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УДК 340.6:616-008.846.5-07:617.718    Медичні науки 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ТРИМЕТІЛАМІНА В КРОВІ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ  
 

Варуха К. В. 

Національний медичний університет  

імені О.О. Богомольця, Київ, Україна 

Міщенко С.А., Лиман М.О. 

ДУ «Головне бюро судово-медичної  

експертизи МОЗ України» 

У статті наводиться інформація про діагностичні можливості 

виявлення триметиламіну в крові менструального походження на 

речових доказах сенсорним методом. В експертній практиці цей 

метод є абсолютно новим. Отримані результати дозволяють 

його рекомендувати для судово-медичних цілей, при визначенні 

регіонального походження крові, зокрема менструальної. 

Ключові слова: судова медицина, лабораторні методи дослід-

ження, визначення регіонального походження крові. 

Вступ. Актуальність питання становить факт відсутності 

критеріїв, за допомогою яких можна об’єктивно встановлювати 

регіональне походження крові. Питання про регіональне поход-

ження крові дуже часто виникає при призначені судово-медичної 

експертизи речових доказів. Зокрема, в практиці вживається вста-

новлення крові менструального походження. Менструальна кров, 

виділяючись із порожнини матки відповідно до менструального 

циклу, проходить через порожнину піхви жінки та одночасно 

змішується з піхвовим вмістом. При цьому вона набуває специ-

фічного запаху, який обумовлений триметіламіном. Існують різні 

методи виявлення його наявності. Наприклад, титрометричні, оп-

тичні, хроматографічні, ферментативні методи аналізу. Зважаючи 

на наявність специфічного запаху, ми перш за все вирішили вив-

чити можливість його органолептичної детекції. 

Метою дослідження була розробка критеріїв для встанов-

лення крові менструального походження з виявленням в ній 

триметіламіна шляхом сенсорного метода. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктами дослідження 
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була висушена на марлі менструальна кров, взята у практично 

здорових жінок та жінок які мають запальні захворювання зовні-

шніх статевих органів, репродуктивного віку. Нами була викорис-

тана методика стандартного приготування PANI: окисляли 0,2 М 

гідрохлориду аніліну з 0,25 М пероксідісульфата амонію у водно-

му середовищі. Гідрохлорид аніліну (2,59 г, 20 ммоль) розчиняли 

в дистильованій воді в мірній колбі до 50 мл розчину. Амоній 

пероксідісульфат (5,71 г, 25 ммоль) розчиняли у воді  до 50 мл 

розчину. Обидва розчини утримували  протягом 1 год. при темпе-

ратурі 18-24° С, потім змішували в хімічному стакані, перемішу-

вали і залишали до наступного дня. Наступного дня осад збирали 

на носії полімеру, промивали трьома порціями по 100 мл 0,2 М 

розчину HCl, і так само за допомогою ацетону. Поліанілін гідро-

хлорид сушили на повітрі, а потім у вакуумі при 600 С [1,4]. 

Додаткову полімеризацію проводили в крижаній воді 0-2°С. 

Кислотність реакційної суміші підвищували шляхом заміни 10 мл 

води, 10 мл 10 М розчину HCl в декількох експериментах. 

Результати дослідження та їх обговорення. При опрацю-

ванні теми судово-медичного встановлення наявності крові мен-

струального походження ми звернули свою увагу на те, що 

менструальна рідина має специфічний запах, який обумовлений 

наявністю в ній триметіламіну. Ця речовина є постійним компо-

нентом менструальної рідини та утворюється внаслідок життєді-

яльності мікроорганізмів, які присутні у статевих шляхах жінки. 

За своїми властивостями триметіламін являє собою газоподібну 

речовину при кімнатній температурі, що має різкий запах аміаку, 

а  при низьких концентраціях – запах оселедця. Людський нюхо-

вий аналізатор може зафіксувати такий запах. Наприклад, у 

квітках глоду наявний триметіламін, і під час цвітіння ми можемо 

відчути специфічний запах триметіламіну. 

Останнім часом все ширшого застосування набувають 

хімічні сенсори, які реагують на різні забруднюючі гази. Різні 

хімічні сенсори використовують як аналітичний інструмент, який 

має незначну вартість, але високу чутливість та вибірковість. 

Серед різних хімічних сенсорів ми звернули увагу на поліанілін, 
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який саме і реагує на триметіламін. Плівка ПАНі може бути 

синтезована досить легко. Принцип його роботи полягає в тому, 

що газ, який необхідно визначити, має контактувати з ПАНі, 

реагує з нею. І його емеральдінова форма переходить у 

протоновану.  При цьому емеральдінова форма ПАНі має зелений 

колір, протонована синій колір. Таким чином, за кольоровою 

характеристикою визначаємо наявність триметіламіну.   

Результати цього дослідження наведені в таблиці 1 
 

Таблиця 1. 

Об’єкт  Змінення коліру (з зеленого на синій, 

наявність триметіламіну) 

Кетчуп  - 

Томат  - 

Вино  - 

Квіти глоду  + 

Кров  - 

Менструальна рідина  + 
 

Аналізуючи дані в таблиці необхідно відмітити, що в об’єк-

тах з кетчупом, томатом, вином та капілярною кровю, наявність 

триметіламіну не визначається. В об’єктах з квітами глоду та 

менструальною кров’ю визначається наявність триметіламіну.  

Висновки. В результаті проведених досліджень при встанов-

лені регіонального походження крові, зокрема менструальної, 

виявлено, що  триметіламін як складова менструальної крові, 

який виявляється органолептично та сенсорним датчиком на ос-

нові ПАНі , може бути використаний в якості теста на наявність 

менструальної крові. Негативний результат з органолептичної 

детекції триметіламіну не є доказовим, що може бути обумовле-

ний відсутністю самого триметіламіну, а суб’єктивними фактора-

ми. Таким чином, негативний органолептичний результат не 

вказує на відсутність триметіламіну.  

Перспективи подальших досліджень. отримані результати 

представляють перспективу для подальшої розробки, і можливого 

впровадження органолептичного та сенсорного методів з метою 

визначення регіонального походження крові, зокрема монстру-

альної.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ У  ПРАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Вєтрова Н.Г. 

магістрантка Придунайської філії  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

м. Ізмаїл, Україна 

науковий керівник – Ліганенко І.В. 
к.е.н., доц.  

Анотація: Необхідність вивчення корпоративної культури ЗВО 
обумовлена також і тим, що даний феномен реальний і має 
великий вплив на окрему людину, ЗВО як організацію і суспільство 
в цілому. Корпоративна культура, як у випадку підприємства, 
так і у випадку закладу освіти, забезпечує більш ефективну 
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діяльність своєї організації, а також – і це головне призначення 
корпоративної культури – бере участь у формуванні людського 
капіталу студентів – майбутніх фахівців. 
Ключові слова: мотивація, корпоративна культура, керівництво, 
стиль управління. 

Для визначення стратегічного бачення працівниками окре-

мих елементів корпоративної культури було застосовано 

методику ОСАІ Камерона і Куїнна. Зазначена методика перед-

бачає складання анкети, у котрій респондентам пропонується 

оцінити стан корпоративної культури наявний і бажаний [1, с.12]. 

В опитувані взяла участь 821 особа.  

На запитання про ключові особливості корпоративної 

культури отримали такі результати: за теперішнього стану 599 

осіб (73%) надали відповіді «МАУП орієнтований на результат. 

Головна ціль максимізація прибутку» від 50 до 70 балів, а 

бажаний стан більшістю 731 особа (89%) визначено «МАУП 

особливий заклад. Ми почуваємося як в родині». Твердженню 

«МАУП пронизаний духом підприємництва. Люди готові на 

жертви і ризик задля досягнення мети» як теперішній стан 172 

особи (21%) надали значну кількість балів понад 50. Зазначимо, 

що 49 осіб (6%) відмітили ‒ «МАУП особливий заклад. Ми 

почуваємося як в родині». 

Унаочнимо отримані результати на рисунку 1. 

На запитання про бажаний загальний стиль керівництва 

більшість респондентів ‒ 65% надали перевагу «Стиль керів-

ництва передбачає моніторинг факторів та явищ, прагнення 

допомогти у разі виникнення труднощів». Тоді як теперішній стан 

оцінили по-різному: 44% вважають «Стиль керівництва 

відображає підприємницький дух, схильність до ризику», 39% ‒ 

«Стиль керівництва передбачає моніторинг факторів та явищ, 

прагнення допомогти у разі виникнення труднощів», 16% – 

«Загальний стиль керівництва МАУП є прикладом агресивності і 

орієнтації на результат».  

Серед бажаних засобів та методів управління персоналом 

отримали досить різні результати [2, с. 65]. Погляди респондентів 

різняться: «Заохочення колективної роботи та участі у прийнятті 
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управлінських рішень засобами матеріальної та нематеріальної 

мотивації» як теперішній стан визначило 14,6%, а як бажаний 

51,2%; «Забезпечення стабільності зайнятості, чітко формалізм-

ваних зв’язків» як теперішній відмітили 18,4%, як бажаний ‒ 

46,3%; «Заохочення інноваційності та індивідуального ризику і 

відповідальності» ‒ теперішній стан для 67% респондентів, (а як 

бажаний лише 2,4%).  

 
Рис. 2. Результати оцінки респондентами теперішнього та бажаного 

змісту особливостей корпоративної культури ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
 

Результати опитування представимо на рисунку 2.  

Серед тверджень про зміст сутнісного зв’язку отримано такі 

результати: теперішній стан 67% респондентів відповідає варіан-

ту «Колектив об’єднують загальні правила і норми, визначені у 

нормативних документах», як бажаний, його визначили 10%. 

Цікавим для нашого дослідження є те, що лише 18% вважають, 

що «Колектив закладу об’єднує відданість справі і взаємна 

довіра», а як бажаний, такий стан визначають 33%.  

Неоднозначним, для сприйняття колективу, виявилося 

формулювання стратегічних цілей функціонування ЗВО [3, с.37]. 
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Так, майже 61% вважають, що керівництво робить «Наголос на 

важливості прибутку, все інше другорядне». Що ж до бажаного 

стану, отримано наступний розподіл: «Акцент на особистісному 

розвитку, людських якостях, відкритості і довірі» обрали 46% 

респондентів,  «Наголос на необхідності досягнення перемоги, 

зосереджується на конкретних діях» ‒ 34%. Презентуємо 

результати дослідження на рисунку 3.  

Відповіді на останнє питання, щодо визначення критеріїв 

успіху показали наступний результат. За теперішнього стану 

респонденти критеріями успіху вважають: «Розвиток людських 

ресурсів, колективна робота, зацікавленість працею, гарний 

психологічний клімат і турбота про персонал» ‒ 8%, «Наявність 

інноваційного освітнього продукту – ключ до успіху» ‒ 5%, 

«Забезпечення конкурентних преваг на ринку освітніх послуг» ‒ 

19%, «Високий прибуток, низький рівень витрат» ‒ 68%.  

 
Рис. 2. Результати оцінки респондентами теперішніх та бажаних 

засобів і методів управління в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
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Рис. 3. Результати сприйняття респондентами теперішніх  

та бажаних акцентів стратегічних цілей 
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УДК 539.3  Технічні науки 

 

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА НАПРУЖЕНО 

- ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРИШАРОВОЇ ЦИЛІНДРІЧНОЇ 

ОБОЛОНКИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ 

ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

 

Гайдайчук В.В.,  

д-р техн. наук 

Котенко К.Е.,  

к-т техн. наук 

Київський національний університет  

будівництва і архітектури,  

м.Київ, Україна  

У тезах доповіді приведено результати оцінки напружено-

деформованого стану тришарової циліндричної оболонки, врахо-

вуючі її структурну особливість, співвідношення товщини об-

шивки і фізико-механічні характеристики цільного полімерного 

наповнювача. Рекомендується оптимізація конструкційного 

рішення оболонки. 

Ключові слова: тришарова циліндрична оболонка, полімерний на-

повнювач, імпульсне осесиметричне навантаження, напружено-

деформований стан, скінченно-елементна модель. 

В останні роки значно зросли об’єми використання  шарових 

оболонок в різних галузях техніки і виробництва. Розширилась 

специфіка їх конструкційних рішень. Актуальною стала проблема 

забезпечення надійності таких конструкцій. Як показує аналіз, 

способи вирішення цієї проблеми зводиться в основному до 

забезпечення умов при яких максимальні величини показників 

напружено-деформованого стану (НДС) оболонки не перевищу-

ють встановлені припустимі значення. Обмеженість нормативно-

методичної бази і відносно незначний досвід експлуатації 

шарових конструкцій не дозволяють в повній мірі забезпечувати 

їх надійність. Потрібні додаткові заходи, сприяючі оптимізації їх 

проектно-конструкторських рішень. Визначення раціональних 

співвідношень товщин структурних елементів, правильний вибір 
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конструкційних матеріалів та ін. Ефективність цих заходів 

перевірялась на тришаровій циліндричній оболонці у випадку 

жорсткого затиснення торців оболонки.  

 Розглядались три типи оболонки і різні фізико-механічні 

характеристики полімерного заповнювача. Структурна аналізу-

єма схема оболонки приведена на рис. 1.     

                                                           

 

Рис. 1.  Конструкція тришарової оболонки: 

1 – внутрішній шар; 2 – наповнювач; 3 – зовнішній шар 

 

Досліджувались показники напружено-деформованого стану 

оболонки при наступних співвідношеннях товщин внутрішньої і 

зовнішньої обшивок оболонки: h1/h3 =1,  h1/h3 =2,  h3/h1 =2 (табл. 1) 

та співвідношеннях фізико-механічних характеристик 

внутрішнього несучого шару і цільного наповнювача 
 

Е1/Е2=500 і Е1/Е2=50. 

 
Таблиця 1 

Геометричні параметри структурних елементів тришарової оболонки 

h1, м h3, м h, м R/h1 L/h1 L/R 

1*10-3 1*10-3 8*10-3 200 250 1,25 

2*10-3 1*10-3 9*10-3 100 125 1,25 

1*10-3 2*10-3 9*10-3 200 250 1,25 
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Величини фізико-механічних характеристик мали наступні 

значення Е1= Е3=70 ГПа,  Е2 =0,14 і 1,4 ГПа,  μ1= μ3=0,3,  ρ1 = ρ3 = 

2,7*10-3 кг/м3. Зовнішній діаметр оболонки становив 408 мм, а її 

довжина L дорівнювала  250 мм. 

Оболонка навантажувалась осесиметричним внутрішнім 

імпульсним навантаженням. Параметри внутрішнього розподілу 

навантаження Q задавалися у вигляді:  
 

*
( ) *sin

t
Q t A

T


= , (1) 

де:    А – амплітуда імпульсного силового  навантаження;            

 Т – тривалість навантаження;    t – часовий інтервал. 

 

Були прийняті слідуючи параметри навантаження:  
 

A = 106 Па; T = 50*10-6 с. 
 

Розрахунки, при заданому навантаженні, виконувались для 

часового  інтервалу  0 ≤ t ≤ 10T. 

Розраховувались показники НДС - величини переміщень і 

напружень несучих шарів оболонки. Аналізувався розподіл 

величин цих показників в площіні XZ в моменти часу, коли 

переміщення Ty досягало максимального значення в інтервалі 

розрахунку по часу t.  Розрахунки виконувались програмно - 

розрахунковим комплексом Nastran [6]. Величини переміщень і 

напружень розраховувались алгоритмом прямого перехідного 

динамічного процесу. Тривалість кроку часового інтервалу 

складала 0,0000025 с., а загальна кількість кроків дорівнювала 

200. Вибір типу об'ємного скінченного елемента був обумовлений 

отриманням більш докладних і точних результатів розрахунків. 

Скінченно-елементна модель включала 19000 тривимірних 

об'ємних скінченних елементів і налічувала 20800 вузлів.  

Як видно з графіків залежностей величин максимальних 

переміщень оболонки Ty приведених в табл. 2   (1 – переміщення 

внутрішнього шару, 2–переміщення зовнішнього шару), найбільш 

податливою в деформаційному відношенні виявилась конструкт-
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ція оболонки товщини внутрішньої і зовнішньої обшивок якої 

були однаковими (h1=h3). Її переміщення (Ty) мають найбільші 

значення 0,000231587 м при Е1/Е2=500 в момент часу t=4,5T     

(0,000225 с)  та при Е1/Е2=50 Ty =0,00025297 м в момент часу 

t=4,8T (0,00024 с). Збільшення товщини навіть однієї із обшивок 

підвищує  загальну деформаційну стійкість тришарової оболонки, 

причому ефект може бути досить значним. Так при подвійному 

збільшенні товщини внутрішньої обшивки максимальна величина 

переміщення Ty зменшується майже на 37%. Подібна картина 

спостерігається і при аналогічному збільшенні  зовнішньої 

обшивки. Така закономірність  спостерігається і при різних 

співвідношеннях фізико-механічних характеристик внутрішнього 

несучого шару та цільного полімерного наповнювача Е1/Е2=500 і 

Е1/Е2=50. А величина модуля пружності останнього значно 

впливає на розподіл переміщення Ty по довжині оболонки L. Так 

при  Е1/Е2=500 (модуль   пружності   полімерного   наповнювача   

Е2 =0,14 ГПа) розподіл має відносно рівномірний характер по всій 

довжині оболонки з піковими значеннями 0,000231587 м  при 

Z=0,05м і  Z=0,2м. А при Е1/Е2=50 (Е2 = 1,4 ГПа) розподіл 

переміщення Ty значно зменшується,  і  досягає  максимальної  

величини  0,00025297 м в центрі оболонки, при Z = 0,125м та 

різко зменшується біля її країв. При цьому величини переміщень 

внутрішньої і зовнішньої обшивок оболонки майже однакові.  

На рис. 2 приведені графіки залежностей максимальних 

величин напруження σy несучих  шарів  оболонки  (при співвідно-

шенні Е1/Е2=50) на досліджуваному інтервалі часу (t). Як видно 

найбільш напруженою виявилась конструкція з однаковою 

товщиною шарів обшивки. Почергове збільшення товщини  

внутрішньої і зовнішньої обшивок оболонки зменшило  макси-

мальні величини  напруження майже на 34%. 

Порівняння приведених результатів з матеріалами інших по-

дібних досліджень і положень  [1-5, 7], свідчать про об’єктивність 

зробленого підходу і доцільність його використання при визначе-

нні НДС тришарових циліндричних оболонок в часовому інтерва-

лі 0 ≤ t ≤ 10T, з урахуванням інших вищенаведених постановок. 
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Таблиця 2 

Максимальні переміщення Ty обшивок оболонки з різною пошаровою 

структурою і різними  фізико-механічними властивостями полімерного 

наповнювача на досліджуваному інтервалі часу (t) 

 

Пошарова 

структура 

Співвідношення  модулів пружності внутрішнього шару оболонки 

до полімерного наповнювача 
h1-h2-h3 

(мм) 
Е1/Е2 = 500 Е1/Е2 = 50 

1-6-1 

 
t=0,000225 c 

 
t=0,00024 c 

2-6-1 

 
t=0,0002225 c 

 
t=0,000235 c 

1-6-2 

 
t=0,000225 c 

 
t=0,0002375 c 

 

 
a) t=0,00024c 
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б) t=0,000235с в) t=0,0002375c 

Рис. 2. Максимальні напруження σy несучих  шарів  оболонки 

(1 - внутрішнього шару,  2 – зовнішнього шару) при співвідношенні 

Е1/Е2=50  і наступній пошаровій структурі оболонки  h1 – h2 – h3, (мм) : 

а)1-6-1; б) 2-6-1; в) 1-6-2 
 

Досліджено вплив геометричних параметрів шарів оболонки 

з різними фізико-механічними властивостями цільного наповню-

вача на напружено-деформований стан при осесиметричному  

внутрішньому імпульсному навантаженні.  

