи не використовуються якісь методи, які суперечили б 

міжнародному праву”, - вказав представник Кремля.  

Разом з тим, 1 квітня 2021 року Головне управління розвідки Міноборони 

України заявило, що Росія “завершує підготовку комплексу заходів, який має 

на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії 

окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської 

військової присутності на території так званих “ДНР” та “ЛНР” за рахунок 

введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю 

захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – 

громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти 

РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних 

військ углиб території України” [2].  

ГУР МО України повідомляє, що “російські дипломатичні 

представництва за кордоном та ЗМІ отримали завдання бути готовими до 

висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито 

агресивних дій ЗС України та “миротворчих” заходів РФ у відповідь”.  
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Напередодні, 29 березня ІА РФ “ТАРС” поінформувало, що отримання 

російських паспортів мешканцями “ДНР” пришвидшено. Їх отримали майже 

250 тис. осіб [3].  

Зазначимо, що одним з виправдань гібридної агресії на Сході України 

Кремль називає захист російськомовного населення. Імперські амбіції 

Російської федерації, що не жаліють людських життів, продовжують становити 

небезпеку для громадян України та загрозу українській державності.  

Список використаних джерел: 

1. Песков заявил, что защита русского мира была и будет оставаться 

приоритетом для властей РФ [Електронний ресурс] // ИА "ТАСС". – 08.02.2021. 

– Режим доступу до ресурсу: https://tass.ru/politika/10647619. (Дата звернення 

01.04.2021). 

2. Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти 

нашої держави [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт ГУР МО України. – 

2021. – Режим доступу до ресурсу: https://gur.gov.ua/content/rosiiska-federatsiia-

hotova-do-shyrokomasshtabnykh-provokatsii-proty-nashoi-derzhavy.html. (Дата 

звернення 01.04.2021). 

3. Глава ДНР заявил, что темпы получения российских паспортов 

жителями республики ускорились [Електронний ресурс] // ИА "ТАСС". – 2021. 

– Режим доступу до ресурсу: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/11018735. (Дата звернення 01.04.2021).  

 

Ділай А.Ю. (ВІКНУ) 

 

Тенденції підготовки фахівців із комунікацій у системі національної 

безпеки держави 

Сучасні технології та динамічні інформаційні потоки гостро поставили 

питання відповідної підготовки спеціалістів, які здатні швидко адаптуватися до 

змін, аналізувати інформаційний простір та постійно досліджувати зміни в 

ньому. Комунікаційно-контентна безпека сьогодні стала тим майданчиком, 

який може зрушити з місця старі норми підготовки спеціалістів інформаційної 

сфери.  

Міністерство оборони України за своєю специфікою повинно бути 

лідируючим органом у забезпечення національної безпеки, особливо у сфері 

інформації. Тому підготовка «інформаційників» для оборонної структури 

життєвонеобхідна. 

Як відповідь на інформаційну агресію, Україна впровадила систему 

стратегічних комунікацій, яка мала би вирішити більшість проблемних питань 

у забезпеченні інформаційної безпеки. Проте досі єдиного підходу до 

розуміння самої системи, а тим паче підготовки відповідних фахівців, немає. 

Серед країн-членів НАТО існує низка програм із підготовки зазначених 

фахівців для сектору безпеки та оборони, однак варто зауважити, що у 

більшості випадків мова йде про підготовку офіцерів по зв’язкам із 
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громадськістю, які сьогодні виконують роль стратегічного радника командира з 

питань комунікацій. 

Механізми зв’язків з громадськістю (ЗГ) в сучасному світі є дієвим 

інструментом під час криз та у мирний час. Тим більше, ЗГ перейняли на себе 

функцію управління та керівництва організацією, а не просто вдаються до 

впровадження тактики комунікації.  

Розглянувши програми підготовки спеціалістів із комунікацій серед 

оборонних структур світу, ми дійшли висновку, що сьогодні фахівець 

(найчастіше) зі зв’язків з громадськістю/стратегічних комунікацій є головним 

механізмом із забезпечення ефективної діяльності підрозділу та успіху 

виконання місії. Головним фокусом навчання сьогодні стає ґрунтовне 

розуміння інформаційного простору та орієнтація на довготривалий ефект. 

Згідно сучасних тенденцій розвитку інформаційної сфери та нових розробок у 

методиці викладання, метою комунікації є беззаперечний вплив на поведінку 

цільової аудиторії шляхом зміни знань та ставлення до об’єкту комунікації. 

Оскільки  віральність контенту не завжди є показником ефективності, то фокус 

підготовки фахівців із комунікацій у секторі безпеки та оборони спрямований 

на розвиток навичок стратегічного мислення для ефективної діяльності як у 

повсякденній діяльності, так і в умовах кризових ситуацій. 

 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

 

Актуальні аспекти лінгвістичного забезпечення застосовування 

поліграфа в секторі безпеки і оборони України  

Перехід України до міжнародних стандартів країн-членів НАТО 

зумовлює необхідність запровадження принципово нових методів забезпечення 

державної безпеки. Особливої актуальності набули методи психофізіологічного 

дослідження із застосуванням поліграфа для виявлення прихованої і 

недостовірної інформації. 

Вирішення наявних завдань зумовлене державною політикою у сфері 

безпеки і оборони яку становлять Конституція України, закони України, Закон 

України «Про національну безпеку України», міжнародні договори інші 

нормативно-правові акти. 

Застосування поліграфа у секторі безпеки і оборони України дозволить 

підвищити ефективність реалізації основних завдань щодо підготовки та 

прийняття кадрових рішень, проведення службових розслідувань (перевірок), 

виявлення причин, передумов і обставин вчинення правопорушень, а також 

здійснення превентивних заходів щодо їх вчинення.  

