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3.Інформаційні технології

СИМВОЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ
ДЕРЕВОВИДНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Бабич С.О.
студентка факультету інформатики та обчислювальної техніки
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
м. Київ, Україна
При вирішенні різного роду задач, які потребують пошуку похідної
функції, часто застосовують обчислення за допомогою чисельних методів, що
дозволяють отримати значення похідної у точці із заданою точністю. Дані
методи описані в статтях [1] та [2]. При необхідності пошуку точного вигляду
похідної, її символьного вигляду, дані методи використовувати неможливо, але
на зміну їм можна використати методи символьної регресії [3] чи
автоматичного диференціювання [4]. Якщо відомо вигляд первісної функції,
можна використовувати метод, наведений у даній статті.
Будь-яка функція – певна комбінація звичайних математичних операцій,
функцій, констант та змінних. Базуючись на природі усіх операторів та базових
математичних функцій, можна стверджувати, що усі оператори та функції
мають один або два аргументи. З огляду на це оператори теж можна вважати
функціями. Так суму трьох елементів вигляду:
f ( x, y, z)  x  y  z

можна записати як:
f ( x, y, z)  ( x,( y, z)) .

Звісно, користуючись даним представленням функції ми отримаємо
можливість запису однієї функції різними способами, але на кінцевий результат
дана факт не матиме впливу.
Таким чином будь-яку функцію можна представити у вигляді дерева,
вузли якого представляють операторну або базову математичну функцію,
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зв’язки – приналежність дочірнього вузла у якості аргументу батьківської
функції,

листки

–

константи

та

змінні.

Так,

наприклад,

функція

f ( x)  sin( x)  x  cos( x) виглядатиме так, як зображено на рисунку 1.
+

sin

x

*

x

cos

x

Рисунок 1. – Зображення функції f ( x)  sin( x)  x  cos( x) у вигляді дерева.
Використовуючи певний набір правил диференціювання та обходу даного
дерева можна отримати похідну функції.
Нехай є дерево Т, яке представляє функцію, яку диференціюють, дерево
D, яке представлятиме диференціал функції. Дерево Т необхідно обходити
вглибину і на кожній ітерації заповнювати дерево D відповідними вузлами
згідно правил диференціювання. Відповідно, їх необхідно сформулювати,
оскільки

звичайні

правила

диференціювання

напряму

застосовувати

неможливо. Також вже є сенс говорити не про похідні функцій, а про «похідні»
вузлів дерева.
Визначення. Простою назвемо функцію у якої тільки один з аргументів є
змінною, а інші чи всі є константами (функції типу f ( x)  u( x) ). Складеною
назвемо функцію, у якої хоча один із аргументів є функцією (функції типу
f ( x)  g (u( x)) ).

Правило диференціювання. Кожен вузол може мати просту чи складену
похідну. Проста похідна відповідає зображенню у вигляді піддерева функції із
таблиці похідних математичних функцій за умови, що функція даного
піддерева є простою. Складена похідна вузла має місце у протилежному
випадку.
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Одного

правила

диференціювання

достатньо.

Таблиця

похідних

математичних функцій перетворюється у таблицю простих похідних вузлів.
Таблиця

складних

похідних

виглядатиме

як

комбінація

правила

диференціювання складеної функції (з математичної точки зору) та таблиці
простих похідних. При цьому правила диференціювання добутку, суми,
відношення функцій переходять у відповідні елементи таблиці складних
похідних. Так, на рисунку 2 зображено приклад простої та складеної похідної
косинуса.
*

-1

*

sin

*

x

-1

u'(x)

sin

u(x)
а

б

Рисунок 2. – а) вигляд простої похідної типу cos(x) б) складеної похідної
вигляду cos(u( x))
Таким чином обійшовши повністю дерево T ми отримаємо дерево D , що
відображатиме необхідну нам похідну функції.
Сформулюємо алгоритм роботи:
Крок 1. Ініціалізувати корінь дерева D порожнім вузлом.
Крок 2.Позначити корінь дерева D як поточний вузол.
Крок 3. Якщо поточний вузол простий:
3.1

присвоїти просте похідне піддерево.

інакше:
3.2

присвоїти поточному вузлу складний шаблон.

Крок 4. Якщо обхід дерева T завершено – завершити роботу алгоритму.
Крок 5. Перейти на наступний вузол дерева T згідно правила обходу
вглибину.
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Крок 6. Помітити як поточний вузол дерева D , який відповідає обраному
вузлу дерева T на кроці 5.
Крок 7. Перейти на крок 3.
Таким чином наведений алгоритм дає змогу отримати символьне
представлення похідної функції будь-якої складності. Але при цьому він має
ряд недоліків:
-

вважається, що функція не містить піддерева, похідна якого в

результаті вироджується в 0;
-

неоднозначне представлення функції;

-

надлишкова кількість однакових вузлів.

Дані недоліки є важливими, але водночас не є істотними. Перший можна
вирішити додавши додатковий крок валідації, який би перевіряв на доцільність
пошуку похідної поточного піддерева. Другий недолік вирішити із даним
формулюванням вирішення задачі неможливо. Останній недолік введений
спеціально – для спрощення демонстрації роботи алгоритму. Для його
вирішення достатньо ввести фіксовану кількість листків, що відповідають
змінним, і при необхідності з’єднувати вузли із відповідними листками.
Література:
1.

Derivative algorithm [Електронний ресурс]. – Режим доступу до

ресурсу: http://infohost.nmt.edu/~petro/faculty/Kelly/450/derv.pdf
2.

O'Haver

Tom.

A

Pragmatic

Introductionto

Signal

Processing

[Електронний ресурс] / Tom O'Haver. – Режим доступу до ресурсу:
http://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/Differentiation.html
3.

Zhang

[Електронний

Chi.

ресурс]

Genetic
/

Chi

Programming
Zhang.

–

for

Режим

Symbolic
доступу

Regression
до

ресурсу:

http://web.eecs.utk.edu/~czhang24/projects/cs528_Project2_Zhang.pdf
4.

Griewank Andreas. Techniques of Algorithmic Differentiation, Second

Edition [Електронний ресурс] / Andreas Griewank, Andrea Walther. – Режим
доступу до ресурсу: http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898717761
____________________________________________________________________
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7. Юридичні науки
ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО ЯК КРИЗОВЕ ЯВИЩЕ

Бурко О. М.
студентка 5-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
Проблема фіктивного банкрутства є актуальною протягом тривалої
економічної кризи в суспільстві. Банкрутство –процедура, яка дозволяє
очистити

фінансовий

ринок

від

неплатоспроможних,

неконкурентних

елементів. Проте, вдаючись до фіктивного банкрутства, переслідуються лише
шахрайські цілі: уникнення від сплати боргів, збереження власних активів та
вихід із ситуації без значних економічних втрат, приховування незаконного
витрачання коштів та їх виведення із поля законності. Дуже важко відстежити
та довести факт доведення до банкрутства та фіктивності банкрутства, оскільки
навіть поглиблена експертиза діяльності підприємства не дозволяє встановити,
що стало причиною банкрутства: некомпетентність керівництва чи умисні,
протиправні дії окремих осіб з метою отримання матеріальної вигоди або
задоволення інших своїх потреб.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері
господарської діяльності» завідомо неправдива офіційна заява громадянина засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності,
а так само громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову
неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед
бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам
або державі, – тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При тому,
матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.[1,ст.166-17]Варто
зазначити, що раніше вважали фіктивне банкрутство злочином, за вчинення
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якого особа відповідала або ж позбавленням волі, або накладенням штрафу.
Але за відсутності показників щодо розкриття такого злочину законотворці
вирішили декриміналізувати та виключити статтю 218 із Кримінального
кодексу України. На сьогодні максимум, що загрожуватиме особі, яка подала
неправдиву заяву про фінансову неспроможність, – це лише адміністративний
штраф.
Ні для кого не секрет, що багато підприємств використовують механізм
банкрутства для того, аби навмисне ставати банкрутами. Адже процедура
банкрутства

–

досить

ефективний

інструмент

для

відновлення

платоспроможності підприємства й у багатьох випадках дозволяє досить
успішно справлятися з боргами і фактично почати роботу з «чистого аркуша»,
не позбавившись при цьому активів підприємства, а також дає можливість
зберегти за собою контроль над підприємством. Через непрозорість цілого ряду
процедур банкрутства воно може використовуватися як дуже зручний
інструмент для різноманітних махінацій і зловживань. Дана схема, як правило,
реалізується такими способами: прямий продаж майна за заниженою ціною,
укладення

договорів

про

надання

послуг

нематеріального

характеру,

приховання боржником реальної до стягнення дебіторської заборгованості,
фальсифікація та знищення документів, що відображають фінансову діяльність
підприємства, задоволення вимог кредиторів за договорами, строк виконання
зобов’язання якого не настав.
Фіктивне банкрутство виникає як кризове явище, воно не потребує
дослідження як таке, оскільки є абсолютно зрозумілим з точки зору мотивів
вчинення,

але

найважливішим

є

встановлення

причин

його

виникнення.Захиститись від «недобросовісності» фіктивного банкрутства
можна, враховуючи ряд наступних факторів.
По-перше,

соціально-економічних,

що

відображають

залежність

існування нормальних економічних відносин від дотримання суб’єктами
господарської діяльності умов добросовісної діяльності. Забороні підлягають
тільки такі діяння, які завдають істотної шкоди суспільним відносинам, або
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становлять загрозу вчинення цієї шкоди. Тому не слід забувати про те, що
Україна – соціальна держава та недооцінювати суб’єктів господарювання, які в
сучасних умовах розвивають ринок та інвестують у власне майбутнє, надаючи
при цьому робочі місця та часто забезпечуючи гідне людське існування. Подруге, нормативні фактори, що відображають систему кримінально-правової
охорони відносин у сфері господарської діяльності нормами Конституції
України та чинного законодавства України. Конституція України, норми
кримінального та інших галузей права виступають як джерела регулювання і
охорони суспільних відносин у сфері обмеження монополізму і недопущення
фіктивних банкрутств та доведення до банкрутства в господарській діяльності.
І хоч в процесі гуманізації відбулося вилучення статті про фіктивне
банкрутство із Кримінального кодексу України, необхідно в будь-якому разі
дотримуватись суворого та чіткого покарання, щоб запобігти розповсюдження
такої економічної хвороби. По-третє, соціально-прогнозні, які визначають
тенденції розвитку законодавства щодо встановлення відповідальності за
фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства.[2.,С.72]
Отже, боротися з фіктивним банкрутством однозначно потрібно, проте
необхідно бути переконаним в професіоналізмі осіб, які займаються таким
напрямком. Схеми

«кримінального» або краще сказати «злочинного»

банкрутства стають дедалі складнішими, що прямо пропорційне кризовій
ситуації в країні та недосконалості правового регулювання разом із реалізацією
захисного механізму.Самеявище фіктивного банкрутства є нині суттєвою
загрозою економічній безпеці вітчизняного підприємства. Це насамперед
проблема загальнодержавного рівня, що пов’язана з недосконалістю діючої
законодавчої бази у сфері банкрутства, застосування норм якої не сприяє
підвищенню ефективної протидії фіктивному банкрутству та незаконним діям у
разі банкрутства.
Література:
1.

Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської
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10. Педагогічні науки

ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО
КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА УСПІШНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Вельган Л. І.
студент факультету соціальної та педагогічної освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
Процес управління школою або вузом є складним видом педагогічної
праці. У міру розвитку шкільної і вузівської освіти управління навчальними
закладами удосконалювалося, змінювалося. За цей час поняття «управління»
різними авторами розглядалося по-різному. Група сучасних вчених (В.А.
Сластѐнін, І.Ф. Ісаєв, А.І. Міщенко, Е.Н. Шиянов) під управлінням розуміють
діяльність,

спрямовану

на

вироблення

рішень,

організацію,

контроль,

регулювання об'єкта управління відповідно до заданої метою , аналізом і
підбиттям підсумків на основі достовірної інформації [54]. Ми ж, в свою чергу,
поняття - «управління», «педагогічне управління» і «управлінська діяльність»,
як і більшість зазначених тут нами авторів, спеціально не поділяємо, вважаючи
ці поняття близькими, співпадаючими за своїм змістом.
Мета доповіді -

висвітлити вплив комунікативних здібностей на

професійну діяльність керівників навчального закладу.
Досвід свідчить, що рівень професіоналізму керівників визначається не
тільки їх теоретичною та практичною підготовленістю, а й умінням
спілкуватися зі своїми підлеглими, тобто, особистими якостями і здібностями
керувати людьми. Обумовлено це тим, що більше двох третин робочого часу в
кожного керівника займає спілкування з іншими.
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Професійні якості, якими повинен володіти керівник, розроблені
Національним Освітнім Центром атестації при Оксфордському університеті
(Великобританія). Серед даних якостей - розсудливість, організаторські
здібності,

рішучість;

особистісні

характеристики:

лідерство,

чуйність,

стресостійкість. У дану групу якостей входить також широта кругозору
особистості, що включає в себе: коло інтересів (здатність дискутувати в різних
областях знань, політиці, освіті, розбиратися в поточних подіях, економіці),
особисту вмотивованість (потреба у всіх сферах діяльності досягти якихось
результатів), освітні цінності (керівник педагогічного колективу повинен мати
власні добре обгрунтовані погляди на освіту, повинен бути сприйнятливий до
нових ідей і змін).
У професійній діяльності окремо відзначена здатність до управлінської
комунікації. За оцінкою Н. Різдвяної [49, с. 96], від того, наскільки розвинена в
керівника педагогічного колективу здатність до управлінської комунікації,
залежить:

діагностика

творчого

потенціалу

викладачів

та

реалізація

диференційованих програм їх розвитку; стимулювання і підтримка творчих
зусиль педагогів в освітньому процесі; становлення комунікативного простору
взаємодії

суб'єктів

особистісного

та

демократичного
професійного

управління;

саморозвитку

створення
педагогів;

ситуацій
морально-

психологічний клімат в установі, ефективність виконання працівниками
доручень і їх задоволеність своєю працею; взаємини з батьками, з органами
державної влади і управління освітою, а також іншими установами. Таким
чином, в процесі керівної роботи, як для керівника вищого навчального
закладу,

так

і

для

директора

школи

особливу

значимість

здобуває

комунікативна компетентність, а відповідно і комунікативні здібності.
Н. В. Пернай до комунікативних здібностей керівника освітнього закладу
відносить: вміння ставити цілі і завдання спілкування; вміння організувати
спілкування; здатність володіти методами і прийомами ділового спілкування,
вміти вести бесіду, суперечку, дискусію, диспут, ділову нараду, ділову гру,
переговори;

вміти

критикувати,

доводити,
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спростовувати,

досягати

компромісів, робити зауваження, пропозиції; знати правила ділового етикету та
вміти ними користуватися; вміти розташовувати до себе людей, за допомогою
слова здійснювати психотерапію спілкування, знімати стрес і недовіра з боку
співрозмовників; вміти розбиратися в суті конфліктів і успішно вирішувати їх
[39].
Отже, керівник освітнього закладу повинен розуміти і торкатися у своїй
діяльності всіх сфер діяльності колективу. Таким чином, сучасний керівник
освітньої установи повинен бути:
-

далекоглядним - вміти виявляти потенціал розвитку освітньої

установи, вживати заходів з самоосвіти;
-

об'єктивним - вміння виділяти в потоці інформації достовірні факти,

відрізняти дійсне від удаваного, істинне від надуманого.
Література:
1.

Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н.

Педагогика [Текст] / А. В .Сластѐнин,И.Ф.Исаев , А.И. Мищенко ,
Е.Н.Шиянов// - М.: Издательский центр «Академия», − 2002. – 576 с.
2.

Рождественская Н. Управленческая коммуникациях [Текст] / Н.

Рождественская // Народное образование. – 2001. - № 1. – С. 94-105.
3.

Хащенко В.А и др.Лидерство. Психологические проблемы в

бизнесе [Текст] / А. В. Хащенко и др.// – Дубна: Издательский центр
«Феникс»,−2006.–176с.
УДК 004.4

3. Інформаційні технології.
ПОРІВНЯННЯ ШАБЛОНІВ
ПРОЕКТУВАННЯ, ПОХІДНИХ ВІД MVC

Галкіна Г.А.
студентка факультету інформатики та обчислювальної техніки
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
м. Київ, Україна
Однією з фундаментальних частин процесу розробки програмного
забезпечення

(ПЗ)

є

проектування.
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Ретельне

виконання

проектування

програмного продукту перед безпосередньо розробкою надає проектові
виграшу [1, с.71]. При максимально ефективному проектуванні в подальшому
зменшується кількість потенційних проблем, із якими матимуть справу
розробники. Причому необхідно пам'ятати, що проблеми, із якими ми
стикаємося, можливо, вже були кимось вирішені, і саме звідси беруть своє
походження шаблони (паттерни) проектування.
Ми зупинимося на багатошаровій архітектурі (multilayered architecture) –
виді архітектури програмного забезпечення, яка передбачає розділення
обов'язків продукту на декілька шарів. Зосередимося на шарі представлення
(presentation layer), який відповідає за відображення інформації користувачеві
[2]. Цьому шарові необхідно приділяти максимум уваги при проектуванні,
оскільки при збільшенні обсягу програмного коду та нових вимогах до
програмного забезпечення проект стане важче підтримувати та розширювати.
При розробці програмного продукту необхідно враховувати, що можуть
змінюватися джерела, з яких ПЗ отримує інформацію, правила, за якими дана
інформація відображається користувачеві, та самі принципи взаємодії між
користувачем та ПЗ. Через це ще в кінці 1970-х років виникла думка про
розділення даних та відображення, а також правил їх взаємодії між собою. Саме
тоді було розроблено шаблон проектування Model-View-Controller (MVC), який
ґрунтується на цьому розділенні обов’язків [3].
Із часом з’являлися різні варіації даного шаблону, які зберігають основну
ідею розділення, але набувають відмінностей у реалізації, тому розробники з
усього

світу

знаходять

різні

застосування

видам

MVC.

Розглянемо

найпоширеніші варіації MVCта проаналізуємо рекомендації розробників з
приводу їх застосування.
Наведемо основні види MVC, відомі на поточний момент:


Model-View-Controller (MVC);



Model-View-Presenter (MVP);



Model-View-ViewModel (MVVM).

Розглянемо їх докладніше.
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Model-View-Controller – шаблон проектування, який передбачає схему
зв’язків між компонентами, наведену на рисунку 1.

Рисунок 1 – Зв’язки між компонентами у MVC
В даному шаблоні шар представлення розділений на Модель (Model), яка
відповідає за дані, що оброблюються та відображаються у ПЗ, Представлення
(View), що відповідає за відображення даних Моделі, та Контролер (Controller),
який керує взаємодією між користувачем та ПЗ. Модель повідомляє про зміну
свого стану як Контролер, так і безпосередньо Представлення[3].
Наступний шаблон — Model-View-Presenter (MVP), він походить від MVC
та зберігає його структуру з трьох компонент, зв'язки між якими зображено на
рисунку 2.

Рисунок 2 – Зв’язки між компонентами у MVP
Відмінність MVP від MVC у тому, що місце Контролера займає
Пред'явник (Presenter), який містить у собі всю логіку взаємодії між
компонентами (на відміну від MVC) [4]. Таким чином він забезпечує іще
більшу відокремленість компонент.
Третій шаблон проектування — Model-View-ViewModel (MVVM), також
походить від MVC та зберігає його структуру, схему зв'язків між компонентами
наведено на рисунку 3.
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Рисунок 3 – Зв’язки між компонентами у MVVM
Основною його відмінністю від попередніх шаблонів є те, що третя
компонента

(яка

має

назву

Модель

Представлення,

або

ViewModel)

під'єднується (binds) до Представлення та містить у собі його стан[5].
Шаблони проектування, похідні від MVC, застосовуються розробниками з
усього світу. Проаналізувавши рекомендації по застосуванню даних шаблонів
від декількох професіоналів, можна підсумувати їх наступним чином:


на думку Shivprasad Koirala, Microsoft MVP for ASP [6], в ситуації,

коли Представлення дуже схожі та немає необхідності спеціального підходу до
них, є сенс застосувати MVC; коли ж ПЗ розроблюється для декількох платформ
(наприклад, для мобільних пристроїв із ОС Android та iOS) або існують
специфічні складні представлення, які вимагають особливого підходу, варто
спробувати MVP [7];


на думку Swapneel Salunkhe, team-lead in .NET [8], MVC — для

ситауцій, коли не гарантований зв'язок між Представленням та іншими
частинами програми; MVVM — тоді, коли Модель та Представлення мають
складну структуру та є можливість зв'язати їх між собою в деякому контексті
[8];


на думку Niraj Bhatt, Enterprise Architect у Fortune 500 [9], MVC не

підходить для ситуацій, коли необхідне докладне модульне тестування [10];


на думку Albert Zuulbier, Software Quality Assurance Engineer [11],

починати необхідно із спроби використання MVP [12];