Зміна співвідношень товщини внутрішньої і зовнішньої 

обшивок оболонки значно впливає на НДС оболонки і її праце-

здатність.  Підвищенню останньої суттєво сприяє збільшення  

товщини внутрішнього шару оболонки. 

Числові результати щодо динаміки тришарової структури, 

отримані з допомогою методу скінчених елементів, дозволяють 

охарактеризувати напружено-деформований стан тришарової 

пружної структури циліндричного типу в будь-який момент часу 

на досліджуваному тимчасовому інтервалі. 
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DOES EMPATHY DEPEND ON MIRROR NEURONS? 

                                                                        

       Homon Olena 
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No matter whose side of the debate you're on, Vittorio 

Gallese cuts an imposing figure. One of the original discoverers of 

macaque mirror neurons – and a father of the “action understanding” 

theory – Gallese has spent the past three decades vigorously defending 

the centrality of mirror neurons in our ability to know what others' 

actions are “for.” 

“The data strongly suggest that mirror neurons map between an 

observer's goals and the acting animal's motor goals,” Gallese says. 

These neurons fire in relation to the goal of grasping, he explains, 

whether it's performed by a hand, a pincer, or another tool; whether it's 

performed by oneself or another individual; whether the other's 

movement is seen or merely heard. The only common factor in all 

these events, Gallese says, is the goal they aim to achieve. 

Gallese actually agrees with Hickok that understanding can 

take place without mirror neuron activation. However, he notes, 

http://www.unipr.it/arpa/mirror/english/staff/gallese.htm
http://www.unipr.it/arpa/mirror/english/staff/gallese.htm
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“only through the activation of mirror neurons can we grasp the 

meaning of others' behavior from within.” In other words, mirror 

neurons enable us to understand other people's actions in terms of 

our own movements and goals – to empathize with them. 

Hickok will have none of it. Gallese, he says, is trying to 

quietly slip out of his original hypothesis that mirror neurons 

associate meanings with actions, and into a more evasive “claim 

that they allow 'understanding from the inside,' whatever that 

means.” 

Gallese has an answer at the ready: If not in mirror neurons, 

then where else should we look for action understanding? Surely 

not in the STS, as Hickok advocates. “Evidence demonstrates that 

only the motor system – not the STS – can generalize a motor goal 

independently from the effector accomplishing it,” Gallese says: 

When it comes to directly mapping others' motor goals against our 

own, mirror neurons are still the only serious contenders in town. 

That kind of perceptual mapping, says Gallese, is what he means by 

“understanding from the inside.” More work is necessary, he 

acknowledges, to establish the exact nature of this kind of 

understanding – but nevertheless, its dependence on mirror neurons 

is clear. 

Iacoboni is somewhat less sanguine. “Admittedly, it is very 

difficult to obtain empirical evidence that unequivocally proves this 

hypothesis,” he says – though he's quick to add that “both imaging 

and neurological evidence are compellingly consistent with it.” The 

evidence is also consistent, he adds, with the idea that mirror 

neuron function is significantly altered in people on the autism 

spectrum of disorders (ASD) – implying a correlation between 

autism and “broken” mirror neurons. 

That may be so, Heyes interjects – but ASD is too complex a 

range of disorders to lay at the feet of a single malfunctioning 

neuron system. “Iacoboni doesn't ask,” she says, “whether atypical 

mirror mechanism activity generates – rather than merely 

accompanies - autism spectrum disorders.” If, as Hickok contends, 

mirror neurons lie far downstream in the process of action 
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understanding, this abnormal mirror-neuron activation may simply 

be another symptom of autism, rather than its cause. 

Gallese agrees – partially. “It is very unlikely that autism can be 

simply equated to a mere malfunctioning of the mirror neuron 

mechanism,” he says – but nevertheless, “many of the social cognitive 

impairments manifested by ASD individuals might be rooted in their 

incapacity to organize and directly grasp the intrinsic goal-related 

organization of motor behavior.” Mirror neurons map others' motor 

goals to our own; autistic individuals have trouble grasping others' 

goals; therefore, Gallese argues, some kind of correlation clearly exists. 

But there's an even more serious problem with this line of 

reasoning, says Morton Ann Gernsbacher, a prominent autism 

researcher at the The University of Wisconsin-Madison. “It has 

been repeatedly demonstrated,” Gernsbacher says, “that autistic 

persons of all ages have no difficulty understanding the intention of 

other people's actions.” Not only that – decades of research have 

also shown that autistic people can perform imitation tasks as well 

as or better than non-autistic participants, and that they can be 

highly responsive to imitation by others. 

And so, once again, we come back to the question of what kind 

of understanding it is that we're talking about here: Can people with 

autism really be said to “understand” an action they can't readily 

imitate it? Gernsbacher says that, obviously, the answer's yes. 

Gallese would argue that this isn't “understanding from the inside,” 

but a more abstract kind. 

Iacoboni, as usual, takes a more integrative view: “Current 

theories of empathy suggest a multilayer functional structure, with a 

core layer of automatic responses to reproduce the affective states 

of others. Mirror neurons are likely cellular candidates for the core 

layer of empathy.” And it's that core layer of empathy, Iacobini 

says, that likely lies at the root of true action understanding. 

In the final analysis, the one conclusion that's emerged loud and 

clear from all these debates is that mirror neurons aren't the end-all of 

understanding, empathy, autism, or any other brain function. The 

closer we examine the parts these neurons play, the more we find 
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ourselves peering between the cracks of these mental processes – 

watching them unravel into threads that run throughout the brain. It 

may very well turn out that “meaning” and “understanding” aren't 

single processes at all, but tangled webs of processes involving motor 

emulation, abstract cognition, and other emotional and instinctual 

components whose roles we're only beginning to guess. 

After decades of research, these strange cells continue to 

astound and confound us – not only with their unique abilities, but 

with the hidden complexity to which they may provide a key. But, 

as so often happens in neuroscience, we may end up having to pick 

the lock before we understand exactly how the key fits into it. 
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Summary. The paper highlights the features of state’s international 

responsibility for environmental damage. It has been established that 

States are liable for environmental damage both as a result of illegal 

activities (for example, in the case of violations of the international 

treaty on cooperation) and lawful conduct (transportation of oil and 

other hazardous substances, implementation of nuclear programs, 

space activities). 

Keywords: international responsibility, environmental protection, 

international environmental law 

The United Nations attaches great importance to making 

environmental protection part of the concept of peacebuilding. 

Protecting the environment can make it easier for countries to 

address employment, promote development and prevent the 

resumption of armed conflict. 

The modern concept of legal protection of the environment 

presupposes a special nature of international legal responsibility for 

damage caused to the environment. States are liable for environmental 

damage both as a result of illegal activities (for example, in the case of 

violations of the international treaty on cooperation) and lawful 

conduct (transportation of oil and other hazardous substances, 

implementation of nuclear programs, space activities). 

International law, including international environmental law, 

distinguishes between responsibility and liability. Responsibility 

usually means the consequences of a breach of an international 

obligation, while liability means the obligation to remedy for the 

harm in the absence of a violation of international law.  

To hold the State accountable, legal and factual basis for the 

responsibility have to be established. The legal basis for the 

international responsibility of states in the field of environmental 
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protection are provided for in such normative acts as: the 

Stockholm Declaration of 1972 (principles 21, 22); Rio Declaration 

1992 (Principles 2, 7,13); in multilateral conventions in the field of 

environmental protection (UN Framework Convention on Climate 

Change 1992, Convention on Transboundary Air Pollution 1979, 

Convention on Biological Diversity 1992, etc.). 

States have an obligation to comply with the obligations set 

out in various international legal instruments on environmental 

protection, the implementation of which depends on the survival of 

all human civilization. However, despite the significant number of 

international agreements adopted in this area, there are a number of 

circumstances that make it difficult to implement the provisions of 

such agreements and the existence of an effective system for 

regulating international relations in the field of environmental 

protection. 

Thus, in many cases, international environmental agreements 

do not enter into force due to the requirement of expressing consent 

to be bound by the treaty by a certain number of states responsible 

for specific hazardous activities. International agreements in the 

field of environmental protection provide for a wide possibility for 

states to make reservations on certain important provisions or 

provide for numerous exceptions to the general rule. Also, a 

significant place in the system of international environmental 

protection is occupied by the rules of "soft law". There is no 

universal codification act on the protection of the environment, and 

in particular with regard to the international responsibility of States 

for damage to the environment. 

Special emphasis should be placed on international custom, 

namely, the provision that States should refrain from actions that 

could cause harm outside their jurisdiction. In international case 

law, this principle was first articulated in the Trial Smelter case 

(United States v. Canada):  “…under the principles of international 

law, as well as of the law of the United States, no State has the right 

to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause 

injury by fumes in or to the territory of another or the properties or 
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persons therein, when the case is of serious consequence and the 

injury is established by clear and convincing evidence” [1]. 

The liability of the state for causing transboundary harm by 

lawful actions is of a special nature, as it is not based on an 

internationally wrongful act. A necessary condition for its occurrence 

is to cause damage to the environment of other states or regions outside 

any national jurisdiction, in particular, on the high seas, in outer space. 

It should be recognized that, in international practice, States 

often avoid incurring liability for environmental damage, that can 

manifest itself over a considerable period of time. However, it is 

absolutely clear that any harm, even as a result of lawful activity, 

must be prevented and its negative consequences eliminated. 
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Анотація: розглянуто особливості моделювання динаміки 
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 Швидкоплинні події, що відбуваються у економічному 

середовищі, надають важливого значення сценарному аналізу 

системи господарських зв'язків, економічного розвитку, 

внутрішніх та зовнішніх сил. Такий аналіз є поширеним при 

побудові довгострокових прогнозів розвитку складних систем[1]. 

 Актуальна ця проблематика є для України, економіка якої 

значною мірою залучена до глобальних господарських процесів 

та відчуває їхні позитивний і негативний впливи. 

В даній роботі подано моделювання сценаріїв динаміки 

економічної системи взаємодії прибутків та податків. В роботі [2] 

запропоновано модель для аналізу динаміки взаємодії в часі двох 

економічних чинників: прибутків та податків підприємства. 

Модель містить два диференційні рівняння: 

x’ = Ax + Bx2y ; 

y’ = Cy + Dx , 

де x – значення прибутків у відносних одиницях; y – значення 

податків у відносних одиницях; A>0; B<0; C<0; D>0 – 

дійсні коефіцієнти. 

Початкові дані x і y виступають у ролі кількості прибутків і 

податків в момент часу t. X та y можуть змінюватись залежно від 

прибутку. Час моделювання задається на інтервалі умовних 

одиниць часу t. В ролі часу можна розглядати тижні, місяці, роки. 

Коефіцієнти моделі повинні відповідати умовам: A>0; B<0; 

C<0; D>0.  Коефіцієнт D відіграє роль податкової ставки.  

Коефіцієнт А – коефіцієнт стартового капіталу для бізнес-

процесу.  В моделі можна задавати  як постійні коефіцієнти, так і  

змінні, за різними часовими залежностями.  

Алгоритм обчислень для моделі розроблено у WPF проекті в 

середовищі Visual Studio 2019 на мові програмування C#.  

Рисунок 1 демонструє графічний вивід результатів 

моделювання. Верхня лінія характеризує динаміку зміни 

прибутку X, нижня – податки Y. Показано відрізок часу 

моделювання від t0=0 до t=7. 
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Рис.1. Динаміка зміни нарощування прибутків при стартовому 

капіталі 1000 умовних одиниць. 
 

На рис.1. подано залежність зростання прибутку в часі при 

стартовому капіталі 1000 і зміні коефіцієнту А за лінійною форму-

лою  А=А+10*h.  Податки в часі відповідають значенням  0.5 від  

значень прибутків  і обумовлені значенням коефіцієнта податкової 

ставки D=0.5. Модель дає результати, очікувані для правильного 

ведення бізнесу і оподаткування за встановленою ставкою 0.5. 

Розроблене ПЗ призначено для моделювання сценаріїв роз-

витку динаміки бізнес-процесів економічної системи прибутки-

податки. Наявність у ПЗ набору можливостей зміни коефіцієнтів 

моделі з різними залежностями від часу моделювання дозволяє 

обчислювати  дані і графіки для множини сценаріїв. Це є важли-

вим для фахівців з моделювання і прогнозування бізнес-процесів 

у різних галузях економіки. 
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Актуальність вивчення проблем термінології військової 

справи обумовлена швидким та безперервним поповненням 

термінологічної лексики новими мовними одиницями, що дає 

вченим важливий матеріал для досліджень, особливо з точки зору 

особливостей перекладу. Адже військова термінологічна лексика 

часто викликає труднощі у її розумінні та перекладі навіть у 

досвідчених мовознавців та перекладачів, що зумовлено постій-

ною зміною словникового запасу військовослужбовців всього 

світу у зв’язку з технічним прогресом та реформуванням військ. 

Військова лексика як одна з найдавніших фахових терміно-

логій неодноразово ставала предметом лінгвістичного аналізу. 

Окремі аспекти термінології військової справи різних мов дослід-

жені у працях Л. Нелюбіна, В. Шевчука, І. Матюшина, Є. Еліної, 

Р. Салимової, А. Аксенова, Н. Фоміної. Провідні дослідження у 

галузі військової термінології належать також перекладознавцям 

В. Балабіну, В. Лісовському, О. Васильченку, Н. Гарбовському, 

Н. Денісовій, Л. Нелюбіну та інших, чиї праці зробили значний 

внесок в теорію та практику військового перекладу. 

Військовий термін – це слово або словосполучення, що 

використовується для позначення певного спеціального поняття, 

яке належить до того чи іншого розділу військової науки або до 

військової техніки [5]. 

В наш час склад англійської військової та військово-

технічної термінології непостійний, оскільки він безперервно 

змінюється через зникнення з ужитку ряду слів, зміни значень, 
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поповнення новими термінами, у зв’язку з реорганізацією 

збройних сил, розробкою нових зразків військового озброєння та 

техніки, нової стратегії ведення бойових дій тощо, тому військова 

термінологія потребує постійного вивчення. 

Загальна мета перекладача у процесі перекладу військових 

термінів – здійснити якісний та зрозумілий переклад, який би 

сприяв раціоналізації професійного спілкування та взаєморозу-

мінню фахівців даної галузі. 

Перетворення, за допомогою яких здійснюється перехід від 

одиниць оригіналу до одиниць перекладу, називаються пере-

кладацькими трансформаціями. Перекладацькі трансформації 

являють собою вид міжмовного перефразування, яке має суттєві 

відмінності від трансформацій в рамках однієї мови. На 

сьогоднішній день існує велика кількість різноманітних 

класифікацій трансформацій при перекладі військових 

термінологічних словосполучень [3, с. 132]: 

1. Транскодування. Це такий спосіб перекладу, що 

здійснюється за допомогою графічних знаків (букв) з однієї мови 

на іншу, тобто, коли звукова та/або графічна форма слова 

вихідної мови передається засобами абетки тієї мови, на яку 

здійснюється переклад. Транскодування поділяється на такі 

підвиди: 

- транскрибування – коли літерами мови перекладу 

передається звукова форма слова вихідної мови: special program – 

спеціальна програма, national interests – національні інтереси, 

Lieutenant General – генерал-лейтенант тощо [1]. 

- транслітерування – трансформація, згідно якої слово 

вихідної мови передається по літерах, наприклад: master sergeant 

– майстер-сержант, artillery system – артилерійська система, 

General Assembly – Генеральна Асамблея тощо. 

- транскодування – застосовується тоді, коли форма слова у 

вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної 

структури мови перекладу, наприклад: strategic bomber – 

стратегічний бомбардувальник, religious conflict – релігійний 

конфлікт, officer corps – офіцерський корпус тощо [1]. 
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2. Калькування (дослівний або буквальний переклад) – 

прийом перекладу нових слів (термінів), коли відповідником 

простого чи (частіше) складного слова (терміна) вихідної мови в 

цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком 

відповідник у словнику, наприклад: to win а war – вигравати 

війну, war criminal – воєнний злочинець, atomic war – атомна 

війна , nuclear bomb – ядерна бомба, peace operations – миротворчі 

операції та ін. [1] 

Причому в даному випадку переклад військових терміноло-

гічних словосполучень з однієї мови на іншу не представляє 

собою просту механічну передачу, а часто вимагає застосування 

різних трансформацій, таких, наприклад, як зміна відмінкової 

форми, порядку слова, додавання суфіксів або афіксів тощо. 

3. Описовий переклад – це такий прийом перекладу, за 

якого слово або словосполучення замінюється в мові перекладу 

словосполученням (або більшим за кількістю компонентів слово-

сполученням), що адекватно передає зміст цього словосполу-

чення, наприклад: damage control – ліквідація наслідків нападу 

противника, behind forces – підрозділи, які діють у тилу ворога та 

ін. [4]. 

4. Контекстуальна заміна – це лексична перекладацька 

трансформація, внаслідок якої перекладним відповідником стає 

слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і 

що підібрано із врахуванням контекстуального значення слова, 

яке перекладається, його контексту вживання та мовленнєвих 

норм і традицій мови перекладу, наприклад: of-forces agreement – 

угода про статус сил, long-range fire – вогонь на великій 

дальності, surprise attack – раптовий напад/удар. 

Конкретизація полягає в передачі іноземної реалії в 

українській мові словом або словосполученням, яке має більш 

вузьку семантику: pickup zone – зона евакуації, rate of fire – 

швидкострільність, recruiting campaign – кампанія з набору на 

військову службу [4]. 

Генералізація передбачає передачу іноземних реалій в 

українській мові поняттями з більш широким і узагальненим 
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значенням: Health Service – медично-санітарне обслуговування, 

Nuclear, Biological, Chemical – зброя масового ураження, arm-and-

hand signal – сигнал рукою [4]. 

Також наряду із перекладацькими трансформаціями в про-

цесі перекладу термінологічних словосполучень у військовій 

галузі перекладач може мати справу і з граматичними перетво-

реннями. 

Так, за Н.В. Глінкою та О.І. Лазаускасом, перетворення, що 

здійснюються в процесі перекладу, поділяються на чотири 

елементарні типи:  

1) перестановка: in the enemy rear – в тилу супротивника [4]. 

2) заміна: improve the soldier's work performance - 

покращувати ефективність діяльності військовослужбовця: hold а 

position – обіймати посаду [4]. 

3) додавання: locate a target – визначати місцезнаходження 

цілі, in peace and war – у мирний та воєнний час [4]. 

4) вилучення: security services officer – співробітник 

спецслужб тощо [6, с. 269]. 

В ході написання статті нами було проаналізовано способи 

та шляхи перекладу військових термінологічних словосполучень, 

які сьогодні широко використовуються у науковій та науково-ме-

тодичній сферах. Матеріалом для дослідження слугували Інтер-

нет-сайти офіційних військових установ США та відомі англомо-

вні інтернет-видання. Всього нами було розглянуто та проаналізо-

вано 61 термінологічне словосполучення військової сфери. 

Так, у перекладі термінологічних словосполучень у військо-

вій галузі, ми виявили такі способи перекладу, як: вибір словни-

кового еквіваленту (калькування), контекстуальна заміна, 

описовий переклад, транслітерація та транскодування, а також 

використання ряду граматичних трансформацій – перестановки, 

додавання, вилучення (мал.1).  

