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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ 

ТРАСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІ НАУКОВО-

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

 

Акулов Є., 

здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Національний технічний університет України  

"КПІ ім. Ігоря Сікорського" 

Статтю присвячено дослідженню особливостям використання 

перекладацьких трансформацій при перекладі українською мовою 

сучасного англомовного науково-публіцистичного тексту. 

Схарактеризовано особливості перекладацьких трансформацій. 

Здійснено аналіз прикладів із газетно-публіцистичних текстів, в 

яких за допомогою лексичних, граматичних, лексико-граматичних 

трансформацій досягається адекватний переклад з англійської 

на українську мову. Визначено перспективи подальших наукових 

розвідок. 

Ключові слова: публіцистика, текст ,переклад, перекладацька 

трансформація. 

Головна мета перекладу – досягнення адекватності. 

Основне завдання перекладача при досягненні адекватності – 

вміло призвести різні перекладацькі трансформації для того, 

щоб текст перекладу як можна більш точно передавав всю 

інформацію, укладену в тексті оригіналу. 

Згідно з визначенням, даним в лінгвістичної енциклопедії 

Селіванової О.О., трансформація це - основа більшості перекла-

дацьких прийомів, яка полягає в зміні формальних (лексичні або 

граматичні перетворення) або семантичних (семантичні перетво-

рення) компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, 

призначеної для трансмісія [3, с . 536].  

Щоб дати визначення терміну «перекладацька трансформа-

ція», необхідно спочатку зрозуміти зміст, вкладений у нього. Різні 

вчені по різному трактують це поняття, В.Н. Коміссаров називає 

перекладацькими (міжмовними) трансформаціями перетворення, 

за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіна-
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лу до одиниць перекладу в зазначеному сенсі. На його думку 

перекладацькі трансформації носять формально-семантичний 

характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних оди-

ниць. Перекладацькі трансформації – це способи перекладу, які 

може використовувати перекладач при перекладі різних оригіна-

лів у тих випадках, коли словникова відповідність відсутня або не 

може бути використана за умовами контексту [1, с. 89].  

На сьогоднішній день існує багато класифікацій переклада-

цьких трансформацій. Наприклад, Л.К. Латишев [2, с. 78] класи-

фікує перекладацькі перетворення за характером відхилень від 

міжмовних відповідностей і розділяє їх на:  

1) морфологічні - заміна однієї категоріальної форми 

інший або декількома;  

2) синтаксичний - змінити синтаксичну функцію слів і 

словосполучень;  

3) стилістичний - зміна стилістичного забарвлення 

фрагмента тексту;  

4) семантичний - зміна не тільки форми вираження змісту, 

а й самого змісту, яке описує ситуацію;  

5) змішаний - лексико-семантичний і синтаксико-

морфологічний. 

Залежно від того, яка одиниця оригіналу зазнає перетворень, 

лінгвісти виділяють три види трансформацій: лексичні, граматич-

ні і лексико-граматичні. Але у подальшому аналізі перекладів 

англомовного публіцистичного тексту ми будемо послуговувати-

ся зведеною класифікацію трансформацій, підґрунтям якої є зага-

льно відомі класифікації за авторством Я. І. Рецкера, Л. С. Барху-

дарова і В. Н. Коміссарова: 

1) Лексичні трансформації: транскрипція; калькування; лек-

сикосемантичні заміни (нейтралізація – емфатизація); аналог 

(контекстуальний, функціональний);  

2) Граматичні трансформації: перестановка компонентів; 

функціональні заміни; парцеляція / злиття; опущення / дода-

вання; поширення; конверсія;  

3) Лексико-граматичні трансформації: компенсаційний 
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переклад; описовий та пояснювальний переклади – експліка-

ція; коментарі. 

Транскрипція - це спосіб перекладу лексичної одиниці 

оригіналу шляхом відтворення її форми з використанням літер 

перекладного мови. При транскрипції відтворюється звукова 

форма іноземного слова. Транскрипція використовується при 

перекладі власних назв, а також деяких термінів, які слід зберегти 

з метою дотримання прагматичної точності. Так, наприклад, 

перекладач перетворює Swarthmore College у Свортморскій 

коледж або Barking у Баркінг, замість використання описового 

перекладу. 

Поряд з перекладацькою транслітерацією для мовних 

одиниць, які не мають прямого відповідності в мові, іноді 

використовується калькування. При калькуванні переклад 

лексичної одиниці мови оригіналу здійснюється шляхом заміни її 

складових частин - морфем або слів з їх лексичним відповідністю 

на мові перекладу. 

Калькування часто використовується для перекладу 

культурних реалій, подій і термінів. Наприклад, англійське слово 

implementation перекладається не як впровадження, виконання, 

приведення в дію, а саме як імплементація, наприклад: 

-The implementation of the European language charter in 

Ukraine is on the agenda - Тобто імплементація Європейської 

мовної хартії в Україні – це питання порядку денного. [6] 

Емфатізація – посилення емоційно-оцінного компонента 

значення вихідної одиниці – використано у наступному прикладі: 

- I have it, it's an oyster with two tickets to that thing you love. 

Фраза I have it була піддана повній переробці по тій причині, що 

неможливо дати прямий переклад цій фразі без зміни другої 

половини речення, яка в цьому випадку є основною. Значення 

слова thing було розширене до нісенітниця, для збереження 

стилістичного забарвлення тексту і з метою емфатизації. [5] 

Функціональний аналог, тобто транзит одиниці вихідної 

мови такою одиницею мови перекладу, яка викликає схожу 

реакцію у іншомовного читача, наприклад:  
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− are tightening the noose around the eastern half of the city − 

з повітря стискають кільце навколо східної частини міста. 

Буквальний переклад для слова noose – капкан. Однак в 

реченні йдеться про повітряний простір, тому перекладач 

підбирає аналог до контексту. [4] 

Перестановками називаються зміни розташування (порядку 

наступності) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з 

текстом оригіналу. Під замінами маються на увазі як зміни при 

перекладі слів, частин мови, членів речення, типів синтаксичного 

зв'язку, так і лексичні заміни (конкретизація, генералізація, 

антонімічний переклад, компенсація). Наприклад: 

- A suburban train was derailed near London last night - 

Вчора ввечері поблизу Лондона зійшов з рейок приміський 

поїзд. 

 Порядок речення в мові оригіналу протилежний побудові 

речення в українській мові.  

Достатньо широко використовується трансформація 

додавання. Додавання використовуються в процесі перекладу в 

зв'язку з неможливістю вираження семантичних компонентів 

словосполучення в мові оригіналу:  

Such systems allow elderly or handicapped people to interact 

with the world through signals from their brains, without having to 

give voice commands… - Подібні системи дозволять старим 

людям або людям із фізичними чи розумовими вадами 

взаємодіяти з навколишнім світом за допомогою сигналів 

мозку, не вдаючись до голосових команд… 

Як можна бачити із прикладу англійське означення handi-

capped описово передається як люди із фізичними чи 

розумовими вадами. Сам спосіб перекладу передбачає додаван-

ня лексичних елементів у текст перекладу. [7] 

Описовий переклад, використовується при передачі реа-

лій, як правило, тільки в тих випадках, коли всі інші перекла-

дацькі трансформації (в тому числі і описані вище) не здатні 

передати ні сенс, ні значення чи колорит оригінальної лексеми. 

наприклад: 
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-Ascot ties – Сірі шовкові краватки з широкими, як у 

шарфа, кінцями. 

Отже, у результаті порівняльного аналізу сучасних газетно-

публіцистичних текстів та їх перекладів на українську мову, 

виявлені закономірності застосування перекладачами певних 

способів і прийомів перекладу, Аналіз особливостей використан-

ня перекладацьких трансформацій при перекладі публіцистичних 

текстів свідчить, що в залежності від характеру одиниць мови 

оригіналу перекладацькі трансформації поділяються на лексичні, 

граматичні та стилістичні.  

Водночас, запропонований розподіл  є досить умовним, 

адже в кожній мові лексика тісно пов’язана з граматикою і 

спосіб передачі в перекладі граматичних форм і конструкцій 

нерідко залежить від їхнього лексичного наповнення, тому це 

має значний інтерес з точки зору їх дослідження.  

Література: 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические 

аспекты). М.: Высшая школа, 1990. 253 с. 

2. Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалентность пере-
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ванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.  
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Charter needs to be amended according to the language situation in 
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News%202/66166.html. 
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старший викладач кафедри кібербезпеки 

Бойко В.Д.,  

канд. техн. наук, доцент кафедри кібербезпеки 

Василенко М.Д.,  

в.о. завідувача кафедри кібербезпеки, 

доктор фізико-математичних наук,  

доктор юридичних наук, професор 

Національний університет  

«Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна  

Загальновідомо, що штучний інтелект дозволяє за допомогою 

комп'ютерних технологій робити такі речі, які у людей вигляда-

ють як «істотно вдосконалюють наше життя», в тому числі і у 

розв’язанні урбаністичних проблем. На  сьогодні  існує  позитив-

на  динаміка  розробки  та впровадження  елементів  штучного  

інтелекту  у  більшість  типів програмного  забезпечення:  нобіль-

ні  додатки,  інформаційні  системи, електронні  пристрої, тощо.  

Цей процес  «інтелектуалізації»  дозволяє казати  про  поступове  

підвищення  інтелекту  сучасних  комп’ютерних систем,  здатних  

виконувати  функції,  які  традиційно  вважаються інтелектуаль-

ними: розуміння мови, логічний висновок, використання 

накопичених  знань,  навчання,  розпізнавання  образів,  а  також 

навчатися і пояснювати свої рішення. З позицій розвитку IT- тех-
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нологій стали очевидними як виключно перспективні досягнення 

в області Інтернету речей (IoT), штучного інтелекту (ШІ) і 

"розумних" електромереж і лічильників, підтримуючи розвиток 

"розумних" стійких міст не тільки в технологічно розвинених 

країнах. Наявна концепція "розумного міста" бачиться як точка 

сходження декількох паралельних процесів, при якій інтеграція 

міських інформаційно-комунікаційних систем виходить на новий 

рівень. Очевидно, що сфера питань впровадження IT-технологій у 

практику урбаністики є порівняно молодою навіть за мірками IT-

індустрії. Сам по собі термін "розумне місто" має кілька різних 

визначень [1], еволюцію якого можна простежити по роботі [2]. 

Так, "розумні" електромережі (мережі постачання електроенергії) 

використовують цифрові технології зв'язку для виявлення змін 

споживання на місцях і реагування на них, сприяють оптимізації 

енергоспоживання в містах. "Розумні" лічильники й датчики, що 

мають адреси протоколу Інтернет, можуть повідомляти інформа-

цію про енергоспоживання кінцевих користувачів постачальнику 

електроенергії, що дає кінцевим користувачам можливість біль-

шою мірою контролювати своє споживання. 

 Використання штучного інтелекту в інфраструктурі розум-

ного міста дозволить вирішити безліч різних проблем - в першу 

чергу це будуть найбільш болючі проблеми сучасного міста: 

вулична злочинність, управління міським рухом, розподіл ресур-

сів міської інфраструктури. У міру насичення міського середови-

ща інформаційно-комунікаційними системами, важливість 

використання штучного інтелекту буде зростати. Впровадження 

інформаційних систем в міську інфраструктуру можна розглядати 

в трьох основних аспектах: управління інфраструктурою і служ-

бами розумного міста, прогнозування розвитку розумного міста і 

обробка зібраних даних з метою отримання додаткової інформації 

для прийняття рішень. 