на думку Joydip Kanjilal, Microsoft MVP in ASP.NET [13], MVP варто

використовувати замість MVC при розробці складних користувацьких
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інтерфейсів, використанні різних технологій для розробки інтерфейсів та задля
досягнення легкості модульного тестування [14].
Ознайомившись з наведеними вище рекомендаціями розробників, можна
зробити висновок, що деякі ситуації вимагають саме шаблону MVP —
наприклад, при розробці дуже складного користувацького інтерфейсу, при
орієнтованості ПЗ на декілька платформ та для полегшення проведення
модульного тестування (з рекомендацій Shivprasad Koirala, Niraj Bhatt та Joydip
Kanjilal).
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доступу до ресурсу: http://www.codeproject.com/Articles/66585/Comparison-ofArchitecture-presentation-patterns-M
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8. Salunkhe S. Difference between MVC, MVP and MVVM / S. Salunkhe
[Електронний

ресурс]

—

Режим

доступу

до

ресурсу:

https://www.linkedin.com/pulse/difference-between-mvc-mvp-mvvm-swapneelsalunkhe
9. Niraj Bhatt — Architect's Blog. About Me [Електронний ресурс] —
Режим доступу до ресурсу: https://nirajrules.wordpress.com/about-me/
10. Bratt N. MVC vs MVP vs MVVM / N.Bratt [Електронний ресурс] —
Режим доступу до ресурсу: https://nirajrules.wordpress.com/2009/07/18/mvc-vsmvp-vs-mvvm/
11. Albert Zuurbier — Welcome [Електронний ресурс] — Режим доступу до
ресурсу: http://www.albertzuurbier.com/index.php
12. Zuulbier A. MVC vs MVP vs MVVM / A. Zuulbier [Електронний ресурс]
—

Режим

доступу

до

ресурсу:http://www.albertzuurbier.com/index.php/programming/84-mvc-vs-mvp-vsmvvm
13. Joydip Kanjilal Microsoft MVP, Authorand Speaker [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.infoworld.com/author/JoydipKanjilal/
14. Kanjilal J. Exploring the MVC, MVP and MVVM design patterns / J.
Kanjilal

[Електронний

ресурс]

—

Режим

доступу

до

ресурсу:

http://www.infoworld.com/article/2926003/microsoft-net/exploring-the-mvc-mvpand-mvvm-design-patterns.html
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7. Юридичні науки

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Гриневич О.В.
студентка 5-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
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На сьогодні досить поширеним явищем в Україні є банкрутство
підприємств. Ситуація в країні, яка триває вже декілька років, призводить до
нестабільного економічного становища не лише самого населення, а і
підприємств, які банкрутують і, відповідно, ліквідовуються. Основною
причиною стало і неврегульоване законодавство як правове так і податкове, що
впливає і позначається на діяльності підприємців.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» визначає банкрутство як визнана господарським
судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за
допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].
Даній проблематиці присвячена значна кількість публікацій. Зокрема,
питанням банкрутства підприємств приділяли увагу Бланк І.О., Подольська
О.В., Терещенко О.О., Штангрет А.М. та ін. Також слід відмітити сучасних
науковців, предметом дослідження яких є проблема банкрутства, це Андрушко
О.Б., Гук О.В., Коломієць Н.І., Матвійчук А.В, Шапурова О.О. та багато інших.
Це явище, потенційно присутнє в будь-якому державному утворенні.
Кількість підприємств, що знаходяться на межі банкрутства в Україні
зростає, а тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб'єктів
господарювання, а й на галузі в цілому. Банкрутство – це один із ключових
елементів ринкової економіки й інститут розвинутої системи громадського та
торгівельного права. Це механізм, який дає можливість уникнути катастрофи та
вигідно розпорядитися коштами [2, с.133].
Статистика американських і європейських ринків свідчить, що зі 100 %
новостворених компаній лише 20 % продовжують своє існування після 3 років
роботи. При чому з цих 20 % після 6-8 років існування залишається знову лише
20 %. Якщо підрахувати загальний результат, то тільки 4-5 % компаній існують
більше 9-10 років. Ця закономірність існує в усіх країнах, на всіх типах ринків
[3, с.268].
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Аналіз

статистичних

даних

свідчить

про

збільшення

кількості

підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство в Україні, та які
підлягають ліквідації. Підприємства України, за винятком малих підприємств
та бюджетних установ, у січні-вересні 2014 року отримали 168,026 мільярда
гривень збитку до оподаткування, в той час як за аналогічний період минулого
року було отримано 24,106 мільярда гривень прибутку. У 2013 році українські
підприємства отримали 24,722 млрд гривень прибутку до оподаткування, що в
3,4 разу нижче показника за 2012 рік [4].
Причини економічної неспроможності та банкрутства можна розділити на
три групи: об’єктивні, суб’єктивні та загальні. До об'єктивних причин
банкрутства, не залежних від волі і дій окремих людей, компаній і урядів,
відносяться стихійні лиха, інші несприятливі природні явища, а також такі
закономірності економічного розвитку, як циклічність і кризи. До суб'єктивних
слід віднести помилкові дії керівництва та персоналу підприємства, що
виходять з неправильної оцінки ситуації. Під загальними причинами
банкрутства слід розуміти ті з них, які діють у відношенні всіх суб'єктів
підприємницької діяльності в ринковій економіці, котрі обумовлені самою
природою ринку, його стихійністю і ризиком підприємництва [5, с.204]. А
відповідно до причин банкрутства підприємств в Україні можна віднести:
-

Інфляційні процеси.

-

Нестабільна політична та економічна ситуація. Зокрема значне

підвищення ціни на газ та бензин, збільшення собівартості продукції.
-

Нестабільність фінансового та валютного ринків. Значне знецінення

національної валюти.
Результат

банкрутства

-

ліквідація

підприємств,

відповідно

до

ліквідаційної процедури.
Отже, відповідно до перелічених причин можна встановити заходи для
швидкого і ефективного механізму протидії банкрутства:
-

удосконалення в Україні законодавчої бази про банкрутство;
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-

розширення державного впливу при вирішенні проблем неплатежів

з використанням механізмів банкрутства;
-

формування гнучкої системи соціального страхування на випадок

банкрутства, включаючи обов’язкове і добровільне страхування працівників.
Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його
банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
2.

Протопопова

Н.А.

Облік

операцій

з

припинення

діяльності

підприємства та відновлення його платоспроможності / Н.А. Протопопова //
Держава та регіони. - 2009, №5;
3. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві /
О.О. Терещенко.- К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.).
4. Статистичний щорічник України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua)
5. С.Ф. Покропивний. Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – С.204)
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7. Юридичні науки

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ БАНКРУТСТВА
Коріньовська Д.В.,
студентка 5-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
м.Одеса,Україна
Банкрутство сільськогосподарських підприємств є наслідком глибокої
системної економічної кризи. Прибутки одержані сільськогосподарськими
підприємствами недостатньо навіть для простого відтворення виробництва;
кризові явища спостерігаються практично в усіх сферах агропромислового
виробництва.

З

огляду

на

це

проблема
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запобігання

банкрутству

сільськогосподарських підприємств не лише не втрачає своєї актуальності, а й
загострюється.
У

чинному

законодавстві

передбачені

особливості

банкрутства

сільськогосподарських підприємств, що обумовлені специфікою їх правового
становища. Основу правового регулювання питань, пов'язаних із банкрутством
сільськогосподарських підприємств становить Закон України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р.
(далі - Закон).[2] По відношенню до сільськогосподарських підприємств Закон
передбачає спеціальний порядок, який визначений в ст. 86 Закону. Відповідно
до

цієї

статті

встановлено,

сільськогосподарськими

що

для

підприємствами

цілей

цього

розуміються

Закону

юридичні

під

особи,

основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та
переробка) сільськогосподарської продукції, з виручкою від реалізації
вирощеної

(виробленої,

виробленої

та

переробленої)

ними

сільськогосподарської продукції , що становить не менше 50% загальної суми
виручки.[2]
Тобто Закон за власними критеріями виділяє сільськогосподарські
підприємства із загальної маси господарюючих суб'єктів. При цьому слід
звернути увагу на те, що до сільськогосподарських підприємств можуть бути
віднесені

лише

ті

підприємства,

які

переробляють

власне

вирощену

сільськогосподарську продукцію.
На практиці дуже складно без наявності первинних бухгалтерських
документів

визначити

спеціальний

статус

банкрута,

саме

тому

такі

підприємства часто ліквідуються за загальними правилами. З практики 90%
справ про банкрутство закінчуються ліквідаційною процедурою, а тому слід
дослідити специфіку банкрутства сільськогосподарських підприємств саме під
час їх ліквідації.[1, с. 8]
Ліквідаційна процедура починається з моменту прийняття господарським
судом постанови про визнання боржника банкрутом. Її суть полягає в тому, що
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визнана судом заборгованість ліквідується шляхом продажу майна банкрута та
проведення розрахунків з кредиторами.
Важливим при здійсненні процедури банкрутства сільськогосподарського
підприємства є вирішення питання про долю земельних ділянок, які
використовувалися під час його діяльності на правах оренди. Саме вони є
головним джерелом надходжень підприємства, але не підлягають включенню
до ліквідаційної маси і реалізації з публічних торгів. [3, с. 365]
У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв'язку з
визнанням його банкрутом, рішення щодо земельних ділянок, які є власністю
такого підприємства, надані йому у постійне або тимчасове користування, в
тому числі на умовах оренди, приймаються відповідно до Земельного кодексу
України (далі - ЗК України ). [4] Відповідно до положень ч. 8 ст. 93 ЗК України
передбачено, що відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом, а
в даному випадку - Законом України «Про оренду землі». Тому в разі ліквідації
боржника-орендаря внаслідок визнання його банкрутом, земельна ділянка, яка
використовувалася на підставі договору оренди, повертається орендодавцю (ст.
31 Закону України «Про оренду землі»). [5]
Під час продажу об’єктів нерухомості, які використовуються для цілей
сільськогосподарського виробництва та є власністю сільськогосподарського
підприємства, що визнано банкрутом, за інших рівних умов переважне право на
придбання зазначених об’єктів належить сільськогосподарським підприємствам
і фермерським господарствам, розташованим у даній місцевості.
Для забезпечення переважного права придбання майна боржника
ліквідатор відправляє повідомлення про продаж майна боржника особам, які
займаються