Проаналізувавши перекладацькі та граматичні трансформації 

у перекладі досліджуваних термінологічних словосполучень, 

можемо відзначити, що найбільш вживаною перекладацькою 

трансформацією є калькування (словниковий еквівалент). Частота 
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використання цієї трансформації становить 53%. Також нами було 

відмічено, що трансформація калькування була часто вживаною у 

поєднанні із різними граматичними трансформаціями, а саме: 

- Калькулювання та перестановка – 18%; 

- Калькулювання та транскодування – 7%; 

- Калькулювання та додавання – 7%; 

- Калькулювання та вилучення – 3%; 

- Калькулювання та транслітерація – 2%. 
 

 
Мал. 1. Основні перекладацькі трансформації при перекладі 

військових термінологічних словосполучень 

 

До того ж при перекладі досліджених військових терміноло-

гічних словосполучень було виявлено використання таких пере-

кладацьких трансформацій, як контекстуальна заміна, а саме – 

конкретизація (7%) та описовий переклад (3%). 

Отже, найбільш вживаним способом перекладу військових 

термінологічних словосполучень є калькування, тобто вибір слов-

никового еквіваленту. Найменш вживаним способом перекладу 

термінологічних словосполучень у військовій галузі є описовий 

переклад. 

Такі результати є доволі очевидними, адже військовий 

переклад завжди вимагає точності, конкретності, лаконічності та 

стислості. Саме тому, маючи справу з перекладом таких термінів, 

53%

2%

18%

3%
7%

3%7%
7%

Калькування
Калькування+транслітерація
Калькування+перестановка
Описовий переклад
Калькування+транскодування
Калькування+вилучення
Калькування+додавання
Контекстуальна заміна (конкретизація)
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перекладач повинен хоча б частково орієнтуватися у військовій 

термінології англійської та української мов, і, залежно від 

ситуації, перекладач може обмежитись лише використанням тієї 

чи іншої перекладацької трансформації, а може додати й певні 

пояснення до терміну; відтворюючи у мові перекладу те чи інше 

термінологічне словосполучення, слід обов’язково дотримуватись 

мовних правил тієї мови, на яку здійснюється переклад (узгод-

ження відмінків, родів, за необхідності, заміна частин мови тощо). 
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Анотація: Інноваційна функція моди є однією з домінуючих в 

житті сучасного суспільства. В соціальній системі інноваційна 

роль моди беззаперечна, її дія поширюється і на соціально-еконо-

мічне життя, і на культурне. Мода є одночасно статичним і 

динамічним явищем, вона збільшує, посилює, стимулює іннова-

ційний потенціал суспільства. 

Ключові слова: мода, новизна, інноваційність, культура. 

Мода – комплексний феномен, який впливає на всі сфери 

життєдіяльності соціуму. Час, в якому ми живемо – час змін та 

експериментів. Сучасна мода розвивається досить стрімко. 

Серед функцій, які виконує мода, інноваційна функція є однією 

з домінуючих в житті сучасного суспільства. 

Нова парадигма культури змінила і моду. Одним з вагомих 

чинників, які пропонує мода – є новизна. Новизна – невід’ємний 

атрибут моди.  Мода як вираз соціальних і культурних тенденцій 

є показником інноваційності розвитку суспільства, яке характе-

https://www.theguardian.com/
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ризується науково-технічним, технологічним прогресом і еконо-

мічним ростом. 

В соціальній системі інноваційна роль моди беззаперечна, її 

дія поширюється і на соціально-економічне життя, і на культурне. 

Кожна соціальна система певним чином готова до нововведень. 

Мода допомагає адаптуватися до мінливих умов існування соціу-

му. Соціальні інститути визначають зміст зовнішніх цінностей 

моди. 

Мода змінює свої соціальні форми. З одного боку вони ста-

ють масовими, простими, а з іншого – з’являється багато іннова-

цій в питаннях мода і стиль, гламур, унікальність. Динаміка 

модних процесів протягом усього розвитку суспільства була 

пов'язана з різними аспектами стильового запозичення. Часто 

моду використовують в якості одного з основних елементів соціо-

культурних і комунікативних процесів. В.Б. Марков вказував, що 

мода жорстока. Вона розчищає шлях новому і вимагає знищення 

старих речей. 

Мирослав Мельник наголошує, що основний інновативний 

потенціал сконцентрований в напрямку надання нових власти-

востей натуральним матеріалам при збереженні їх екологічного 

виробництва та безпечного застосування. Ведуться пошуки нових 

технологій. 

Мода є одночасно статичним і динамічним явищем, стиму-

люючи як консервативні, так і революційні тенденції соціокуль-

турного розвитку. 

Посилюючи інноваційність суспільства або соціальної групи, 

мода тим самим послаблює його традиційність і підриває владу 

звичаю – зазначає Гофман А.Б.[1] На зміну звичаю в якості 

регулятора багатьох сторін повсякденного життя приходить мода. 

Мода – потужний механізм розвитку культури. В той же час 

інноваційна функція моди нерідко виступає в формі актуалізації 

культурної традиції. Виконувана модою функція інновації часто 

сприяє збереженню і відродженню культурних зразків. 

Мода збільшує, посилює, стимулює інноваційний потенціал 

суспільства. 
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Розроблено методику лабораторних досліджень теплових харак-

теристик колектора. При цьому, отримано модель ефективнос-

ті використання сонячного колектора. Виконано порівняння 

теоретичних і експериментальних досліджень трубки сонячного 

колектора. Отриману модель можна рекомендувати для вико-

ристання визначення теплової ефективності колектора. При 

цьому достатньо знати значення сонячного випромінювання, 

погодні умови та пори року. 

Ключові слова: сонячний колектор, ефективність, темпера-

тура, випромінювання 

Для зміцнення енергетичної безпеки та зменшення негатив-

ного техногенного впливу на навколишнє природне середовище є 

розвиток та використання альтернативних та відновлювальних 

джерел енергії (вітрової і сонячної енергії, біопалива, тощо), 

який є вагомим фактором. Очевидно, важливість розвитку альтер-

нативної енергетики відіграє вирішальну роль у зменшенні пар-

никових викидів, знижені негативного впливу на довкілля, підви-

щує безпеку енергопостачання, допомагає зменшити залежність 

від імпорту енергії.  

В останній час інтерес щодо використання сонячної енергії 

зростає [1]. Результатом реалізації сучасних технологій є 
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використання енергії сонця колекторами. Сучасні технології доз-

воляють використовувати сонячну енергію навіть взимку. А саме 

дозволяють вирішити питання для автономного теплопостачання; 

в сільському господарстві – при сушінні різних продуктів; акуму-

люванні сонячного тепла для теплиць; використання гарячої води 

в технологічних цілях, в промисловості та інше [2]. Крім того, цей 

сектор енергетики є одним із самих швидко зростаючих, що спо-

нукає фахівців приділяти йому особливу увагу. Тому виникає 

необхідність розглянути питання щодо підвищення ефективності 

використання сонячних колекторів. 

В лабораторних умовах розроблено стенд для випробування 

вакуумних трубок сонячної установки [3]. В результаті 

досліджень, показники сонячної активності впродовж дня (при 

температурі оточуючого середовища 18°С) вказують на те, що 

при сонячній активності 700 Вт/м2 температура мідного нагрівача 

сонячного колектора о 10-й годині піднімалася до 77 °С, при 

цьому на батареї було 42 °С, втрати тепла  в системі передачі 

тепла складають 4%, тобто приблизно 28 Вт/м2  тепла. Впродовж 

дня сонячна активність склала в середньому 400 Вт/м2 . Тому при 

використанні сонячних трубок особливу увагу необхідно приді-

ляти збереженню тепла при  його транспортуванні, тому що воно 

складає 50%. Це досить вагомі показники температур, тому для 

доцільності отриманих експериментальних результатів виконаємо 

обґрунтування  ефективності сонячного колектора (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Теплові характеристики сонячної установки 

Формула 
Режими 

700 1200 1900 

qл = εпрСо [(Т6/100)4 – Т1/100)4], кВт 1,86 7,5 7,4 

qк = αк (Т6 – Тср), кВ т 5,3 5,91 5,8 

αк =
1

1

α1
+

δскл

λскл
+

δмедь

λмедь
+

1

α2

, кВт/(м2К) 0,4 0,4 0,4 

qо = qк + qл,кВт 7,16 13,92 12,118 

Qк = qоF, кВт 0,573 1,09 0,8 

Qтр=ЕкȠкFтр, кВт 0,485 0,609 0,508 

n=Qк/Qтр, кВт 1,1≈1 2,23≈2 1,3≈1 
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Якщо 1кДж=0,000278кВт/год, то в перерахунку маємо 

наступне: 

 

Таблиця 2 Перерахунок тепла в кДж 
Qк, кДж 2061 3920 2878 

Qтр, кДж 1744 2191 1827 

 

Слід зазначити, що при розрахунках враховувалось 

площина 25 м2, якщо наприклад, приміщення буде 420 м2 то 

необхідна кількість трубок буде дорівнювати приблизно 458.  

Звідси, з отриманих результатів будуємо графік залежності 

(рис. 1) 
 

 
Рисунок 1 –  Порівняння  теоретичних та експериментальних 

теплових характеристик 
 

В порівнянні експериментальних даних з теоретичними 

[4], слід зазначити, що експериментальні теплова поглинальна 

здатність Qтр  та корисна енергія трубки колектора Qк 

знаходяться в одному діапазоні значень з теоретичними, тобто 

поглинальна енергія  знаходиться в діапазоні від 3500 до 

майже 4000 кДж, а енергія трубки від 2000 до 2600 кДж 

близько о 1200- 1300 годині. Отже,  з достатньою точністю 

можна рекомендувати розроблену експериментальну та 

теоретичну модель. При цьому достатньо знати значення 

сонячного випромінювання, погодні умови та пори року.  
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Фармацевтика та біотехнології є сучасними високотехноло-

гічними сферами промисловості різних країн світу та одними із 

ключових факторів створення сучасної інноваційної економічної 
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системи багатьох країн, у тому числі країн ЄС, забезпечуючи ос-

нову для значних конкурентних переваг, стимулюючи економічне 

зростання та створення нових робочих місць. Розробки в галузі 

біотехнології застосовуються в медицині, виробництві харчових 

продуктів, сільському господарстві. 

Приєднання України до Угоди про асоціацію з ЄС у сферах 

фармацевтики та біотехнологій створило б умови для співробіт-

ництва українських фармацевтичних та біологічних компаній з 

компаніями країн ЄС, що забезпечило б взаємодію у сфері 

досліджень і розробок інноваційної продукції з використанням 

біотехнологій.  

Це сприяло б розширенню асортименту продукції, підви-

щенню якості, залученню інвестицій для оновлення власних 

інноваційних патентних портфелів і конкурентоспроможності 

українських виробників у довгостроковій перспективі на 

зовнішньому та внутрішньому ринках.  

Для цього необхідно продовжувати уніфікувати законодавст-

во України, що регулює виробництво, продаж, обіг продукції, 

створеної за допомогою біотехнологій, із законодавством ЄС та 

рекомендаціями ВОЗ. 

Слід зазначити, що у 2011 р. Україна стала першою краї-

ною серед СНД, яка набула членства в міжнародній Системі 

співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical 

Inspection Cooperation Scheme – РIC/S). Основними позитивни-

ми сторонами є вільний обмін інформацією в сфері лікарських 

засобів з країнами – членами РIC/S (це стосується усунення ба-

р'єрів у міжнародній торгівлі, що стимулює експорт та імпорт, 

полегшує підписання контрактів на виробництво фармпродук-

ції між підприємствами України та іншими країнами) та опти-

мізує видачу сертифікату GMP. Відповідно, з 2013 р. в Україні 

введено ліцензування імпорту лікарських засобів, що й перед-

бачено стандартами РIC/S.  

У 2013 р. Україна стала 38-м членом Європейської конвенції 

з розробки Європейської фармакопеї. У зв'язку із цим у державі 

були введені жорсткі стандарти якості відповідно до вимог 
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Європейської фармакопеї. Результатом такої діяльності стало 

приєднання Центральної лабораторії з контролю якості лікарсь-

ких засобів до Загальноєвропейської мережі офіційних медичних 

контрольних лабораторій.  

Впровадження в законодавчу базу України гармонізованих 

з європейськими положень належної виробничої практики 

GMP сприяло підвищенню якості продукції українських вироб-

ників та їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовніш-

ньому ринках. 

Україна була однією з перших країн, що підписали Конвен-

цію MEDICRIME і ратифікували її, а також ввела та посилила у 

2012 р. кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з фаль-

сифікацією препаратів. Завдяки підписанню у 2013 р. мембранду-

му з Європейським директоратом з якості лікарських засобів у 

рамках реалізації проекту Ради Європи “eTACT” автоматизова-

ною системою стеження розпочато відстеження лікарських 

засобів в обігу.  

Ці зміни забезпечили позитивний вплив на теперішній 

розвиток галузі та зростання інвестиційної привабливості 

України.  

Подальша імплементація в нормативно-правову базу Украї-

ни норм ЄС справляє позитивний вплив і сприятиме розвитку 

фармацевтики та біотехнологій. Так, у сфері фармацевтики на 

законодавчому рівні посилено державне регулювання, контроль 

за обігом та якістю фармацевтичної продукції тощо.  

Завдяки приєднанню України до угоди СОТ і угоди ТРІПС, 

вона значно зміцнила нормативно-правову базу у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Проте потрібно зазначити, що для подальшого перспек-

тивного розвитку фармацевтичної та біологічної галузей в 

Україні необхідні: 

– проведення досліджень, що забезпечать симбіоз фунда-

ментальних досліджень і прикладних розробок; 

– підтримка співробітництва між країнами через створен-

ня координаційних науково-дослідних центрів; 
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– усунення бар'єрів для налагодження співробітництва 

між підприємствами; 

– запровадження курсів, програм за напрямом біотехноло-

гії; 

– заохочення мобільності дослідників; 

– більш широке запровадження он-лайн-конференцій та 

наукових дискусій через сучасні соціальні медіа. 

Біотехнології є одним з найбільш пріоритетних напрямів 

науково-технічного прогресу і яскравим прикладом «високих 

технологій», з якими пов'язують перспективи розвитку 

багатьох виробництв.  

Найбільший внесок сучасної біотехнології спостерігається 

у галузі охорони здоров'я.  

Основним напрямом медичної біотехнології сучасності є 

створення лікарських препаратів і вакцин для лікування і запобі-

гання більш ніж 40 різним формам раку, хворобі Альцгеймера, 

захворюванням серця, діабету, інфекційних, аутоімунних та 

безлічі інших захворювань.  

При цьому значну частину складають препарати, отримані 

за допомогою генетичної й білкової інженерії: інсулін; гормон 

росту; гормон, що стимулює утворення еритроцитів; фактори 

згортання крові тощо.  

Також біотехнологічні методи широко використовуються під 

час трансплантації органів, діагностики вірусних інфекцій (ВІЛ, 

гепатиту В і С), для тестування різних патологічних змін (тести на 

вагітність, діагностика генетичних спадкових захворювань).  

Розроблені за допомогою біотехнології препарати, діагнос-

тичні тести і вакцини покращують якість медичного обслуго-

вування, підвищують рівень діагностики захворювань, а також 

сприяють зниженню вартості діагностики та лікування 
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Кусік Ірина В’ячеславівна, 

здобувач  

Науково-дослідного інституту  

публічного права 

Україна є правовою демократичною державою, в якій ніхто 

не може бути притягнутий до юридичної відповідальності 

виключно як у відповідності до норм матеріального та процесу-

ального права. Не є виключенням із цієї аксіоми і адміністративна 

відповідальність. Згідно з Конституцією України вона встановлю-

ється виключно законами. Однак, на відміну від кримінальної 

відповідальності покарання винних осіб, що скоїли адміністратив-

не правопорушення може накладатися як в судовий, так і в адмі-

ністративний (квазісудовий) спосіб. В останньому випадку поста-

нови про притягнення до адміністративної відповідальності 

призначаються уповноваженими на це суб’єктами владних повно-

важень. Логічним, і таким що відповідає теорії природнього пра-

ва, є законодавча можливість оскарження таких рішень у судовий 

спосіб. Адже право судового оскарження постанов у справах про 

адміністративні правопорушення є одним із способів захисту прав 

та інтересів особи, яка притягується до адміністративної відпові-

дальності.  

Так, відповідно до статті 55 Конституції України кожній 

особі гарантується право будь-якими незабороненими законом за-

собами захищати свої права і свободи від порушень і протиправ-

них посягань; право на оскарження в суді рішень, дій чи безділь-

ності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб та звернутись із конституційною 

скаргою до Конституційного Суду України. Окрім цього, у статті 

63 Конституції України прямо вказується, що кожний підозрю-
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ваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист[1]. 

Тобто, право оскарження постанов у справах про адміні-

стративні правопорушення у судовому порядку є конституційним 

і нормою прямої дії. Однак, логічним у цьому аспекті є те, що 

реалізація цього права знаходить свій подальший розвиток в 

інших нормативно-правових актах: кодексах, інших законах та 

підзаконних нормативно-правових актах тощо.  

З огляду на вищевикладене ми можемо зазначити, що сут-

ність судового оскарження постанов у справах про адміністратив-

ні правопорушення полягає в тому, що: по-перше, жодна особа не 

може бути притягнута до адміністративної відповідальності не 

інакше, як за рівним для усіх осіб законом; по-друге, зобов’язання 

суб’єктів публічної адміністрації та суду суворо дотримуватися 

норм матеріального і процесуального права при притягненні осо-

би до адміністративної відповідальності; по-третє, право особи 

оскаржити постанову у справах про адміністративні правопору-

шення до адміністративних органів та суду і бути особисто 

присутньою при розгляді такого оскарження.  

Іншими словами, поняття судового оскарження постанов у 

справах про адміністративні правопорушення в Україні – це 

право особи на адміністративно-процесуальний захист своїх 

порушених прав у судовому порядку. 

Що стосується процесуального змісту судового осадження 

постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, 

то вона складається, на наш погляд, з наступних стадій: подачі 

позовної скарги; проходження її через апарат суду та автоматич-

ний розподіл справ; підготовки до розгляду справи; призначення 

судового засідання та виклик, сторін, свідків та інших учасників 

справи; проведення судового щодо розгляду позовної скарги; 

прийняття рішення по справі; виконання рішення. У випадку 

якщо судове рішення суду першої інстанції оскаржується, то 

виникає ще одна стадія – апеляційне оскарження постанови про 

адміністративне правопорушення. В цьому випадку рішення суду 

першої інстанції не вступає у законну силу і виконується тільки 

після винесення рішення апеляційним судом. 
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Отже, судове оскарження постанов у справах про адміністра-

тивні правопорушення в Україні – це адміністративно-процесу-

альна діяльність суду з метою реалізації філософсько-природного 

та конституційного права осіб постати перед неупередженим 

арбітром (судом), щоб жодна особа, яка не скоювала адміністра-

тивне правопорушення, чи вина якої не доведена, не була притяг-

нута до адміністративної відповідальності і навпаки, щоб кожен, 

вина кого була доведена не уникнув справедливого адміністра-

тивного покарання. Такі оскарження здійснюються у суворій 

відповідності до норм адміністративного процесу та принципу 

верховенства права, послідовно шляхом реалізації декількох 

стадій адміністративного процесу, які поділені на етапи та окремі 

адміністративно-процесуальні дії. 
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Анотація. Дослідження присвячене розмові про специфіку 

змалювання образів українських чоловіків у прозі Володимира 
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школа», сильна особистість, оповідання. 