 Слід відзначити, що 2 грудня 2020 року в ході засідання 

Кабінету міністрів України було затверджено концепцію 

розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року. Концепції 

малює перспективне майбутнє для України, відзначаючи те, що 
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країна є однією з домінантних світових держав щодо запро-

вадження технологій штучного інтелекту в усіх сферах життя, в 

тому числі слід розуміти, що і в розвитку штучного інтелекту 

для "розумного" міста. В Концепції відзначено, що викорис-

тання штучного інтелекту стає невід'ємною частиною і 

повсякденного життя людей, наприклад збільшується кількість 

побутового використання розумних пристроїв: вже понад 14,5 

млрд пристроїв IoT (Internet of things – пристрої, що входять до 

системи інтернету речей) були підключені до мережі за даними 

A Gartner Study на 2019 рік, і цей показник буде лише 

збільшуватись. Навіть якщо розвиток штучного інтелекту стане 

вищим пріоритетом національного розвитку країни, шанси 

Києва наздогнати Вашингтон або Пекін у цій сфері фактично 

близькі до екстремального мінімуму. Проте при сприятливому 

збігу обставин Україні цілком під силу стати великим гравцем і 

навіть домогтися локального лідерства за цілою низкою 

напрямків. 

 Управління орієнтоване, на прийняття рішень щодо ефек-

тивного використання існуючих міських ресурсів – наприклад 

використання "Alibaba City Brain" в Гуанчжоу дозволило 

збільшити швидкість міського транспорту на 13.5%, скоротити 

пробки на 9.2% і економити в середньому 3 хвилини на кожному 

пасажироперевезенні ([3]). 

Прогнозування - на планування ефективного використання 

ресурсів та запобігання проблемам у майбутньому [4]. 

Окремою проблемою буде обробка даних. Разом з поширен-

ням "інтернету речей" (IoT) розширення інформаційно-кому-

нікаційної міської інформаційної екосистеми призведе до зрос-

тання потоків інформації. Це відкриє великі можливості для 

управління міським господарством на основі одержуваних даних 

- часто в режимі реального часу, однак у міру розширення 

зібраних даних виникає проблема "брудних даних". У роботі [5] 

розглядається проблема великих даних з точки зору чотирьох V: 

volume, velocity, variety, veracity (обсяг, швидкість, різноманіт-

ність і достовірність). 
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Використання систем штучного інтелекту для очищення і 

верифікації зібраних в "розумному місті" даних відкриє 

можливості для максимально ефективної роботи з управління 

містом і дозволить уникнути ситуації "сміття на вході - сміття на 

виході" ("Garbage in - garbage out"), коли найдосконаліші системи 

управління виявляться неефективними в умовах інформаційного 

дефіциту і наявності великої кількості недостовірних і 

спотворених даних. 
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризують 

різким посиленням інформаційної насиченості і інформаційної 
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взаємодії, що є результатом процесів глобалізації і розвитку 

інформаційних технологій.  

Не викликає жодних заперечень і той факт, що медіа 

мають великий вплив  і на освітній процес. Останнім часом 

вони навіть стають джерелом стихійного соціального навчання 

або виконують роль засобу дистанційної освіти. 

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні зазнача-

ється, що медіаграмотність – це рівень медіакультури, який 

стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною 

технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасо-

бів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, 

відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 

реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні 

стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують [1]. 

Як і будь-яка інша компетенція, медіаграмотність це певний 

набір навичок, умінь, систем цінностей. Спроби структурувати 

зміст медіаграмотності представлені в роботах більшості вітчиз-

няних і зарубіжних теоретиків медіаосвіти. 

Медіакомпетентність багатогранна й має широкі перспек-

тиви, засновані на розвиненій структурі знань. Теоретично 

збільшувати ступінь медіакомпетентності можна протягом усього 

життя, сприймаючи, інтерпритуючи й аналізуючи пізнавальну, 

емоційну, естетичну та етичну медіаінформацію. 

Медіаграмотність – це здатність експериментувати, інтерпре-

тувати, аналізувати та створювати медіатексти. Вона спрямована 

на те, щоб людина була активна та грамотна. Життя такої людини 

в суспільстві та світі пов’язане з громадянською відповідальністю. 

Самоосвітня діяльність викладача має бути направлена на 

засвоєння медіаосвіти, формування медіакомпетентності. Медіа-

компетентність – розуміння видів медіа та їх впливу на людину і 

суспільство. Медіакомпетенція – вміння користуватися різними 

медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити її 

правильний вибір та створювати медіапродукти. 

Медіаграмотний викладач має володіти такими компетен-

ціями: 
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- бути готовим до педагогічної діяльності в умовах рефор-

мування сучасного навчального закладу, реалізації концепцій 

упровадження медіаосвіти в Україні; 

- володіти системою теоретичних знань і професійних 

умінь, які допоможуть йому формувати медіаграмотну особис-

тість студента, виховувати свідомого громадянина України;  

- співвідносити теоретичні знання із практичними потре-

бами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику 

викладання предметів закладу освіти;  

- розвивати власні пізнавальні інтереси, прагнення до 

вдосконалення своєї професійної підготовки. 

 У результаті українське суспільство одержить можливість 

забезпечити сучасний освітній заклад медіаосвічениими і 

медіаграмотними виклкдачами, які здатні:  

- критично аналізувати медіаповідомлення з метою 

виявлення в них пропаганди;  

- свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, 

відділяти реальність від її віртуальної симуляції, розуміти 

структурні елементи, які впливають на інформацію;  

-  виявляти медіакомпетентність (знати види медіа та 

розуміти їх вплив на людину (дитину) і суспільство);  

- користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук 

необхідної інформації, робити правильний вибір її та створювати 

медіапродукти освітнього спрямування [2, с. 135].  

Покликання сучасного викладача – навчати студентів 

самостійно опрацьовувати, оцінювати й систематизовувати 

інформацію, тому що мас-медіа активно втручаються в освіту, 

змінюючи технології навчально-виховного процесу. Викладачі 

зобов'язані мати розвинуті методичні навички роботи з мульти-

медіа. Завдання педагога полягає в тому, щоб організовувати для 

студентів середовище, яке сприяло б спільному пізнанню нових 

можливостей. Медіакомпетентність формується як результат 

процесу медіаосвіти – рівень медіа-культури, що забезпечує 

розуміння особистістю соціокультурного, економічного і 

політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її 
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здатність бути носієм і передавачем медіа-культурних смаків і 

стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати 

нові елементи медіа-культури сучасного суспільства [3, c.48]. 

Отже, наявність медіаграмотних педагогів у сучасному 

закладі освіти дозволить організувати безпечний повноцінний 

освітній процес, використовуючи інформаційно-технічні досяг-

нення останнього покоління, а також вирішити педагогам основні 

фахові завдання, як-от:  

- формувати інформаційну культуру студентів, а це показ-

ник загальної та фахової культури людини; 

- ознайомлювати студентів із розмаїттям засобів опрацю-

вання інформації;  

- виробляти медіаімунітет  як спроможність протистояти 

агресивному медіасередовищу і збереженню відчуття психоло-

гічного благополуччя при споживанні медіапродукції;  

- формувати критичне мислення як психологічні механізми, 

які забезпечують свідоме споживання підлітками медіапродукції 

на основі ефективного орієнтування в медіапросторі й осмислення 

власних медіа потреб. 

Література: 

1. Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [Електрон-

ний ресурс].  – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens. ua/ 

mediaprosvita/mediaosvita/ kontseptsiya_vprovadzhennya_ media-

osviti_v_ukraini_nova_redaktsiya 

2. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. 

В. Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна. – К.: 

Центр вільної преси, 2012. – 352 с. 

3. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні 2010 р. 

[Електронний ресурс] // Інститут соціальної та політичної 

психології Національної академії педагогічних наук України. – 

Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ОБЛІКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ 
 

Белей Я. В., 

 студентка економічного факультету 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Виникнення бухгалтерського обліку зумовлене господарс-

ькою діяльністю людей. Подальший його розвиток відбувався під 

впливом історичних особливостей різних територій, зародження 

економічних відносин та росту суспільних потреб. 

У дослов’янський період на території України господарю-

вали різноманітні народи, серед них найдавнішою прийнято 

вважати трипільську культуру, період існування якої охоплює 

2500-2000 рр. до н. е.  

У надрах трипільської культури, з певним рівнем цивілізації, 

досить розвиненими  ремеслами, господарством існував чітко 

відпрацьований, системний облік майна: трипільці використову-

вали глиняні кульки різного діаметру для обліку зерна, худоби та 

інших продуктів [2, с. 60]. 

На добу міді та бронзи припадає поява на Україні першого 

народу – кіммерійців, культура яких датується 1500-700 рр. до 

н.е.  Їм притаманні: табунне скотарство, висока культура бронзи 

та кераміки з кольоровими інкрустаціями. Вони були першим на-

родом, який мав царів, а це є безпосереднім підтвердженням того, 

що поряд з обліком тут мали місце й елементи права [2, с. 61]. 

З початку VIII ст. до н.е. на території Чорноморського 

узбережжя сучасної України почали створюватися грецькі 

поселення. Греки вели торгівлю з народами, що тут проживали, 

заснували ряд міст-колоній. Облік грецьких колоній базувався на 

принципах, що діяли і в самій Греції. Відомо, що в V-VII ст. н. е. 

,за часів життя наших пращурів, зокрема, таких слов'янських 

племен як анти, на території України в обігу з'явилися іранські 
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монети. У VII-IX століттях утворився союз племен під назвою 

«Руська земля» з центром у місті Київ [1].  

У ІХ столітті (882 року) виникла Київська Україна-Русь, на 

території якої протягом довгого часу застосовували примітивні 

прийоми обліку, пов'язані зі збором данини та обліком торгових 

оборотів. У період, коли київські князі тільки завойовувати та 

об’єднувати слов'янські племена, населення сплачувало так зване 

«полюддя» - данину шкірами, воском, медом. Пізніше жителі 

були зобов'язані платити данину від «диму», тобто, землі, на якій 

проживали або «рала»-від землі, яку обробляли.Встановлювалися 

і окремі спеціальні податки, такі як «ловчий» - утримання кня-

жого двору під час полювання, мито від торгів у місті тощо [4]. 

Недоторканність приватної земельної власності закріпив 

збірник законів України-Русі «Руська правда» Ярослава Мудрого. 

Власність князя і держави ототожнювались, розмір данини та 

податків не регламентувався, тобто все було в руках князя. Таке 

юридично закріплене господарювання певним чином впливало на 

формування обліку в майбутньому, адже діяв принцип: держава є 

власником всього майна, яке знаходиться в країні, що і зумовило 

необхідність створення єдиного органу, який би регламентував 

порядок ведення облікових записів, підпорядкувавши їх «верти-

кальним» правовим відносинам. Народ віддавав все державі в 

особі князя. Тому найвищу урядову посаду при княжому дворі 

займав дворецький. Основним його завданням був догляд за 

княжим двором і всім княжим майном [1]. 

Ведення обліку в ті часи, в тому числі і облікової роботи, 

знаходилось безпосередньо в підпорядкуванні печатника. Він був 

начальником княжої канцелярії та укладав княжі грамоти, мав на 

збереженні княжу печатку. 

Особливий вплив на розвиток культури, освіти та облікової 

науки в Київській державі мало християнство: створювалися шко-

ли, видавались книги, розвивалась наука, зокрема, математика як 

основа обліку [3, с. 101].  

Так, ідеї української бухгалтерії зародилися в монастирях під 

впливом візантійської наукової думки. В монастирях Київської 
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Русі, а пізніше і Галицько-Волинського князівства здійснювалася 

відповідна підготовка людей, які займались обліком та іншою 

писарською роботою. Також, там була сконцентрована вся науко-

ва думка, відкривались школи, де учні мали змогу навчатись 

веденню обліку і записів. 

Облік в монастирях був організований за принципом каме-

ральної форми. Об'єктами обліку була готівка, доходи, видатки, а 

також дебіторська і кредиторська заборгованість. Суми дебіторсь-

кої заборгованості клієнтів відображалися по дебету, а по кредиту 

- їх внески. В окремих касових журналах реєструвались прибут-

кові та видаткові операції. Але облік не був систематичним. У цей 

період в Україні переважали проста бухгалтерія, хоча вже почали 

з'являтися паростки застосування подвійного запису [2, с. 73].  

В обліку тих часів застосовувався такий принцип: за кожен 

майновий об'єкт повинна відповідати певна особа або група осіб. 