Важливим аспектом є розробка серії військових стандартів, як 

термінологічного апарату поліграфологічної сфери та подальшого 

запровадження операційних стандартів, головною метою яких стане опис та 

стандартизація відповідних процедур та методики. Це зумовлює активізацію 

проведення подальших профільних наукових теоретичних та практичних 
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досліджень у сфері застосування української та іншомовної військової 

термінології та лексикографії.  

Введення єдиної термінологічної системи сприятиме забезпеченню 

необхідного рівня взаємосумісності з іноземними партнерами під час 

здійснення професійної діяльності у складових сектору безпеки і оборони 

України.  

Актуальними напрямами практичної реалізації є обґрунтування і вибір 

спільного термінологічного апарату, стандартів та професійних інструментів, 

що відповідають юридичним, інформаційним і технічним вимогам.  

Керуючись викладеним доцільно зробити висновки, що застосування 

поліграфа у складових сектора безпеки і оборони України дозволить 

запровадити єдиний базовий термінологічний понятійний апарат, адаптований 

для україномовного фахового середовища відповідно до міжнародних 

стандартів, вдосконалити функціональні можливості в об'єктивному й 

неупередженому проведенні перевірок, розслідуванні правопорушень та 

кадровому менеджменті. 

 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

Цюкало Л.В. (ВІКНУ) 

 

Актуальні аспекти застосовування поліграфа  

в секторі безпеки та оборони України: кодекс етики 

2021-й рік у Міністерстві оборони та Збройних Силах України оголошено 

роком євроатлантичної трансформації. Результатом трансформаційних процесів 

у складових сектору безпеки і оборони повинно стати створення інтегрованої 

оборонної інституції євроатлантичного типу, що має забезпечити неухильне 

переведення суб’єктів сектору безпеки і оборони на актуальні стандарти 

функціонування та управлінських процесів.  

Ефективне вирішення наявних завдань зумовлене державною політикою 

у сфері безпеки і оборони, що регулюється Конституцією України, Законом 

України «Про національну безпеку України» та іншими законами України, а 

також іншими нормативно-правовими актами, у тому числі міжнародними 

договорами. 

З метою запобігання існуючим загрозам національній безпеці України 

урядом держави здійснюються заходи щодо застосування спеціального 

високотехнологічного обладнання – поліграфа, що передбачає ефективне 

вирішення завдань за призначенням.  

Відповідно до міжнародних стандартів застосування поліграфа 

дозволить: 1) підвищити ефективність проведення психофізіологічного 

дослідження персоналу та кадрового менеджменту; 2) службових розслідувань 

(перевірок), криміналістичного забезпечення слідчих і розшукових дій; 3) 

здійснювати запобігання корупційних правопорушень. 

Важливим аспектом під час застосування поліграфа є професійна 

діяльність експерта-поліграфолога із суворим виконанням норм діючого 
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законодавства та службових обов’язків із відповідним досвідом і практикою.  

Експерт-поліграфолог у своїй діяльності повинен дотримуватись правил:  

1) не порушувати норми чинного законодавства;  

2) не використовувати службове положення з метою порушення прав і 

свобод громадян;  

3) застосовувати лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї 

кваліфікації та службових повноважень; 

4) не розповсюджувати службову інформацію щодо результатів 

дослідження із застосуванням поліграфа;  

5) не проводити дослідження, коли існує конфлікт інтересів;  

6) не брати участь у інформаційних або публічних заходах, які не 

відповідають загальним умовам проведення психофізіологічного дослідження 

із застосуванням поліграфа;  

7) не приймати участь у діяльності громадських організацій без 

офіційного дозволу керівництва;  

8) не надавати неправдиву або спотворену інформацію;  

9) не проводити дослідження, якщо суб’єкт фізично або психічно 

непридатний для обстеження; 

10) не проводити дослідження у разі прямого підпорядкування особі, яка 

є суб’єктом дослідження;  

11) не вимагати та не приймати гонорари, грошові винагороди чи 

подарунки, які можуть обґрунтовано сприйматися як такі, що мають вплинути 

на висновки.  

На часі – невідкладне запровадження правових та етичних норм 

діяльності експерта-поліграфолога. Кодекс етики (Code of Ethics) експерта-

поліграфолога – це встановлення професійних вимог для фахівців, що залучені 

до виявлення прихованої та недостовірної інформації із застосуванням 

поліграфа. 

 

 Клубань О. (ВІКНУ) 

 

Стандарти світової журналістики через призму Пулітцерівської 

премії 

      Звертаючись до сучасних стандартів світової журналістики, які 

базуються на компетентності і окреслюють нам бачення основних компетенцій 

представників сучасної медійної сфери,  ми не можемо пройти повз критерії 

оцінки їх діяльності, закладені в саму сутність найпрестижнішої в світі премії – 

Пулітцеровської, номінантами якої щороку стають журналісти, і не лише 

американські, презентуючи свої кращі творчі доробки.      

Історія Пулітцерівської премії ведеться з 1917 року, коли американський 

журналіст Герберт Байярд Своп отримав першу премію за серію матеріалів 

Зсередини Німецької імперії, опублікованої в New York World в жовтні 1916 

року. Розмір Пулітцерівської премії становить 10 тисяч доларів. Церемонія 

оголошення лауреатів цієї престижної премії завжди розглядається як ревне 
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змагання між найбільшими газетами, зокрема, New York Times і Washington 

Post. 

У різні роки Пулітцерівську премію у відповідних номінаціях отримували 

Вільям Фолкнер, Ернест Хемінгуей, Джон Апдайк, Харпер Лі, Роберт Фрост, 

Теннессі Вільямс, Артур Міллер, а також Боб Ділан. 