Сучасний український письменник В. Даниленко, котрий є 

представником «житомирської прозової школи», у своїх творах 

плекає в українцеві повагу до себе через змалювання людей зі 

стержнем, здатних долати перешкоди й перемагати життєві 

труднощі. Такими є романи «Капелюх Сікорського», Клітка для 

вивільги», повість «Сповідь Джури Самойловича» та інші. В 

оповіданнях, що увійшли до книги «Грози над Туровцем: родинні 

хроніки», письменник пропонує читачеві художню історію своєї 

малої батьківщини. Мала проза автора знайомить реципієнта з 

непересічними натурами, яких виплекала житомирська земля. Це 

звичайні люди, поведінка й учинки яких захоплюють. Такими, 

наприклад, є баба Марина і дід Денис з оповідань «Грози над 

Туровцем» і «Крик гриба» та ін. 

У пропонованому дослідженні ми хочемо зупинитися на 

аналізі образу Юхима Кушніра з оповідання «Череп’яні війни», 

котрий доповнює галерею моральних пріоритетів, яким сипатизує 

автор у книзі «Грози над Туровцем». Зауважимо, що твори з цьо-

го видання стали об’єктом літературознавчих спостережень у 
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розвідках С. Єременка [1], В. Лиса [2], Є. Стасіневич [3], В. Цвілі-

ховського [4], О. Юрчук [5] та ін. Наше дослідження – це ще один 

штрих у розмові про специфіку письменницької манери В. Дани-

ленка й ідейно-тематичної спрямованості його прози.  

Знайомство з головним героєм оповідання В. Даниленка 

«Череп’яні війни» починається з алюзії на повість І. Нечуя-Леви-

цького «Кайдашева сім’я». У творі класика української літератури 

є історія зі злощасним горбом, на якому ламали вози семигорці і 

який через свою байдужість та відсутність стратегічного госпо-

дарського мислення не хотіли розкопати Кайдаші. В оповіданні 

сучасного автора бездіяльний Іван Любченко насміявся із завбач-

ливого сусіда Юхима Кушніра, коли той укріплював берег річки 

зі сторони свого городу, аби уникнути підтоплення. Коли почали-

ся літні зливи, Іван став жертвою власної ж байдужості, необач-

ності й ліні. Юхимову господарську далекоглядність Любченко 

намагається покарати як типовий українець, котрий заздрить 

своєму сусідові. Він заявляє в житомирську жандармерію і 

звинувачує Кушніра в бідах, які стихія завдала його господарству. 

Конфлікт між сусідами стає зав’язкою твору.  

Образ Юхима розкривається в його несподіваному «діалозі» 

із представниками влади. Кушнір – сильна й непересічна особис-

тість, він поважає тільки тих людей, котрі діють за законами 

справедливості. Коли у двір господаря двічі з міста приїздять 

жандарми на чолі з повітом справником Боцюрком, аби притягти 

його до відповідальності, чоловік б’є їх ціпом і горщиками. З обох 

«битв» він виходить переможцем, хоч протистояти доводилося аж 

сімом озброєним чоловікам.  

Змагання із жандармами виписані у гумористичному ключі. 

Юхим змальований як козак-характерник. Він суперспритний і 

суперсильний. Побороти жандармів з допомогою глечиків і 

макітер йому не складає труднощів. Безумовно, автор гіпербол-

лізує силу героя: «Я за ними  з ціпом і виряченими від гніву 

очима гнався Юхим Кушнір, доки жандарми на конях не зникли у 

химері куряви» [6, с. 306]. 

Колишній  солдат царської армії, володар Георгіївського 
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хреста Юхим Кушнір не тільки сильний, а й розумний чоловік. 

Безглузду суперечку із сусідом і представниками влади він 

вирішив з генерал-губернатором Федором Треповим. Щасливій 

розв’язці посприяв збіг обставин: у кабінеті губернатора 

дружина Анастасія Іванівна, котра зраджувала чоловікові з 

повітовим справником Боцюрком, побила посуд, принизливо 

наголошуючи, що її обранець, колишній військовий офіцер, 

здатний лише на череп’яні війни. Історія, яку розповів Юхим 

Трепову після сімейної «баталії», потішила генерала: «За бій 

гладилками я б дав тобі другий Георгіївський хрест, бо цей бій 

того вартий» [6, с. 310]. Те, що Кушнір переміг сімох жандарм-

мів на чолі з Боцюрком, для губернатора стало порятунком від 

безчестя (за З. Фрейдом – компенсацією від отриманої психо-

логічної травми), а для селянина – щасливою розв’язкою 

безглуздих нарікань недалекоглядного сусіда. 

Штриховий аналіз оповідання В. Даниленка «Череп’яні вій-

ни» доводить, що художньою місією письменника є змалювання 

сильного чоловіка-українця, який здатний долати життєві 

труднощі. Головний герой твору змальований як далекоглядний 

господар, захисник своєї родини, мудрий стратег. Саме культ 

такого чоловіка плекає автор і в аналізованому оповіданні, і в 

книзі «родинних хронік» «Грози над Туровцем». 
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Розглянуто поняття, зміст та види рейдерства. Досліджено 

проблемні питання незаконного захоплення підприємств готель-

но-ресторанного бізнесу та запропоновано широкий комплекс 

дієвих заходів запобігання рейдерству в Україні. 

Ключові слова: рейдерство, економічна безпека, рейдерські 

захоплення, «кольори» рейдерства. 

Рейдерство – це відносно нове поняття, що з’явилося в 

лексиконі зовсім недавно, однак дана проблематика активно 

досліджується вітчизняними науковцями ще з 2008 року, коли 

факти його активізації були численними і відображали певний 

колорит протиправного захоплення промислових підприємств 

та бізнесових структур 1; 2; 3.   

Слід зазначити, що юридичного визначення термінів 

«рейдер» і «рейдерство» в Україні немає, тому трактувати ці 

поняття можна виключно на підставі непрямих ознак і в 
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аналогії з тим, що називають «рейдерством» за кордоном.  

По своїй суті рейдерство – це добре підготовлене, організо-

ване, сплановане, юридично «обставлене» захоплення об’єкту за 

наперед відпрацьованими і попередньо продуманими схемами, в 

яких кожна ланка (покупець, посередник, силові структури, судді) 

знає свою функцію і усвідомлює свій інтерес 4, с.96-97. 

Досліджуючи дану проблематику, бачимо, що у працях 

вітчизняних учених Б. Андрушківа, О. Бєлікова, З. Варналія, 

О.Вівчар, О. Дзеркалова,  І. Ісар, Н.Кирич, Л. Малюти, І. Мазура, 

О. Сороківської та ін. висвітлюються основні передумови та 

причини поширення й розвитку рейдерства в Україні та вказують-

ся основні шляхи протистояння рейдерським атакам як з боку 

підприємницьких структур, так і з боку держави, також розгляда-

ються питання видової характеристики рейдерства та формування 

політики антирейдерства в умовах трансформаційних змін у 

вітчизняній економіці. 

При видовому розгляді рейдерських захоплень виділяють 

так звану «кольорову гаму» рейдерства, з акцентом на викорис-

тання законних чи незаконних методів та способів рейдерських 

посягань на бізнес, у т.ч. й ресторанний і готельний, який 

виступає  об’єктом нашого дослідження. 

Як відомо, рейдери залучають цілий арсенал методів, спосо-

бів та інструментів для загарбання цільової фірми, на свою 

користь використовуючи різні прогалини і дефекти системи дер-

жавного управління. За чинним законодавством також можлива 

передача управління компанією всупереч волі власника. Такими 

правовими методами, наприклад, може служити викуп часток 

меншості акціонерів, виплата великого боргу підприємства або 

перевибори керівного складу. Дані методи використовуються у 

готельному й ресторанному бізнесі, прикладом може бути рей-

дерська атака на готельний комплекс «Бригантина» в м. Херсоні 

та ресторан «Україна» у м. Тернополі.  Це так зване «біле» рей-

дерство, за яким рейдери зосереджуються на прогалинах непро-

зорої системи фінансового управління України і плутаної системи 

оподаткування і, таким чином, не порушують законів.  
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Оскільки надзвичайно складний бюрократичний уклад 

України зводить серйозні перепони у взаємодії державних органів 

управління і представниками бізнесу, останні часто обирають 

нелегальні засоби впливу на процес отримання ліцензій, дозволів, 

сприятливих рішень суду чи ставлення збоку влади. Рейдери 

також використовують цю практику у своїх цілях, за рахунок неї 

створюючи правові умови для заволодіння тією чи іншою компа-

нією чи майном або нерухомістю. Застосування неправомірних 

судових рішень щодо переходу права власності на нерухомість, а 

також використання не передбачуваних механізмів зміни орендо-

давця договором оренди – це найбільш розповсюджені засоби 

«сірого» рейдерства 5, с.44-49. Один з таких засобів був застосо-

ваний у рейдерській атаці на кав’ярню «Скаварідка» у місті 

Тернопіль. Даний вид рейдерства часто зустрічається у захоплен-

нях ресторанного бізнесу й у інших містах нашої держави. 

Як відомо, «чорне» рейдерство» – це цілком незаконний вид 

нападу та захоплення, що передбачає, як правило, силовий сцена-

рій, що відбувається миттєво. Раптово, без попередження, на 

територію підприємства приїжджають невідомі особи у супроводі 

юристів зі сфальсифікованим судовим рішенням або договором. 

Може здійснюватися за допомогою служби судових виконавців, 

спеціальних підрозділів правоохоронних органів або приватних 

охоронних структур. Після отримання неправомірного судового 

рішення, залучаються державні органи (виконавча служба, полі-

ція, державні та приватні охоронні структури), за допомогою яких 

заходять на підприємство з подальшим захопленням основних 

документів 6. Одразу призначається новий керівник, внаслідок 

чого рейдери встановлюють контроль над підприємством. Прик-

ладом даного виду рейдерства були гучні справи щодо захоплен-

ня ресторанів «Мафія» у Львові та «Дача» у Київській області в 

селі Безрадичі. І на жаль, такий перелік не є вичерпним, а щороку 

розширюється географія та кількість незаконних захоплень 

підприємств готельного та ресторанного бізнесу. 

Досліджуючи заходи протидії рейдерству в Україні, слід 

погодитись із досвідом зарубіжних країн і проаналізувати най-
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простіші методи боротьби із цим негативним явищем, а саме: 

недопущення виникнення та прострочення кредиторської забор-

гованості; удосконалення роботи менеджменту та персоналу, 

недопущення конфліктних ситуацій; концентрація акціонерного 

капіталу або викуп частки в учасників, які не беруть участі в 

діяльності підприємства; контрольне скуповування акцій і додат-

кова емісія; використання в службі економічної безпеки способів і 

методів конкурентної розвідки; визначення правового статусу 

власності, здійснення переоцінки майна, в разі значного ризику 

корисним було б створення штучної заборгованості підприємства 

та передача активів у позичку; організація юридичного відділу на 

підприємстві; залучення громадськості та засобів масової 

інформації до боротьби з рейдерством, тощо 7, с.65-70. 

Феномен рейдерства – одна з найбільших перешкод для 

ефективного розвитку готельно-ресторанного бізнесу  в 

Україні, при умові використання превентивних та перелічених 

вище методів протидії рейдерству зможе організовуватись та 

забезпечуватись економічна безпека бізнесу в Україні. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  
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Анотація. Сучасний стан розвитку сільських територій бажає 

бути кращим. Поступове зменшення кількості сільських жителів 

через виїзд їх в міста, створює проблему «вимирання» села. В 

мовах децентралізації в Україні почалася розробка кроків для 

врегулювання існуючих проблем кожної окремо взятої території 

та покращення життя в сільських місцевостях. 

Ключові слова: децентралізація, село, сільські території, ОТГ.   

Сучасний рівень соціально-економічного розвитку сільських 

територій не відповідає національним інтересам, оскільки не 

забезпечує гідну якість життя сільського населення, продовольчу 

безпеку країни, не сприяє формуванню саморозвитку соціально-

економічних територіальних систем, збереженню культурних 

цінностей, забезпеченню відтворення і довготривалого викорис-

тання трудових і природних ресурсів для сільського господарства. 
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Необхідні кардинальні зміни в державній політиці сільського 

розвитку. Ставлення сучасної влади до розвитку села не можна 

визнати раціональним, оскільки подолати триваючі довгі роки 

нестійкість і антидинамічність не вдається. 

Виконання основних загальнонаціональних функцій сільсь-

кими територіями утруднено через затяжну структурну кризу, що 

становить загрозу національній економічній безпеці [1, c.123]. Це 

зумовило офіційне визнання політики розвитку сільських терто-

рій в якості найважливішої складової частини аграрної політики, 

а її цілей як пріоритетних. У цих умовах виникає необхідність у 

визначенні ключових напрямків, методів та інструментів держав-

ного регулювання розвитку сільських територій. 

Хоча фінансове регулювання розвитку територіальних 

громад в Україні здійснюється на різних рівнях влади, проте існує 

механізм централізованого регулювання вищими органами 

доходів місцевих бюджетів, що посилює залежність розвитку 

територіальних громад від центральних органів влади [2, c.32]. 

Першочерговим завданням держави залишається створення 

комфортного середовища в сільській місцевості. Державі 

необхідно активно займатися розвитком інфраструктури на селі: 

підводити опалення, центральне водопостачання, інтернет, 

працювати над доступністю освіти і медицини. Кожна сільська 

територія при грамотному плануванні дозволяє досягти значних 

результатів і забезпечити економічний і соціальний ріст не тільки 

безпосередньо жителям цієї території, але також і дати поштовх в 

розвитку регіону в цілому. 

Можна виділити ряд ключових напрямків, які вимагають 

якнайшвидшої реалізації з метою подальшого стійкого 

розвитку сільських територій, а саме: 

− скорочення відтоку молодих і перспективних кадрів з 

села;  

− підвищення рівня доходів сільського населення;  

− зниження сільського безробіття;  

− розвиток дошкільної та середньої освіти, медичного 

обслуговування в сільській місцевості;  
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− підвищення соціальної і економічної грамотності сіль-

ського населення.  

Сучасний етап є переломним для села. Саме зараз відбува-

ється переосмислення важливості правильної організації роботи 

сільських поселень і територій. Держава служить для країни свого 

роду стабільною конструкцією. Тому на неї в значно більшій мірі, 

ніж на суспільство, або економіку,  лягає завдання виявлення і 

реалізації інтересів громадян, причому не тільки тих, що в даний 

час живуть на території, а й їхніх нащадків. 

 Невід'ємним обов'язком, місією будь-якої цивілізованої 

держави є забезпечення необмежено триваючого функціонування 

суспільства і економіки на даній території. Головна мета – 

підвищення рівня і якості життя своїх громадян незалежно від їх 

територіальної форми. Державне втручання у регулювання 

сільського розвитку обумовлено ще цілим рядом причин. Це: 

− специфіка аграрної праці. Значний вплив на її функціону-

вання надають чинники, які не залежать від людського втручання: 

клімат, погодні умови, фізіологічні характеристики рослин і 

тварин, а також тісний взаємозв'язок в аграрних спільнотах 

економічних і соціально-демографічних процесів; 

− недосконалість ринкових механізмів у регулюванні 

сільського розвитку, багато в чому пов'язана з провалом конку-

ренції. Вільна конкуренція, закономірно веде до монополізації. 

Природні монополії прагнуть диктувати ціни на ринку сировини 

й засобів виробництва і в зв'язку з цим в системі ринкової 

інфраструктури може виникати нерівність в ціноутворенні, яка 

складається не на користь аграрної сфери [3, c.82]. 

 Село в цілому слід розглядати як генератор суспільних благ. 

Такі суспільні блага, як природна краса, ландшафти, можливості 

відпочинку на природі генеруються в сільських територіях та в 

значній мірі залежать від оптимального функціонування галузей 

сільської економіки і, перш за, все сільськогосподарського 

виробництва. Більш того, в ряді суспільних благ, слід звернути 

особливу увагу на продовольчу безпеку, яка є важливою складо-

вою національної безпеки країни. 
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Ринкові сили не враховують позитивні сторони аграрної 

сфери у вигляді вищезгаданих громадських благ (внесок в сільсь-

кий розвиток, позитивний ефект від розвитку туризму, збережен-

ня природних ландшафтів, традицій, культури, історичних цін-

ностей тощо). Державне регулювання покликане також усувати 

такі недосконалості ринку в сільській місцевості, як обмеженість 

інформації. Особливо значимою стає роль держави в сільському 

розвитку в періоди макроекономічних порушень в країні та світі, 

оскільки в добу глобалізації практично всі економічні кризи в тій 

чи іншій мірі набувають глобального характеру.  

Згідно Стратегії розвитку Житомирської області на період до 

2020 року було визначено необхідність у розвитку сільських 

територій. На Житомирщині близько 42% населення проживає у 

сільських населених пунктах, що вище ніж в середньому по 

державі (31%) [4, c.119]. Існує ряд можливостей, які слід задіяти 

для поліпшення становища сільських територій. Житомирщина 

має невикористаний потенціал у вирощуванні овочів, фруктів, 

виробництва м'яса та переробки харчової продукції. Основою 

цього потенціалу є кліматичні умови та землі. Регіон має значний 

потенціал у виробництві екологічно чистих продуктів харчуван-

ня. На жаль, згадані можливості мало використовуються. Високі 

проміжні витрати (велика кількість посередників, відсутність 

належних приміщень для зберігання продуктів, центрів реалізації 

продукції тощо) впливають на високу ціну збуту. 

З метою розширення асортименту сільськогосподарських 

культур і видів продукції тваринництва необхідно запровадити 

систему послуг сільгоспвиробникам. Потребує збалансування 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва для забезпе-

чення замикання кола природної консолідації обох видів вироб-

ництва (виробництво органічних добрив і кормів для тварин має 

сприяти збалансованому виробництву продукції рослинництва). 

Важливим фактором розвитку сіл, селищ та малих міст є їх 

доступність та розвиток інженерно-транспортної мережі. Першо-

чергова увага має бути зосереджена на створенні можливостей 

для ефективного водопостачання та водовідведення в селах, 
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селищах та малих містах, у першу чергу тих, що мають приріст 

чисельності населення [4, c.121]. 

Таким чином, основою для розвитку села є підняття рівня 

розвитку сільського господарства, тваринництва, екології, туриз-

му. Це має бути комплексний розвиток у всіх сферах, що прино-

сять дохід сільській території, який потім буде направлено для 

вирішення проблем інфраструктури села, зайнятості населення 

тощо. 
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На основі аналізу психолого-педагогічних джерел щодо тлумачен-

ня ключових понять дослідження, результатів констатувального 

етапу дослідно-експериментальної роботи теоретично обґрун-

товано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів почат-

кової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання 

учнів. 
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Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характери-

зується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження 

досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти 

відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і 

соціальної практики. Слід зазначити, що в педагогічній науці 

процес підготовки майбутніх вчителів початкової освіти до 

інтегрованого навчання учнів до теперішнього часу залишається 

недостатньо вивченим. Сучасні умови навчання не вирішують в 

належній мірі проблеми поетапного навчання майбутніх вчителів 

професійним діям, без чого неможливо сформувати творчо 

працюючого педагога, навчити його прийняттю рішень, які 

передбачають оцінку умов, аналіз інформації та її відбору для 

трансляції та введення в систему комунікації з учнями. 