виробництвом

або

виробництвом

і

переробкою

сільськогосподарської продукції і при цьому володіють земельними ділянками,
прилеглими до земельної ділянки боржника.
Ліквідатор продає майно боржника особі, яка має право його переважного
придбання, за ціною, визначеною на торгах. У разі якщо дві і більше заявки
таких учасників торгів містять пропозиції щодо однакової ціни майна,
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переможцем торгів визнається учасник торгів, який подав заявку на участь
перший. І це тільки особливості, передбачені на законодавчому рівні. На
практиці ж існує ряд перешкод, з якими стикається ліквідатор при виконанні
своїх повноважень.
Найпоширеніша проблема - це пошук майна боржника. Значна частина
майна складається з: сільськогосподарського обладнання, яке неможливо
ідентифікувати; урожаю, який вже зібраний або ще перебуває в полі;
нерухомості, яка має недоліки в правовстановлюючих документах та не має
цінності без землі;
сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що через
експлуатацію у важких польових умовах не придатні для використання.
Перераховані

фактори

дають

достатню

кількість

можливостей

недобросовісному боржнику вивести таке майно без негативних для нього
наслідків і уникнути погашення кредиторської заборгованості. Для усунення
таких перешкод ліквідатор зобов'язаний нести значні витрати по розшуку та
збереженню майна, підготовці його до реалізації, відновленню документів
тощо, а це суттєво впливає на розміри погашення вимог кредиторів. Тому в разі
відкриття провадження про банкрутство сільськогосподарського підприємства,
з метою забезпечення створення і збереження ліквідаційної маси кредиторам
потрібно максимально сприяти арбітражному керуючому.
Література:
1.
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2.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом» : від 14.05.1992 р., № 2343-ХІІ // ВВР України. 1992. - № 31. - Ст. 440.
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СПОРТИВНИЙ КЛУБ ЯК ПЕРВИННА ЛАНКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ЛИСИЧАНСЬКОМУ
ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Крошка С.А.,
викладач фізичного виховання
Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка
м. Лисичанськ, Україна
Світовий досвід показує, що створення мережі спортивних клубів є
ефективним засобом оздоровлення громадян держави. Перехід України в нові
економічні умови особливо негативно позначився на діяльності багатьох
спортивних організацій.
Аналіз спеціальних літературних джерел свідчить про те, що сьогоденні
проблеми ФВ у ВНЗ України вимагають нових підходів до фізичної підготовки
учнівської молоді. Спортивні клуби формуються як громадські організації
фізичної культури і спорту, основним завданням яких є залучення студентів у
позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у
професійно-технічних навчальних закладах, а також організація і проведення
серед них спортивних змагань.
Всім відомо проблемність цієї ситуації, вона ґрунтується на недостатній
науково-методичній розробленості та низькій ефективності вирішення питань,
щодо організації позанавчальної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи, все це зумовлює необхідність пошуку шляхів вдосконалення
позаурочної діяльності завдяки створенню фізкультурно-спортивних клубів.
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Фізичне виховання і спорт у ВНЗ є невід’ємною складовою частиною
формування

загальної

та

професійної

підготовки

студентів

засобами

підвищення працездатності і створення умов для активного життя. Сучасні
дослідження свідчать про те, що створення фізкультурно-спортивних клубів, як
первинних структурних підрозділів студентських спілок, дають можливість для
систематизації, активізації та покращення спортивно-масової роботи у
позаурочний час у ВНЗ [2; 3]. Все це зумовлює необхідність пошуку шляхів
вдосконалення позаурочної діяльності завдяки створенню ФСК.
Сьогодні чимало українських ВНЗ різних рівнів акредитації та науковці
здійснюють оптимальні пошуки організації навчального та позанавчального
процесу фізичного виховання. Так, у наукових працях А.І.Драчука, С.М.
Канішевського, О.С.Куца, Р.Т.Раєвського наголошується про те, що теперішня
організація фізичного виховання у ВНЗ є недостатньо ефективною для
підвищення рівня здоров’я, фізичної підготовленості та мотивації до
систематичних занять фізичними вправами [1; 2; 3]. Це завдання найбільш
гостро стоїть перед вищою школою, яка є базовою ланкою підготовки
здорового висококваліфікованого спеціаліста. За думкою провідних фахівців у
галузі фізичного виховання, саме фізкультурні клуби та об’єднання повинні
стати частиною структури освіти і спрямовуватись на розвиток здібностей,
талантів, інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні [3].
Засновниками спортивних клубів можуть бути фізичні та юридичні
особи. Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок
коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством.
Створюють клуби з метою більш широкого впровадження фізичної
культури і спорту в житті студентів усіх типів навчальних закладів. Відповідно
до статуту фізкультурно-спортивного клубу, керівним органом є Правління,
діяльність якого спрямована на залучення студентів в поза навчальний час до
фізкультурно-оздоровчої діяльності. Діяльність клубу будується на основі
самоврядування, добровільності членства та участі у його справах. Рішення про
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ліквідацію клубу приймає конференція (збори) членів клубу, згідно існуючого
законодавства або рішенням суду.
Спортивний клуб, як первинна ланка організації фізкультурно-спортивної
роботи у позаурочний час, керується статутом (положенням), і забезпечує і
забезпечує фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.
У Лисичанському педагогічному коледжі (директор Мінєнко Г.М.) 2013
року був створений спортивний клуб (СК «ЛПК»). Він є структурним
підрозділом коледжу без права створення юридичної особи та самостійною
фізкультурно-спортивною організацією. Клуб здійснює всебічну роботу з
розвитку фізичної культури і спорту серед студентів, викладацького складу,
співробітників коледжу, членів їх сімей та інших членів клубу (голова
Ляшенко В.В.).
Основна мета СК «ЛПК» – об’єднання студентів, викладачів коледжу,
співробітників, їхніх дітей, інших громадян для занять фізичною культурою,
спортом, оздоровлення та популяризації здорового способу життя.
Визначено основні завдання: створення відповідних умов та можливостей
для задоволення різнобічних інтересів студентів, працівників та інших осіб у
сфері фізичної культури і спорту; формування всебічно розвиненої особистості
члена клубу засобами фізичної культури та спорту; сприяння здійсненню
заходів щодо створення та зміцнення спортивної бази клубу та ефективного її
використання; забезпечення виконання комплексних і цільових програм з
питань фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи у навчальновиховній сфері;пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної
культури та спорту в систему навчання, роботи, побуту й відпочинку студентів
і співробітників коледжу; використання засобів фізичної культури та спорту
для професійно-прикладної підготовки студентів як майбутніх фахівців сфери
виробництва;організація й проведення масових фізкультурно-оздоровчих і
спортивних

заходів,

надання

послуг

у

сфері

фізичної

культури

і

спорту;створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій,
команд із різних видів спорту, спортивних шкіл різного профілю; проведення
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роботи щодо спортивного вдосконалення студентів, підготовки та відрядження
збірних команд коледжу на змагання різного рівня.
Діяльність СК «ЛПК» є складовою частиною системи соціальногуманітарної роботи коледжу. Вона є ефективною за умов реалізації основних
завдань законодавчих та нормативних актів; традицій та можливостей
навчального

закладу

щодо

реалізації

діяльності

клубу;забезпечення

пріоритетності інтересів особистості студента, що є найвищою цінністю
педагогічного коледжу; орієнтації на професійний розвиток членів клубу, що
сприятиме всебічному розвитку студентської молоді через інформаційний
простір; органічного зв’язку зі світовою та національною історією, культурою,
традиціями.
Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес коледжу
пов’язано з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій та технологій
забезпечення безпеки життєдіяльності. В рамках діяльності СК «ЛПК» серед
студентів спеціальності «Фізичне виховання» вже четвертий рік поспіль
проводиться моніторинг спортивної майстерності, який показує результати
спортивних досягнень студентів, їх позитивну динаміку чи недостатній рівень
розвитку. Результати моніторингу висвітлюються на сайті циклової комісії
фізичного виховання, де вся спільнота може познайомитися з лідерами у сфері
спорту.

Моніторинг спортивної

майстерності –

комплекс

організаційних

засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями
розвитку досягнень студентів. Студенти отримують бали за участь у
спортивних змаганнях різного рівня.
В рамках діяльності клубу студенти отримали можливість розширення
географії виїздів на спортивні змагання високого рівня. Зокрема, Чемпіонати
України з кросу (Луцьк), марафонського бігу (Біла Церква), гірського бігу
(Славське); Всеукраїнського студентського турніру з футболу серед дівчат
(Суми);

Міжнародного

легкоатлетичного

пробігу

(Слов’янськ), Всеукраїнського пробігу (Балаклея) тощо.
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«Зустріч

друзів»

Передбачені бали за суддівство у змаганнях та отримання спортивних
розрядів та звань. Члени СК «ЛПК» працюють над перспективою щодо
можливості отримання суддівської категорії з ігрових видів спорту студентам
коледжу. Актуальним питанням сьогодення стала організація та проведення
семінару-практикуму по суддівству з баскетболу (2016).
Студенти коледжу постійно отримують суддівську практику у коледжі,
загальноосвітніх навчальних закладах м. Лисичанська під час проведення
міських змагань (баскетбол, волейбол, футбол), беруть участь в організації та
проведенні змагань з легкої атлетики, настільного тенісу, шахів та шашок,
бадмінтону, спортивних свят, «Стартів надій», «Олімпійське лелеченя» тощо.
Спортивні розряди присвоюються за досягнення на офіційних спортивних
змаганнях за умови виконання встановлених спортивних нормативів. Так,
залікову класифікаційну книжку спортсмена отримали вже 10 студентів (легка
атлетика): КМС – 1, І розряд - 1, ІІІ розряд – 8.
Протягом року на базі коледжу, в рамках діяльності СК «ЛПК»,
проводиться близько 40 спортивних заходів різної спрямованості. Серед них
можна виокремити: стрільба, конкурс груп підтримки, бадмінтон, футбол серед
дівчат – види спорту, які не часто культивуються у навчальних закладах міста
та регіону.Постійно відбуваються міські, зональні обласні змагання, регіональні
змагання, де активну участь беруть саме члени спортивного клубу. Кожного
навчального року спортсмени м.Лисичанська змагаються з настільного тенісу,
шахів, баскетболу. Традиційним стало проведення регіонального турніру з
баскетболу пам’яті викладача ФВ коледжу «Кубок Байракова В.С.».
Активно культивується жіночий футбол. Так, збірні команди коледжу
брали участь у змаганнях різного рівня: «Діти – олімпійська надія України»
(м.Кремінна);

відкритій першості ВП «Лисичанський педагогічний коледж

ЛНУ імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ); чемпіонаті України з футболу
серед дівчат до 16 років (м.Скадовськ); чемпіонаті України з футболу серед
дівчат до 17 років (м.Умань), де команда СК «ЛПК» була дебютантом ігор;
регіональному