Сама історія найпрестижнішої  премії фактично дає відповіді на багато 

питань,  які ставлять перед собою дослідники вже столітнього феномену в 

житті світової журналістики. А якщо й не задовольняє повністю аналітиків, 

котрі намагаються провести аудит всього процесу визначення переможців, то 

вказує на конкретні пріоритети у виборі фаворитів року, які ґрунтуються на 

певних тематиках, формах подачі контенту, напрямках і сферах соціального 

буття, які є знаковими при наданні симпатій авторитетним журі. Саме це і є 

орієнтиром для нових здобувачів лаврової гілки, які занурюються в творчий 

процес з метою перемогти і доказати всім, що ти кращий не тільки у виборі 

гострої теми, але й майстер слова, котрий у разі перемоги долучиться до галереї 

особистостей, які створюють високі стандарти  світової журналістики, постійно 

підіймаючи планку майстерності, що є взірцем для професіоналів сфери медіа. 

Переможець Пулітцера стає легендою. Із звичайного журналіста ти 

автоматично перетворюєшся на інфлюєнсора, отримуючи квиток до клубу 

вищої ліги світової журналістики.  

В своєму дослідженні ми не ставили за мету зробити аналіз понад 

столітнього життя даного проекту, але останні десять років нового століття, які 

традиційно є знаковими у тисячолітній історії людства, можуть стати 

відкриттям для фахівців з наукових розвідок у галузі розвитку медіа. 

Навіть цей незначний історичний зріз підтверджує висловлену Associated 

Press думку про боротьбу медіа титанів. Так, саме   New York Times і 

Washington Post задають темп перегонів і щороку є лідерами в різних  

номінаціях. Їх творчі доробки, як і у багатьох інших, стосуються, в першу 

чергу, проблем, котрі є резонансними у американському суспільстві, мають 

важливе значення для кожного американця  і стосуються, в першу чергу, 

вирішення питань внутрішнього життя країни. Людей цікавить все те, з чим 

вони стикаються кожного дня.  

Свавілля поліції, корупція серед чиновників, підкуп політиків, 

лобіювання бізнесом власних інтересів (часто ігноруючи інтереси громад), 

розповсюдження наркотиків, злочинність  в школах, насильство на вулицях, 

порушення прав жінок і національних меншин, сексуальні скандали, 

посттравматичний синдром ветеранів різних війн, природні катаклізми, 

нехтування екологією – це лише невелика частка того, чим переймаються 

пересічні громадяни і що знаходить дзеркальне відображення в медійному 

просторі США. Безумовно, саме навколо цього кипить котел журналістських 

пристрастей, починаючи з простої репортерської світлини і закінчуючи гострим 

і карколомним журналістським розслідуванням, після оприлюднення 

результатів якого «летять голови» сильних цього світу і власників життя. Варто 

згадати лише Уотергейтську справу щодо прослуховування республіканцями 
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штабу демократичної партії під час президентських перегонів. Журналістське 

розслідування призвело до процедури імпічмента господаря Білого дому в 

результаті якого президент Ніксон подав у відставку.   

 Виходячи з мети нашого дослідження і цілей, які ми переслідуємо, а їх 

треба розглядати саме з пізнавально-освітньої позиції, можна зробити 

висновки, що матимуть вплив на розвиток новітньої журналістської школи, 

підходів до її удосконалення та модернізації з урахуванням сучасного 

технологічного рівня та суспільного інтересу. 

По суті, знайомство з номінантами Пулітцера та їх доробками дає 

можливість молодим журналістам, у яких є бажання рухатися в якомусь із 

конкретних напрямків творчості, стає своєрідним ексклюзивним майстер-

класом, де можна в деталях розібратися в складових успіху. А різний рівень і 

типологія ЗМІ відкривають можливості не тільки для тих, хто працює в 

центральних і найбільш топових виданнях, але й на регіональному рівні. Адже 

серед багатьох переможців Пулітцера за сто років існування премії ми 

зустрічаємось не тільки з китами американських медіа. Це дає надію бути 

поміченим і визнаним, стимулює до професійного удосконалення. 

  

Клубань О. (ВІКНУ) 

 

Методики нейтралізації негативів комунікаційно-контентної безпеки 

через позитиви повсякденності базується на успішних кейсах 

управлінських рішень 

В умовах надзвичайних подій, криз, катастроф, війни, особливо гібридної 

із застосуванням потужної інформаційної компоненти пропагандистського 

типу,  системних дискредитацій комунікаційно-контентного характеру, в 

підрозділах Збройних Сил України  накопичено неабиякий досвід у вигляді 

окремих кейсів щодо нейтралізації  на рівні прес-офіцерів (діючих та 

колишніх), а також позитивів, які суттєво посилювали не лише морально-

психологічний стан військовослужбовців, але й зміцнювали довіру у 

суспільстві до війська,  авторитет захисника України, впевненість у надійному 

захисті країни від будь-яких посягань агресора.  

Ми намагаємося дослідити інформаційні приводи, ситуації, у кожному 

конкретному випадку проаналізувати чи є це результатом системності чи 

випадковості, наскільки вони можуть бути типовими чи особливими для тих чи 

інших умов, в яких може опинитися військовий підрозділ, щоби змоделювати 

алгоритм адекватного і ефективного реагування. 

Особливого значення набуває вивчення яскравих прикладів публічних 

вдач, перемог, унікальних прецедентів в роботі, коли вдалі, технологічно 

виважені і відшліфовані комунікаційні та контентні дії вплинули на 

формування новітнього образу бойових бригад, створення по своєму 

унікальних та ексклюзивних брендів, що поєднують історичну славу 

лицарського минулого з військовою звитягою сьогодення.      

Фіксація та ілюстрація публічних вдач і невдач дає нам можливість 
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розібратися в їх причинах та наслідках, щоби детально  вивчити всі складові, 

котрі впливають на результат. Тут слід розгдядати не лише інформаційну, 

організаційну та цивілізаційно-ціннісну складові, в поєднанні з глибоким 

розумінням і ефективністю дій відповідних посадовців, але й потенційні 

можливості, в основі яких закладенні знання, вміння, навики, компененції та 

компетентності тих осіб, функціональними обов’язками яких є розробка та 

реалізація сценарних планів довгострокової дії в конкретних часових межах та 

в умовах постійних інформаційних впливів глобального виміру, що часто-густо 

виходить за межі можливостей стратегічних комунікацій.  