Комірниками при княжому дворі були стольник і ключник. Пер-

ший займався наглядом за княжим столом, контролював зберіган-

ня, оприбуткування та видачу харчів, другий зберігав ключі від 

комор і магазинів [4]. 

Комірники несли матеріальну і кримінальну відповідальність 

за збереження довірених їм цінностей. Винних били, «карали на 

горло», садили на «дибу» за кожну виявлену недостачу. Пропону-

валося навіть, щоб у приміщенні складів до стін прибивати шкіру 

покараних за значну недостачу комірників як попередження для 

новоприйнятих [4]. 

У монастирях був свій порядок розподілу облікових обов'яз-

ків: управителем був келійник, йому підпорядковувались казначей 

і старці. Казначей відповідав за зберігання грошей вів їх облік. 

Старці несли адміністративну і матеріальну відповідальність за 

ведення разових робіт і виданих їм під звіт матеріальних 

цінностей. В деяких монастирях були ще й приказчики, на які 

покладались функції ревізорів [2, с. 74]. 

Література: 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ЦУКРУ 

 

Бережний А. В., 

 студент факультету аграрного менеджменту 

Чухліб А. В., 

канд. екон. наук, доцент кафедри статистики  

та економічного аналізу 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України,  

м. Київ, Україна 

Україна – аграрна країна, яка має потужній виробничо-

ресурсний потенціал, трудові ресурси, сприятливі природно-

кліматичні умові для ефективного функціонування бурякоцукровї 

галузі. Проте, протягом останніх років спостерігаються негативні 

тенденції у забезпеченні цукрових заводів сировиною і, як 

наслідок, зменшується виробництво цукру. 

На сьогодні не втрачає актуальності питання аналітичної 

оцінки ринку цукру, що дозволяє визначити зміну попиту і 

пропозиції цукру в Україні, основних показників діяльності 

бурякоцукрової галузі  в динаміці, виявити чинники, що призвели 

до цих змін, обґрунтувати стратегію розвитку галузі.  
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Таблиця 1 

Динаміка виробництва цукрових буряків і цукру в Україні 

Роки 

Площа 

посіву, 

тис.га 

Урожайність, 

ц/га 

Валовий 

збір, 

тис. т 

Виробництво 

цукру, тис. т 

2010 501 279 13749 1546,2 

2011 532 363 18740 2326,9 

2012 458 411 18439 2143,4 

2013 280 399 10789 1261,6 

2014 331 476 15734 2053,2 

2015 237 436 10331 1459,3 

2016 292 482 14011 1997,0 

2017 316 475 14882 2042,6 

2018 276 509 13968 1753,6 

2019 222 461 10205 1490,0 

 

Динаміка посівних площ, урожайності, валового збору 

цукрових буряків, виробництва цукру в Україні за 2010-2019 рр. 

наведено в табл.1, рис.1. [1]. 
 

 
Рис 1. Динаміка валового збору цукрових буряків і виробництва цукру в 

Україні за 2010-2019 р.р., тис. т 

Посівна площа під цукровий буряк у 2019 р. порівняно з 2010 

р. зменшилась на 55,7%, у порівнянні з 2017 р. – на 29,7%. Валове 

виробництво цукрових буряків зменшилось  13749 тис. т у 2010 р. 

до 10205 тис.т у 2019 р., або на 25,8%; в 2019 р. порівняно з 2017 

р. – на 31,4%. Скорочення посівних площ під цукровий буряк, 
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низька якість сировини привели до зменшення виробництва 

цукру. Так, в 2019 р. вироблено 1490 тис. т білого кристалічного 

бурякового цукру, що порівняно з 2010 р. менше на 3,6%, 

порівняно з 2017 р. – на 27%.  

Найбільшими виробниками білого кристалічного бурякового 

цукру у 2019 р. є Вінницька (399,8 тис. т), Тернопільська (226 тис. 

т) і Полтавська (222,6 тис. т) області. Підприємствами-лідерами з 

виробництва цукру - ПрАТ «ПК Поділля» Крижопілський цукро-

вий завод (171 тис. т), ТОВ «ПК Зоря Поділля» Гайсинський 

цукровий завод (120,8 тис. т) та ТзОВ «Радехівський цукор» 

(108,5 тис. т). 

Експорт цукру за 2018/2019 МР у порівнянні з 2017/2018 МР 

скоротився на 2%, проте суттєвих змін у рейтингу підприємств-ек-

спортерів цукру практично не відбулося. Лідери з експорту цукру - 

ТзОВ «Радехівський цукор» (138,5 тис. т на суму 46,3 млн. дол. 

США), ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» (74,5 тис. т на су-

му 26,6 млн. дол. США) та АТ «Теофіпольський цукровий завод» 

(35,7 тис. т на суму 14,0 млн. дол. США). Основними споживача-

ми українського цукру залишаються країни Азії та Африки. 

Таким чином, розширення посівних площ під цукровий 

буряк, впровадження новітніх технологій вирощування цукрових 

буряків з метою підвищення урожайності та поліпшення якості 

цукросировини, сприятимуть збільшенню виробництва цукру в 

Україні, забезпеченню внутрішнього і зовнішнього ринку цукром. 

Література: 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua  
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Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ЗМІН У МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА ПЕРІОД 2017-2019  РОКІВ 

 

Бойко А.Л, 

студентка економічного факультету 

Запорізький національний університет  

м. Запоріжжя, Україна 

Сучасний світ не стоїть на місці, а весь час розвивається. 

Люди завжди прагнули до удосконалень для кращого та 

зручнішого життя. Економічна сфера не виключення. Вона теж 

має намір змінюватися з часом для більш ефективного результату.  

Ще минулого століття, майже 50 років тому, торгові та інші 

операції між країнами, співробітництво з підприємствами інших 

держав призвели до необхідності створення міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (М(С)БО) та фінансової 

звітності (МСФЗ), які значною мірою посприяли поліпшенню та  

гармонізації фінансової звітності в усьому світі.   

М(С)БО не визначають порядок ведення бухгалтерського 

обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання 

інформації у фінансових звітах.  

Звісно, на сьогоднішній день багато міжнародних стандартів 

зазнали поправки або зовсім припили чинність та були замінені. 

Метою даної роботи є аналіз змін у міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період з 2017 

року по 2019 рік. 

05 жовтня 2017 р. в Україні вступив в силу Закон «Про вне-

сення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких поло-

жень», в якому було затверджено, що сфера застосування міжна-

родних стандартів фінансової звітності відтепер обов’язково по-

ширюється на великі підприємства, що відповідають зазначеним 

в законі критеріям, та на підприємства, що здійснюють діяльність 
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з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. [1] 

Таким чином, роль міжнародних стандартів у веденні обліку на 

українських підприємствах перейшла на новий рівень, головний. 

Протягом всього існування міжнародні стандарти бух галтер-

ського обліку та фінансової звітності зазнавали велику кількість 

значних змін.  Розглянемо лише деякі з них, які мали місце у 2017 

– 2019 рр. 

 2017 року з’являється уточнення до МСФЗ 3 «Об’єднання 

бізнесу» та МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Зокрема, у МСФЗ 

3 тепер вимагає повторно оцінити частки в бізнесі, якщо суб’єкт 

господарювання отримує контроль над таким бізнесом, який є 

спільною операцією. Ця вимога пов’язана з позиціонуванням 

такої угоди як поетапного об’єднання бізнесу. Натомість МСФЗ 

11 уточнює щодо спільного контролю: в тому випадку, коли 

підприємство отримує спільний контроль над бізнесом, що є 

спільною операцією, воно не проводить повторної оцінки раніше 

визнаної частки в цій компанії. [2] 

Незначних удосконалень зазнає М(С)БО 12 «Податки на 

прибуток». Зокрема, з цього стандарту було вилучено параграф 

52B, проте його основну ідею перемістили до параграфу 52А. 

Так, податкові наслідки доходу у формі дивідендів визнають тоді, 

коли визнають зобов’язання виплатити дивіденди. Потрібно 

зазначити, що це твердження застосовують до всіх податкових 

наслідків дивідендів, а не лише до ситуацій, стосовно яких існу-

ють різні ставки податку для розподіленого та нерозподіленого 

прибутку.[2] 

Зміни вносять також і до М(С)БО 23 «Витрати на позики» 

лише в частині витрат на позики, що підлягають капіталізації, і 

безпосередньо стосуються 14 параграфа. Поправки дають уточ-

нення: якщо будь-які конкретні позики залишаються непоганени-

ми після того, як відповідний актив буде готовий до його 

очікуваного використання або продажу, це запозичення стає 

частиною коштів, які суб’єкт господарювання в цілому запозичує, 

під час розрахунку ставки капіталізації на загальні позики.[3] 

З 1 січня 2018 року почав діяти МСФЗ 9 «Фінансові інстру-
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менти», обов'язковий до застосування. Він замінив М(С)БО 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Новий стандарт МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покуп-

цями», починає діяти з 1 січня 2018 року, є обов'язковим до зас-

тосування, витісняє зі сфери користування  М(С)БО 18 "Виручка" 

та М(С)БО 11 "Договори на будівництво". Суб’єкт господарю-

вання повинен застосовувати стандарт до  всіх договорів з 

покупцями, за винятком: 

– договорів оренди, які регулювались М(С)БО 17 "Оренда"; 

– договорів страхування, які регулюються МСФЗ 4 

"Договори страхування"; 

–   фінансових інструментів та інших договірних прав або 

зобов'язань, що їх регулюють МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", 

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ  11 "Спіль-

на діяльність", МСФЗ 27 "Окрема фінансова звітність" і МСФЗ 28 

"Інвестиції в залежні організації та спільні підприємства";  

– немонетарних обмінів між установами спільного напрямку 

діяльності з метою сприяння здійсненню продажу потенційним 

покупцям. Наприклад, договір між двома вугільнодобувними 

компаніями, які домовилися вчасно обмінюватися вугіллям з 

метою задоволення попиту своїх споживачів у різних регіонах. [4] 

МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій» був доповнений 

поясненнями, що відносяться до класифікації та оцінки деяких 

операцій по виплатах на основі акцій. МСФЗ  2 тепер містить 

вимоги до бухгалтерського обліку, пов'язані з умовами переходу 

прав (Вестінга), при яких переходу прав не відбувається, на 

оцінку виплат на основі акцій; додано керівництво по оцінці 

виплат на основі на акцій на нетто-основі, тобто здійснюваних за 

вирахуванням податкових зобов'язань.  

Оновлення зазнав також МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані 

організації та спільні підприємства»: якщо компанія є венчурним 

фондом або аналогічною організацією, вона може здійснювати 

оцінку інвестицій в спільне підприємство або асоційовану 

компанію за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

відповідно до МСФЗ 9. 
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Коректив  до М(С)БО 40 «Інвестиційна нерухомість» 

пояснив переведення нерухомості до категорії інвестиційної 

нерухомості та навпаки. Таке переведення можливий тільки при 

наявності ознак зміни в характері використання об'єкта 

нерухомості. Проте, зміна намірів керівництва з використання 

нерухомості не є свідченням зміни в характері її використання. 

1 січня 2019 року новий МСФЗ 16 «Оренда» вступає в силу, 

а застарілий М(С)БО  17 «Оренда» втрачає силу. Це, ймовірно, 

найбільша зміна, яка має найбільший вплив на фінансову звіт-

ність, а обсяг роботи, необхідний для прийняття цього стандарту, 

може бути досить значний. 

Оновлення МСФЗ 19 «Виплати працівникам» відноситься до 

змін пенсійних програм з визначеною виплатою, таким як зміна 

плану, скорочення і врегулювання виплати. 

МСФЗ 9 вступив в силу з січня 2018 року, але вже після 

першого року застосування з'явилося уточнення. Воно 

відноситься до класифікації певних фінансових активів, а саме 

активів з опціонами на дострокове погашення. 

Фінансові активи слід класифікувати лише за амортизованою 

вартістю лише в тому випадку, коли вони відповідають тесту 

бізнес-моделі і тесту характеристик договірних грошових потоків. 