турнірі

серед

студентських
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команд

з

футболу

на

спеціалізованому футбольному центрі «Барса» (м. Суми). Вже вдруге поспіль
дівочі команди СК «ЛПК» беруть участь у традиційному «Фестивалі жіночого
футболу».
На базі СК «ЛПК» проводяться змагання серед викладачів та студентів з
баскетболу, настільного тенісу, волейболу, бадмінтону, легкоатлетичного
кросу. Цікавими і змістовними є проведення спортивно-масових заходів
«Лонгмоб», «З Україною в серці спорт прославляємо», «Лижні перегони».
За час існування спортивного клубу налагоджена активна співпраця з
громадськими організаціями області та регіону: Федерація футболу Луганської
області (Безрук В.О.), Футбольна асоціація жінок Луганської області
(Нікішин М.М.), Федерація легкої атлетики Луганської області (Бризгіна О.А.),
обласне відділення комітету з питань ФВ та спорту МОН України
(Острєцов В.В.), ДЮСШ м.Лисичанськ (Семенов А.М.) тощо.
Спортивний клуб, зміцнюючи здоров’я студентів, виховуючи у них
життєво важливі морально-вольові якості впроваджуючи здоровий спосіб
життя, сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх спеціалістів. Таким
чином, діяльність спортивного клубу пов’язана з адміністрацією ВНЗ,
громадськими організаціями. Вона піднімає на новий рівень організаційну роль
спортивного клубу і його активу, дозволяє йому і фізкультурним колективам
інших навчальних закладів ефективно вирішувати питання проведення масової
фізкультурної, організаційно-пропагандистської роботи, спортивних змагань з
видів спорту студентів, співробітників ВНЗ, викладацького складу.
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9.Медичні науки
КАРДІОГЕННИЙ ШОК

Пилипів О.М.,
студентка медичного факультету
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів,Україна
Критичне

порушення

супроводжується

гострою

кровообігу

шлуночковою

при

кардіогенному

недостатністю

з

шоці

порушенням

скоротливої функції серця,що призводить до зниження тиску і гіпоперфузії
органів і тканин ,а також порушенням центральної гемодинаміки і
мікроциркуляції, кислотно-основного і водно-електролітичного складу,зміни
нервово-рефлекторних і нейрогуморальних механізмів регуляції і клітинного
метаболізму
Кардіогенний шок розвивається внаслідок некротичних змін близько 40%
міокарда і часто супроводжується летальністю(65-90%),оскільки є не сумісний
з життям. Це одне з найважчих ускладнень переднього інфаркту міокарда,що
розвивається переважно в перші 2 доби від початку інфаркту міокарда,коли
критично знижується помпувальна функція лівого шлуночка. Головним
патогенетичним

механізмом

кардіогенного

шоку

є

різке

зниження

скоротливості серця, судинного тонусу і важкі порушення ритму та
провідності,оскільки

функція

лівого

шлуночка

при

шоці

настільки

порушується,що шлуночок нездатний забезпечити нормальний серцевий викид.
Внаслідок цього є помітне зменшення систолічного викиду і хвилинного об’єму
серця,різко

падає

коронарний

кровообіг

,поглиблюється

ішемія

міокарда,розширюється ділянка некрозу. Критичне зменшення серцевого
викиду призводить до недостатності периферійного кровообігу. Як наслідок
порушується

кровопостачання

життєво
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важливих

органів,розвивається

дисциркуляторна енцефалопатія,гостра ниркова недостатність,а також розвиток
синдрому дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові.[2,с.99]. При
розладі

еритроцитарного

і

тромбоцитарного

гомеостазу

порушення

у

головному мозку супроводжуються набряками і розвитком мозкової коми,у
легенях-синдром

дихальних

розладів,в

нирках-анурія,гостра

ниркова

недостатність. В результаті відбувається втрата фібрину,що йде на утворення
мікротромбів,що формують дисеміноване внутрішньосудинне згортання і
призводить до масивних кровотеч.
Розвитку кардіогенного шоку передує зниження ХОК за рахунок
скоротливості

лівого

шлуночка,порушення

ЧСС,тахі-

і

брадиаритмія

порушення передсердно-шлуночкової провідності,неможливість наповнення
камер серця в період діастоли через що і розвивається тампонада перикарда.
Гемодинамічні критерії кардіогенного шоку:
1)систолічний артеріальний тиск нижче 90 мм.рт.ст. або відзначене при
моніторуванні зниження (порівняно з базисним) середнього артеріального
тиску >30 мм.рт.ст. протягом>30 хвилин;
2)тиск «заклинювання» у легеневій артерії > 15 мм.рт.ст.;
3)серцевий індекс <2,2л/(хв .м2)(R.M.Califf,J.R.Bengtson,1994;J.Webb,
J.S.Hochman,1997).[1,с.1997]
Клінічним розвитком кардіогенного шоку є збільшення загального
периферійного опору,що

сприяє централізації

кровотоку,який

збільшує

циркулюючу кров в малому колі кровообігу і дає додаткове навантаження на
лівий шлуночок внаслідок генералізованому спазмі артеріол;підвищується
кінцево-діастолічний тиск у лівому шлуночку,що призводить до розвитку
лівошлуночкової серцевої недостатності;підвищується проникність капілярів,за
рахунок

чого

відбувається

плазморагії,вихід

крові

з

кров’яного

русла,збільшення гематокриту і зменшення кровонаповнення коронарних
судин;посилення
судини;розвивається
покривів,профузний

продукція

катехоламінів

метаболічний
холодний

піт
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звужує

ацидоз;блідість
внаслідок

стимуляції

артеріальні
шкірних
потових

залоз,холодні,вологі і липкі кінцівки,акроціаноз,олігурія(<20 мл/год),похилий
вік,слабкість,затьмарена свідомість,загальмованість,апатія.
Головною причиною в розвитку кардіогенного шоку є великий
трансмуральний інфаркт міокарда. Патоанатомічні дослідження свідчать ,що
кардіогенний шок розвивається в хворих з ураженням більше 40% маси
міокарда лівого шлуночка. Причому важливе саме «критична маса» ураженого
міокарда(>40%),а

не

кількість

інфарктів

,що

призвели

до

такого

ураження.(D.R.Alonso et al.;J.E.Saffitz et al.) Деякі хворі з масивним ураженням
лівого

шлуночка

позбуваються

менш

вираженої

гострої

серцевої

недостатності,яка піддається медикаментозній терапії. Сприяє розвитку
кардіогенного шоку важливість супутніх факторів,а саме ступінь загального
атеросклеротичного ураження коронарного русла(а не лише артерії, закупорка
якої

призвела

до

розвитку

інфаркта

міокарда),наявність

попередньої

діастолічної дисфункції лівого шлуночка,рецидивуючий характер перебігу
інфаркту міокарда (W.L.Barry,I.J.Sarembock).
За даними дослідження SHOCK,чиста міокардіальна дисфункція на фоні
інфаркту міокарда була причиною розвитку кардіогенного шоку у 85%
хворих(J.S.Hochman et al.).Інші причини розвитку кардіогенного шоку це гостра
мітральна

недостатність(розрив

перегородки,серця(з

утворенням

сосочких
гема

мязів),розрив

міжшлуночкової

тампонади,псевдо

аневризми

серця),інфаркт правого шлуночка. Гостра мітральна недостатність і розрив
міжшлуночкової перегородки були причиною розвитку кардіогенного шоку у
8% хворих,ізольована дисфункція правого шлуночка-у 2 %хворих.[1,с.288]
П’ять факторів ризику розвитку кардіогенного шоку (за даними
M.E.Hands et al.) включають:вік старший 65 років,низька фракція викиду лівого
шлуночка

при

госпіталізації

(<35%)-найважливіший

прогностичний

фактор,великий інфаркт(МВ-фракція КФК у крові >160 ОД/л),цукровий діабет
в анамнезі і повторний інфаркт. Імовірність розвитку кардіогенного шоку 20%(3 фактори ризику),35%(4),55%(5). Схожі фактори хворих на інфаркт
міокарда ,що надійшли до стаціонару без ознак серцевої недостатності,були
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виявлені

пізніше(J.Leor

et

al.).

До

них

належать

діабет,стенокардія,переміжна

цукровий

кульгавість,повторний

інфаркт,цереброваскулярна патологія в анамнезі. Коли у хворих на інфаркт
міокарда

під час надходження до стаціонару є ці 5 факторів,імовірність

розвитку у подальшому кардіогенного шоку -35%.[1,289]
Виділяють декілька різновидів кардіогенного шоку:
1)Рефлекторний

КШ

супроводжується

інтенсивним

больовим

синдромом,що знижує судинний тонус периферійних судин,депонуванням
значної частини крові у венах органів черевної порожнини,скелетних м’язах і
зменшенням венозного повернення крові до серця,що знижує серцевий викид і
настає нетривале порушення перфузії головного мозку ,що й визначає клінічну
картину рефлекторного шоку. Ця форма колапсу легка,
доброякісна,швидко минає ,самостійно або після введення судинних
препаратів(знеболювального і в незначній дозі симпатоміметиків),які швидко
підвищують венозний тонус і відновлюють висхідну гемодинаміку. При
вихідній брадикардії опіоїдні анальгетики потрібно поєднувати з атропіном.
При недостатній гемодинаміці знеболювання,можливий адреналін до 10мг під
контролем АТ,частоти дихання і аускультативної картини в легенях. Також слід
проводити оксигенотерапію,фібринолітичну і антикоагулянтну терапію.
2)Аритмічний КШ пов'язаний з порушенням ритму і провідності,або
повної блокади імпульсів,що призводить до різкого падіння помпувальної
функції лівого шлуночка і артеріального тиску. Електроімпульсна терапія або
кардіостимуляція

зумовлює

швидке

відновлення

серцевого

викиду

і

нормалізацію АТ. Тільки при неможливості їх дії–медикаментозна терапія.
3)Справжній КШ виникає при різкому зниженні скоротливості лівого
шлуночка. Зниження ударного і хвилинного викиду призводить до різкого
падіння АТ,порушення системного кровообігу. Також відбувається ураження
ЦНС,дисциркуляторна енцефалопатія і швидко розвивається метаболічний
ацидоз. При великому ураженні тканин міокарда досить значні,тому
медикаментозна терапія неефективна. Недостатність кровообігу призводить до
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мікротромбів і ділянок ішемії. Летальність становить 90%. Розрізняють 3 типи
важкості справжнього КШ: 1)триває 3-5 год. САТ-до 90мм. рт.ст.,пульсовий
АТ-30-25 мм рт. ст.,ЧСС100-110,діурез до 20мл/год. Серцевий індекс-1,8л,тиск
заклинення в легеневій артерії зростає до 24 мм рт. ст. Симптоми серцевої
недостатності виражені слабо,летальність 6,9%; 2)триває 5-10 год. САТ-до 80
мм.рт.ст.,пульсовий Ат-20-15 мм.рт.ст.,ЧСС-110-120,діурез до 20 мл/год.
Серцевий індекс-1,8-1,5л. ,тиск заклинення в легеневій артерії 24-30мм.рт.ст.,
Супроводжується гострою серцевою недостатністю,акроціанозом,хрипами в
легенях і набряками у 20% випадків. 3)триває понад 10 год.САТ-60-40
мм.рт.ст.,пульсовий АТ-20-15 мм.рт.ст.,ЧСС-понад 120,діурез-0. Серцевий
індекс-до 1,5л.,тиск заклинення в ЛА –більше 30 мм.рт.ст. Виражені симптоми
шоку,різко зростає серцева недостатність,набряк легень у 70%летальність 91%.
[2,с.99-100]
Діагностичні