Перш ніж звернутися до кейсів, котрі характеризують різноплановість і 

різновекторність напрямків, які змальовують перед нами строкату і яскраву 

мозаїку потужного контенту, що вкладається в сучасне поняття креативних 

індустрій, нам просто необхідно згадати ті класичні підвалини, без яких просто 

неможливо досягти успіху. В своїй повсякденній діяльності кожен з нас оперує 

такими поняттями, як компетенція, компетентність, знання, вміння, навички, 

навики.   Ефективна реалізація компетенції в повсякденному функціоналі, а це 

виконання завдань за призначенням, грунтується насамперед на компетентності 

фахівців (виконавців), яка в свою чергу досягається чотирма іншими 

складовими. Це прописна істина. Але чомусь про неї часом забувають як 

посадовці, так і виконавці, переоцінюючи власні можливості і недооцінюючи 

супротивника, котрий вдається до вишуканих і нестандартних рішень, які не 

вкладаються в поняття конвенційності, а значить потребують адекватних дій у 

відповідь грі без будь-яких правил. Щоб не рухатись за сценарним планом, 

нав’язаним нам ворогом, ми повинні створювати власні, які б базувалися на 

якісній прогнозній аналітиці глобального інформаційного простору.  

Ми маємо дати інструментарій для фахівців, який дозволить  досягати 

високого рівня компетентності з метою виконання компетенцій, від яких 

залежить процес нейтралізації ризиків, викликів і загроз. Базою для цього 

мають бути позитиви, вдало реалізовані кейси. Разом з тим, ми повинні 

проаналізувати негативи, які зашкодили виконанню завдань за призначенням 

щодо комунікаційно-контентної  безпеки.  

Саме виходячи з цього, треба вести діалоги з фахівцями, щоби зрозуміти, 

яку обрати методику для їх подальшого вишколу в системі глобальних 

комунікацій, звертаючись до накопиченого досвіду і моделюючи можливі 

ситуації в майбутньому. 
 

Коваль М.О. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна політика і Збройні Сили України 

Інформаційна політика має служити як тим, хто продуктує інформацію 

(різні оборонні відомства), так і тим, хто її споживає (громадськість), з 

конкретними вказівками відносно до визначення категорій інформації і 

відповідальності за її розповсюдження, а також процедуру доступу. 

Необхідно чітко розмежувати фактичну інформацію та інформаційні 

операції; існує побоювання, що канали, які використовуються для 
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інформування громадськості можуть застосовуватися для подібних акцій. Із 

самого початку інформаційна політика повинна встановити, що веб-сайт 

оборонного відомства використовується для інформування широкої 

громадськості, а не для досягнення іншої мети. Існують технічні та структурні 

способи організувати веб-сайт таким чином, щоб там можна було розрізняти 

фактичну інформацію від піар-акції та інших видів комунікації. Також слід 

розділити відповідальність за продукування різних видів інформації, таких, як 

політика, бюджет, законодавство, постанови, закупівлі, плани, програми і піар-

технології. 

І друзі і вороги у рівній мірі можуть мати доступ до інформації через 

інтернет, тому необхідно встановити необхідний баланс між розповсюдженням 

інформації, призначеної для загальної мети, і спеціальними, особливими 

конфіденційними і делікатними даними. Для інтернету ця процедура може і не 

бути ідентичною правилам, прийнятим для розповсюдження друкарських 

матеріалів, що викликали у першу чергу, тим, що до інтернету має доступ будь-

який охочий, який може скористатися будь-якою інформацією, яка є на веб-

сайті, в той же час друковані матеріали надсилаються у відповідь на запити як 

окремих фахівців, так і організації. 

Оскільки інтернет технології розвиваються з дуже високою швидкістю і 

всі структури Міністерства оборони України в змозі відкрити власні веб-сайти, 

може використовуватися розумна політика використання інтрнет-можливостей 

для запобігання неконтрольованого розповсюдження інформації оборонного 

характеру через офіційні веб-сайти. Політика зобов’язує використовувати 

довірені сайти для перевірки автентичності інформації на пов’язаних з ними 

сайтів, використовуючи відповідні інтернет-безпеки і адекватні процедури 

цифрової сертифікації. 

Інформаційна політика потрібна із цілком практичних причин, оскільки 

ефекти і ефективність інформаційних процесів дедалі зростають, навіть якщо 

ця політика відсутня. Вона також необхідна для створення і збереження 

суспільної довіри до якості та достовірності інформації, що виходить з надр 

Міністерства оборони України. Вагома інформаційна політика здатна 

забезпечити рамки розвитку і управління оборонними інформаційними 

ресурсами та інфраструктурою в ім’я демократії і належного керівництва не 

тільки оборонних відомств, але і всією країною. 

 

Кравченко М.О. (КНУ) 

 

Порівняння способів аутентифікації, що можуть бути застосовані в 

сучасних інформаційно-комунікаційних вебресурсах державних органів 

У зв’язку із політичною ситуацією, що склалася між Україною і 

Російською Федерацією, канали інформаційно-комунікаційного зв’язку в 

державних органів України, в тому числі органи сектору безпеки і оборони, як 

ніколи потребують підсилення безпеки. Необхідно гарантувати, що сторонні лиця не 
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отримають доступу до важливих ресурсів, що передаються через такі канали зв’язку 

в межах державних органів. 

В сучасному світі більшість організацій, а також і державні органи, мають 

власні вебресурси, на яких зберігається та проводиться обмін інформацією. Метою 

даної роботи є огляд можливих способів аутентифікації, що надають безпечний 

доступ до державних ресурсів а також їх порівняння. 