Однак, коли кредитори генерують кредити з можливістю 

дострокового погашення з негативним відшкодуванням, виникає 

проблема з тим, що грошові потоки за такими кредитами можуть 

не являти собою виплати виключно основної суми боргу і відсот-

кі, і, як наслідок, кредит не буде задовольняти SPPІ-тесту. В резу-

льтаті, всі кредити з аналогічним умовою дострокового погашен-

ня не можуть бути класифіковані за справедливою вартістю.[3] 

Поправка до МСФЗ 9 ввела так зване обмежене виключення 

з правил класифікації, що означає, що аналогічні фінансові активи 

можуть оцінюватися за справедливою вартістю або за справед-

ливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Окрім поправок щодо класифікації фінансових активів з 

можливістю дострокового погашення, ця також роз'яснила 

порядок обліку змін фінансових зобов'язань. 
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Тож, можна прийти до висновку, що стандарти бухгалтерсь-

кого, міжнародні, постійно вивчаються, змінюються, удосконалю-

ються. Кожного року змін зазнають щонайменше 3 міжнародних 

стандарти. Це зумовлено розвитком та змінами економічної 

системи у світі.  

Література: 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України 
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VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.ra-
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2. Газета «Інтерактивна бухгалтерія». // ДП "Преса". – 2019. 
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3. .Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, 
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Бойко Ю.П. 

д.філол.н, проф. 
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та перекладознавства 

Долобанько Н.О. 

студентка  факультету міжнародних відносин 

Хмельницького національного університету  

Розвиток цивілізації супроводжується появою численних 

термінів у різних галузях науки й техніки. Оскільки переважну 

частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, то цілком 

природно, що лінгвісти надають особливого значення дослід-

женню полісемантичних особливостей терміна [1]. 

Метою цієї розвідки є аналіз полісемантичних особливостей 

термінів. 

Термін «полісемія» походить з грецької мови і буквально 

означає «багато знаків» і його абсолютний синонім «багатознач-

ність» є калькою даного слова. Основна причина, що породила 

полісемію у всіх мовах народів, є очевидною, оскільки одно знач-

на відповідність виразу і вмісту в природній мові була б зовсім 

неекономною і створювала б труднощі для носіїв мови в 

користуванні нею. 

Друга причина багатозначності слів природної мови, згідно 

твердженню Ф.А. Литвина, полягає в природі мови як 

інструменту пізнання, який прагне відобразити різноманіття явищ 

навколишнього світу, хоча б в грубо класифікованому вигляді, з 

урахуванням тих зв’язків і відносин, які фіксуються за допомогою 

мови людською свідомістю при віддзеркаленні дійсності. Ці 

зв'язки і відносини призводять до об'єднання двох або декількох 

значень в одному слові. 

Єдиної точки зору на явище полісемії поки не склалося. 

Проте останнім часом в лінгвістичній літературі зустрічається 
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інше розуміння мовної багатозначності, а саме, багатозначність 

розглядається як лінгвістичне явище, що входить в систему 

мовної діяльності і тим самим є законним лінгвістичним об'єктом. 

Що стосується явища полісемії в термінології, то воно 

розглядається як вкрай небажане, і це породжує розбіжність серед 

різних лінгвістичних шкіл.  

Вимоги, що висуваються  до термінів і термінології, були 

сформульовані ще в 30-х роках в працях Д. С. Лотте [2]. Вчений 

довів, що однозначність не виникає сама по собі, а є наслідком, 

або повинна бути наслідком роботи над терміном тих, хто 

створив термінологію.  

Він висунув і обґрунтував наступні вживані до терміну ви-

моги: стислість, однозначність, вмотивованість, простота, узгод-

ження з іншими в термінології термінами, тобто системність. 

Отож, одна з основних вимог, що висуваються до терміну, є 

його однозначність. Проте, на практиці воно далеко не завжди 

повністю реалізується. 

 Щодо багатозначності терміну в сучасному мовознавстві 

існують протилежні точки зору. Одні вчені вважають, що в 

термінології таке явище, як полісемія, однозначно виключено, в 

той же час ряд інших лінгвістів навпаки допускають наявність 

багатозначності. Проте останнім часом вважається, що полісеман-

тичність властива термінам не менш, ніж загальнолітературним 

словам. 

Полісемія економічних термінів в англійській мові відбиває 

поглиблення, уточнення і розвиток спеціальних знань. 

Полісемічний термін своїм змістом диференціює чимраз глибше 

розуміння природи речей, створюючи основу для здійснення 

процесів поступового переосмислення елементів термінології, що 

відбивається у їхній семантичній структурі. Полісемія 

економічних термінів в англійській мові розвивається на основі 

наступних метафоричних і метонімічних зв’язків між лексико-

семантичними варіантами термінологічної одиниці:  

- процес і його результат collection збір податків > 

надходження податкових платежів; 
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- функціональний перенос allowance податкова пільга для 

фізичних осіб  > податкова пільга для юридичних осіб; 

- факт/подія – документ assessment оцінка (прибутку/ 

нерухомості) з метою оподаткування > документ, що фіксує 

таку оцінку; 

- рід – вид capital levy податок на капітал > особливий 

(додатковий) податок на капітал (коли країна у скрутному 

становищі, у стані війни тощо); 

- вмістище – вміст tax bracket ставка, за якою оподатко-

вують доходи на певному рівні > група/категорія платників 

податків відповідно до доходу тощо. 

Все більше лексики, пов'язаної з банківською і фінансовою 

сферою, входить в повсякденне життя, що пов'язано з розширен-

ням послуг, що надаються населенню: пенсійний внесок, банків-

ські перекази, обмін валюти, розрахунок організацій співробітни-

ками, де банк виступає посередником, видача населенню позик і 

кредитів; вся велика група населення є власниками цінних 

паперів і акцій. Таким чином, всі прошарки сучасного суспільства 

включені у фінансові відносини, де банківські послуги відіграють 

головну роль. У зв'язку з цим лексика населення доповнилася 

новими словами, які раніше використовувалися виключно в 

банківській сфері. Так, напр.: 

account – рахунок; розрахунок; звіт, звітна доповідь; оцінка, 

повідомлення; 

fee – гонорар; винагорода; плата; внесок; збір, мито; 

платити гонорар (платню); наймати; давати хабар; 

fiscal –збирач податків; фінансовий інспектор; фіскальний; 

фінансовий; 

market – ринок; збут; продаж; торгівля; ціна; курс; 

вигода; важливість; торговельний баланс; користь; 

звітність; 

stock – інвентар; товар; склад; основа; основний капітал; 

акції; фонди; сировина. 

rate – розмір, норма; ставка, курс, такса; ціна, оцінка; темп, 

швидкість; пропорція, відсоток; коефіцієнт, показник, ступінь; 
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місцевий податок, комунальний податок; оподатковувати; 

підраховувати. 

authority – влада; повноваження; сфера компетенції; коло 

обов’язків; орган, управління; відділ; адміністрація, начальство; 

вага, вплив; значення;  

bond – боргове зобов’язання; застава; митна застава; 

поручитель; договір; зобов’язання; заставляти майно; залишати 

товари в митниці (до сплати мита); випускати облігації; 

Отже, враховуючи той факт, що термін – це динамічний 

елемент, який функціонує в живій мові і постійно змінюється, то 

трактування однозначності терміна вимагає відсутності лексико-

семантичних процесів у термінології, тобто синонімії, омонімії, 

полісемії [3, c.115]. Але ж полісемія економічних термінів в 

англійській мові відбиває поглиблення, уточнення і розвиток 

спеціальних знань. Полісемічний термін своїм змістом диферен-

ціює чимраз глибше розуміння природи речей, створюючи основу 

для здійснення процесів поступового переосмислення елементів 

термінології, що відбивається у їхній семантичній структурі. 

Взаємний вплив загальнорозмовної і спеціальної лексики виража-

ється в тому, що остання запозичила у першої велику частину 

свого складу, по-новому комбінуючи і переосмислюючи матеріал, 

але потім, у свою чергу, повертає низку слів в їх нових значеннях.  
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Сучасний стан синтаксичних досліджень характеризується 

широким розгалуженням напрямів синтаксису. Нині все більшою 

популярністю користується комунікативний напрямок розвитку 

синтаксичної науки. 

Комунікативний синтаксис спрямований  на динамічний бік 

мовленнєвих одиниць – висловлень, на особливості їхнього акту-

ального членування в конкретних  комунікативних ситуаціях, на 

встановлення мовленнєвих варіантів речень, комунікативної 

парадигматики, особливостей модальності й перформативності 

ролі порядку слів й інтонації у формуванні змісту висловлень 

тощо. До того ж комунікативний синтаксис оперує поняттями 

диктумної інформації та модально-комунікативної, яка проекту-

ється на роль суб’єктивно-прагматичних чинників, пов’язаних з 

особою мовця [14,  с. 455]. 

  Метою статті є встановлення комунікативної структури 

речення в лексико-граматичному аспекті.  

Актуальне членування речення  належить до специфічних 

властивостей речення і виражає його комунікативну сутність. 

Проблемою актуального членування  займалися досить давно. 

Фундаментальними для вивчення цієї проблеми були праці 

В.Матезіуса [9] і Ш.Баллі [2]. Надалі питання вивчається такими 

дослідниками, як І.П.Распопов, К.Г.Крушельницька, Н.Д.Арутю-

нова, І.І.Ковтунова,  В.О.Звєгінцев та ін. [12; 8; 1; 7; 4]. На 

сучасному етапі  опрацюванням  цієї теорії плідно займається  
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Г.О.Золотова  [5; 6]. Однак до цих пір питання про актуальне 

членування речень залишається одним із найменш розроблених, 

що створює передумови для його подальшого дослідження.  

Комунікативна перспектива  окремого речення  це – «розгор-

тання висловлюваного у реченні повідомлення  у певному 

напрямку у відповідності до того про що і що саме у ньому пові-

домляється.  При цьому мається на увазі не просто лінійний 

порядок словесних форм, які утворюють конструктивний склад 

речення, а те особливе, установлене лише на комунікативно-

синтаксичному рівні співвідношення його компонентів, яке у 

сучасній лінгвістичній літературі отримало назву актуального або 

комунікативного членування речення» [12, с.55]. 

Комунікативне членування речення – це деяке універсальне, 

позамовне явище, яке накладається на мовні структури, які утво-

рюють одиниці мовлення (тексту), на його мінімальну одиницю – 

речення – і на максимальну його одиницю – надфразову єдність. 

Воно не відноситься до системи мови, немає власного мовного 

смислу і власних засобів свого вираження. Воно належить мов-

ленню і визначається комунікативним завданням суб’єкта, який 

говорить, відображає певний ракурс  уявлення мовця про явища 

навколишнього світу і його бажання викликати у свідомості 

слухача таке ж уявлення. Для цього у тексті комунікативне 

членування використовує мовні засоби – лексичні та граматичні 

[13, с. 17].   

Кожна мова володіє своїми формальними можливостями для 

маркування членів речення: предиката, суб’єкта і об’єкта (чи 

об’єктів). Уже у відношенні суб’єкт↔предикат або ж суб’єкт↔ 

предикат↔об’єкти задається певна смислова перспектива і є 

передумови для лінійного розгортання речення [15, с.162]. 

На наступному етапі формування речення здійснюється його 

актуалізація, тобто подальша прив’язка до описуваного у ньому 

факту дійсності і до мовленнєвої ситуації, де відбувається відпо-

відний акт висловлювання (комунікативний акт). Відбувається 

подальше впорядкування призначеної для передачі смислової 

інформації. Для  того щоб  певний  компонент  висловлення  став  
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ідеєю  комунікації,  його  необхідно  поставити  в  такі  умови,  які  

виявляли  б  цей  компонент  як  рему.  Таке  пристосування  

речення  до  вимог  конкретної  мовленнєвої  конситуації по суті і 

є комунікативною структурою в лексико-граматичному аспекті 

або ж актуалізацією [10, с. 29].   