Система підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в 

педагогічних коледжах сьогодні не передбачає підготовку до 

викладання на інтегративної основі. У зв’язку з цим підготовка 

студентів – майбутніх вчителів початкових освіти вимагає 
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корекції. Так як якість підготовки фахівця залежить від мети, 

змісту та принципів організації освітнього процесу, необхідні 

зміни повинні торкнутися цільових, змістовних і процесуальних 

компонентів навчання. 

Результати констатувального етапу експерименту щодо 

вихідного рівня готовності майбутніх вчителів початкової освіти 

до інтегрованого навчання учнів зумовили необхідність розробки 

педагогічних умов, спрямованих на подолання виявлених 

недоліків у готовності майбутніх вчителів початкової освіти до 

інтегрованого навчання учнів та підвищення ефективності 

формування цієї готовності в педагогічних коледжах. 

У сприятливих педагогічних умовах, як зазначає З. Слєпкань, 

можливим є стимулювання студентів до розвитку та формування 

у них переконаності про важливість особистісного становлення. 

Так, автор зазначає: «Перебування студента в сприятливих 

умовах у навколишньому середовищі зумовлює нормальний 

розвиток його особистості. Не повинно бути істотних розбіж-

ностей між самооцінкою, яку він дістає від значущих для нього 

людей, до яких мусить належати і викладач. Адже він має 

можливість допомагати студентові у подоланні негативних 

якостей і рис характеру» [1, с. 64]. 

В ході розробки та виявлення комплексу педагогічних 

умов, необхідних для підготовки студентів – майбутніх учителів 

початкової освіти до реалізації інтегрованого навчання учнів, ми 

враховували інтеграційні процеси в педагогіці як тенденцію 

розвитку наукового знання, спиралися на положення системного 

підходу до організації процесу навчання як цілісного явища, 

враховували протиріччя в освітньому процесі майбутніх 

вчителів. 

Педагогічні умови розглядаються як система певних форм, 

методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно 

склалися чи суб’єктивно створені і є необхідними для досягнення 

конкретної педагогічної мети [2] 

О. Бражнич визначає педагогічні умови сукупністю 

об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і 
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матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що 

забезпечує успішне досягнення поставленої мети 3.  

На думку Н. Остапчук, педагогічні умови – це багатопланова 

і змістовна дефініція, сутність якої складають обставини, від яких 

залежить ефективність реалізації того чи того виду педагогічної 

діяльності. З одного боку, умови акумулюють у собі вимоги ши-

рокого плану – зовнішньо-впливові, тобто соціальне замовлення 

суспільства, особливості соціально-економічної та соціокультур-

ної ситуації. З другого – мають враховувати внутрішньовпливові 

чинники в процесі взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності, 

специфіку психолого-педагогічної ситуації 4. 

Визначаючи педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до субʾєкт-субʾєктної взаємодії з 

учнями, О. Ліннік виокремлює групи факторів, що впливають на 

цей процес. Більш значущими факторами дослідниця визначає: 1) 

науково-педагогічні працівники; 2) зміст навчання; 3) технології 

навчання; 4) особистість студента; 5) громадська діяльність; 6) 

бази навчальних практик. 184, С. 37 – 45. 

Отже, аналізуючи різноманіття існуючих трактувань, відпо-

відно до мети нашого дослідження, визначаємо педагогічні 

умови, як такі, які свідомо створюються в педагогічній діяльності, 

завдання яких забезпечити найбільш ефективне формування май-

бутнього фахівця та перебіг освітнього процесу, який базується на 

принципах єдності суб’єктивного та об’єктивного, внутрішнього 

та зовнішнього, сутності та явища, можливого та необхідного.  

У своїй роботі ми виходили з припущення про те, що 

підготовка учителів початкової освіти в педагогічних коледжах до 

інтегрованого навчання учнів відбуватиметься ефективніше через 

реалізацію педагогічних умов, спрямованих на стимулювання 

викладачів до творчої роботи і студентів до професійного само-

вдосконалення. Водночас, ці умови потребують комплексної 

реалізації, адже вони взаємопов’язані і не можуть діяти ізольова-

но одна від одної. 

На основі опрацювання наукових-методичних та психолого-

педагогічних джерел, аналізу практичного досвіду і результатів 
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констатувального експерименту, нами визначено педагогічні 

умови, реалізація яких, на нашу думку, може позитивно вплинути 

на досліджуваний феномен – підготовку вчителів початкової 

освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів: 

формування позитивної мотивації майбутніх учителів початкової 

освіти до здійснення інтегрованого навчання учнів; оновлення 

змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 

через включення компонентів, які відображають методологічні, 

теоретичні та методичні проблеми інтеграції в початковій освіті; 

застосування в процесі професійної підготовки інтегративних 

методів і форм навчання на аудиторних заняттях, під час практик, 

в самостійній роботі студентів для набуття досвіду використання 

та удосконалення навичок здійснення інтегрованого навчання 

учнів. 

Ці педагогічні умови мають забезпечити формування цінніс-

ного, теоретичного, практичного і рефлексивного компонентів 

готовності.  

Обґрунтуємо доцільність їх упровадження в практику підго-

товки майбутніх учителів початкової світи у педагогічних 

коледжах та способи їх реалізації. 

Формуванню позитивної мотивації майбутніх учителів 

початкової освіти до здійснення інтегрованого навчання учнів 

сприяє освітнє середовище педагогічного коледжу, яке спрямовує 

особистість студента до оволодіння певним видом професійної 

діяльності, формуванню ціннісних орієнтацій, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльністю. Цьому сприяє аудиторна та 

самостійна позанавчальна діяльність студентів у коледжі: науко-

во-дослідна діяльність; профорієнтаційна діяльність. Проявами 

позитивної мотивації студентів до виконання майбутньої профе-

сійної діяльності, на думку Д. Возносименко, є: чітко виражений 

інтерес до педагогічної діяльності; - система ціннісних мотивів, 

що спонукають до реалізації різних видів педагогічної діяльності; 

бажання й усвідомлення необхідності виконання різних видів 

професійної діяльності тощо [5]. 

Оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки 
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майбутніх учителів через включення компонентів, які відобража-

ють методологічні, теоретичні та методичні проблеми інтеграції в 

початковій освіті, як друга педагогічна умова, передбачає онов-

лення освітнього процесу, а саме удосконалення підготовки 

майбутнього вчителя початкової шляхом наповнення традицій-

них модулів навчальних дисциплін інтегрованим змістом.  

Особливого значення в оновленні змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів через включення 

компонентів, які відображають методологічні, теоретичні та 

методичні проблеми інтеграції в початковій освіті має 

використання активних методів навчання. 

Для реалізації третьої умови (застосування в процесі 

професійної підготовки інтегративних методів і форм навчання на 

аудиторних заняттях, під час практик, в самостійній роботі 

студентів для набуття досвіду використання та удосконалення 

навичок здійснення інтегрованого навчання учнів) у зміст 

практики необхідно включити: активні методи професійного 

навчання студентів на лекціях, практичних, семінарських 

заняттях, на практиці: тренінги, ігрове проектування, виконання 

ролей вчителя і учня, діалогове навчання, самостійна робота за 

завданням викладача, ділові ігри та ін.; індивідуальну, групову, 

фронтальну форми організації навчальної діяльності, робота в 

парах постійного складу, в парах змінного складу. 

Вважаємо, що реалізація зазначених педагогічних умов 

дозволить усунути причини недостатнього рівня готовності 

майбутніх учителів початкової освіти до інтегрованого навчання 

учнів: низький рівень психолого-педагогічної готовності майбут-

ніх педагогів до професійної діяльності та несформованість 

мотивів до її вибору, недостатній рівень теоретичних та 

практичних знань студентів щодо особливостей інтегрованого 

навчання, невідповідність змісту і форм фахової підготовки 

вимогам цілеспрямованої підготовки до інтегрованого навчання. 
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Анотація:  У роботі досліджується сучасна форма організації 

відносин між працівником та роботодавцем  – смарт робота 

(smart working). Зауважується, що рекомендація щодо запровад-

ження смарт роботи міститься в Резолюції Європейського 

Парламенту від 13 вересня 2016 року: італійське трудове законо-

давство є прикладом регулювання трудових відносин на умовах 

смарт зайнятості (agile working). Узагальнюється можливість 

застосування договору про смарт роботу в українському трудо-
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вому законодавстві з вказівкою на його ключові характеристики.  

Ключові слова: трудове право, смарт робота (smart working, 

agile working), право на відключення (right to switch of/right to 

disconnect). 

Сучасний тренд флексибілізації трудових відносин є необ-

хідністю в умовах світової кризи, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби. Саме тому, смарт робота (smart working) 

стала ключовою тенденцією у відносинах між працівником та 

роботодавцем. 

Смарт робота – це така форма організації взаємовідносин між 

працівником та роботодавцем, коли працівник може виконувати 

свою роботу як у приміщенні роботодавця, так і вдома, або в 

іншому місці, за умови постійної комунікації через засоби зв’язку 

(Viber, Zoom, Skype і т.д.). Тому, працювати «смарт», так як 

«смарт» мобільний телефон, означає бути універсальним, 

ефективним, сучасним та доступним для зв’язку. 

Важливою згадкою про смарт роботу в документах європей-

ського рівня є Резолюція Європейського Парламенту від 13 

вересня 2016 року про створення умов на ринку праці, 

сприятливих для балансу між роботою та приватним життям. У 

пункті 48 визначено, що Європарламент підтримує «smart 

working» як підхід до організації роботи за допомогою поєднання 

гнучкості, самостійності та співпраці, що не обов'язково вимагає 

від працівника присутності на робочому місці чи на будь-якому 

заздалегідь визначеному місці та дає змогу керувати власним 

робочим часом, забезпечуючи відповідність максимальному 

денному та тижневому робочому часу, встановленому законом та 

колективними угодами [1]. 

Кожна країни інтерпретувала смарт роботу у власному 

законодавстві по-різному. Першою серед європейських країн по 

затвердженню на законодавчому рівні нової форми зайнятості 

стала Великобританія, прийнявши у 2014 році Закон про регулю-

вання гнучкої зайнятості (The Flexible Working Regulations). Хоча 

в указаному акті і не називається безпосередньо «smart working», 

але його аналіз свідчить, що він стосується усіх форм гнучкої 
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зайнятості, в тому числі смарт роботи. Так, перехід до гнучкої 

зайнятості можливий у разі звернення працівника про зміну таких 

умов роботи: годин роботи, робочого часу, місця роботи між 

офісом та домом, у інших випадках [2].  

Наступний поштовх для розвитку смарт роботи у Великобри-

танії був спричинений тим, що у січні 2016 р. за сприянням уряду 

був розроблений Кодекс практики (Code of Practice for Smart 

Working) для стратегічного оформлення модернізації сфери 

зайнятості [3]. Смарт робота згідно Кодексу – це підхід до органі-

зації роботи, який має на меті підвищити результативність та 

ефективність у досягненні результатів роботи шляхом поєднання 

гнучкості, самостійності та співпраці, паралельно з оптимізацією 

інструментів та робочого середовища для працівників [4, с.6].  

Італійською версією «smart working» є «agile working», яку 

запроваджено Законом № 81 від 22 травня 2017 року [5]. У статті 

18 Розділу ІІ вказано, що Законом вводиться нова система 

гнучкості праці, яка спрямована на підвищення продуктивності 

праці та можливість кращого узгодження особистого та 

професійного життя. Вона полягає у здійсненні роботи за 

домовленістю сторін з поетапною формою організації та без 

встановлення обмежень, пов'язаних із часом та робочим місцем. 

Таким чином, робота виконується частково в приміщенні 

роботодавця та поза ним, без фізичної присутності, обмежуючись 

лише загальним та щотижневим робочим часом (враховуючи 

максимальні обмеження, встановлені законом або шляхом 

колективних переговорів). Законом передбачена письмова форма 

для укладення трудового договору про agile working, яка повинна 

включати спосіб ведення роботи поза офісом, форму здійснення 

повноважень з управління та використовувані інструменти, а 

також технічні та організаційні заходи щодо сприяння права на 

відключення працівників. Закон гарантує однакове сприятливе 

ставлення для працівників, які працюють на умовах agile working, 

у порівнянні з іншими працівниками. У питанні охорони праці 

роботодавець бере на себе відповідальність за здоров’я та безпеку 

працівника, але і працівник зобов’язаний співпрацювати у 
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здійсненні роботодавцем запобіжних заходів для подолання 

ризиків, пов'язаних із виконанням роботи поза приміщеннями 

компанії. Контроль з боку роботодавця та можлива поведінка 

працівника, яка може спричинити накладення дисциплінарних 

стягнень, визначається в договорі. 

Як зазначалось попередньо, смарт робота – це розширені 

можливості як для працівника, так і роботодавця, тому вона 

зумовлює появу нових категорій прав, які раніше не були відомі 

трудовому праву. До них належить право на відключення (right to 

switch of/right to disconnect). Таке право означає можливість пра-

цівника бути відключеним від роботи та утриматись від участі в 

електронних комунікаціях, пов’язаних з роботою у неробочий час 

[6].  

Щодо законодавчого регулювання такого права, то існують 

спроби окремих країн визначити право на відключення на рівні 

національного законодавства. Франція стала першою оєвропейсь-

кою країною, яка у 2016 році включила до трудового кодексу 

статтю, у якій було зафіксовано право на відключення. Вказана 

стаття  містить зобов’язання роботодавців та співробітників у 

кожній компанії, що має 50 і більше працівників, домовитись про 

використання інформаційно-телекомунікаційних технологій  для 

забезпечення поваги до відпочинку працівників, а також їх особи-

стого та сімейного життя. Якщо угода не укладена, роботодавець 

повинен прийняти статут після консультацій з представниками 

працівників. Роботодавець повинен визначити умови для гаранту-

вання права на відключення. Можливі способи забезпечення 

дотримання такого права включають блокування доступу до 

електронної пошти в певний час та взаємні зобов’язання між 

працівниками та їх керівниками щодо дотримання таких періодів 

часу [7, с.50].  

Слідуючи вказаному вище прикладу італійські законодавці 

включили право на відключення до Закону № 81/2017 [5]. У 

статті 19 вказується, що письмова угода між працівником та робо-

тодавцем повинна також регулювати періоди відпочинку праців-

ника та вказувати технічні та організаційні заходи, які вживають-
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ся сторонами для забезпечення працівника правом відключення 

від девайсів компанії. Тобто, право на відключення є обов'язко-

вим елементом угоди, яку сторони трудових відносин повинні 

виконати, щоб приєднатися до режиму смарт роботи [8, с.108].  

Таким чином, запровадження смарт роботи – це приклад 

гнучкості трудових відносин з метою максимального задоволення 

інтересів як працівників, так і роботодавців, а також сприяння 

балансу між робочим та приватним життям. Для імплементації 

смарт роботи у практику трудових відносин України варто враху-

вати такі характеристики: обов’язкова письмова форма; догово-

ром про смарт роботу обумовлюється не лише виконання праців-

ником роботи, що визначається цим договором, а й орієнтування 

на результат, досягнутий працівником, із визначенням циклів та 

завдань роботи; згідно договору про смарт роботу передбачається 

повна самостійність працівника, тому фактично місце роботи 

може бути змішане:  підприємство, місце проживання працівника, 

інші приміщення, що не належать до вказаних; робочий час обме-

жується загальними нормами тривалості, встановленими законом 

та колективними договорами; обов’язковість закріплення в дого-

ворі та дотримання на практиці права на відключення (right to 

switch of/right to disconnect), тобто чіткої фіксації часових меж, 

коли працівник не є доступним для робочої комунікації; способи 

зв’язку між працівником та роботодавцем визначаються за 

домовленістю між ними.  
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процес збирання, перевірки та оцінки доказів з метою їх 
подальшого застосування та притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності. Окремим аспектом розглядається 
процес доказування в обґрунтуванні підозри як можливість 
подальшого проведення досудового розслідування. 
Ключові слова: докази, перевірка доказів, оцінка доказів, процес 
доказування, повідомлення про підозру, кримінальне провад-
ження, підозрюваний. 

Актуальність теми. Успішне формування системи доказів у 

кримінальному провадженні з метою повідомлення особі про 

підозру є важливим та необхідним етапом на стадії досудового 

розслідування. Актуальним питанням з метою повного та увсебіч-

ного розслідування визначається якісне збирання доказової 

інформації, вдосконалення процесу доказування та в подальшому 

пред’явлення особі повідомлення про підозру. 

В Україні до проблем процесу доказування в інституті 

повідомлення про підозру звертались наступні науковці: О. Кап-

ліна, С. Костенко, І. Вань, А. Вишневський, Т. Сівак, Є. Василіна, 

Л. Лобойко, а також інші дослідники, які зробили значний внесок 

у розробку правових аспектів пов’язаних з аналізом необхідності 

обґрунтування підозри, належності та допустимості доказів. 

Незважаючи на це, низка питань потребують уточнення та 

наукового аналізу. 

Одним із найважливіших процесуальних рішень є повідом-

лення особі про підозру (зміна підозри та нова підозра), якій 

передує зібрання доказової інформації, її ретельний аналіз та 

надання обґрунтованого висновку щодо необхідності здійснення 

такої процесуальної дії.  

Розглядаючи питання, яке стосується безпосередньо процесу 

доказування та обставин, які підлягають доказуванню необхідно 

зазначити основне визначення поняття «докази», яке передбачене 

діючим Кримінально-процесуальним кодексом України (далі – 

КПК України). Відповідно, доказами у кримінальному провадже-

нні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлю-
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ють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значе-

ння для кримінального провадження та потребують доказування. 

Звертаючись до норм КПК України ст. 91 процес доказуван-

ня полягає у збиранні, перевірці з метою встановлення обставин, 

що мають значення для кримінального провадження. В свою 

чергу, є обов’язкові обставини, що підлягають доказуванню, такі 

як: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та 

інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) ви-

нуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-

шення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримі-

нального правопорушення, характеризують особу обвинувачено-

го, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою для закриття кримінального 

провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання [3, c. 110]. 

Діюче кримінально-процесуальне законодавство передбачає 

доказування обставин, які підлягають доказуванню суб’єктами в 

кримінальному провадженні, слідчого та прокурора, а у випадках 

відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення – 

потерпілого (п. 4 ч. 3 ст. 56 КПК України) [3, c. 45]. Ця вимога 

означає, що слідчий та прокурор зобов’язані зібрати, процесу-

ально фіксувати, перевіряти і оцінювати докази, обґрунтувати 

ними  наявність обставин, перерахованих у ст. 91 КПК України 

До обов’язку цих суб’єктів також входить і предмет доказування. 

Таким чином, саме на них покладається обов’язок доказування. 

Водночас, обставини, які викладені в ст. 91 КПК України 

мають узагальнюючий та орієнтуючий характер у кримінальному 

провадженні та є загальними обставинами, що підлягають 

доказування. 

Процес доказування складається з декількох етапів: збиран-

ня, перевірка та оцінка доказів. Потрібно розглянути кожен еле-
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мент окремо як самостійний етап. Збирання доказів здійснюється 

сторонами кримінального провадження потерпілим, представ-

ником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у 

порядку, передбаченому КПК України. Перевірка доказів прово-

диться шляхом їх аналізу, зіставлення з іншими доказами, також 

шляхом проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, неглас-

них слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій з метою 

пошуку нових доказів, підтвердження, або, навпаки, спростування 

доказів, вже раніше зібраних. Оцінка доказів – це здійснювана в 

логічних формах розумова діяльність суб’єктів кримінального 

процесу, яка полягає в тому, що вони розглядають за своїм внутрі-

шнім переконанням кожний доказ окремо та всю сукупність 

доказів, визначаючи їх належність та допустимість [2, c. 366-367]. 