заходи

при

даній

патології

включають

в

себе

ЕКГ,рентгенографія грудної клітки,лабораторні дослідження(загальний аналіз
крові,кількість

тромбоцитів,коагулограма,електроліти,азот

сечовини,креатинін,рівень цукру,газовий склад крові і рівень лактату),а також
визначення

ізоферментів

(МВ

КФК,АсАт,ЛДГ1,тропоніновий

тест),коронарографія,біопсія міокарда і ехокардіографія,що дозволяє оцінити
клапанний апарат серця,визначити ступінь дисфункції шлуночків,наявність
рідини в порожнині перикарда,перешкоди току крові,діагностувати утворення
аневризми лівого шлуночка,виявити збільшення лівого передсердя
Метою лікування є стабілізація гемодинаміки,що збільшує ефективність
тромболізису і/або дозволяє виграти час для проведення коронографії з
подальшою реваскуляризацією міокарда. Лікувальні заходи включають інфузію
симпатоміметиків та ізотропних засобів. При значній гіпотонії вводять
норадреналін,а

при

збільшенні

систолічного

АТ

до

80-90мм.рт.ст

–

допамін,який поліпшує кровопостачання периферії шляхом дилатації судин
нирок і черевної порожнини,розширює коронарні і церебральні судини. Якщо
відсутні умови для проведення ВБК,вводять внутрішньовенно крапельно
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розчин норадреналіну з метою збільшення систолічного тиску до задовільного
рівня.(ці розчини не поєднуються з бікарбонатом натрію).Також здійснюють
внутрішньоаортальну

балонну

контрпульсацію

з

метою

стабілізації

гемодинаміки. На тлі контрпульсації екстрено проводять коронографію з
подальшими спробами реваскуляризації міокарда шляхом застосування
тромболітиків,аортокоронарного шунтування і ангіопластики. [3,с.70] У якості
кардіотонічних

засобів

фосфодіестерази,амринон

почали
і

використовувати

мілринон(коли

не

вдається

інгібітори
стабілізувати

гемодинаміку при дії катехоламінів,підтримуюча доза відповідно 5-20 і 0,3750,75 мкг/кг за 1 хв).З метою зниження перед- постнагрузки застосовують
нітрогліцерин під контроль систолічного АТ. Для нормалізації КОС вводять
бікарбонат натрію. Для розвантаження лівого шлуночка застосовують
нітрати,вводять фуросемід,морфін,промедол Перевагою також є введення
внутрішньовенно високих доз ізосорбіду дінітрату(3 мг кожні 5 хв при
систолічному

АТ

>90мм.рт.ст.)у

поєднанні

з

низькою

дозою

фуросеміду(40мг).(G.Gotter et al) [1,с.295]
Література:
1.Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда.К.:Фенікс,2000.-С.451.
2.Є.В.Плешанов Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та
фармакотерапія:навч. видан./Є.В.Плешанов,М.С.Регеда,О.П.Кіхтяк.-Львів,2014с.279.
3.Фізіологія і патологія системи кровообігу/Є.М.Панасюк [та ін.] ;ред.
В.О.Бобров.Львів ,1997-с.181.
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УДК 346
7. Юридичні науки
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ФІГУРАНТ У
СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
Притула А.С.,
студентка факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
м. Одеса,Україна
Інститут банкрутства відіграє важливу роль в регулюванні ринкових
відносин в Україні, адже саме завдяки ньому економіка держави звільняється
від неефективних підприємств та водночас лікує фінансово-нестабільні
господарюючі суб’єкти. В національній юридичній науці все ще відбувається
тривалий процес формування основ інституту банкрутства (неспроможності).
Враховуючи судову практику, можна сказати про численні недоліки в
нормативній базі при розгляді справ про банкрутство.
До підстав для порушення справи про неспроможність, як правило
відносять

не лише дефолт (невиконання грошового зобов’язання), що

передбачено п.3 ст.10 Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» (далі-ЗУ) [1], а також нею може бути й
заява боржника про свою неспроможність. В деяких країнах обов’язковою
умовою порушення справи є збіг кредиторів. Стосовно основних фігурантів
справи, то ЗУ визначає кредитора та боржника, які іменуються сторонами
правовідносин, окрім них можуть бути інші учасники провадження, зокрема
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор),
власник майна (орган,уповноважений управляти майном) боржника, а також у
випадках, передбачених ЗУ Фонд державного майна України, державний орган
з питань банкрутства, представник органу місцевого

самоврядування,

представник працівників боржника.
Особливий інтерес викликає особа арбітражного керуючого, адже він
одночасно виступає як суб’єкт незалежної професійної діяльності та як
службова особа підприємства-боржника. Поняття незалежна професійна
діяльність

відповідно

до

ст.14

Податкового
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Кодексу

(п.14.1.226)

[2]

визначається через термін «самозайнята особа», щодо поняття службової особи
як спеціального суб’єкта права воно визначене в п.3 ст.18 Кримінального
Кодексу України [3]. Впровадження інституту арбітражних керуючих стало
реформаційним

достоїнством

Закону

України

"Про

відновлення

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом». Нині для
отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого необхідно
дотриматись вимог ст.97 ЗУ, а також отримати відповідне Свідоцтво у порядку,
встановленому цим Законом, та бути внесеним до Єдиного реєстру арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Якщо провести аналіз, то в попередній редакції ЗУ від 30.06.1999 року весь
кадровий корпус арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) формувався з кола фізичних осіб, які мали вищу
юридичну або економічну освіту та отримали як суб’єкт підприємницької
діяльності Ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства, що в свою
чергу збільшувало обсяг ризиків його діяльності.
Єдиною

підставою

для

виконання

своїх

обов’язків

є

Ухвала

господарського суду про його призначення в одній із процедур за клопотанням
комітету кредиторів, однак Вищий господарський суд України у Постанові від
17.09.2003 зі справи № 08/2238 не виключає можливості призначення
ліквідатора судом самостійно, зокрема, якщо комітет кредиторів тривалий час
не

надає

кандидатури.

Повноваження

арбітражного

керуючого,

як

розпорядника майна відносяться до сфери адміністративного управління, адже
він здійснює адміністративний контроль за органами управління підприємстваборжника. На відміну, від статусу розпорядника майна, керуючий санацією та
ліквідатор є службовими особами боржника і відповідно до них переходять усі
повноваження органів управління боржника, в тому числі права з управління
оперативно-господарською

діяльністю

боржника.

Враховуючи

обсяг

та

значущість покладених повноважень на арбітражного керуючого, це в свою
чергу вимагає здійснення контролю за їх діяльністю.
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Такий контроль здійснює Міністерство юстиції України (далі - Мін’юст)
як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні
територіальні управління юстиції відповідно до Порядку контролю за
діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України №1284/5
від 27.06.2013р. [4]. Основними способами такого контролю за діяльністю
арбітражних керуючих визначаються проведення планових та позапланових
перевірок. Однією із підстав проведення позапланової перевірки є звернення
(скарги) фізичних та юридичних осіб щодо дій арбітражного керуючого з
викладенням

обставин

невиконання

або

неналежного

виконання

ним

покладених на нього повноважень, з яких вбачається необхідність проведення
контролю. В судовій практиці існує досить велика кількість справ щодо
оскарження дій арбітражного керуючого, стосовно ненадання відомостей про
стан господарської діяльності боржника на вимогу комітету кредиторів або
затягування ним строку такої відповіді, відсутність розпорядника майна у
попередньому судовому засідання без поважних на те причин, порушення
строку надання звіту про хід судової процедури та багато інших.
ЗУ визначив, що арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі
санацією, ліквідатори) несуть за свої дії та заподіяну третім особам шкоду
цивільно-правову,

адміністративну,

дисциплінарну

та

кримінальну

відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом. Щодо
дисциплінарного проступку арбітражного керуючого, то

за таке винне

невиконання або неналежне виконання обов’язків арбітражного керуючого на
нього накладається дисциплінарне стягнення у вигляді: попередження,
позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого,а також
Мін’юст має право взагалі зупинити діяльність арбітражного керуючого, якщо
актом перевірки встановлено грубі порушення в діяльності арбітражного
керуючого та існує очевидна небезпека подальшого порушення арбітражним
керуючим прав та інтересів боржника чи кредитора. Дисциплінарне стягнення
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накладається Дисциплінарною комісією за поданням структурного підрозділу
Мін’юсту.
Щодо кримінальної відповідальності, то за Законом України «Про
запобігання корупції» в п.2 ст.3 [5] до осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги
відносять арбітражних керуючих під час виконання своїх функцій. На них
також

поширюється

дія

ст.365-2

Кримінального

Кодексу

України

«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»,
санкція якої передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
десяти років. Кримінальна відповідальність за порушення норм інституту
банкрутства встановлена ст. 215 Господарського кодексу України [6], ст.218 222 Кримінального кодексу України. Також арбітражний керуючий у випадку
завдання майнової шкоди (ст.1166 Цивільного Кодексу України [7]) юридичній
або фізичній особі через невиконання або неналежне виконання ним своїх
обов’язків буде нести цивільно-правому відповідальність, наприклад у разі
невиконання умов аукціонного продажу майна (пропуск строків подачі заявки,
неправильне оформлення заявки тощо), порушення порядку продажу майна
боржника, помилок при визначенні черговості вимог кредиторів, перевищення
повноважень під час укладення угод від імені боржника.
За адміністративні правопорушення в галузі фінансів та підприємницької
діяльності на арбітражного керуючого може бути покладена адміністративна
відповідальність. Заходи

адміністративної

відповідальності

можуть

застосовуватись у вигляді попередження або штрафу. Так, за ненадання
бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку,
несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення
інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна (ст.1666 Кодексу про адміністративні правопорушення [8]) тягнуть за собою
накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Важливо звернути увагу на те, що адміністративну
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відповідальність за цією статтею несе арбітражний керуючий, призначений у
порядку ЗУ в статусі ліквідатора.
Враховуючи