При цьому комунікативними ланками можна вважати: ТЕМУ 

(ВИЗНАЧЕНЕ, ДАНЕ), а також РЕМУ (ТОПІК, ФОКУС 

КОНТРАСТУ, ФОКУС ЕМПАТІЇ).  

ТЕМА, виступаючи як компонент конситуатитвно зумовле-

ного релевантного речення, співвідноситься з тим елементом 

конситуації, який представляється вже відомим, такий що 

присутній  у свідомості мовця, і за його переконанням, не вимагає 

особливих пояснень. Висловлювання  будується з тим, щоб 

повідомити про дане щось НОВЕ (РЕМУ), щоб внести якісь зміни 

до свідомості слухача. Вираженням даного можуть слугувати 

будь-які слова чи словосполучення, які називають факт, предмет, 

особу, дію, ознаку тощо, вже  згадані у передтексті чи такі, що 

підказуються конситуацією. Порівняймо (тут підкреслені 

конституенти, які іменують дане):  

He entered the University. The University appeared to be a new 

world for him. He was greatly impressed by it. I have read an 

interesting novel by Ernest Hemingway. I borrowed it in the library. 

Отже,  щоб  актуалізувати  поняття, або прописати комуніка-

тивну структуру речення  треба  його  індивідуалізувати,  а  це  

означає     «одночасно  локалізувати  його  і  визначити  кількісно» 

[2, с.  89.  Запрограмовані  на  віртуальному  аспекті  одиниці  під  

час  актуалізації    індивідуалізуються  і  співвідносяться  із  ситуа-

цією.  А  отже,  процес  актуалізації,  як  зазначає  А.П.Загнітко,    

включає  номінацію  (як  лексичне  наповнення  семантико-син-

таксичних  структур  речення  і  референцію  імен)  і  предикацію  

(як  акт  співвіднесення  віртуального  речення  з  комплексом  

морфологічних  і  лексичних  засобів)  [3, с. 310]. Саме тому, 

виходячи із сказаного вище комунікативна структура речення на 

лексико-граматичному рівневі включає: номінацію  (лексичний 

аспект) та предикацію (граматичний аспект). Обидві ланки 
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пов’язані між собою, як рамка та її  заповнення смислом, який 

тим або іншим чином актуалізується. А це у свою чергу сприяє 

зв’язності тексту, що окреслює перспективу для подальших 

досліджень у цьому руслі. 
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Заголовок – це  ключ до матеріалу і його частина, фактично – 

перше речення. Із заголовка починається читання, від нього 

залежить, продовжуватиметься читанні чи ні. Тим не менш 

проблеми із заголовками дуже поширені: вони неправильно 

пишуться, формулюються тощо. Заголовок – це концепт у 

скомпресованому вигляді.  

Спектр функцій, що виконує заголовок мікротексту-

повідомлення, залежить від його структурної організації. 

Метою цієї розвідки є опис можливої структури заголовків. 

Структурна організація заголовку може бути репрезентована 

такими моделями: односкладні, двоскладні (поширені, непоши-

рені), складні, еліптичні, сегментовані речення та ізольовані 

підрядні речення. 

Односкладні речення широко вживаються у заголовках 

журнальних мікротекстів-повідомлень, оскільки вони виражають 

думку в максимально стислій формі, що привертає увагу та 

зосереджує читача на найголовнішому у повідомленні. До 

заголовків, виражених односкладними реченнями, відносяться: 
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а) номінативні заголовки, ядерний компонент яких вираже-

ний іменником: Saddam’s Private Disneyland (Sept 27, 2019); An 

Unforgettable Birthday (Dec 3, 2019). 

б) віддієслівні заголовки, ядерний компонент яких є інфіні-

тивом (Vinf): To Sue or Not to Sue (Nov 12, 2019). Частіше вжива-

ються поширені інфінітивні моделі: How to Test Those Nukes? 

(March 23, 2008); Where to Find Ready Cash on Rodeo Drive (Nov 

29, 2019). 

Аналіз заголовків, виражених двоскладними реченнями, 

проводимо з позицій конструктивного синтаксису. Елементи, які 

входять до складу ядерного речення, зберігають свої незмінні 

граматичні та лексико-семантичні характеристики. Так, заголовок 

Gentlemen Prefer Brunettes (Jan 3, 2019) виражений двоскладним 

непоширеним реченням, єдність елементів якого забезпечується 

обов’язково-дистрибутивними відношеннями між його елемен-

тами: “підмет – дієслово-присудок − прямий додаток”. 

Поширення ядерного речення досягається шляхом відповід-

них синтаксичних процесів, найбільш типовим з яких для 

заголовків журнальних мікротекстів-повідомлень є розгортання. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що відношення між 

елементами розгортання можуть бути: 

а) атрибутивними: The Golden Years Begin (July 27, 2018); 

б) адвербіальними: Merrily We Stroll Along (May 10, 2019). 

Атрибутивні та адвербіальні відношення між елементами 

речення зумовлюють поєднання інформативної та оцінної 

функцій, оскільки атрибутивні елементи вказують на ознаки, а 

адвербіальні − на характер висвітлюваних подій. 

Кількість предикативних центрів, які наповнюють заголовки, 

виражені складними реченнями, зумовлюють їхній інформацій-

ний потенціал та виконувані ними функції. Інформативна функція 

є домінуючою, яка може поєднуватися з оцінною, спонукальною 

або інтригуючою залежно, наприклад, від типу підрядного речення. 

Серед заголовків, виражених складними реченнями, 

зустрічаються такі типи: 

а) складносурядні речення: 
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− безсполучникові: Boy Bands Go Bust, Civilization Is Saved! 

(July 23, 2019); 

− сполучникові: Is It Just Us, or Is It Hot in Here? (Nov 6, 2020); 

б) складнопідрядні речення: 

− з підрядним з’ясувальним: I Thought You’d Never Ask! (Oct 30, 

2020); 

− з підрядним означальним: Hi, Is Someone Who Has an Opinion 

Home? (Sept 25, 2020). 

− з підрядним обставинним часу: When I Grow Up, I Wanna Be 

Boba Fett (June 7, 2019); 

− з підрядним обставинним умови: Till We Build It, You Can’t 

Come (July 30, 2019); 

в) складносурядне з підрядністю: It’s Our Party and We’ll Fish 

If We Want To (Aug 7, 2020). 

Для того, щоб зробити заголовок більш ємним та емоційним, 

журналісти використовують еліптичні конструкції, наближені 

за будовою до розмовних: а) еліпсис допоміжного дієслова: Brazil 

Burning (March 30, 2018) → Brazil Is Burning; б) еліпсис дієслова-

зв’язки: One Man Down (Dec 14, 2018) → One Man Is Down. 

Еліпсис допоміжного дієслова або дієслова-зв’язки у 

заголовку привертає увагу читача, а опущений елемент легко 

встановлюється ним із змісту та граматичної форми заголовка. 

Дещо складніше встановити еліпсис підмета, коли заголовок 

виражається іменником з прийменником: Out of Vogue (March 23, 

2018); In the Shadow Of Osama (Nov 19, 2019); Ving: Not Showing 

Their Age (Dec 10, 2019); Ven: Imprisoned (March 30, 2019); Adj.: 

Undiplomatic (Sept 27, 2019). Для того, щоб встановити вилучений 

елемент, читач змушений звернутися до всього тексту. 

Таким чином, еліптичні речення у заголовках журнальних 

мікротекстів-повідомлень зумовлюють поєднання інформативної, 

оцінної та інтригуючої функцій, оскільки зазначені заголовки 

здатні лаконічно виражати думку, а елімінація певних елементів 

створює інтригу для читача й стимулює його інтерес до тексту. 

Використання лише інформативно необхідних елементів у 

заголовку призводить до необхідності його членування на 
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частини, що зумовлює використання сегментованих 

конструкцій: Sudan: The Factory Fights Back (June 7, 2019); Still 

Secret: The KGB’s Oswald File (July 23, 2019); The Earth: 6 Billion 

and Still Growing Strong (Oct, 30 2020). Сегментованим конструкт-

ціям властива надзвичайна лаконічність та змістовна ємність, що 

визначає домінуючу роль інформативної функції, яка може 

поєднуватися з оцінною. 

Характерною рисою заголовків, виражених ізольованими 

підрядними реченнями, є компактність, а також уживання сполу-

чників і займенникових прислівників, які спрямовують читача на 

певне тлумачення змісту. Ізольовані підрядні речення як заголов-

ки містять лише ті елементи, які семантично складають необхід-

ний мінімум висловлювання: When the Shooting Stops(Dec 09,2020). 

Таким чином, структура англомовного заголовка покликана 

концентрувати увагу читача на важливих подіях. Якнайвдаліше 

таке фокусування може відбуватися за рахунок односкладних 

речень (номінативних, віддієслівних тощо). Саме тому речння із 

такою структурою домінують у заголовках. 
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м. Одеса, Україна 

Суттєві зміни в економічному стані України стали ознаками 

сучасного життя, де зовнішні зв’язки країни гостро позначаються 

на етапах розвитку економіки та суспільства в цілому. Нині 

майже всі сфери діяльності в країні беруть участь у пошуку 

шляхів докорінної трансформації напрацьованого досвіду 

зовнішньоекономічній діяльності. Епідеміологічні обмеження 

поставили перед світом нові питання і ризики суб’єктам 

господарювання, саме через це держава має приділяти більше 

уваги розвитку зовнішньої торгівлі, експортних та імпортних 

операцій між країнами світової спільноти та вдосконалювати 

механізм митного адміністрування зокрема. Варто зазначити, що 

митна система й митні платежі є найважливішими атрибутами 

держави і суспільства, без яких не можливо уявити їх ефективне 

функціонування та успішний розвиток.  

Митна служба, яка регулює зовнішньоторговельний обіг, 

адмініструє справляння мита, акцизного податку і податку на до-

дану вартість (митні платежі), і як інструмент протекціоністських 

заходів виконавчої влади сприяє захисту економічної безпеки 

держави, тим самим вона є одним «з базових інститутів будь-якої 

економіки» [1, с. 8]. Згідно із ст. 544 Митного кодексу України 

(МКУ) призначенням митних органів є створення сприятливих 

умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпе-

чення безпеки суспільства, захист митних інтересів України [2]. 
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Митне законодавство не містить таких понять, як митне 

регулювання, митне адміністрування, а визначає зміст та сутність 

державної митної справи, яка включає в себе встановлені умови і 

порядок переміщення товарів через митний кордон України, 

здійснення митного контролю та митного оформлення цих 

товарів, застосування до них засобів тарифного та нетарифного 

регулювання, порядок сплати митних платежів, збирання 

статистичної інформації і ведення баз даних, Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), 

обмін митною інформацією [2]. Враховуючи дискусійність 

зазначеного питання та думку вітчизняних вчених – фахівців 

митної справи, це також можна вважати сутністю митного 

регулювання, оскільки всі складові даного визначення в своїй 

основі є регулюванням переміщення товарів через митний кордон 

та інших питань, пов’язаних з ним. Також визначено й основні 

завдання, покладені на митні органи в ході здійснення державної 

митної справи: забезпечення застосування, неухильного дотри-

мання та запобігання невиконанню вимог законодавства України 

з питань державної митної справи; здійснення митного контролю 

та виконання митних формальностей щодо товарів, що перемі-

щуються через митний кордон, за допомогою технічних засобів 

контролю; аналіз та управління ризиками з метою визначення 

форм та обсягів митного контролю; здійснення контролю за 

дотриманням встановлених законодавством заборон та обмежень 

щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон; 

запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями 

митних правил; впровадження, розвиток та технічне супровод-

ження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем і технологій в державній митній 

справі, автоматизація митних процедур та здійснення визначених 

законодавством інших повноважень. Тому ми вважаємо за 

можливе використовувати поняття митного регулювання і 

державної митної справи як рівнозначні. При цьому розглянемо й 

митне адміністрування як особливий управлінсько - розпорядчий 

процес, що здійснюється за допомогою певного механізму, який 
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являє собою сукупність заданих цілей, виконуваних функцій, 

принципів та використовуваних методів, які взаємодіючі впли-

вають на підвищення ефективності функціонування цілої системи 

митного адміністрування (управління) в митній справі.  