У разі, якщо під час проведення досудового розслідування 

у кримінальному провадженні зібраних в матеріалах доказів 

вистачає для того, щоб повідомити особі про підозру постає 

питання чи всі зібрані докази є належними та допустимими? Та 

чи буде дійсно така підозра обґрунтованою?  

Доцільно розглянути поняття таких термінів як «належність 

доказів» та «допустимість доказів» з точки зору їх закріплення в 

нормативно-правових актах. Науково-практичний коментар КПК 

України визначає їх таким чином: «належними є докази, які пря-

мо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, 

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та 

інших обставин, які мають значення для кримінального провад-

ження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи 

неможливість використання інших доказів»; «доказ визнається 

допустим, якщо він отриманий у порядку, встановлюному КПК 

України. Недопустимий доказ не може бути використаний при 

прийнятті процесуальних рішень, на нього не можна посилатись 

при ухваленні судового рішення» [4, c. 250, 253].  

Належність доказів – це їх властивість бути засобами пізнан-

ня вчиненого у минулому кримінального правопорушення, що 

зумовлюються тими об’єктивними зв’язками, що існують між ни-

ми та обставинами минулої події кримінального правопорушення. 
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Відсутність такої взаємозалежності свідчить про відсутність дока-

зів. Належність доказів – це їх здатність своїм змістом встановлю-

вати факти та обставини, що мають значення для кримінального 

провадження. В свою чергу, допустимість доказів – це придатність 

їх для використання у кримінальному процесі за формою, визнача-

ючи основні критерії допустимості доказів, такі як: законність 

джерела; законність способу отримання доказів; процесуальне 

оформлення ходу і результатів проведення слідчих (розшукових) 

та негласних (розшукових) дій; належний суб’єкт, що має право 

проводити процесуальні дії з отримання доказів [4, c. 250-254]. 

На нашу думку, процес доказування розпочинається вже 

після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку криміналь-

ного провадження. Виконання першочергових та подальших 

слідчих (розшукових) та негласних (розшукових) дій з метою 

збирання доказів, їх аналізу необхідні для прийняття рішення: 

повідомлення особі про підозру чи закриття кримінального 

провадження. Навіть після пред’явлення особі про підозру процес 

доказування не припиняється та не закінчується взагалі.  

Важливу роль при розслідуванні кримінального проваджен-

ня має збір і належна оцінка доказів, як стандарт обґрунтованої 

підозри. Наявність достатніх доказів для є необхідною умовою 

для повідомлення про підозру. Без наявності обґрунтованої підоз-

ри не можливо затримати особу або обрати до неї запобіжний 

захід (оскільки такі дії будуть незаконними). 

Як зазначає М.Є. Громова, обґрунтованою слід вважати 

підозру за наявності наступних принципових обставин: вручення 

письмового повідомлення про підозру, з обов’язковим посилан-

ням на докази вчинення особою кримінального правопорушення; 

наявності у матеріалах кримінального провадження доказів, що 

підтверджують вчинення особою кримінального правопорушен-

ня; доведення перед судом вагомості та достатності наявних дока-

зів про вчинення особою кримінального правопорушення, оцінка 

судом доказів вчинення особою кримінального правопорушення. 

Як продовжує науковець, за відсутністю хоча б однієї з вказаних 
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складових частин, говорити про підозру як обґрунтовану на 

момент застосування запобіжного заходу не можна [1, c. 40]. 

Хитра А.Я. вважає, що однією з основних гарантій захисту 

прав людини у кримінальному процесі від неправомірних дій 

органів досудового слідства є така юридична «санкція», як виз-

нання доказів, отриманих з порушенням вимог, встановлених 

кримінально-процесуальними нормами, недопустимими, тобто 

такими, що не мають допустимого значення. Відсутність єдиного 

підходу до інституту допустимості та належності доказів призво-

дить до помилок у діяльності практичних працівників, що, в свою 

чергу, призводить до непередбачених наслідків, підриву віри 

людей у справедливість та надій на перемогу правди [5, c. 167]. 

Висновки. Розглядаючи процес доказування як важливий 

етап прийняття процесуально грамотного, швидкого та об’єктив-

ного рішення стає зрозуміло, що питання щодо доказування 

кримінального правопорушення, збирання належних та допусти-

мих доказів є досить актуальним та необхідним до вивчення. 

Важливо звернути увагу не тільки на збір доказів, але і на їх 

оцінку та подальше застосування у кримінальному провадженні з 

метою пред’явлення обґрунтованої підозри. 
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В сучасних умовах на ринку надання лікувальних послуг в 

нашій країні існує велика конкуренція серед медичних закладів 

різних форм власності. Конкуренція за споживача стимулює 

заклади к постійному підвищенню рівня роботи, покращенню 

якості послуг.  

Актуальним є питання вимірювання та оцінки якості 

роботи медичних закладів та управління рівнем якості.  

Контроль якості медичної допомоги може бути внутрішнім 

(самоконтроль та відомчий) - його проводять адміністрації 

лікувально-профілактичних установ і медичні асоціації, і 

зовнішнім (позавідомчим) – його проводять громадські асоціації.  

В Україні, контроль якості роботи медичних установ 

забезпечується їх ліцензуванням і акредитацією. Акредитація 
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(лат.) - надання довіри – державна акредитація закладу охорони 

здоров'я - це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров'я, 

наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-

санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встанов-

леним стандартам, нормам, правилам і гарантії високої якості 

професійної діяльності. Акредитації підлягають всі заклади 

охорони здоров'я України. Вона проводиться 1 раз в три роки, 

незалежно від форми власності [1, с. 11 - 13]. 

Також держава контролює рівень кваліфікації працівників 

медичних установ шляхом проведення атестації лікарів та 

молодших медичних спеціалістів.  

Але ці заходи не допомагають пацієнту у виборі лікуваль-

ного закладу при необхідності отримання медичної допомоги. 

Критерії якості медичної допомоги визначаються державою як 

мінімальний обов‘язковий рівень медичної допомоги, нижче 

якого вона не повинна надаватися [2]. Але бажаний рівень якості 

надання послуг не встановлюється. Відмінність обов‘язкового та 

бажаного рівнів зумовлена реальною практикою в умовах 

системи охорони здоров‘я України.  

Пацієнт при виборі закладу розуміє, що існують різні 

варіанти надання медичної допомоги у різних закладах. При 

цьому зараз з одного боку падає довіра до державних закладів, 

якості їх послуг, але з іншого боку є питання до приватних закла-

дів у зв’язку з можливістю надання їми надлишкових послуг, які 

не є обов’язковими і просто збільшують суму чека пацієнта. 

Для пацієнта найбільш цікавим є визначення зовнішнього 

позавідомчого рівня надання медичної допомоги закладом, на 

базі якої він може визначитись з вибором закладу. 

Очевидно, що якість надання медичної послуги Кпр 

повинна визначатися якістю діагностичних процедур Кд, 

якістю лікувальних процедур Кл та задоволеністю пацієнта Кп: 

Кпр=Кд*Кл*Кп. 

Якість процедур повинна визначатися комфортністю умов 

надання медичних послуг, доступністю їх отримання, часом 

очікування надання медичної послуги, ефективністю, результа-
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тивністю процедур, які в свою чергу залежать від матеріального 

та фінансового забезпечення закладу, рівня кваліфікації 

персоналу [3, с. 471 - 472]. Оцінку параметрів можна проводити 

методом визначення одиничних показників [4, с. 471 - 472]. 

Треба зазначити, що задоволеність пацієнта від отримання 

допомоги має велике значення. Далеко не завжди очікування 

пацієнта та оцінка надання послуг збігаються з оцінкою рівня 

надання послуги самим закладом. Задоволеність пацієнта повин-

на визначається на основі оцінки доброзичливості, ввічливості, 

компетентності працівників, задоволеності наданими послугами. 

Сприйняття пацієнта індивідуально. Залежно від нього, немає 

можливості заздалегідь спрогнозувати, чи залишиться пацієнт 

задоволеним якістю проведеного лікування і як він оцінить 

якість надання послуг. Наприклад, взаємодія між лікарем і 

пацієнтом впливає в великій мірі на кінцевий результат оцінки 

якості надання медичної послуги. Якщо лікар у процесі 

лікування пацієнта не розповідає, що саме, як і для чого він 

робить, не пояснює діагностичні заходи і подальше лікування, 

то з великою часткою ймовірності можна спрогнозувати, що 

пацієнт залишиться незадоволеним якістю надання послуги. 

Кваліфікований лікар може отримати масу негативних відгуків, 

в той час як досить посередній, але добре комуніцірующій лікар 

буде асоціюватися з хорошим фахівцем, тільки тому, що добре 

спілкується з пацієнтом. 

Результати самоаналізу та порівняльного аналізу рівня 

надання послуги своєї установи та закладів-конкурентів галузі 

можуть слугувати базою для розробки заходів з підвищення 

конкурентоспроможності та бути основою побудови системи 

управління якістю лікувального закладу.  

Покращення якості лікувальних послуг буде слугувати 

зміцненню іміджу закладу, збільшенню довіри у населення, 

інвестиційних компаній та партнерів до закладу.   
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Основний тренд під час пандемії коронавірусу у секторі 

систем дистанційного навчання - це  міграція систем дистанцій-

ного навчання до хмарних сервісів. Але цей процес стримують у 

більшості випадків сумніви користувачів стосовно захищеності 

даних, що знаходяться під контролем технічних служб хмарних 

провайдерів. Більш того, це одна з головних причин, що заважає 

повномасштабному переходу до використання хмарних техноло-

гій. Подальше зростання популярності хмарних технологій 

напряму буде залежати від того, як  ефективно будуть вирішені 

провайдерами наступні  питання: 

·   Забезпечення надійної ідентифікації та автентифікації при 

доступі до інформації; 

·   Захист інформації в хмарі від втрат 

·   Мінімізація ризиків, які пов'язані з використанням 

різноманітних хмарних додатків. 

Коротко розглянемо шляхи розв'язання цих питань. 

Наразі, у зв'язку з ростом популярності сервісів аутсорсингу 

баз даних, розробники програмного забезпечення найчастіше 

використовують захищену обробку запитів (Secure Query 

Processing, або SQP) до зашифрованих даних. Цей метод дозво-

ляє забезпечити доступ до інформації, яка зберігається в хмарі 

лише авторизованим користувачам, які успішно пройшли 

ідентифікацію та автентифікацію. Окрім безперервної модифі-

кАції хмарних реалізацій SQP, досить активно розробляються 

нові модифікації ефективними протоколами роботи з зашифро-

ваними даними. Такі методи дозволяють досить ефективно 

розв'язувати перше питання. 

Щодо другого питання,  то, зазвичай, власники інформації  

завантажують зашифровану інформацію в хмару і надає ключі 

користувачам. У свою чергу, користувачі, у залежності від нада-
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них прав,  які можуть запитувати дані і їх атрибути. При цьому 

власник інформації має можливість періодично перевіряти ціліс-

ність  своє інформації у вигляді  даних в хмарі, а також виконува-

ти оцінку ризиків втрати інформації. Для зазначених цілей вико-

ристовують різноманітні криптографічні алгоритми. Найбільш 

відомим є метод Меркла. Але більшість алгоритмів верифікації  

даних, які зберігаються в хмарі, можуть бути використані для пе-

ревірки статичних даних у файлах, причому для перевірки лише 

однієї копії даних в одній хмарі. Значним недоліком при цьому 

можливо вважати наявність певних обмежень, а саме:  користува-

чі, які успішно пройшли  ідентифікацію та автентифікацію, отри-

мують доступ до даних, що зберігаються в хмарі, але власник не 

може їх оновлювати. З’явились та знаходять дедалі більше вико-

ристання алгоритми, які частково позбавлені зазначених недолі-

ків. Наприклад Identity-Based Distributed PDP [1,с. 1165–1176]. 

Цей алгоритм дозволяє  змінювати в певних межах обсяг даних, 

які зберігаються в хмарі (або у кількох хмарах) і при цьому нема 

потреби керувати сертифікатами. Останнім часом дедалі більше 

розповсюдження отримує алгоритм ідентифікації ID-PUIC 

[1, с.1165–1176], розрахований на роботу як з фіксованими, так і з 

мобільними програмно-апаратними платформами. 

Третє з основних питань може бути вирішено шляхом 

вибору відповідного провайдера хмарних послуг. Для отримання 

позитивного результату потрібен системний аналіз відповідних 

ризиків. Така система повинна мати засоби для оцінки 

захищеності хмарних сервісів провайдера та виявляти загрози для 

конкретного додатка. Але таке можливо при тісній взаємодії між 

провайдерами та користувачами. 

Для визначення кількісної оцінки ризиків зручно використо-

вувати методику, запропоновану в [2,с.30-41]. Для можливості 

проведення кількісної  оцінки та побудови ризик-моделі хмарного 

середовища необхідно вирішити такі завдання: 

1) визначити і описати можливі технічні ризики використан-

ня хмарних середовищ в їх взаємозв'язку з уразливими і активами 

СДН; 
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2) сформувати перелік вразливостей для кожного ризику, 

побудувати для них базові вектори-системи загального обліку 

вразливостей (CVSS); 

3) розробити методику оцінки рівня ризику, де під ризиком 

буде розумітися комбінація частоти появи та відповідного впливу 

потенційно небажаної події, які найчастіше пов'язані з загрозою 

інформаційної безпеки або нецільового (зловмисного) викорис-

тання об'єкта оцінки. Показники частоти і втрати будуть розрахо-

вуватися на основі показників CVSS-метрик: базової, тимчасової 

та інфраструктурної. це вимагає детального розгляду як поточних 

положень CVSS, так і їх адаптації для задачі розрахунку частоти 

та можливого впливу; 

4) визначити ризик-модель на основі отриманих рівнів 

впливу розглянутих вразливостей. Угруповання вразливостей за 

принципом приналежності одного рівня впливу дозволить ввести 

новий показник - сервісний рівень. Для цього необхідно формалі-

зувати задачу визначення сервісного рівня, що відображає вели-

чину потенційного ризику, у вигляді Марківського процесу з 

безперервним часом. Сукупне представлення можливих сервіс-

них рівнів і інтенсивності переходів між ними дозволить прогно-

зувати рівні ризику в певний момент часу [2,с.30-41]. 

 Зазначені шляхи зменшення ризиків  при міграції систем 

дистанційного навчання до хмарних сервісів не є остаточними. 

Але їх використання дозволяє стимулювати активне освоєння 

хмарних сервісів. 
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Анотація: В сучасних умовах невпинного розвитку економіки та 

широкого спектру специфікації підприємств, значення правильно 

організованого процесу бухгалтерського обліку значно зростає. 

Все більше виникає необхідність у адаптації Національних 

стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних вимог. 

Враховуючи різносторонню спрямованість підприємств, інфор-

мація щодо їх діяльності має бути прозорою та зрозумілою для 

іноземних партнерів. Більшість підприємств об’єднує наявність 

у складі майна необоротних активів, зазвичай, вони займають чи 

не найбільшу його частину та забезпечують безперебійність 

здійснюваної діяльності, а отже мають безумовний вплив на 

фінансові показники підприємства, тому відображення в обліку 

інформації щодо них має відповідати вимогам як Національних 

так і Міжнародних стандартів. В даній роботі проведено 

паралель між подібностями та відмінностями обліку не оборот-

них активів за Національними та Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, необоротні актив, основні 

засоби, нематеріальні актив, стандарти. 

Побудова Національних стандартів бухгалтерського обліку 

здійснювалася з урахуванням Міжнародних стандартів, що 

зумовлює виникнення великої кількості подібних суджень, щодо 

відображення в обліку господарських операцій, проте виникають 

і певні розбіжності [1]. 

Вже на моменті класифікації необоротних активів можемо 
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виділити розбіжності, що виникають. Згідно національних 

стандартів вона більш чітко розмежована та включає основні 

засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи, довго-

строкові фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, інші 

необоротні активи. Що стосується М(С)БО то до необоротних 

активів відносять довгострокові активи як матеріального так і 

нематеріального характеру, довгострокові фінансові інвестиції 

[2]. 

Розглядаючи економічну категорію основних засобів слід 

зазначити, що їх регламентування здійснюється П(С)БО 7 

«Основні засоби» згідно національного законодавства. На 

міжнародному рівні це М(С)БО 16«Основні засоби». Якщо 

говорити про критерії їх визнання, то вони є подібними в обох 

стандартах, один із основних це отримання економічних вигід 

від їх використання в майбутньому [3]. 

Оцінка основних засобів здійснюється за первісною або ж 

історичною вартістю як за Національними так і за Міжнародними 

стандартами, проте слід зауважити, що згідно останніх до 

вартості можуть бути віднесені відсотки за кредит. Переоцінка 

основних засобів за Міжнародними стандартами може 

здійснюватися однією із двох визначених моделей: модель 

переоцінки, модель собівартості, тобто підприємству надається 

змога обирати модель, найбільш  раціональну для його специфіки 

[4]. Що стосується Національних стандартів, то передбачається 

лише одна модель переоцінки. Періодичність її проведення в обох 

стандартах залежить від значення показників справедливої та 

балансової вартості основних засобів, а саме від різниці між ними. 

Якщо справедлива вартість має значне відхилення від балансової 

вартості , підприємство повинно провести переоцінку. 

Момент з якого на основний засіб нараховується 

амортизація та припиняється її нарахування в Міжнародних 

стандартах не виділяється у  Національних стандартах даний 

процес чітко врегульований. Нарахування амортизації згідно 

Національних стандартів починається з місяця наступного 

після введення об’єкта основних засобів  в експлуатацію, а 
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припиняється в місяці наступному після вибуття, переведення 

на реконструкцію, модернізацію, консервацію.  

Операції пов’язані з нематеріальними активами регулюються 

на національному рівні П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», на 

міжнародному рівні М(С)БО 38 «Нематеріальні активи». Їх 

сутність як економічної категорії має майже ідентичне 

трактування як в Національних так і в Міжнародних стандартах, 

серед подібностей слід відмітити і вимоги до критеріїв визнання. 

Одними із основних є відсутність матеріальної форми та 

довгостроковість використання. Оцінка нематеріальних активів 

при їх обміні дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта, 

згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [5]. Відповідно до 

М(С)БО 38 «Нематеріальні активи» вартість нового активу рівна 

балансовій вартості переданого [6]. 

Провівши дослідження бачимо, що облік необоротних активі 

згідно Національних так і Міжнародних стандартів має свої 

особливості, подібні судження та розбіжності. Слід зауважити, 

що Міжнародні стандарти є більш гнучкими і дають 

підприємствам можливість вибору, Національні ж стандарти 

навпаки чіткіші. Це дає змогу Міжнародним стандартам бути 

зручними у застосуванні підприємствам різних галузей, тому 

вони і є основою більшості Національних стандартів.  