Взагалі існує декілька підходів до аутентифікації на вебресурсах [1]. Перший 

передбачає локальний сервіс аутентифікації, який розташовується на самому сервері 

організації разом із самим програмним продуктом. Інший спосіб передбачає 

використання стороннього сервісу аутентифікації, який постачається, провайдером 

як послуга (AaaS) [2]. Переваги та недоліки мають обидва підходи. За сторонній 

сервіс необхідно регулярно платити і досить велику суму. Локальний сервіс – більш 

дешевий, він може бути змінений або вдосконалений, але він ніколи не буде 

настільки надійним, наскільки сторонній сервіс, оскільки спеціалісти останнього – 

займаються виключно розробкою конкретного сервісу аутентифікації і більше ні чим 

іншим, що означає вузьку спеціалізацію, а отже  більший досвід та надійність. Але 

незважаючи на таку об’єктивну надійність стороннього сервісу, немає стовідсоткової 

гарантії що дані, які проходять через цей сервіс не збираються і не обробляються 

будь-яким чином самим провайдером послуги, що потенційно може призвести до 

небажаних і навіть небезпечних наслідків, особливо коли мова йде про державні 

органи та установи. 

Вважаю, що зазначені вище фактори щодо використання локального сервісу 

аутентифікації та сервісу аутентифікації що надається стороннім провайдером як 

послуга, є досить вагомими і мають бути врахованими при розробці та експлуатації 

вебресурсів, які використовуються в інформаційно-комунікаційних цілях держави. 

Список використаних джерел: 

1. Introduction to Identity on ASP.NET Core [Електронний ресурс] // 

Microsoft docs. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://docs.microsoft.com/en-

us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio. 

2. Welcome to IdentityServer4 [Електронний ресурс] // Identityserver docs. – 

2020. – Режим доступу до ресурсу: https://docs.identityserver.io/en/latest/index.html. 

 

к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

 

Блогова журналістика, як інструмент формування суспільної думки 

 Сьогодні дедалі більшої популярності набуває блогова журналістика, що 

виражає і формує громадську думку. Її основними ознаками є об’єктивізм і 

незалежність. Сучасного блогера, який пише на актуальні і злободенні теми, 

інколи можна розглядати як громадського діяча чи лідера суспільної думки, 

саме тому його особистість має важливе значення. 

Зважаючи на ці особливості, під час виборчих кампаній блогосфера часто 

стає середовищем для зародження та формування поглядів електорату, а 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio
https://docs.identityserver.io/en/latest/index.html
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популярні блогери – ньюзмейкерами, які висувають найгостріші теми для 

політичних дискусій [1]. 

Сучасні дослідження вказують на те, що довіра до блогів вища, ніж до 

традиційних ЗМІ. Найбільш впливовими та популярними в українській 

блогосфері є політичні блоги, саме тому їх має майже кожне інтернет-видання 

суспільно-політичної спрямованості. Політичні блоги активно просуваються та 

трансформуються у соціальних мережах. У країнах, де медіа залежать від 

влади, у блогах часто публікують те, про що ЗМІ сказати не можуть. Контент 

цього середовища, що стає альтернативним мейнстрімним медіа, є дуже 

важливим й для українців, які збагнули, що вітчизняні ЗМІ заангажовані або 

залежні від олігархічних кланів. 

Оцінюючи діяльність певних політичних сил, блогер нарощує свій вплив 

на громадську думку за допомогою експресивних суб’єктивних висловлювань. 

Окрім того, розмовна лексика і неформальний стиль публікацій зменшують 

дистанцію між блогером та читачем, перетворюючи комунікацію на 

двосторонній процес обміну думками. Читачі отримують можливість 

коментувати й оцінювати матеріали, впливати на формування інформаційного 

“порядку денного”, публікувати власні дописи та повністю ідентифікувати 

автора повідомлень. Завдяки такій залученості аудиторії, її довіра до змісту 

дописів росте. Відтак видання отримує більше можливостей для впливу на 

громадську думку. 

Водночас блоги мають й низку недоліків: маніпулювання суспільними 

поглядами, зловживання чужими текстами, недотримання етичних норм, 

велика кількість замовних матеріалів. Зокрема часто можна зіткнутись із таким 

видом маніпуляції, як сугестія. Її можливості під час, наприклад, розкручування 

якогось бренду, завоювання ринку впливу, закріплення нового тренду 

передбачають такі кроки: увага – довіра – репутація – вплив, де довіра є 

ключовим компонентом. Ця схема є основною і для здійснення сугестивного 

впливу в блогах. Щоб блог привернув увагу сугесторів, він повинен бути 

популярним, викликати довіру, що забезпечить його репутацію в мережі. У 

цьому випадку сугестивний вплив буде особливо продуктивним. 

Внаслідок поширення у мережі значної кількості матеріалів, споживання 

яких призводить до девальвації духовних цінностей та деформації свідомості, у 

блогосфері став можливим безпрецедентний контроль над кожним індивідом. 

Дешевизна й мобільність поширення даних створюють технологічно комфортні 

умови для здійснення маніпулювання, а децентралізована організація мережі 

дає змогу приховувати реальні джерела тиску. Водночас використання всіх 

ресурсів гіпертексту сприяє здійсненню сугестивного впливу на суспільство. 

Сугестивна комунікація в інтернеті базується на кардинально нових 

принципах, один із яких звучить так: там, де раніше була реклама, сьогодні 

повинна бути емпатія (співчуття). Найбільш ефективно сугестивний вплив 

здійснюється у мережевих об’єднаннях, де інтерактивні відносини налаштовані 

на довіру, симпатію, співчуття й розуміння, які знижують рівень критичності в 

сприйнятті інформації. Водночас сугестивні технології націлені на масовий 
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результат, тому їхнім об’єктом найчастіше виступає товариство постійних 

користувачів певного ресурсу, об’єднаних спільними нормами й цілями 

комунікації [2]. 

У звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House вказано, що 

у 2017 році мережеві маніпуляції, зокрема сугестія, вплинули на вибори у 18 

країнах [3], наприклад – у США. 

Сугестія як один із видів прихованої маніпуляції в українській блогосфері 

спричиняє низку негативних наслідків у різних середовищах. Зараз, коли 

комунікативні технології активно розвиваються, можна стати жертвою 

маніпуляції в Інтернеті. Тож варто пам’ятати, що кожна інформація, особливо 

приваблива, потребує глибокого критичного аналізу і перевірки. 

Що особливо сумно, що за 7 років війни і протистояння в форматі гарячої 

інформаційної війни, культура повторного огляду інформації та боротьби з 

фейками від імені громадянина, а не спеціалізованої структури, у нас так і 

залишається в зародковому вигляді. 

Список використаних джерел: 

1. Сугестія як вид маніпуляції в українській блогосфері - Режим 

доступу: http://matrix-info.com.  

2. Прасюк О. В. Блогосфера як середовище зародження та формування 

електоральної громадської думки  

2. Компанцева Л. Ф. Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній 

комунікації. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. 

Миколи Гоголя. Серія : Філологічні науки. 2013. Кн. 3. С. 14. 

 

к.пед.н. Плаксін А.А. (НАНГУ) 
 

Вплив ЗМІ на професійну орієнтацію майбутніх офіцерів НГУ, як 

фахівців  галузі національної безпеки в умовах інформаційної війни 

Дослідження впливу засобів масової інформації та пропагування професії 

військовослужбовця-правоохоронця на професійне самовизначення майбутніх 

фахівців правоохоронної сфери в умовах інформаційної війни є одним з 

основних показників для вивчення та аналізу наповнення інформаційної 

складової, оцінки суспільних, електоратних настроїв, медіа-грамотності, а 

також подальшого вироблення стратегії державної інформаційної політики 

щодо можливих шляхів протистояння інформаційній зброї та маніпуляції 

інформаційним ресурсом. 

За висновками експертів, медіа-простір є сприятливим для інформаційних 

впливів на потенційного абітурієнта через низку причин, а саме: падіння довіри 

до ЗМІ у зв’язку з виявленням вчинків маніпуляції та навіювання 

пропагандичних поглядів про професію військовослужбовця НГУ; поширення 

недостовірної та фейкової інформації у ЗМІ та соціальних мережах; недостатній 

рівень медіа-грамотності.  

У такий спосіб, для вироблення ефективних механізмів протидії 

інформаційного впливу на обрання потенційними вступниками професії 

https://matrix-info.com/sugestiya-yak-vyd-manipulyatsiyi-v-ukrayinskij-blogosferi/#_ftnref1
https://matrix-info.com/sugestiya-yak-vyd-manipulyatsiyi-v-ukrayinskij-blogosferi/#_ftnref2
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фахівця галузі Національної безпеки, якими є військовослужбовці НГУ, 

важливо проаналізувати їх потреби та визначити критерії за якими вони 

визначають достовірність тієї чи іншої інформації, а також який це має вплив 

на їх свідомість та емоційний прояв, як вони ставляться до медіа, урядових 

інституцій тощо.  

Відтак, наприкінці 2020 року одна з провідних дослідницьких компаній в 

Україні – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – провів 

опитування громадської думки щодо довіри до соціальних інституцій та ЗМІ. 

Результати проведеного опитування показали, що найбільшою довірою серед 

90,0% респондентів користуються волонтери та Міністерство внутрішніх справ 

України та 10,0% уряд України, російські ЗМІ та Верховна Рада України. 

Щоб вистояти в таких умовах, держава з метою піднесення серед 

української молоді престижу здобуття професії фахівця галузі Національної 

безпеки, серед яких провідну роль займають військовослужбовці НГУ, має 

виробити стратегічний план протидії інформаційній війні. І цей план, має 

полягати у проведенні вищими військовими закладами освіти, в тому числі і 

НАНГУ, психологічних тренінгів для абітурієнтів; здійснення зі сторони 

держави заходів щодо захисту національного інформаційного простору та 

масової свідомості населення; запровадження системи суспільного мовлення, 

вдосконалення правового сектору, що регулює діяльність медіа простору, радіо 

та телевізійних програм, діяльність соціальних мереж, які були б спрямовані на 

зміцнення національної свідомості та почуття патріотизму громадян України 

шляхом вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази.  

 

к.пед., доц. Приходько Ю.І. 

(Глобальний союз учених за мир) 

 

Методологічні аспекти інформатизації  військово-педагогічного 

процесу 

Освіта на теперішньому етапі розвитку інформаційного суспільства 

відстає від цифровізації – одним з мегатрендів розвитку держав, визначених 

ОЕСР у своєму звіті за 2019 рік [4]. Інформатизація освіти спрямовується на 

формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення 

форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів 

навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на 

вищому рівні з урахуванням світових вимог [1]. Формування науково-освітньої 

політики інформатизації національної системи освіти є стратегічним завданням 

держави, – наголошується в Національній доповіді про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні [2, с. 162]. Інформатизація освіти являє собою 

систему та процес забезпечення якісної підготовки військових фахівців з 

урахуванням рівня їх розвитку, потреб суспільства, Збройних Сил України 

теорією, методологією, технологією створення та оптимального використання 

правових, психолого-педагогічних, навчально-методичних, програмно-

технологічних, матеріально-технічних продуктів засобами існуючих і 
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перспективних інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із завдань, 

визначених Стратегією розвитку вищої освіти в Україні є диджиталізація усіх 

процесів у системі вищої освіти [3, с. 47], що потребує як фундаментальних, так 

і прикладних досліджень в зазначеному напрямі. Інформатизації освіти 

притаманні закономірності, що відображають об'єктивний, постійний і 

необхідний взаємозв'язок між предметами, явищами та процесами, що мають 

місце у військово-педагогічному процесі, та основоположні принципи.. 