Прагматизм механізму митного адміністрування забезпечу-

ється завдяки цілісності комплексу взаємообумовлених та 

взаємопов’язаних процесів, які є функціональними складовими 

митного адміністрування на конкретних етапах митного 

контролю і митного оформлення товарів, що регламентують 

виконання обов’язків, застосування прав як суб’єктів ЗЕД, так і 

митниць Держмитслужби. 

У практичній площині це наступне. Облік суб’єктів ЗЕД 

(декларантів). За статистичними даними Держмитслужби України 

станом на 30.07.2020 Реєстр лише підприємств, яким надано 

дозвіл на провадження митної брокерської діяльності обліковує 

7000 суб’єктів ЗЕД [3]. 

Перевірка правильність класифікації товарів, заявлених для 

митних цілей згідно з УКТ ЗЕД, країни походження, складових 

митної вартості товарів та обраний метод її визначення. 

Справляння митних платежів: нарахування та облік митних 

платежів у відповідності до обраного митного режиму; моніто-

ринг повноти і своєчасності їх сплати з використанням автомати-

зованої системи аналізу та управління ризиками. Прогнозно - 

аналітична робота з питань фіскального потенціалу (надходження 

митних платежів); контрольні дії та заходи щодо своєчасності 

виставлених податкових повідомлень з доплати митних платежів. 

Виконання митних формальностей із застосуванням профілів 

ризику щодо товарів та транспортних засобів під час проведення 

митного контролю і митного оформлення (форматологічний 

контроль документів та заявлених відомостей; митний огляд, 

відбір проб та зразків товарів для митної експертизи; перевірка на 

автентичність наданих декларантом документів). 

Надання послуг інформаційного сервісу; масово-роз’ясню-

вальна, консультативна робота серед суб’єктів ЗЕД; пост-митний 

аудит (документальна перевірка). Однак, механізм митного 
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адміністрування має бути гнучким до внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що впливають на ЗЕД. Стратегія його вдосконалення 

має формулювати не тільки загальні та конкретні цілі й напрямки 

управлінської діяльності митних органів, а й передбачати дієві 

форми контролю за процесом реалізації та досягнутим резуль-

татом. Це, в свою чергу, потребує долучення в механізм митного 

адміністрування нових видів оцінювання. Зокрема, йдеться про 

етапи оцінювання, завдяки якому слід зважено проаналізувати 

ресурси, виконавців, результати пост-митного аудиту, об’єктивні 

та суб’єктивні чинники впливу, що дозволяють обирати прагма-

тизм моделі системи митного адміністрування в митній справі 

України. Таке передбачає оцінювання (індикатори ризиків) на 

етапах проведення митного контролю, завдяки якому аналізують-

ся переваги, недоліки та помилки в здійсненні управлінської 

роботи та обираються заходи щодо нейтралізації ризиків. Вико-

нання всіх напрямків управлінської діяльності митних органів 

передбачають використання конкретних облікових, соціальних, 

аналітичних та контрольних методів застосування на практиці. 
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Проблематика ієрархії джерел міжнародного права має 

важливе значення як для теорії, так і для практики міжнародного 

права. Розуміння їх юридичної природи, особливостей та 

співвідношення є необхідним для дослідження міжнародного 

права та всіх його інститутів. У практиці міжнародного права 

постійно виникають проблеми, пов’язані із невизначеністю 

ієрархії джерел міжнародного права, та відсутністю розуміння 

того, яке джерело має вищу юридичну силу. Такі проблеми 

суттєво впливають на ефективність дії норм міжнародного права. 

В умовах посилення взаємодії між державами та зростання ролі 

міжнародного права ця проблема стає особливо актуальною. 

Дослідженням ієрархії джерел міжнародного права займа-

лось багато науковців, зокрема Київець О.В., Лукашук І.І., 

Мережко О.О., Щокін Ю.В. та ін. Проте, серед них немає єдності 

підходів щодо системи джерел міжнародного права та їх ієрархії. 

На сьогодні в міжнародному співтоваристві виникає необхід-

ність визначення ієрархії джерел міжнародного права, значення 

якої полягає насамперед у можливості визначити їх місце та роль 

у системі міжнародного права. Кількість міжнародно-правових 

норм постійно збільшується, відбувається їх видозмінення, досить 

активно з’являються та накопичуються норми м’якого права, які 

регулюють все ширшу сферу міжнародних відносин, проте, їх 

застосування ускладнюється невизначеністю їх місця в системі 
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джерел [1, с. 144]. В практичному аспекті невизначеність ієрархії 

впливає на відсутність у суб’єктів міжнародного права розуміння 

того, яку саме норму якого джерела варто застосовувати для 

врегулювання конкретних відносин.  

Одним із способів, який намагаються застосувати для 

вирішення вищевказаної проблематики, є концепція, згідно з 

якою ієрархія джерел відображена у порядку їх згадування у 

статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945 р. 

Відповідно до такого підходу джерела поділяться на основні: 

міжнародні конвенції, міжнародний звичай, загальні принципи 

права та додаткові: судові рішення й доктрини, а також 

односторонні акти держав та акти м’якого права [2]. Головною 

відмінністю цих видів між собою є те, що допоміжні джерела не є 

результатом волі суб’єктів міжнародного права, а тому не 

створюють норм права, проте вони відіграють важливе значення 

при тлумаченні та застосуванні основних джерел. Такий підхід 

має досить велику кількість прихильників. Ідея стосовно ієрархії 

джерел з’явилась ще задовго до прийняття вказаного міжнарод-

ного акту. Зокрема, під час роботи над проектом Статуту у 1920 

році неодноразово вносились пропозиції щодо закріплення не 

лише переліку джерел, але й чіткого визначення їх співвідношен-

ня. Такі ідеї висував делегат від Бельгії барон Е. Дескампс, який 

пропонував, щоб судді під час вирішення міжнародних спорів 

користувались джерелами міжнародного права в тому порядку, 

який буде закріплений [3, с. 306]. За підсумками обговорення 

проекту у статті, що закріплювала джерела міжнародного права 

дійсно містилось формулювання, що вказані норми мають 

застосовуватись у такому порядку. Проте, в остаточній редакції 

статті 38 положення про порядок застосування джерел не 

містилось [4, с. 247]. 

Якщо співвідношення основних та допоміжних джерел є 

цілком зрозумілим та очевидним, то ієрархія основних джерел 

між собою викликає численні дискусії та піднімає проблему 

невизначеності порядку їх застосування. Активно обговорюється 

пріоритет звичаю над договором і навпаки. Для того, щоб 
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з’ясувати першість того чи іншого варто звернутись до практики. 

Зокрема, у консультативному висновку в справі про юрисдикцію 

Європейської Дунайської комісії на ділянці між Галацом і 

Браїлою (1927 р.) Постійна палата міжнародного правосуддя 

дійшла висновку, що, незважаючи на відсутність відповідних 

повноважень в міжнародних договорах, які регулюють діяльність 

Європейської Дунайської Комісії, вона має необхідні юрисдик-

ційні повноваження на зазначеній ділянці Дунаю на підставі 

практики, що склалася у звичай, визнаний всіма заінтересованими 

сторонами. Схожим є висновок у справі про Вільне місто Данциг 

і Міжнародну Організацію Праці (1930 р.), де Постійна палата 

з’ясовувала право Данцига, міжнародні відносини якого на 

підставі Версальського договору 1919 р. і Паризького договору 

між Польщею та Данцигом 1920 р. контролювала Польща, 

виявити самостійну волю і вступити до МОП. Постійна палата не 

знайшла чіткої вказівки на це право у зазначених договорах, але 

констатувала його наявність з «практики, що, як зараз видається, 

добре усвідомлюється обома Сторонами, яка поступово сформу-

валася на основі рішень Верховного Комісара і відповідних угод і 

договорів, укладених між сторонами під егідою Ліги» [5, с. 286-

287]. Таким чином, наведені справи можна розглядати як 

пріоритет звичаю над договором та його застосування у випадку 

наявності прогалин у договірному регулюванні між суб’єктами 

міжнародного права. 

Можна констатувати станом на сьогоднішній день, що 

міжнародний договір має низку переваг у порівнянні із звичаєм, 

зокрема є чітко сформульованим, зручним у застосуванні, уклада-

ється в письмовій формі. У міжнародній практиці трапляються 

випадки, коли за наявності договірного та звичаєвого регулюван-

ня перевага все таки віддається першому, проте звичаєва норма не 

поглинається договірною, а залишається функціонувати окремо. 

Такий теоретичний висновок був підтверджений у практиці 

діяльності Міжнародного суду ООН у справі Нікарагуа проти 

США. Суть справи полягає в тому, що останні фінансували 

«контрас», який вів партизанську війну в Нікарагуа [6, с.207].  
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Ми вважаємо, що і договір, і звичай потребують особливої 

уваги як джерела міжнародного права, проте говорити про 

перевагу одного з них над іншим за відсутності чітко визначеної 

ієрархії недоцільно, оскільки кожне з цих джерел має власні 

переваги та недоліки, вони переплітаються, при цьому  договори 

можуть відображати вже існуючи норми звичаю таким чином 

перетворюючи їх.  

Нормативно невизначеним є питання і щодо місця принципів 

в системі джерел міжнародного права. Якщо виходити із порядку, 

закріпленого Статутом Міжнародного Суду ООН, то вони займа-

ють третє місце, проте з цим важко погодитись, оскільки на сьо-

годні в міжнародній спільноті визнається безумовний пріоритет 

загальних принципів міжнародного права. Дійсно, вони не 

можуть з функціональної точки зору бути першим джерелом, на 

яке посилатиметься, скажімо, Міжнародний Суд ООН при вирі-

шенні конкретного спору через власну абстрактність та широту 

тлумачення. Проте, принципи мають посідати і фактично посіда-

ють домінуюче місце в системі джерел будь якої системи права, 

що підтверджується низкою фактів. По-перше, основні принципи 

сучасного міжнародного права є загальновизнаними, тобто 

закріпленими на міжнародному рівні і жоден суб’єкт не може 

заявити про їх невизнання, на відміну від договору та звичаю. По-

друге, вони є універсальними, а тому мають дотримуватись усіма 

державами, на відміну від договору, який виконується лише його 

сторонами та лише для них є зобов’язуючим. По-третє, загальні 

принципи міжнародного права виступають критерієм законності 

всієї системи міжнародно-правових норм, тобто міжнародно-пра-

вові договори та звичаї мають відповідати принципам, інакше 

вони можуть бути визнані нікчемними та не зможуть породжува-

ти жодних правових наслідків. Основні принципи не можуть бути 

змінені умовами договору, змінити їх може лише новий принцип. 

По-четверте, норми jus cogens є основою та фундаментом міжна-

родного правопорядку, оскільки застосовуються у випадку 

наявності прогалин та можуть бути закріплені як в міжнародно-

правовому договорі, так і в міжнародно-правовому звичаї.  
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Отже, враховуючи наведене, можна говорити про те, що 

принципи міжнародного права знаходяться в ієрархії вище, ніж 

міжнародний договір та звичай. Щодо останніх, то виділити пере-

важний з них досить важко, але, враховуючи те, що останнім 

часом зростає роль договору як способу врегулювання міжнарод-

них відносин, то доцільно його поставити на друге місце, а звичай 

відповідно на третє. Враховуючи те, що в міжнародному праві діє 

диспозитивний метод правового регулювання, ми вважаємо, що 

встановлювати чітку універсальну ієрархію джерел між собою (за 

виключенням безумовного примату принципів міжнародного 

права) є недоцільним, оскільки суб’єкти мають змогу самостійно 

обирати яке джерело безпосередньо застосувати до конкретних 

правовідносин. Проте, повна відсутність ієрархічного елементу 

призводить до хаосу та невизначеності за наявності прогалин і 

колізій, особливо, у спірних ситуаціях. Тому, цілком очевидно, 

що елементи ієрархії мають бути наявними в системі міжнародно-

го права, тим більше, враховуючи тенденцію до збільшення 

кількості та виникнення нових форм джерел. Також варто зазна-

чити, що на сьогодні закріплення ієрархії джерел міжнародного 

права є неможливим через невизначеність поняття джерела між-

народного права самого по собі, відсутність єдиного та обґрун-

тованого нормативно визначеного підходу до системи та прак-

тичні проблеми їх застосування. Можливо у майбутньому, після 

вирішення цих базових проблем, суб’єкти міжнародного права на 

основі взаємопогодження зможуть впорядкувати й ієрархію 

джерел та суміжні із цим проблеми. Вирішення цього питання 

має характеризуватися трансформацією відповідної доктриналь-

ної позиції у нормативну та відображення її на рівні універсальної 

міжнародно-правової норми. 
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Згідно статистики ВООЗ кожного року на гострі лейкози 

припадає близько 1-2 % серед усіх злоякісних новооутворень. 