вищевикладене,

на

арбітражного

керуючого

як

кваліфікованого спеціаліста-менеджера з питань арбітражного управління
покладається обов’язок з відновлення платоспроможності боржника, що має не
тільки кредиторську заборгованість, але й, як правило, певний штат
працівників, які давно не отримували зарплатню, то стає очевидним той факт,
що

міра

відповідальності,

покладеної

на

арбітражного

керуючого,

є

достатньою.
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10.Педагогічні науки

САМООСВІТА У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Семеряк Н.В.,
асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету
педагогічної освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка
В умовах стрімкого розвитку держави та змін у світі сучасному
суспільстві потрібні професійно компетентні фахівці, що вміють швидко
адаптуватися до змін, здатні до ризику, прийняття рішень, налаштовані на
успіх.
Парадигма сучасної освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири
освітнього процесу. Саме тому завданням навчально-виховної роботи вже є не
просто надання людині певної суми знань, а розвиток, становлення особистості,
формування мотивації до самонавчання та навичок саморозвитку.
Забезпечити

підготовку

освічених,

творчих

і

комунікабельних

випускників вищих навчальних закладів можуть викладачі які є професійно
компетентними, з високим рівнем педагогічної мотивації, здатні до самоосвіти
та постійного саморозвитку. Професійне становлення педагога – це процес, що
триває протягом життя й професійної діяльності.
Так, В.О. Сухомлинський вважав, що джерелом і рушійною силою
самоосвітньої діяльності педагога є потреба в знаннях: «знати більше, ніж я
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знаю сьогодні». Педагог наголошував: «Учень повинен бачити в учителеві
розумну, знаючу, думаючу, закохану в знання людину. Чим глибші знання, чим
ширший кругозір, ширша всебічна наукова освіченість учителя, тим більшою
мірою він не тільки вчитель, а й вихователь» [12,с.49].
Важливого значення самоосвіті надавав Г.С. Сковорода, який відзначав:
«...якщо хочеш виміряти небо, землю та море, починай з виміру себе». В. О.
Сухомлинський був переконаний, що самоосвітня діяльність має починатися із
самопізнання. Педагог повинен вивчити себе як особистість, навчитися
порівнювати себе з іншими, спостерігати за собою ніби збоку. Він стверджував,
що девіз самопізнання добре виражений у словах Ф.М. Достоєвського: «Знайди
себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою!»[12, с. 53].
Мета доповіді – розкрити важливість самоосвіти та самовдосконалення
викладача вищої школи у сучасному інноваційному світі.
Самоосвіта і самовдосконалення викладача вищої школи є тривалий час
предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Проблематика самоосвіти висвітлена у працях Г.С. Сковороди, Н. В. Бухлова,
С.У. Гончаренка, В.І. Лозової, В.О. Сухомлинського, О. М. Отич та ін.
Попри різні визначення поняття самоосвіти, більшість науковців
сходяться на думці, що самоосвіта є невід'ємною складовою неперервної освіти.
Незважаючи

на

актуальність

та

значущість

питання

самоосвіти

та

самовдосконалення є малодослідженими і потребують постійної уваги.
О.М. Отич, зазначає, що «самоосвіта — це неперервний процес
саморозвитку та самовдосконалення педагогів. Самоосвіта педагога є основною
формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка полягає в
удосконаленні

знань

та

узагальненні

педагогічного

досвіду

шляхом

цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Творчому зростанню вчителя сприяє
постійна самоосвітня діяльність у поєднанні зі стимулюючими чинниками»[8,
с.4-5].
Педагог повинен виразно уявляти, що самовдосконалення - це глибоко
індивідуальний процес,

який не терпить шаблонів, стереотипів, жорстких
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рамок. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось,
самоосвіта передбачає методичний супровід, який має бути багаторівневий і
обов'язково – поступовий. Самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення
нових знань може здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів;
Сучасний розвиток інноваційних технологій дає великі можливості для
підвищення кваліфікаційного рівня вчителів та їхньої культури. І особливе
значення при цьому набуває значне поширення мережі Інтернет.
Використання всесвітніх інформаційних ресурсів, що стають доступними
завдяки інтернету, визначає істотний вплив на процеси самооосвіти й пізнання.
Як зазначає Б.С. Набока, використання мережевної технології закладає базу для
створення розгалуженої системи дистанційної освіти. А це дає змогу залучати
до науково-методичної та самоосвітньої роботи широкі верстви педагогів
[7,c.36-38]. Cамостійно підвищувати свою кваліфікацію можна за допомогою
Інтернет ресурсів та інформаційно-комунікативних технологій, наприклад
дистанційні

курси,

інтернет-семінари,

інтернет-конференції,

педагогічні

форуми та ін.
Ресурси мереж надають викладачам такі можливості:
- використання відкритих безкоштовних електронних ресурсів;
- самостійне створення мереженого навчального змісту;
- участь в інтернет-конференціях, форумах, вебінарах, майстер-класах.
Характерними перевагами самоосвіти в дистанційному режимі

у

сучасному світі є:
-

можливість навчатися «без відриву від виробництва»,
можливість навчатися у зручний час, у зручному місці;

-

можливість реалізації прискореного варіанту здобуття освіти;

-

не витрачати коштів та часу на поїздки до навчального закладу, в

інше місто, країну;
-

можливість навчатися за індивідуальним планом чи програмою;

-

об'єктивна система оцінювання знань;

-

можливість застосувати одержані знання на практиці;

-

можливість отримати консультації викладачів та обговорення

проблем на форумах та ін.
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Саме від викладача вищого навчального закладу сьогодні вимагається
здатність налагоджувати ефективну педагогічну взаємодію, за допомогою
дистанційного навчання, соціальних мереж,

застосування презентацій,

черпаючи інформацію із зарубіжних іншомовних джерел [4, c.4-5]. А для цього
педагог повинен постійно зростати та удосконалювати свій професіоналізм.
На якому б етапі життєвого досвіду та професійного шляху не перебував
педагог, він ніколи не може вважати власну освіту завершеною, а саме
професійну компетентність повністю сформованою. Займаючись самоосвітою
можна побачити, що багато перешкод у власному розвиткові лише здаються не
переборними.
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8. Економічні науки
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний

Смаль Б. В.,
студентка економічного факультету
Національний університет «Львівська політехніка»
Козик В. В.
к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства
м. Львів, Україна
стан економіки зумовлює кожне підприємство чітко

орієнтуватися у ринкових відносин, правильно оцінювaти виробничий та
економічний потенціал, стрaтегію подальшого розвитку та фінансовий стан як
свого підприємства так і підприємств-конкурентів. Середовище, в якому
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функціонують вітчизняні підприємства, характеризується безперервними
нововведеннями в подaтковому законодавстві, змінами процентних ставок та
валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси. Нaдзвичайно
актуальним за сучасних умов розвитку економіки України є формування
єдиного підходу управління фінансового стaну підприємства.
Сьогодні в результаті узагальнення підходів до визначення сутності й
основи антикризового управління немає єдиної думки стосовно проблеми
формування його наукової концепції. Питання антикризового управління в
своїх працях досліджували багато вітчизняних та закордонних науковців,
зокрема: А. П. Балашов, І. О. Бланк, В. О. Василенко, А. П. Градов, А. Г.
Грязнова, С. С. Ільїн, Е. М. Короткова, Л. О. Лігоненко, Е. С. Мінаєв, Л. С.
Ситник, О. О. Терещенко, А. Д. Чернявський, З. Є. Шершньова. Однак, такі
методики носять лише рекомендаційний характер, а не є стандартизованим
підходом, який би враховував конкретну галузь в якій працює підприємство і
мінливість зовнішнього середовища.
Головною метою антикризового управління є створення умов для стійкої
діяльності підприємств на ринку у відповідь на будь-які економічні, політичні і
соціальні зміни в країні, прогнозування розвитку підприємства передбачає
уникнення

фінансових

найменшими

втратами,

проблем

та

впровадження

подолання

загрози

інноваційних

банкрутства

змін

у

з

діяльність

підприємства (рис. 1).
Передкризовий стан
підприємства

Управління в умовах
кризи

Розвиток виходу з кризи

Антикризове управління

Своєчасне прийняття
рішень (уникнення
фінансових проблем)

Стабілізація ситуації на
підприємстві (подолання
загроз)
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Мінімізація втрат та
впровадження
інноваційних змін

Рис. 1. Антикризове управління діяльністю підприємств
Значення антикризової стратегії для кожного підприємства зумовлюється
багатьма факторами. Насамперед, вона дає змогу виявити і розвинути ринкові
переваги, що є ключовими в конкурентній боротьбі та налагодженні
правильних взаємовідносин з конкурентами. [1]
Слід зазначити, що фінансовий стан більшості підприємств України у
сучасних умовах господарювання діагностується як кризовий. [2]
Фaктичні результати діяльності більшості вітчизняних підприємств, за
винятком мaлих та бюджетних устaнов, є дaлекими від бaжаних, про що
свідчить динaміка питомої вaги збиткових підприємств в Україні (рис. 2)

Рис. 2. Динаміка питомої ваги збиткових підприємств в Україні за 1992-2015
роки, %. *
*Складено на основі [3].
В кризових умовaх підприємству доцільно зaбезпечити міцне положення
організації на ринку, забезпечити підприємство квaліфікованими кадрами,
запровадити aнтикризовий менеджмент. З метою мобілізації фінансових
ресурсів та оптимізaції їх використання необхідно плaнувати вхідні та вихідні
грошові потоки на підприємстві; фінансувати інвестиційні та інноваційні
проекти і програми; визначати потребу в капіталі для фінансування
необоротних та оборотних активів підприємства; робити пошук можливих
джерел фінансування санаційних заходів тощо.
Отже, для ефективної діяльності підприємства антикризове управління
має здійснюватися на постійній основі. Практика проведення заходів
антикризового фінансового управління ще не є досконалою, але вона є вкрай
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необхідною та має базуватися на принципах, функціях та завданнях
антикризового фінансового управління.
Література:
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9. Медичні науки
РОЗПІЗНАВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ДІЛЯНОК НА
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМІ
Собко А.В.,
студентка факультету біомедичної інженерії
Національний технічний університет України "КПІ"
м.Київ, Україна