Закономірності інформатизації освіти зумовлені: нормативно-

правовими засадами розроблення та застосування інформаційних систем, 

забезпечення їх кіберзахисту; інвестиційним потенціалом військової освіти та 

науки в розвиток фундаментальних досліджень в галузях природничих, 

військових наук; розвитком прикладних досліджень щодо створення 

мікропроцесорної, серверної, обчислювальної та комунікаційної техніки, 

програмних продуктів різного призначення; створенням локальних, 

регіональних і глобальних мереж з функціями збору, накопичення, зберігання, 

трансляції інформаційних ресурсів; розробленням та запровадженням у 

військово-педагогічний процес навчальних середовищ, комплексів, 

устаткувань, тренажерів, технічних засобів на основі мікропроцесорної та 

обчислювальної техніки; адекватним реагуванням психолого-педагогічної 

науки і практики на впровадження інноваційних досягнень, інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес; необхідністю зміни підходів до 

змісту освіти, оцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності; 

необхідністю розвитку та врахування потреб і можливостей особистості в 

процесі здобуття освіти; здійсненням управлінських функцій в системі 

військової освіти на різних ієрархічних рівнях; потребою розроблення 

середньострокових і довгострокових прогнозів з урахуванням подальшого 

розвитку національної освіти, суспільства, процесу глобалізації світу. 

Основоположні принципи інформатизації  освіти: нормативно-правового 

та кібербезпекового регулювання; науковості; інноваційності; інформаційності, 

системності; технологічності; інтерактивності; активного зворотнього зв’язку; 

формалізації; візуалізації; моделювання; практичної спрямованості; 

раціонального поєднання колективного та індивідуального підходів в 

освітньому процесі; ієрархічності управління; навчально-методичного, 

програмного та матеріально-технічного забезпечення. 

До основних системоутворюючих чинників інформатизації освіти як 

системи, орієнтованої на покращення якості підготовки військових фахівців, 

слід віднести такі: місія та цілі підготовки фахівців; підготовленість кандидатів 

на навчання; організаційне та інформаційне забезпечення відбору кандидатів на 

навчання; діяльність військових закладів вищої освіти з проведення вступних 

випробувань, організації освітнього процесу та всебічності його забезпечення; 

нормативне, психолого-педагогічне, змістове, науково-методичне, 

технологічне, фінансове, інформаційно-комунікаційне, кібербезпекове 

забезпечення; відповідність підготовки фахівців Національній рамці 

кваліфікацій; спрямованість на постійне покращення військово-педагогічного 
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процесу та якості підготовки фахівців; умови динамічного розвитку освітнього 

процесу, адаптація його до вимог та потреб особистості; рівень підготовленості 

педагогічних, науково-педагогічних працівників; сформованість позитивного 

морально-психологічного клімату у навчальних колективах; стан наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності; відповідність матеріально-

технічної бази цілям та завданням підготовки військових фахівців; зв'язок зі 

сферою майбутньої військово-професійної діяльності; наявність ефективної 

системи мотивації і стимулювання діяльності тих, хто навчається, педагогічних, 

науково-педагогічних працівників; дієвість контрольних та моніторингових 

процедур; стан управління системою підготовки фахівців на всіх ієрархічних 

рівнях, прийняття рішень на підставі аналітичних і фактичних даних. 

Інформатизація освіти як система передбачає реалізацію таких функцій: 

цілепокладання; інтеграційну; освітню; психологічну; наукову; навчально-

методичну; технологічну; комунікаційну; інноваційну; управлінську; оціночну; 

коригувальну, моніторингову. 
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Радченко М.А. (КНУ) 

 

Програмно-апаратна система «Інтелектуальний сейф» 

В наші дні можна автоматизувати безліч різноманітних процесів. За 

рахунок цього власникам бізнесу вдається зекономити на заробітних платах 

робітників. В тому числі і в сфері доставки товарів. Крім того, в часи епідемій, 

що зараз, нажаль, актуально, вкрай важливо якомога менше контактувати з 

людьми безпосередньо. Тому метою даної роботи є розробка системи, що 

представляє з себе розумні камері схову, що керуються з веб-додатку, які 

доцільно використовувати для обміну товарами між споживачами. В ході роботи 

планується спроектувати програмно-апаратну систему  «Інтелектуальний сейф». 

Дана система дозволить автоматизувати обмін та видачу товарів між споживачами 

через камери схову с керованим доступом до них, тим самим надати альтернативу 

існуючим засобам доставки.  

Розроблена система матиме наступні основні переваги над конкурентами: 

 оформлення доставки через веб додаток самими користувачами; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980075.html
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 виключення необхідності присутності найманого робітника при 

користуванні системою; 

 авторизація тільки в межах системи, не потрібно верифікувати свою 

особистість за допомогою офіційних документів; 

 доступ до функціоналу системи не залежно від часу доби; 

 звести до мінімуму необхідність обслуговування даної системи людьми; 

 можливість інтегрувати в систему інші установи; 

 виключити можливість камери схову бути відкритою не тією людиною. 

Саме питання безпеки є вкрай важливим в даній системі. Для того, щоб 

відкрити камеру схову, користувачеві буде необхідно: 

 зісканувати за допомогою смартфону з доступом у мережу Інтернет QR-

код на двері конкретної камери схову. Це дозволяє мати змогу відстежувати задля 

якого конкретно відбувається авторизація;  

 авторизуватись у системі. Авторизація проходить звичним способом – за 

допомогою електронної пошти та паролю. Паролі зберігаються у базі даних тільки у 

зашифрованому вигляді, це захистить їх уразі її взлому; 

 якщо авторизований користувач є особою, що присутня у списку 

отримувачів – то тільки у тому разі буде можливість відкрити камеру. 