Хворіють люди різних вікових категорій, але у дорослих гострий 

мієлолейкоз зустрічається з частотою 80%, у дітей навпаки- 

лімфолейкоз складає до 90-та %. Тому випадок гострого мієлоїд-

ного лейкозу у дитячому віці є рідкісним і спорадичним. Для 

розвитку такого захворювання необхідно мінімум 2 генетичні 

порушення, які стосуються мієлопоезу.  У такому випадку лікар 

повинен детально вивчити сімейний анамнез, бо є висока віро-

гідність, що гострий мієлолейкоз перебігає у складі спадкових 

синдромів, таких як анемія Фанконі, нейрофіброматоз і спадкова 

тяжка нейтропенія. В патогенезі цих захворювань важливу роль 

відіграють гени, які відповідають за елімінацію пухлинних клі-

тин, репарацію ДНК і регуляцію активного синтезу попередників 

мієлопоезу. 

Проте, особливої уваги заслуговують  спадкові тромбоцито-

пенії. Це група, яка налічує близько 30-ти захворювань, виникає 

внаслідок мутації в геномі людини і характеризується відносно 
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легким перебігом. На сьогоднішній день відомо більше ніж 20 

генів, дефект яких може викликати геморагічні ускладнення. 

Мутація одних підвищує ризик розвитку злоякісних ново-

утворень крові, інших- ниркової недостатності, ураження органу 

зору і слуху. Найбільш вивченими є спадкові тромбоцитопенії зі 

схильністю до розвитку гострих лейкозів, асоційовані з  

мутацією гена RUNX1, ETV6 і ANKRD26. Клінічно вони 

проявляються класичним геморагічним синдромом: частими 

носовими кровотечами,  крововиливами у м’які тканини і 

внутрішні органи, тривалими кровотечами після екстракції зуба, 

а у жінок- метрорагіями. Інколи у хворих може розвиватися 

постгеморагічна анемія. Крім того, близько у 30-50-ти % 

уражених у зрілому віці діагностують гострий лейкоз. У 

більшості хворих тромбоцитопенія перебігає у легкій або 

середньотяжкій формі, кількість і розмір тромбоцитів у кожного 

хворого може  суттєво відрізнятися, проте зазвичай спосте-

рігається нормотромбоцитоз або мікротромбоцитоз, в мієло-

граміізольоване ураження мегакаріоцитарного паростка. Доведе-

но, що існує варіабельність нормального діапазону кількості 

тромбоцитів, яка пов'язана з гендерними, віковими та етнічними 

характеристиками. У здорових людей це вважається фізіологіч-

ним зниженням кількості тромбоцитів. А тому потрібно 

ретельно оцінювати клінічну картину і анамнез пацієнта. Відсут-

ність випадків геморагічного синдрому в сімейному анамнезі не 

виключає на 100% спадковість як етіологічний чинник, так як це 

може бути первинний випадок de novo. 

До сприяючих гострому лейкозу факторів, які можуть під-

вищувати ризик його розвитку при сімейних тромбоцитопеніях, 

ми можемо віднести іонізуюче випромінювання, онкогенні віруси 

(Епштейн-Барра, герпесвіруси), метаболічні порушення, гормо-

нальний дисбаланс та імунодефіцитні стани,. 

Згідно з сучасними дослідженнями, які були проведені в цій 

сфері, було виявлено, що тип успадкування патології аутосомно-

домінантний, а дефектний ген RUNX1, який відповідає за ризик 

розвитку і ступінь вираженості  гострого лейкозу, знаходиться на 
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довгому плечі 21-ї хромосоми . Він кодує білок, який бере участь 

у регуляції кровотворення, а саме проліферації і диференціації 

клітин крові. Також він відповідає за експресію легкого ланцюга 

міозину тромбоцитів і забезпечує нормальне їх функціонування. 

Варто зазначити, що  це може бути причиною схильності до 

гострих лейкозів дітей з синдромом Дауна.  

Останнім часом для виявлення окремих спадкових тромбо-

цитопеній використовують ряд специфічних досліджень: тест з 

рістоцетином- антибіотиком, який стимулює агрегаційну здат-

ність тромбоцитів, проточну цитометрію і реакцію імунофлюо-

ресценції білка  MYH9 на предметному склі. Проте у майбутньо-

му розглядаються сучасні методи високопродуктивної секвестра-

ції ДНК для скринінгу мутацій геному як базовий діагностичний 

підхід при підозрі спадкового чинника. Це буде більш ефективно і 

менш затратно, аніж проводити безліч лабораторних тестів з 

дослідженням кожного окремого гена. 

На щастя сімейні тромбоцитопенії зі схильністю до розвитку 

гострих лейкозів є дуже рідкісним явищем. На сьогоднішній день 

у світовій літературі описано всього 35 сімей з даним захворюван-

ням. Унікальні спадкові випадки злоякісних новоутворень дозво-

ляють краще вивчити процеси онтогенезу, фактори ризику, а 

також геном. Це прекрасна можливість розшифрувати складні 

системи репарації пошкодженої ДНК і контролювати онкогенний 

процес. Вивчення спадкових форм гострих лейкозів дає новий 

поштовх не лише у пошуку корекції функції уражених генів, але і 

у можливості  використання грамотного генетичного консульту-

вання сімей і скринінгових програм для раннього виявлення, а 

також створення нових адекватних лікувальних програм у 

випадку розвитку супутніх захворювань.  
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Власенко Д.Ю., 

магістрант кафедри автоматизації  

проектування обчислювальної техніки 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Вступ. В наші часи інтернет дає надзвичайні можливості у 

навчанні, роботі, приватному та діловому спілкуванні, сфері роз-

ваг. Проте є і зворотна сторона цієї мережі. Якщо раніше злочинці 

існували тільки у реальному просторі, то з появою інтернету, з’я-

вилося нове поле для злочинних дій у різних формах та проявах. 

Кіберзлочинців цікавлять паролі, банківські рахунки, персональні 

дані й інша приватна інформація фізичних осіб, компаній та дер-

жавного сектору. Розвиток інтернету надав можливість їм здійсню-

вати злочини не тільки на національному рівні, а і на глобальному.  
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Одним із видів інтернет-шахрайства є фішинг. За допомогою 

фішингу, злочинець викрадає конфіденційні дані, що стає можли-

вим завдяки необізнаності користувачів інтернету в основах 

мережевої безпеки. Одним із методів запобігання фішингу є вико-

ристання цифрових сертифікатів. Вони використовуються в 

функціях криптографії з відкритим ключем, найчастіше застосо-

вуються для ініціалізації безпечного SSL з’єднання між веб-

браузерами та веб-серверами [1].  

Хоча й цифрові сертифікати мають деякі недоліки, але на 

сьогоднішній день вони використовуються майже на всіх веб-

сайтах та слугують доказом довіри до сайту. До недоліків можна 

віднести те, що дуже багато залежить від центру сертифікації, 

який видає цифровий сертифікат. Всі центри сертифікацій мають 

однакову степінь довіри за замовчуванням. Допоки не буде дове-

дено, що цифровий сертифікат використовується в шахрайських 

цілях, веб-браузер не бачитиме різниці між сертифікатом відо-

мого центру та підозрілого. Коли вже буде доведено шахрайство, 

то браузери зможуть офіційно занести скомпрометовані цифрові 

сертифікати до своїх чорних списків.  

Одним із способів виявлення недовірених цифрових серти-

фікатів є застосування машинного навчання. За допомогою 

машинного навчання та навчальної вибірки можна створити 

класифікатор, який буде виявляти чи є сертифікат довіреним 

або ж ні використовуючи його характеристики. 

Мета дослідження – впровадження машинного навчання для 

оцінки ризиків цифрових сертифікатів.  

Задача – розробка класифікатора, який на основі навчальної 

вибірки буде приймати рішення, щодо цифрових сертифікатів, чи 

є вони довіреними або ж ні.  

Зміст дослідження. Створено навчальну вибірку для 

навчання класифікатора та тестову вибірку для перевірки роботи 

класифікатора [2]. Для створення навчальної вибірки використані 

репозиторії, таких компаній як Apple та Google.  

При створенні тестової вибірки обрані довірені цифрові сер-

тифікати з різних довірених веб-сайтів таких як YouTube, Google, 
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Apple, Amazon та інших. Також в тестовій вибірці використані 

різноманітні недовірені цифрові сертифікати з справжніх 

фішингових веб-сайтів, які були обрані з ресурсу FishTank.  

Використано дистрибутив Anaconda, який містить велику 

кількість бібліотек, що застосовуються для машинного навчання. 

Застосовано інструмент для інтерактивної розробки та візуалізації 

результатів Jupyter Notebook.  

Для машинного навчання використаний алгоритм k-NN [3]. 

Після машинного навчання отримано класифікатор для перед-

бачення того, яким є цифровий сертифікат, довіреним або 

недовіреним. Використано тестову вибірку для перевірки роботи 

класифікатора. Отримано результати роботи класифікатора. 

Висновки. Наукова новизна визначається спроможністю 

використання машинного навчання для виявлення шахрайських 

цифрових сертифікатів.  

Література: 

1. Stephen Thomas. SSL & TLS Essentials: Securing the Web, 1-

st. – Wiley, February 11, 2000. – 130 – 135p. 

2. Liang Wang, Li Cheng, Guoying Zhao: Machine Learning. – 

IGI Global, 2009. – 318 p. 

3. Флах П. Машинне навчання.–М.: ДМК Пресс, 2015.–400 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЕГО АФТОЗНОГО 

СТОМАТИТА 
 

Волошенюк Ю.Ю., 

студент стоматологического факультета 

Донецкий национальный медицинский университет 

 г. Краматорск, Украина 

кафедра физиологии и патологической физиологии 

Научный руководитель: Азаров А. А.  

Актуальность: На текущий момент времени хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит представляет собой доста-

точно существенную проблему. Число пациентов, которые стра-

дают данной патологией значительно выросло за последние годы. 

В свою очередь, детальных данных относительно этиологии 

сравнительно мало. 

Цель исследования: Осветить ключевые факторы в этиоло-

гии хронического рецидивирующего афтозного стоматита. 

Раскрыть значение данных факторов с точки зрения современной 

медицины. 

Материалы и методы: Проводился анализ литературы за 

последние 10 лет. 

Результаты: Хронический рецидиврующий афтозный стома-

тит или ХРАС – полиэтиологическое заболевание, причины возни-

кновения которого на данный момент не выяснены достоверно.  

Однако, уже сейчас большинство исследователей сходятся во мне-

нии относительно некоторых ключевых этиологических факторов.  

Ключевые этиологические факторы ХРАС: 

1) Пониженная иммунологическая реактивность; 

2) Травмы ротовой полости и авитаминозы; 

3) Хронический стресс. 