На даний час є досить актуальною задача побудови алгоритмів, що
дозволяють повністю автоматизувати процедуру аналізу електроенцефалограм
(ЕЕГ).Це потрібно для знаходження консенсусу між трактуванням ЕЕГ, що
використовуються неврологом при лікуванні хворого, нейрохірургом при
оперативному втручанні, та вченим, що вивчає дану область. Тому гостро
відчувається потреба в нових методах дослідження, які зможуть дати суттєвий
прогрес у вивченні природи електричної активності головного мозку та її
зв’язку зі структурою та функцією.
Сьогодні не викликає сумніву, що нормальна динаміка здорового
організму є хаотичною. Дослідження показують, що «хаос» притаманний самій
природі динамічних процесів, що відбуваються в організмі, а ступінь
«хаотичності» може змінюватися у нормі та при патології. Тому багато
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науковців

досліджують

електрокардіограму,

сприймаючи

їїсигнали

як

дисипативну систему. Таким чином науковцями використовуються методи
розрахунку показника Ляпунова, розмірності вкладень, кореляційної ентропії
та багатьох інших[1, c.8].
Для реалізації розпізнавання патологічних ділянок було вирішено
здійснити RS-аналіз ЕЕГ-сигналу. Даний аналіз використовується для
перевірки наявності в ряду даних довгострокової залежності. Однією з
основних його переваг є те, що на відміну від багатьох широко
розповсюджених статистичних критеріїв, він не заснований на припущеннях
про організацію вихідних даних. Розрахунок RS-аналізудозволяє визначити для
різних періодів часу, чи буде розмах більшим чи меншим того, якого можна
очікувати в разі, коли кожен окремий елемент вихідних даних не залежить від
попереднього. Якщо розкид відрізняється від очікуваного, то відбувається
зміщення значень сильніше, ніж в разі їх виникнення по чистій випадковості
[2, с.30].
Програмна реалізація розрахунку аналізу здійснена за допомогою
програмного пакету програм – Matlab та однойменної мови програмування.
Адже саме він може здійснювати математичну обробку великих за розміром
матриць (~100 на 100 тисяч значень). Аналіз відбувається таким чином, що
розрахунок значення кожного показника для кожної точки значень певного
відведення ЕЕГ відбувається у інтервалі попередніх 200 точок (~1 секунда
запису ЕЕГ). А не чітким поділом на секунди, як це відбувається зазвичай у
дослідженнях. В цілому, запис ЕЕГ одного пацієнта містить близько 100 000
точок значень для 1-ого відведення.Результатом роботи програми є виведення
ЕЕГ-відведення на екран та розрахованого для нього аналізу, що показано на
рисунках 1 і 2.
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Рисунок 1 – Результат R/S-аналізу 10-секундного запису одного
відведення пацієнта під час спокою

Рисунок 2 – Результат R/S-аналізу 10-секундного запису одного
відведення пацієнта під час епілептичного нападу
Як бачимо з рисунків R/S-аналіз чутливий до змін значень відведення.
Він виокремлює візуально ділянки різних «стрибків» активностей.
Використовуючи R/S-аналіз вдалося показати візуальне виявлення
патологічних ділянок діяльності головного мозку, що дало змогу зробити їх
помітнішими, а метод ЕЕГ інформативнішим.
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7. Юридичні науки

ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ БАНКРУТСТВА БАНКІВ
Шкраба С.Р.
студентка факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
М. Одеса, Україна
Банківська система відіграє стратегічну роль у розвитку національної
фінансової системи, а банкрутство будь-якого банку має негативні наслідки для
широкого кола суб’єктів і може призвести до депресивних процесів в економіці
загалом.
Нестабільність банківської системи України та кризові явища в економіці
призвели до масової збитковості та втрати ліквідності більшістю кредитних
установ країни, а в деяких випадках і до банкрутства, за яким в умовах
застосування неефективних способів оздоровлення може слідувати і ліквідація.
На сьогоднішній день на стадії ліквідації перебувають 72 банки
відповідно до інформації офіційного сайту Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
Процедурі

банкрутства

кредитних

установ

притаманний

ряд

особливостей. Насамперед це визначається тим, що вони мають велику
кількість кредиторів та вкладників, а тому потребують на особливу увагу та
спеціально визначене законодавство, яке могло б врегульовувати спори, що
виникають на кожному етапі банкрутства банку.
В Україні немає відповідного закону, який врегульовував би всі питання,
що пов’язані з

банкрутством саме банків, діє лише Закон України «Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який
стосується всіх підприємств, установ, організацій. Водночас, стаття 2 даного
закону прямо

посилається на Закон України «Про банки та банківську

діяльність».[1]
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Процедура банкрутства банків має ряд особливостей. Так, визначальне
місце в ній надається не суду, як при банкрутстві інших юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців, а Національному Банку України (далі НБУ).
Важливу роль відіграє також і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Відповідно до Закону «Про банки та банківську діяльність» перед тим як
починати процедуру ліквідації банку, даний банк має бути визнаний
проблемним, таке рішення приймає НБУ. Підстави визнання банку проблемним
вказуються в даному Законі. Проблемному банку надається строк 180 днів для
того щоб привести свою діяльність у відповідності до вимог законодавства.
Якщо банк цього не зробить, то НБУ приймає рішення про віднесення такого
банку до категорії неплатоспроможних. Про це НБУ повідомляє Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб.
Так, відповідно до Закону «Про банки та банківську діяльність» банк
може бути ліквідований у двох випадках: за рішенням власників банку, у разі
відкликання НБУ банківської ліцензії з власної ініціативи, або за пропозицією
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.[2]
Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем
прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку,
повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. В свою чергу Фонд у день отримання рішення НБУ про
ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його
ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб".[3]
Функції ліквідатора покладаються на уповноважену особу Фонду, яка
обирається його виконавчою дирекцією. Дана особа здійснює повноваження
органів управління банку, приймає в управління майно, формує ліквідаційну
масу, виконує функції з управління та продає майно банку, вживає у
встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської
заборгованості, звільняє працівників банку відповідно до законодавства
України про працю та здійснює рід інших повноважень відповідно до закону.
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Майно, що входить до ліквідаційної маси та порядок її формування
прописані також в Законі «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
Має свої особливості і черговість задоволення вимог до банку, порівняно
з Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом». У процедурі ліквідації банку є 9 черг, до таких яких немає в
загальному законі можна віднести: вимоги Фонду, вимоги вкладників фізичних
осіб, вимоги НБУ, вимоги за субординованим боргом.[4, 342]
Недоліком нормативно – правової регламентації процедури банкрутства
банків

є

багато

відсильних

норм.

Так,

Закон

«Про

відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в статті другій
відсилає нас до Закону України «Про банки та банківську діяльність», який
посилається на Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», де і
прописана сама процедура ліквідації банку.
Підсумовуючи

все

вищесказане,

можна

сказати

що

процедура

банкрутства банків має багато своїх особливостей порівняно з банкрутством
інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які прописані в
спеціальних законах. Ці особливості пов՚ язані, перш за все, з особливим
статусом банку як кредитно – фінансової установи. Ліквідація банку складний
процес, який несе негативні наслідки для багатьох суб՚ єктів. Якщо у стані
ліквідації знаходиться багато банків, то це свідчить про кризу в банківській
системі та в державі в цілому.
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12. Політичні науки

ТРІАДА «ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ДЕРЖАВА» У
ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МІЖНАРОДНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
УКРАЇНИ
Ярошко О.З.,
кандидат політичних наук, докторант,
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна
Сучасні науковці у галузі географічних наук досліджують, серед
іншого, міжнародну проблематику України. Її актуальність, теоретичне та
практичне значення спонукають до ознайомлення з їхнім науковим доробком.
Мета

цього

дослідження

–

висвітлення

особливостей

та

закономірностей взаємин у тріаді «людина – суспільство – держава»
вітчизняними представниками географічного профілю студій української
міжнародної проблематики.
Джерельною базою дослідження є одна докторська і дванадцять
кандидатських

дисертацій

з

міжнародної

проблематики

України

за

географічним напрямом, що датуються 2011–2014 роками за науковими
спеціальностями 11.00.02 – Економічна та соціальна географія, 11.00.11 –
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів і
11.00.12 – Географічна картографія, авторами яких є: Алісова О.І., Беба Н.В.,
Білоус А.В., Думітраш Д.Г., Калько А.Д., Копачинська Г.В., Корома Н.С.,
Новосад Н.О., Носирєв О.О., Підлісецька І.О., Редько Т.В., Чикайло Ю.І. і
Ярьоменко С.Г. [1-9; 11-14]. У цілому, аналізуючи паспорти цих наукових
спеціальностей, зазначимо, що йдеться про вивчення феномену території як
просторової організації суспільства і взаємозв’язку людини і природи [10]. У
проблемному ракурсі вище перелічені автори розробляють проблематику
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кордону та транскордонних утворень України, геополітичних регіонів за її
участю, її мінерально-ресурсну безпеку, туризм та рекреацію, українських ЗМІ
на тлі світових та торговельно-економічної діяльності нашої держави в аспекті
євроінтеграції [1, с.13-16; 2, с.16-19; 3, с.14-17; 4, с.12-14; 5, с.29-33; 6, с.13-16;
7, с.14-16; 8, с.11-15; 9, с.10-14; 11, с.15-17; 12, с.14-15; 13, с.16-18; 14]. У
контексті цих проблем тріада «людина – суспільство – держава» розглядається
однією групою дослідників як єдине ціле у взаємодії із природним
середовищем [2, с.16-19; 4, с.12-14; 5, с.29-33; 8, с.11-15; 12, с.14-15; 13, с.1619], а іншою групою – головним чином вивчається держава як просторова
організація суспільства та місце проживання людини у взаємодії із зовнішнім
світом [1, с.13-16; 6, с.13-16; 7, с.14-16; 9, с.10-14; 11, с.15-17; 14]. Окремо
також розглядається діада «держава – суспільство» як єдине ціле у
міжнародному контексті, виходячи із проблематики наукової праці [3, с.14-17].
Таким чином, вивчення взаємодії у тріаді «людина – суспільство –
держава»

в

українських

міжнародних

дослідженнях

представників

географічних наук залежить закономірно від наукової галузі творчих пошуків,
вирішуваних ними наукових проблем, їх міжнародного контексту, де присутня
на загал зовнішня по відношенні до держави складова. Результати цих наукових
досліджень демонструють особливості вирішення наукових проблем: з одного
боку, представлення тріади як єдиного цілого у міжнародному контексті з
врахуванням географічного фактору, а з іншого боку, дія цього фактору і
міжнародного середовища на державу як просторову організацію суспільства і
середовище людської життєдіяльності. Дещо окремо на міжнародному тлі у
географічних координатах висвітлюється діада «держава – суспільство» як
єдине ціле. Однак, ці дослідження наштовхують на думку і приводять до
метаузагальнення про складний і багатоаспектний характер дії географічних
умов, навколишнього середовища на взаємини у тріаді «людина – суспільство –
держава» та зворотну дію особливостей цих взаємовідносин на навколишнє
середовище.
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