Отже, для ефективної організації обліку  необоротних 

активів та відображення інформації в звітності щодо них, є 

глибока необхідність у адаптації Національних стандартів до 

міжнародних вимог, що сприятиме полегшенню читання 

звітності іноземним партнерам та інвесторам. 
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Становлення кіноперекладу як галузі перекладознавства 

розпочалося наприкінці 1920-х років з появою звукових фільмів 

(англ. “talkies”) [1, с. 37]. Тоді і з’явилася проблема вибору типу 

перекладу: дублювання чи субтитрування. Більші за розміром 
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країни, як правило, почали дублювати фільми іноземного 

виробництва, тоді як менші обрали субтитрування [6].  

Проте не тільки розмір держави і фінансові можливості 

дистриб’юторів впливають на процес перекладу, але і попит 

глядачів на зарубіжні фільми. Наприклад, Голлівуд виробляє 

достатню кількість фільмів для задоволення потреб домашнього 

ринку в США, тому квота на імпорт фільмів іноземного вироб-

ництва незначна. В результаті, американські дистриб’ютори 

обирають субтитрування як основний вид перекладу імпорто-

ваних фільмів [6].  

В Україні ситуація з імпортом фільмів суттєво відрізняється. 

Більшість фільмів, що показують в кінотеатрах, є іноземного, 

переважно американського, виробництва. До того ж, через висо-

кий попит та відсутність якісних сучасних вітчизняних фільмів 

імпортовані фільми дублюють українською мовою [1, с. 37]. Про-

те ситуація поступово змінюється, і попит на українські фільми 

зростає. В прокат виходить все більше стрічок українською 

мовою. Після Революції Гідності, анексії Криму і початку війни 

на Сході України, вітчизняна кіноіндустрія стала відроджуватися, 

тому що весь світ і українці почали пильно слідкувати за подіями 

в країні. Варто зазначити, що українські фільми не мають такого 

великого бюджету як Голлівудські кінострічки, проте талановиті 

режисери та сценаристи знімають достатньо якісні фільми. 

Одним із обдарованих кінорежисерів є Ахтем Сеітаблаєв, 

який зняв художній фільм «Кіборги. Герої не вмирають» про 

події на Донбасі, а саме про оборону українськими військовими 

та добровольцями Донецького аеропорту в 2014 році [2]. Стрічка 

стала успішною в Україні, тому її показували на Днях українсь-

кого кіно в Туреччині, Австрії, США, Польщі, Нідерландах, 

Бельгії за підтримки посольств України в зазначених країнах [5]. 

У зв’язку з показом художнього фільму «Кіборги. Герої не 

вмирають» за кордоном, постало питання його перекладу. 

Дистриб’ютори обрали субтитрування, тому що цей процес 

вимагає значно менше фінансових витрат та часу. Причина 

полягала ще й в тому, що фільм не виходив на широкі екрани, а 
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показувався для зацікавленої публіки в посольствах України та 

міжнародних кінофестивалях.  

Українські дослідники С. В. Радецька та Т. Т. Каліщак 

визначають субтитрування як показ перекладу реплік з мови 

оригіналу цільовою мовою у вигляді синхронних субтитрів внизу 

кадру [4, с. 82]. Перевагою даного типу перекладу є збереження 

автентичності перекладеного фільму, тому що глядачі постійно 

чують діалоги мовою оригіналу [4, с. 82]. До того ж, вони можуть 

дізнатися більше про особливості культури. Недоліком субтитру-

вання є значне скорочення  перекладів реплік через брак часу та 

простору на екрані [4, с. 82]. Тому, субтитрування має як принади 

так і вади при перекладі фільмів. 

Розглянемо детальніше особливості українсько-англійського 

перекладу фільму «Кіборги. Герої не вмирають». Зупинимося на 

семантичному аналізі позивних головних героїв стрічки та їх 

англійському перекладі. В фільмі є 7 персонажів: Субота, Гід, 

Серпень, Мажор, Старий, Марс, Псих [2]. Основним завданням 

військових позивних є приховування справжніх імен та прізвищ 

від ворогів [3, с. 135]. Як правило, вони характеризують людину з 

позитивного боку. При виборі псевдоніма також важливу роль 

відіграють асоціації [3, с. 141]. 

Найпоширенішими є іменникові (Субота, Гід, Серпень, Ма-

жор, Марс, Псих) та прикметникові (Старий) позивні [3, с. 136]. 

Під час семантичного аналізу позивних головних героїв фільму 

виділено позивні за фізичними ознаками (Старий); позивні, що 

позначають рід занять (Гід, Псих); позивні, утворені від додавання 

прізвища та імені (Марс); позивні соціального статусу (Мажор), 

позивні, що позначають дні тижня (Субота); позивні, що 

позначають місяці року (Серпень). 

При перекладі позивних важливо зберегти асоціативні 

зв’язки, адже псевдо подає точну характеристику людини і його 

бойових здібностей. Проте під час перекладу фільму позивні 

перекладалися як власні імена, які не співпадали з іменами героїв. 

Субота перекладаний як Stephan, Гід як Igor, Мажор як Misha, а 

Старий як Kolya. Найточніше перекладено три позивні: Серпень в 
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англійському перекладі Serpen, Марс – Mars і Псих – Sani. 

Виходячи з даного перекладу, очевидно, що перекладачі не мали 

на меті перекласти значення позивних. Хоча транслітерація могла 

б стати виходом для цієї перекладацької проблеми. Отже, пере-

кладачі намагалися передати схожість звучання та адаптувати 

українські позивні англійською мовою.  

Підсумовуючи написане, розповсюдження звукових фільмів 

дало поштовх для розвитку кіноперекладу та породило проблему 

вибору виду перекладу – субтитрування чи дублювання. Україна 

дублює імпортовані фільми, проте фільми вітчизняного вироб-

ництва як «Кіборги. Герої не вмирають» за кордоном показують 

із субтитрами. Семантичний аналіз позивних стрічки показав, що 

вони утворені від іменників та прикметників. Також виявлено, що 

позивні героїв позначать фізичні ознаки, рід занять, соціальний 

статус, дні тижня та місяці року. Проте під час їх перекладу 

англійською мовою ці ознаки не збереглися. Очевидно, що 

перекладачі мали на меті адаптувати позивні для легшого їх 

сприйняття глядачами, а не передати їх семантичне значення. 
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У статті розглядаються особливості висвітлення 

українського питання в публікаціях західних інтернет видань. 

Проводиться аналіз чинників та передумов творення іміджу 

України в очах західного суспільства. Також вагомість впливу 

інтернет медіа на сучасне суспільство. 
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видання, Українське питання, аналіз. 

Сьогодні людство перебуває в періоді розквіту інформа-

ційного суспільства. Засоби масової інформації невпинно 

розвиваються, видозмінюються та глобалізуються. З розвитком 

посилюється і їхній вплив на свідомість людей. Тепер ЗМІ 

впливають на всі сфери суспільного життя, будучи не лише 

каналом висвітлення й засобом формування суспільної думки, 

а й карбувальником самої свідомості.  

Методи та прийоми, що застосовували медіа раніше 

почали еволюціонувати та підлаштовуватись до нових правил 

гри для створення бажаного сприйняття реципієнтом картини 

світу. Наша культура безповоротньо підвласна ЗМІ. Сила якої 

полягає в можливості надавати одним явищам ваги, підвищу-

вати цінність одних ідей і знецінювати інші, поляризуючи 

таким чином культурну перефирію індивіда. Значення ж подій, 
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що не потрапили у вашу стрічку новин - нівелюється й не 

впливає на розвиток суспільства. 

Через екран смартфону наша перефирія набула глобаль-

ності. Кількість подій в нашому інформаційному просторі 

зашкалює, що вимушенно призводить до фільтрації та якісного 

відбору повідомлень, що ми споживаємо. Це в свою чергу веде 

до посиленої конкуренції на медіаринку і боротьби за увагу 

реципієнта любими дозволеними й іноді забороненими прийо-

мами.  

Західні видання все ще зацікавленні в українському 

питанні. Хоч згадки про агресію на території України почали 

стрімко покидати перші шпальта ще кілька років тому, новини 

про події на сході все ще поступають. Незважаючи на 

тенденцію до зменшення повідомлень про Україну у світовому 

потоці новин через виникнення нових критичних ситуацій в 

світовому суспільстві, західна преса не забуває про нас. 

Робота присвячена розгляду та дослідженню особливостей 

висвітлення фактів агресії західними інтернет ЗМІ, зокрема, 

аналізу ставлення провідних інтернет видань до подій на сході 

України в період з 2014 року по сьогодення. Дослідження 

полягає в проведенні  контент-аналізу англомовних заголовків 

західних інтернет ЗМІ; оцінці рівня зацікавленості у висвітленні 

даного питання, якої ми зможемо досягнути окресливши пік та 

моменти згасання зацікавленості західними ЗМІ в Українському 

питанні; наданні ключової характеристики стилістиці в якій 

західні інтернет ЗМІ повідомляють інформацію. Проведене 

дослідження допоможе (завдяки отриманній статистиці) 

передбачити можливий подальший розвиток тенденцій  згадок 

про Українське питання в західних публікаціях. 

Маніпулювати масами в епоху онлайн-медіа доволі 

просто. Достатньо бути власником друкованого видання чи 

телестудії щоб розмістити в повідомленні скриту маніпуляцію 

чи рекламу. Або завербувати для такої справи журналіста, чи 

когось з редакції. В інтернеті такі зайві рухи ні до чого, так як 

інформація поширюється багатьма каналами одночасно. Будь-
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хто сьогодні може створити сайт, блог, онлайн-канал чи медіа, 

заточені під окрему групу і це не займе довше години часу. 

Одним із показових прикладів слугує втручання в 2016 році у 

президентські вибори в США - Росії. Соціальні мережі були 

переповненні ботами в обговореннях та чатах з вузьконаправ-

леною аудиторією (меншин). Цей випадок чудово демонструє, як 

ідентифікація користувача з конкретною групою збільшує ступінь 

його довіри до сумнівних каналів комунікації. На масову 

аудиторію такі "викрутаси" не спрацювали б, так як чим більша 

аудиторія тим важче підігнати всіх під один ранжир. 

ЗМІ можуть дотримуватись встановлених стандартів, подава-

ти лише достовірну й перевірену інформацію, але зловживати її 

повторенням у різних матеріалах. Це відбувається через те, що 

чим більше людина бачить одне й теж твердження тим більша 

ймовірність, що вона в неї повірить, почне сприймати за істину. 

Сучасний медіаконтент паразитуючи довколо одного конкретно-

го повідомлення створює ілюзію багатоканальності та дискусії. 

Це ж стосується і емоційних заголовків. Часто журналісти 

звертають увагу на те, що через чесні і прямолінійні заголовки 

падає відвідуваність сайтів з такою новиною. Через що у ЗМІ 

знижується можливість окупитися та залишатись конкурентно-

спроможними. Іноді важко розрізнити, де закінчується гра слів і 

починається маніпуляція. Межа розмивається. Щоби конкурувати 

з блогерами та соціальними мережами журналісти поспішають 

подавати новини якомога швидше. Але як це впливає на якість 

поданого контенту і як його досліджувати? Тут ми звертаємось до 

методології дослідження, що полягає у використанні нових 

тенологій в моніторингу та аналізі медіаманіпуляцій. 

Критерії моніторингу різні і не зводяться до певного загаль-

ного та універсального визначення. Методи виявлення наявності 

маніпуляцій, упередженості, дезінформації чи їх відсутності 

залежать від методології. Це питання суб’єктивності та цілей і 

залежить від того, що саме ви намагаєтесь знайти. У океані 

контенту, де помилки допускають і люди і програми, важко 

віднайти баланс. Ми аналізуємо багато, але з невеликою точністю 
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або мало, але якісно. Доки перший варіант аналізу не стане 

достатньо точним, у світі не знайдеться стільки людських 

ресурсів, які б впоралися з такою кількістю. 

Те як позиціонують Україну у світі - її репутація перед 

світовою спільнотою є капіталом, що дозволяє просувати 

національні інтереси в світове суспільство. 

Створення міжнародного іміджу держави передбачає 

формування системи уявлень та образів пов’язаних із країною, 

що сприяють подальшому просуванню її інтересів. Його 

формування базується на узагальнювальному образі країни. 

Додатковими складниками є: інвестиційний клімат; освітня, 

культурна й туристична привабливість; умови ведення бізнесу; 

соціальна сфера; репутація лідерів та еліти держави. 

То що має вплив на уявлення західної громади про нас і як це 

позначається на зовнішній політиці країн по відношенню до 

України? Амбіції які є в України стосовно євроінтеграції, 

виводять на перший план сприйняття нас іншими державами, 

актуалізуючи питання іміджу. Виходячи з цього постають такі 

питання як: хто і як допомагає іншим державам скласти уявлення 

про Україну та її громадян; чи адекватне це уявлення; яким чином 

інструменти гібридної війни можуть зашкодити цим зусиллям; і 

чия місія важливіша - професійних журналістів, політиків, 

неформальних лідерів думок чи простих громадян?  

Імідж країни має передове значення у всесвітньому сус-

пільстві. Він впливає на інвестиції, туризм, ставлення до громадян 

країни, її продукції та на зовнішню політику. Що не завжди 

прозоро відображає те, що дана країна може запропонувати 

світові. 

На формування іміджу впливають різні чинники: політичні 

організації, діячі культури та політики, окремі особистості. У 

сучасному інформаційному світі інструменти комунікації дають 

змогу використовувати високоефективні методи як для побудови 

позитивного іміджу, так і для  дискредитації. 

Події на Донбасі та в Криму, революція гідності та похідні 

від цих подій ситуації змусили активніше говорити про 
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Україну в інфопросторі інших країн. Та згодом згадок про 

Україну стало значно менше. Увага перемістилася на безпеку в 

Європі, Близький Схід, терористичні атаки, всесвітню 

пандемію, кліматичні проблеми, а також на  інші проблеми, на 

тлі яких помітно вщух інтерес до українських проблем. 

Інформація про Україну на заході поширюється через 

іноземних журналістів та інших хто побував в Україні чи 

мають до неї відношення; через іншомовні українські ЗМІ та 

українську діаспору. Саме від них, як ретрансляторів залежить, 

як  громадяни інших держав сприймають Україну. 

В основному іноземні журналісти пишуть про події, які 

викликають резонанс у суспільстві: конфлікти, катастрофи, 

дипломатичні скандали, інше. При цьому їм цікаві і позитивні 

моменти про перемоги, досягнення, відкриття. В такому разі 

джерелом інформації виступають повідомлення від організа-

цій, експертів та інших перевірених осіб, власна присутність на 

події або інші ЗМІ. 

Інформація про Україну переважно поширюється в країнах, 

зі специфічним інтересом до неї: Росія, США, Польща, країни 

Балтії і Східної Європи.  

Одними з представників платформ, що дозволяють виявити 

джерело дезінформації є Стопфейк в Україні та DisinfoReview в 

Європі. Їх завдання – виявити фейкову інформацією в новинах, 

відшукати її джерело, знайти справжню інформацію. 

Найбільшою проблемою для України залишається те, що 

нас досі сприймають у контексті Росії. Більшість ньюзмейкерів 

все ще дивляться на Україну через пострадянську призму. 

Більшість західних інтернетмедіа активно повідомляли про 

Україно-Російський конфлікт з перших його проявів. Та як і 

кожна провідна тема в ЗМІ - Україна не затрималась на перших 

шпальтах надовго, перейшовши у розряд «другорядних». Сама 

ситуація на сході отримала клеймо –«млявоплинна». Переважаю-

ча ж частина західних інтернетвидань в цьому конфлікті на боці 

України і наголошують на противозаконності дій влади Росії. 

Новини зі східного фронту України звучать регулярно на 
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рівні інформаційних заміток, із констатацією фактів про події. 

Лише у моменти загострення ситуації, доприкладу, загибель 

спостерігачів від ОБСЄ ми знову майоріємо у міжнародному 

інформаційному потоці на перших шпальтах. 

Отже, українське питання продовжує залишатися частиною 

інфопростору заходного світу. Разом з цим, тенденція до 

зниження згадок про Україну у світовому потоці триває. На це 

вплинула всесвітня пандемія, кліматичні проблеми, події в 

Білорусі та інші негаразди світового суспільства і що не менш 

вагомо – перенасиченість українською проблематикою. 

Стабільною залишається думка заходу у наданні переваги 

Українській стороні в її протистоянні з Росією. 
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Анотація. Управління в транспортній логістиці являє собою 

багатозадачний процес, який потребує чіткого структурування, 

планування та злагодженості. Транспортна логістика повноцін-

но не може існувати без певного структурування логістичних 

процесів по перевезеннях вантажів. Важливим в процесі 

управління є системність та стандартність, повторюваність 

процесів. Ці ж якості мають застосовуватись і в транспортній 

логістиці.   

Ключові слова: логістика, транспортна логістика, управління, 

організація транспортної логістики. 

Логістична система – це відносно стійка, організаційно 

завершена мережа учасників логістичного процесу, що охоплює 

процеси від поставки товарів до реалізації кінцевому споживаче-

ві і призначена для ефективного управління матеріальними і 

іншими видами потоків [1, c.46]. Структурно транспортна логіс-

тика складається з логістики транспортного процесу та логістики 

транспортно-експедиційного обслуговування. Логістика транс-

портного процесу пов'язана з перевезенням вантажу від постача-

льника до одержувача, тобто з просторовим і тимчасомвим 

переміщенням. Логістика експедиційного обслуговування вклю-

чає основну діяльність і посередницьке обслуговування і 

пов'язана, головним чином, з часом перебування товару в різних 

каналах вантажопотоків. 

Логістика транспортного процесу включає оптимальне 

керування транспортними потоками, під якими мається на увазі 
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не тільки управління рухом навантажених і порожніх транспорт-

них засобів, а й управління різного роду організаційними і техно-

логічними процесами, такими як концентрація вантажопотоків, 

план формування поїздів, взаємодія різних видів транспорту в 

розв’язках і ін. Логістика транспортного процесу охоплює й 

управління вантажно-розвантажувальними операціями, що відно-

сяться до перевізної діяльності, яке включає в себе прийняття 

оптимальних рішень щодо навантаження й розвантаження ванта-

жів у відправників і одержувачів, управління перевалкою ванта-

жів з одного виду транспорту на інший на залізничних станціях і 

складах, в портах і терміналах, розташованих на шляху пряму-

вання транспортних потоків [1, c.48].  

У сферу управління вантажно-розвантажувальними опера-

ціями входять рішення по перестановці вагонів з однієї колії на 

іншу на прикордонних переходах, зважування навантажених 

вагонів та автомобілів. Разом з тим природу управління та 

інформації неможливо зрозуміти без вивчення того матеріаль-

ного середовища, на основі і завдяки якому вони зародилися та 

розвивалися. Таким матеріальним середовищем є системи, 

зокрема транспортно-логістичні.  

Таким чином, стійкість і керованість систем визначаються не 

тільки технологічними умовами. Необхідною умовою транспорт-

ного потокового процесу є тісний взаємозв'язок і взаємодія 

технічної і технологічної частин (блоків) керованої підсистеми. 

Процес переміщення і є з'єднання технічної і технологічної 

частин в функціонуючий комплекс здійснюється за допомогою 

людської активності (фізичних зусиль і знань виробничого 

персоналу). Припустимо, що це «з'єднання» відбулося і транс-

портні засоби прийшли в рух. Але цей рух ще не можна назвати 

перевізним процесом, навіть якщо відправники готові передати 

вантажі на транспорт, а останній – їх переміщати.  

Вже згадана нами підсистема (по суті готова стати 

керованою, але ще не стала такою) проявила б здатність до 

хаотичного, не цілеспрямовано руху, розрізненим, одиничним 

актом. Щоб випадкова комбінація рухів стала цілеспрямованою, її 
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треба зробити скоординованою і доцільною, а для цього до даної 

підсистеми потрібно підключити «розум», тобто керуючу 

підсистему з інтегрованою управлінською функцією. 