В результаті даної роботи була спроектована програмно-апаратна система, що 

представляє з себе розумні камері схову, що керуються з веб-додатку, які доцільно 

використовувати для обміну товарами між споживачами. Дана система дозволяє 

автоматизувати обмін та видачу товарів, а також надати інтерфейс для 

адміністрування власникам подібних точок видачі, що складаються з даних камер 

схову. Розробка серверної частини системи  була здійснена за допомогою 

фреймворку Ruby on Rails, доступом до сейфу керує мікрокомп’ютер RapberryPI, як 

найбільш універсальний з доступних на ринку. Обрана СУБД – PostgersQL. Vue.js 

було обрано для реалізації для веб-частини системи. 

 

Туманська М.А. (ВІКНУ) 

 

Медіаконтент як сучасна форма комунікацій військової компоненти 

Медіаконтент – це змістове наповнення друкованого, аудіовізуального, 

електронного чи конвергентного засобу масової інформації матеріалами у формі 

тексту, зображення чи звукозапису з метою передачі інформативних, 

загальнозначимих, естетично привабливих різножанрових повідомлень, спрямованих 

на масову аудиторію. [1] 

Медіаконтент класифікують за різними ознаками. Зокрема, за принципом 

створення контент поділяють на створений особою та створений організацією.  

Авторами медіаконтенту, який створено особою можуть бути незалежні 

автори, журналісти, блогери та інші бажаючі споживачі інформації.  

Авторами контенту створеного організацією виступають медіа-компанії, 

політичні партії, органи державного управління, силові структури, громадські 

організації, навчальні заклади, релігійні громади, бібліотеки та ін. 
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За формою медіаконтент поділяють на візуальний, аудіальний, вербальний та 

змішаний. Медіаконтент наявний в усіх сферах життя людей та не може існувати без 

реципієнта, його основною ознакою є спрямованість на аудиторію. 

У рамках підтримки діяльності Міністерства оборони України та Збройних 

Сил України створюється медіаконтент у чотирьох існуючих формах.  

За принципом створення більша частина контенту у військовій сфері належить 

до групи контенту створеного організацією. Зокрема, основними джерелами 

медіаконтенту виступають інформаційно-медійні структури Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України, військове радіо та телебачення, інформаційне 

агентство МОУ «Армія інформ», інформаційні платформи органів військового 

управління різного рівня та військових частин. 

До контенту створеного особою у межах підтримки діяльності Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України належать дві групи авторів. А саме 

блогери, які представляють військову компоненту у соціальних мережах та автори 

наукових публікацій за військовою тематикою. 

Медіаконтент у напрямку освітлення питань військової сфери присвячено 

різноманітним аспектам діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України. Зокрема, роз’ясненню законодавчих нормативних актів, указів Президента 

України, рішень уряду, розпоряджень, постанов державних органів влади і 

управління, наказів та директив Міністра оборони України, освітленню практичної 

діяльність Збройних Сил України, розвитку та удосконалення технічного рівня 

військ, наукових досягнень в стратегії і тактиці, оприлюдненню рішень соціальних, 

економічних, правових, релігійних, культурно-побутових проблем 

військовослужбовців та формуванню престижності військової сфери. 

Реагуванням на сучасні тенденції у розвитку медіакомпоненти більшість 

медіаконтенту за військовою тематикою розміщується у мережі Інтернет.  
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Широков Д.Л. (КУБГ) 

 

Концептуальні засади інформаційної злагоди та безпеки України 

Аналіз та головні аспекти інформаційної війни, як модерновий та той, що 

зазнав осучаснення за свої часи тривалого застосування. Доведеним фактором є 

те, що інформаційна війна це війна нового покоління. В концепції 

«Інформаційно мережевих війн» є розуміння того, що саме розуміється під 

http://journlib.univ.kiev.ua/mono/cross.pdf
http://transmediajournalism/
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інформаційною міццю держави. Мережево-

інформаційна війна – це абсолютно новий рівень 

протиборства між державами. Ведеться вона 

безпосередньо методом спостереження за ситуативним 

станом країни противника, а не прямими воєнними 

діями. Спостерігають за переміщенням підконтрольних 

об’єктів, а саме фізичних осіб на відповідні позиції в 

механізмі державного управління. Виявленням 

різноманітних проявів інформаційної агресії є 

завданням спецслужб кожної держави [2,c.13]. 

Охопленість інформаційних сфер (рис.1). противником 

передбачає повну дезінформацію та ускладнення 

доступу людей до об’єктивної і достовірної інформації. Точкові  удари, котрі 

руйнують суспільну систему країни під різними гаслами, з використанням ЗМІ, 

релігії, неурядових організацій, фондів та громадських рухів, що безпосередньо 

є профінансовано із-за кордону. Тому головною метою інформаційної злагоди 

та безпеки України та її громадян є, забезпечення інформаційного сувернітету 

та визначення підходів до захисту та розвитку національного інформаційного 

простору для всебічного інформаційного забезпечення українського 

суспільства [1,3], а саме: розвиток нормативно-правової бази для врегулювання 

процесів розвитку інформаційного простору; ефективно розроблена та 

реалізована інформаційна політика; налагодженість держави у співпраці з 

громадськістю та приватним сектором; створення та розповсюдження власного 

інформаційного продукту; поширення інформаційного продукту в міжнародне 

інформаційне середовище; державне спрямування щодо цінностей 

інформаційного розвитку людства, демократичність цінностей та свободи слова 

в інформаційному просторі, що були інспіровані деструктивною політикою 

інших держав. 
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Рис.1. Сфери мережевого 

протиборства 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/175056.pdf
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