Вирішальним завданням для транспортного підприємства, 

задіяного в логістичних системах, є визначення довгострокової 

мети, цілеспрямованості в її розвитку. Така мета виявляється в 

результаті багаторічного спостереження і аналізу річних співвід-

ношень між можливостями транспорту і вимогами клієнтури, які 

висуваються до нього, співвідношень між провізною можливістю 

(пропозицією) і потрібним обсягом перевезень або вантажообігом 

(попитом), змін в структурі перевезень, положення транспортного 

підприємства серед своїх конкурентів. Крім визначення головної, 

стратегічної мети в «обов'язок» управлінської функції входить 

формулювання цілей, характерних тільки для транспортно-

логістичних систем і встановлення послідовності їх досягнення 

[2, c.92]. Реалізація ієрархії цих специфічних цілей досягається в 

процесі планування.  

Планування, насамперед, має передбачати виявлення 

суперечностей і конфліктів, які можуть виникати на шляху 

досягнення цілей. Для цього необхідно, щоб цілі нижчих рівнів 

планування служили засобом досягнення більш високих цілей і 

не тільки у часовій послідовності. Важливо також домогтися 

синхронності планування провізної і пропускної спроможності до 

фінансових можливостей транспортних підприємств і 

балансування їх потужностей з виробничими потужностями 

клієнтури [2, c.93]. 

Крім застосування прогресивної технічної бази, при 

створенні принципово нової технології необхідно здійснити 

комплекс наступних організаційно-технологічних заходів:  

1. Розробити уніфіковану для всіх видів транспорту 

систему кодування вантажів, вантажовідправників і вантажо-

одержувачів, транспортних засобів.  

2. Побудувати банки даних з нормативно-довідковою і 

оперативною інформацією, які будуть містити всю інформа-

цію, необхідну для вирішення завдань автоматизації вантажних 



 

98 

і комерційних операцій. Головний принцип інтелектуального 

управління вантажною і комерційною роботою при здійсненні 

перевізного процесу полягає в тому, що з моменту надход-

ження вантажів до моменту видачі вся необхідна інформація 

знаходиться в пам'яті логістичної моделі.  

Будується глобальна динамічна модель руху матеріаль-

ного потоку. Виходячи з цього, ідея інтелектуальної технології 

управління складається в забезпеченні синхронізації процесів 

переміщення вантажів по транспортній мережі і даних про 

вантаж в динамічній інформаційній моделі, що відповідає 

ідеям логістики. 

При плануванні транспортного потоку до технічних 

факторів можна віднести: 

1. довжину (протяжність) маршруту. Слід при цьому 

зазначити, що водій самостійно вирішує питання, орієнтую-

чись на дані про щільність транспортних потоків в потрібному 

йому напрямку; 

2. місткість транспортного засобу. Планування можливості 

завезення товару декільком замовникам за одну поїздку; 

3. час вантажно-розвантажувальних робіт в залежності від 

величини партії товару; 

4. взаємне розташування відправників і одержувачів ванта-

жів з урахуванням особливостей дорожньої мережі (щільність 

споруди, перехрестя і світлофори, односторонній рух і ін.); 

5. середню швидкість руху на маршруті; 

6. взаємне розташування наступних один за одним 

одержувачів товару [3, c.106]. 

Таким чином, процес управління транспортною логістикою 

досить багатозадачний та багатофакторний, що вказує на його 

складність та необхідність у чіткому плануванні.  
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У досліджені проаналізовано потребу у впровадженні нових 

підходів до управління підприємством на основі штучного 
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Динаміка споживання сучасною спільнотою цифрового 

продукту обумовлює потребу переформатування публічними та 

приватними структурами процесу реалізації взятих на себе 

завдань. Так, Україна в особі її державних органів, бажаючи бути 

партнером кожному в межах свого кордону, провадить політику 

електронного урядування, продукуючи низку мобільних додатків, 

використання яких забезпечує спрощення реалізації конституцій-

них прав людини і громадянина. Така лінія поведінки характерна 

і для бізнесових структур. Перехід до цифрової економіки одноз-

начно видозмінює усі усталені функції управління компанією. 

Адже бажання знайти та утримати свого споживача це запорука 

довготривалого і ємнісного економічного життя будь-якого 



 

100 

підприємства.  А це як відомо і є завданням реального менеджера.   

Нова парадигма побудови сучасної системи управління, на 

відміну від класичної, полягає у розумінні невизначеності 

середовища підприємства та зосередженні зусиль не на 

стабільності, а на гнучкості системи, пошуку кількісних та 

якісних показників довгострокової результативності роботи з 

обов’язковим виявленням відхилень та глибинного аналізу їх 

причин, а також переоцінці самого механізму системи 

управління підприємством з пристосуванням його елементів до 

умов цифровізації[1, с.96]. 

До першочергових бізнес-процесів, які зазнають змін 

внаслідок впровадження новітніх технологій можна віднести: 

створення ціннісної пропозиції, управління якістю, кадрами, 

виробництвом, фінансовою, логістичною та маркетинговою 

складовою. Очевидним є той факт, що цифрові технології 

сприяють підвищенню конкурентності та ефективності 

виробництва, покращення методів управління. 

Цифровізація тісно пов’язана зі зміною споживчої поведінки, 

коли із розвитком технологій користувачі підвищують вимоги до 

зручності користування і швидкості доступу до продуктів та 

сервісів, їх наявності на різноманітних цифрових додатках та 

платформах портативних смарт-пристроїв, високої продуктивнос-

ті при зниженні вартості[2]. Такий підхід спричинив поступове 

формування властивостей цифрового управління організацією, 

що дозволяє задовольняти потреби нових поколінь у особистому 

доступі до соціальних мереж і корпоративних ресурсів, всебічній 

взаємодії з мультимедіа можливостями, навчанні за потребою, а 

також спроможний забезпечити нові перспективи рекрутингу та 

онбордингу, створювати та інтегрувати сторонні дані про праців-

ників з різноманітних соціальних та медіа платформ, активно 

використовує штучний інтелект і великі бази даних для управлін-

ня талантами, прийняття рішень, здійснення аналітики[3]. 

Впровадження цифрових технологій має на меті модифіка-

цію бізнес-моделі. Метою є створення цінності від використання 

нових, прогресивних технологій за допомогою цифрової 
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мережевої динаміки та гігантського цифрового потоку інформа-

ції. Цифровізація бізнес-процесів – це оптимізація ресурсного 

потенціалу компанії для підвищення ефективності виконання зав-

дань, шляхом впровадження новітніх технологій у бізнеспроцеси. 

Прояв останньої може бути виражений у вигляді цифровізації 

робочих місць, з використанням інструментів, таких як мобільні 

пристрої, технології, Інтернет-мережі для уніфікованої комуніка-

ції та незалежності від локації. Цифровізація вимагає більших 

підходів, ніж просто оцифровані дані. Впровадження таких змін – 

це перехід до цифрового бізнесу шляхом створення нових потоків 

цифрових доходів і пропозицій. Діджиталізація бізнес-процесів 

дозволить фіксувати внесені зміни із зазначенням усіх деталей, 

щоб менеджери могли контролювати якість виконання кожного з 

етапів. В основі бізнес-процесів лежить аналіз та обробка велико-

го обсягу інформації задля прийняття управлінських рішень, який 

займає значний час. Одним зі шляхів діджиталізації процесів 

обробки та аналізу даних є, наприклад, використання штучного 

інтелекту[4].  

Процес цифровізації управління характеризується постійним 

впливом технологій на функціонування, як окремих управліньсь-

ких структур, так і усієї системи в цілому, за для забезпечення 

узгодженої роботи та досягнення кінцевого бажаного результату. 

Проте зауважимо, що без чітко сформульованої мети, реалізація 

цифрової трансформації системи управління підприємствами не 

матиме значних успіхів, оскільки технологічна складова роботи 

системи значно ускладнюється. Поетапність цифровізації системи 

управління в підприємствах передбачає не лише впровадження 

передових технологій у процеси управління підприємством 

(сучасне устаткування та програмне забезпечення), але і фунда-

ментальні зміни в підходах та механізмах управління, зовнішніх 

та внутрішніх комунікаціях, корпоративній культурі тощо 

[1, c.100-101]. 

Варто відзначити, що обговорюване нами питання постав-

лено в пріоритетне і на рівні публічних менеджерів. Так, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року 
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№856 затверджено Положення про Міністерство цифрової 

трансформації України. Із вказаної часової відмітки такі процеси 

як формування та реалізація державної політики у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 

інновацій та технологій та інш. знайшли свого єдиного відомчого 

публічного керуючого. Останнє лише вкотре підтверджує той 

факт, що процес цифровізації набуває таких масштабів, що за 

відсутності його скеровування на державному рівні, він може 

стати хаотично-деструкційним. Хоча варто відзначити і той факт, 

що апробація менеджерами досягнень інформаційних технологій 

здійснюється задовго до того, коли вони знайдуть належну увагу 

на державному рівні. 

Про наукову невичерпність досліджуваного питання свід-

чить незавершеність самого процесу цифровізації економіки. 
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Роль води на Землі надзвичайно важко переоцінити. Адже 

без неї неможливе існування людського, тваринного і 

рослинного світу. Вода є найважливішим природним ресурсом, 

необхідним для прогресивного розвитку суспільства. 

На сьогодні в  Україні налічується 63119 річок, у тому числі 

великих (площа водозбору понад 50 тис. кв. км) - 9, середніх (від 

2 до 50 тис. кв. км) - 81 і малих (менше 2 тис. кв. км) -63029 [1].  

Загальна їх довжина становить 206,4 тис. км, з них 90% припадає 

на малі річки. За географічним розташуванням майже всі основні 

річкові басейни (за винятком Південного Бугу) належать до 

міжнародних водних басейнів, що обумовлює активність транс-

кордонних водно-екологічних стосунків та необхідність приско-

реного розвитку басейнового управління водними ресурсами [1]. 

Серед найбільш найбільш важливих екологічні проблеми 

природних вод на території України визначені наступні [4]: 

▪ надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслі-

док інтенсивного способу ведення водного господарства 

призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можли-

востей річок та виснаження водоресурсного потенціалу; 

▪ значне забруднення водних об'єктів внаслідок невпорядкова-

ного відведення стічних вод від населених пунктів, госпо-

дарських об'єктів і сільськогосподарських угідь;  

▪ широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів бага-

тьох річок внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;  
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▪ погіршення якості питної води внаслідок незадовільного 

екологічного стану джерел питного водопостачання; 

▪ недосконалість економічного механізму фінансування і 

реалізації водоохоронних заходів; 

▪ відсутність автоматизованої постійно діючої сітки 

моніторингу в системі водокористування тощо.  

Названі екологічні проблеми є актуальними для всіх водних 

басейнів України. Це також стосується Дніпра, водні ресурси 

якого становлять близько 80 % водних ресурсів України і забезпе-

чують водою понад 32 млн. населення та 2/3 господарського 

потенціалу країни. Найбільшу кількість забруднювальних речо-

вин водокористувачі скинули в 1998 році до Дніпра - 757 тис. т. 

(23 % від усіх скидів); 60 % території басейну Дніпра розорано; на 

35 відсотках земля сильно еродована; на 80 відсотках трансфор-

мовано первинний природний ландшафт [2]. 

Моніторинг якості водних ресурсів здійснюють такі 

організації в Україні [3]: 

▪ Міністерство охорони навколишнього природного середо-

вища; 

▪ Міністерство агропромислового комплексу; 

▪ Державна санепідемслужба (при міністерстві охорони здо-

ров'я); 

▪ Комітет водного господарства; 

▪ Комітет з питань геології та мінеральних ресурсів; 

▪ Комітет з питань гідрометеорології; 

▪ Державний комітет з питань будівництва, архітектури та 

комунальної політики. 

Загалом, усі ці організації виконують моніторинг поверхне-

вих вод. Він охоплює 112 річок, 15 водосховищ, 7 озер, 1 канал і 1 

дельту [3]. Також, моніторинг підземних вод охоплює 7500 

свердловин. Окремий орган самостійно виконує моніторинг вод-

них об'єктів, використовує власні програмні продукти і свої бази 

даних.  

Як результат моніторингові дані розпорошені по різних 

джерелах, неінтегровані й несумісні. Не існує методології 
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гармонізації моніторингових систем. І вирішення цієї проблеми, 

на мою думку, значно покращить якість моніторингу якості води 

загалом. 

Спостереження Комітету з питань гідрометеорології у 2015р. 

свідчили про те, що Дніпро сильно забруднений, зокрема, 

металами і фенолами. А самі стандарти якості води перевищені 

для міді, цинку, марганцю, шестивалентного хрому і фенолів. 

Канівське і Київське водосховища в основному забруднені 

нафтопродуктами, нітритами, фенолами, міддю, цинком, 

марганцем і хромом. З 1996 р. рівень забруднення міддю, цинком 

і марганцем у цих водосховищах підвищився [3, 5]. 

Дністер забруднений амонієм, нафтопродуктами, хромом, 

міддю, магнієм. Вміст хрому й амонію з роками лише зростає [5]. 

У Сіверському Дінці стандарти якості води вже давно 

перевищено за рівнем споживання кисню, нафти, фенолів, 

амонію, нітритів, міді, марганцю і хрому. З 1996 р. 

концентрація міді підвищилася; порівняно із минулими роками 

також зросла концентрація хрому [5].  

А Південний Буг забруднено амонієм, нітритами, міддю, 

цинком, марганцем, хромом. Також перевищено стандарти 

споживання кисню, значно зросла концентрація нітритів [5]. 
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INTRODUCTION 

A study of problems of Ukrainian women’s movement 

integration into socio-political processes of Canadian civil society 

in post-war period is one of the most relevant tasks of 

historiography. It promotes deep knowledge and reconcideration of 

ideas about position of Ukrainian women in immigration.  

Ukrainian settlers were in unfavorable conditions at early 

stages of formation of their ethnic group in Canada concidering 

their educational and professional status. They did the most difficult 

and dirty work due to the lack of literacy and low professional 

skills. Ukrainian women ,in particular, were in severe socio-
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economic position, as they raised children and did household chores 

themselves and were deprived of political and legal status. 

Ukrainian men in Canada often tried to enjoy their social privileges 

that they used to have in Galychyna. 

The Ukrainian women’s movement of Canada incorporated the 

experience of social and political activity of Ukrainian women of 

Eastern Galychyna in the late 19th and the early 20th centuries, as 

many of Ukrainian activists of Canada were members of women’s 

regional organizations in their motherland. Furthermore, the leaders 

of women’s movement in Western Ukraine actively supported 

Ukrainian women in Canada and the United States, who were 

considered to be their allies.  

MATERIALSAND METHODS  

The research is a subject of interests of Ukrainian and foreign 

scholars such as T. Orlova, M. Bohachevska-Homiak, F. Svyrypa, 

O. Malanchuk-Rybak. The study is based on the usage of basic 

methods of scientific research. Systematic method as well as 

historical, problem-chronological and analysis methods are applied 

and manifested in consequent presentation of material acquired 

from the sources analyzed. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

In the first decades of 20th century Ukrainian women 

implemented into Canadian social and political consolidation. The 

Ukrainian organized womanhood caused the creation of nationwide 

women’s organizations, that represent the main organizational 

directions - liberal, conservative (social-Christian) and socialist 

ones.  

During the 50–80s of the 20th century women’s organized 

movement had undergone a complete organizational, ideological 

and theoretical structuring. Among its characteristics there was 

dominance of a concept of liberal feminism closely combined with 

the main tasks of national liberation movement. Those tasks were 

the following: increase in women’s representation in all structures 

of governance, the right to obtain jobs on equal basis, as well as 

equal opportunities for career advancement and equal pay for equal 
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work. [1, p.4]. The structure of the movement was typologically 

similar to world analogues. After the emergence of the Committee 

of Ukrainian Canadian Women, the vast majority of women’s 

regional organizations became members of it [2, p.285].  

Ukrainian women’s movement in Canada demonstrated a high 

level of self-organization. Ukrainian women’s organizations had an 

optimal structure in relation to announced tasks, that included local 

circles, sections and head offices.  

At the beginning of the 1980s, UCWLC (Ukrainian Catholic 

Women’s League) united 153 centers and and more than 6 thousand 

members; UWA (Ukrainian Women’s Association of Canada) 

united 126 centers with 5 thousand members; LUC (League of 

Ukrainian Women in Canada) had 21 local organizations, bringing 

together almost one thousand people [3].  

Various issues of Ukrainian women’s life in the Land of the 

Maple Leaf and the role of Ukrainian women’s organizations were 

discussed on the pages of Ukrainian women’s periodicals in Canada 

and the USA. The time of their publishing, edition, nature of 

publications and social resonance they evoked , were essential 

characteristics of emancipation movement of women.  

Ukrainian women’s movement in Canada was associated with 

the international women’s community as well. Despite the state 

principle of representation, Ukrainian women’s organizations in 

Canada were parts of many influential international organizations, 

such as the International Alliance of Women, the International 

Women’s Council, the World Movement of Mothers, the 

International Section of the General Federation of Women’s Clubs 

and others. Within these international organizations, representatives 

of diaspora intensively defended the right of the Ukrainian nation to 

state self-determination and drew the attention of the world 

community to the violation of civil rights of Ukrainians in the 

Soviet Union.  

Ukrainian women’s organizations of Canada played a 

significant role in the consolidation of Ukrainian women’s 

emigration worldwide. Together with the Union of Ukrainian 
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Women of America, they initiated a powerful international 

organization of Ukrainian women of diaspora called the World 

Federation ofUkrainian Women’s Organizations (WFUWO). After 

joining WFUWO as a constituent member, Ukrainian women’s 

organizations of Canada played an important role in its activity. 

During the post-war period, three presidents of WFUWO were 

representatives of organized womanhood in Canada. Ukrainian 

Canadian activists headed the major committees of this 

international organization.[4]  

Feminism of Ukrainian women’s movement in Canada had a 

lot in common with national liberation movement in homeland that 

was one of the characteristic features of it. Women’s organizations 

had been actively fighting for human rights and freedoms of 

Ukrainian nation. They encouraged Ukrainian community to 

celebrate memorable dates in history of Ukraine, anniversaries of 

prominent public figures and fighters for independence of their 

motherland. The special activity also included material and moral 

assistance of dissident movement in the motherland, especially 

protective actions to support Ukrainian women political prisoners 

and raise the issue of Ukrainian woman’s subjection in the USSR. 

The human rights activities of organized Ukrainian 

womanhood of the Land of the Maple Leaf drew attention of 

international organizations, authorities, political forces, the public 

and mass media of Canada to the problems of non-compliance with 

fundamental rights and freedoms of Helsinki Agreement in the 

USSR.  

Ukrainian women tried to strengthen their position both in 

Ukrainian and in Canadian community. As a part of the National 

Council of Women in Canada they took part in a nationwide 

women’s movement aimed at achieving equality between men and 

women. 

CONCLUSIONS 

In the second half of the 20th century Canadian women 

succeeded dramatically in changing their position. Using certain 

mechanisms, they acquired the right to vote, the right to hold 



 

110 

elected office in the authorities, and the right to be elected to the 

Senate, the highest representative body of state power in the 

country. The participation of Ukrainian women in Canadian 

nationwide women’s movement is a true evidence of its importance 

and maturity. 
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