Пониженная иммунологическая реактивность 

Для ХРАС характерно снижение иммунологической реактив-
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ности, а также нарушения неспецифической защиты. Как правило, 

причинами данных изменений выступают очаги хронических 

инфекций в организме ( хронический тонзиллит, фарингит, анги-

на, заболевания желудочно-кишечного тракта). У больных ХРАС 

часто выявляют также нарушения неспецифической защиты, что 

проявляется снижением количества и функциональной активнос-

ти Т-лимфоцитов. Также, как правило, имеются нарушения и со 

стороны B-системы иммунитета. Эти нарушения проявляются 

увеличением числа B-лимфоцитов, повышением уровня суворо-

точного IgG, циркулирующих иммунных комплексов, а также 

снижением содержания IgM. В результате подобных изменений 

возникает избыточный иммуный ответ на бактериальные антиге-

ны, приводящий к развитию аутоиммунной реакции, которая 

будет направлена против клеток эпителия собственной слизистой 

оболочки полости рта, что приведёт к некрозу эпителия.  

Травмы ротовой полости и авитаминозы 

Достаточно часто одной из причин рецедива будут высту-

пать травмы слизистой оболочки ротовой полости. Как правило, 

это будут преимущественно механические травмы частицами 

жёсткой пищи, либо возникшие в результате прикусывания 

какого-либо участка эпителиальной ткани. Имеются данные, что 

подобного рода травмы лишь в редких случаях могут являться 

самостоятельным этиологическим фактором. Ведь, как известно, 

слизистая оболочка полости рта имеет хороший регенераторный 

потенциал. Именно поэтому травмы ротовой полости чаще всего 

рассматривают этиологическим фактором лишь при наличии 

авитаминозов. Наиболее частые рецидивы ХРАС были замечены 

при дефиците таких витаминов как B1, B2, B6, B12 и С. 

Хронический стресс 

Сложно переоценить значение хронического стресса в перс-

пективе ХРАС. Ведь именно при хроническом стрессе особому 

воздействию будут подвергаться кровоносные сосуды. Фактически 

являясь главными клетками-мишенями в данном процессе, сосуды 

будут подвергатся ряду серьёзных изменений, среди которых:  
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- Адгезия и агрегация большинства форменных элементов 

крови; 

- Нарушения трофики тканей слизистой оболочки полости 

рта; 

- Нарушения микроциркуляции; 

- Нарушения траффика тканевых калликреинов.  

Все перечисленные выше изменения будут в первую очередь 

вести к расстройствам трофики, что отобразится на регенераттор-

ном потенциале слизстой оболочки полости рта и может привести 

к рецедиву заболевания. 

Выводы: Более подробному освещению подверглись ключе-

вые факторы хронического рецидивирующего афтозного стома-

тита. Было подробно раскрыто значение данных факторов с точки 

зрения современной медицины. 

______________________________________________________ 
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МИТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
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Воропаєв Д.О., 

студент ІІ курсу магістратури  

зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

Міжнародний гуманітарний університет  

Інститут права, економіки  

та міжнародних відносин  

м. Одеса, Україна 

В умовах сьогодення безпека визнається ключовою складо-

вою економічної політики держави. Актуальною вона є для всіх 

країн світу, які гостро відчувають наслідки пандемії у поєднанні з 

світовою фінансовою кризою. До таких належить і Україна. Вче-

ними Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проведено 

дослідження з використанням методів інтелектуального аналізу 

великих даних щодо ймовірних трансформацій економіки і 
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суспільних відносин за результатами впливу пандемії COVID-19 

для країн Європи і України. Акцент зроблено на тому, що панде-

мія суттєво послабить старі сектори економіки, які базуються на 

некваліфікованій робочій силі та застарілих технологіях. Так, за 

період 6 місяців 2020 року значні збитки понесли туристичні 

агентства, логістичні та транспортні підприємства, ресторанний і 

готельний бізнес, індустрія дозвілля та гостинності, а також 

значна кількість підприємств виробничо-промислової галузі (за 

винятком сільського господарства) [1].  

Отже, істотний вплив на митну безпеку, як стан захищеності 

національних інтересів, покладених на митниці Держмитслужби 

та, як складової економічної безпеки - через загрози (ймовірні 

ризики) надають чинники, здатні за певних умов призвести до їх 

виникнення. Такі ризики є об’єктивно існуючими індикаторами на 

перевірку стабільності у регіональному та міжнародному вимірах, 

які зумовлюють розробку заходів з посилення економічних і 

торговельних відносин, які в свою чергу вестимуть до поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; посилення співко-

бітництва у правовій сфері, свободи та безпеки з метою забезпе-

чення прав людини, а також запровадження умов для дедалі плід-

ного співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний 

інтерес [2]. 

Як зазначає науковець і фахівець митної справи І.Г. Береж-

нюк, що застосування чіткої і логічної послідовності – ризик, 

виклик, загроза митній безпеки вимагає різних підходів при орга-

нізації протидії, створенні системи забезпечення митної безпеки, 

алгоритм функціонування якої повинен припускати дії в 

звичайних умовах ще на етапі формування ризиків і викликів і дії 

на етапі виникнення реальних загроз митної безпеки [3]. 

Насамперед, першочерговим завданням у формуванні дієвої 

національної системи забезпечення митної безпеки є вивчення 

природи, виявлення та нейтралізація дестабілізуючих чинників на 

всіх ієрархічних рівнях. У свою чергу, природа загроз у сфері 

здійснення зовнішньоекономічних операції пов’язана з тим, що в 

цій сфері кожен з учасників (держава-експортер, суб’єкти ЗЕД та 
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держава-імпортер, посередник) має на меті реалізацію лише 

власних інтересів [4]. 

Не спрощуючи проблему багатоаспектності витоків і проявів 

сучасної кризи економічних процесів і у сфері зовнішньоторго-

вельних відносин, діяльність митних органів України з регулю-

вання питань щодо переміщення товарів через митний кордон з 

метою забезпечення митної безпеки полягає в наступному: 

- формуванні кількісних і якісних економічних відносин у 

правовій площині; 

- нормативно-правовому забезпеченні та моніторингу митної 

безпеки держави; 

- ефективності організаційних засад митних органів; 

- взаємодії контролюючих та правоохоронних державних 

органів, спрямованих на запобігання та протидію контрабанді та 

незаконному переміщенню через кордон товарів; 

- уніфікації на практиці механізму митного контролю та 

митного оформлення товарів. 

Окреслені напрямки лише окремі орієнтири вдосконалення 

теорії та практики державних органів у забезпеченні економічної 

безпеки України у вимірі стратегічних завдань розвитку 

зовнішньоторговельних відносин. 
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Ділові партнерські відносини виступають каталізатором 

ринкової активності підприємства і першочерговим двигуном 

реалізації інноваційних процесів, що створюють стійкі конкурент-

ні переваги та формують актуальність даної теми. 

Метою роботи є дослідження теоретико - методичних аспек-

тів сучасних конкурентних стратегій функціонування компаній, 

аналіз стану та тенденцій розвитку в умовах сьогодення, які б 

підштовхнули їх на зміни, задля суттєвого покращення в 

майбутньому.  

Різні аспекти встановлення довгострокових і взаємовигідних 

партнерств розглядалися в працях зарубіжних і вітчизняних 

науковців: D. Wilson., J. Eagan., С. Карделл., Р. Уолесс., М.А. Ци-

рін., М.А. Кудрявцева., К.С. Удалова., Р.В. Нуждин., Є.П. Бор-

щевська., А.Е. Плахін., Е.С. Огороднікова., О.В. Чистякова., М. 

Смирнова., Є.В. Попов. Однак, незважаючи на вагомі результати 
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в дослідженнях різних аспектів ефективних взаємовідносин, існує 

необхідність формування системи відносин суб'єктів підприєм-

ництва та подальшого аналізу впливу партнерських відносин в 

контексті інноваційного розвитку, тому дана тема являється 

досить актуальною і не достатньо вивченою, що потребує значної 

уваги з урахуванням складних умов сьогодення. 

Глобальні зміни і висока конкуренція на світових ринках 

спонукають до радикальних дій по створенню інноваційних про-

дуктів. Підвищення ефективності діяльності інноваційних підпри-

ємств є складною і актуальною задачею. Ефективна управлінська 

діяльність створює умови для успішної комерціалізації інновацій-

них розробок і їх подальшого ринкового поширення [1, с.134]. 

Менеджмент інноваційних підприємств - це процес, що 

вимагає детального опрацювання і комплексної оцінки поведінки 

на всіх етапах життєвого циклу продукції, починаючи з формулю-

вання і поширення інноваційної ідеї, закінчуючи виходом 

продукції з ринку. Аналіз практики функціонування різних 

бізнес-моделей підприємств показав, що одним з ключових 

ресурсів менеджменту є ділові партнерські відносини.  

Давно відомий той факт, що тісні партнерські відносини 

дозволяють створити конкурентні переваги в усіх відношеннях, 

так як вони можуть забезпечити придбання ресурсів і можливос-

тей своїх партнерів. Наприклад, фірма партнер може бути важли-

вим джерелом знань, які потім можуть бути використані іншою 

фірмою партнером для поліпшення результатів впровадження 

інновації. Сильні інформаційні потоки між фірмами означає, що 

знання важливі, тобто вони повинні бути загальними і 

доступними. Звідси випливає важливість стимулювання відносин 

з компаніями, що підвищують інноваційну діяльність [1, с.135]. 

У сучасній економічній практиці ділове партнерство розумі-

ється, як «форма між фірмової співпраці, що не закріплена в 

установчих документах, а підтримувана фактично, за допомогою 

договорів (протоколів) про корпоративне партнерство з метою 

спільної дослідницької, виробничої, збутової і комунікаційної 

діяльності». Діяльність інноваційних підприємств показує, що 



 

65 

ділові партнерські відносини носять системний характер. 

Сучасний бізнес - це не дуальні стосунки типу «Постачаль-

ник - Виробник» або «Виробник - Споживач», а одночасно 

широка між фірмова взаємодія. Організаційно економічною осно-

вою даної взаємодії є ефективний перерозподіл ресурсів між його 

основними учасниками. Таким чином, поняття система ділових 

партнерських відносин можна визначити, як «сукупність матері-

альних, технологічних, фінансових, комунікаційних та інших 

відносин, що виникають між учасниками ринку, які формуються 

за допомогою бізнес комунікацій компанії і орієнтованої на 

ефективний перерозподіл ресурсів». 

На сьогоднішній день проблема формування партнерських 

відносин, а внаслідок і інноваційного розвитку є надзвичайно 

важливою. В силу безлічі невирішених інституційних та інфра-

структурних проблем організації виявилися не готові до техно-

логічного та інноваційного зростання. Партнерські відносини при 

нестачі певних видів ресурсів (інженерна інфраструктура, доступ 

до високотехнологічного обладнання, кадрові ресурси, доступ до 

ринків збуту і багато іншого) є необхідною умовою ефективної 

комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємст-

ва на різних етапах цього процесу. 

Приймаючи рішення по формуванню партнерських відносин, 

керуюча компанія може розглядати в якості резидентів, як суб'єк-

тів, з якими вже склалася тісна взаємодія, так і нових учасників 

для вибудовування ланцюга виробничих відносин. 

Успіх довгострокових взаємин між резидентом і керуючою 

компанією найбільш вірогідний при відсутності примусу і наяв-

ності прихильності і довіри. Вплив влади, заснований на 

залежності партнера, в деяких випадках може привести до 

«мовчазної» згоди [2, с.42].  

Партнерські відносини є унікальними ресурсами, які в тан-

демі з унікальними здібностями взаємозалежних сторін, здатні 

управляти цими ресурсами, готові спільно створювати конкурент-

ні переваги і цінності, а також забезпечити спільне отримання і 

розподіл вигоди. 
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Серед чинників ефективності таких відносин слід виділити 

наступні: рівень взаємної довіри; якість взаємних комунікацій; 

сумісність цілей партнерів; рівень адаптації; координація дій; 

рівень інтеграції; ступінь взаємозв'язку; спільні інвестиції; 

мережева структура. Основні принципи таких відносин склада-

ються в розподілі ризиків, довірі, технологічному обміні, 

конкурентній співпраці, інтенсифікації інформаційних потоків 

та ін. 

Нехтування цими факторами розвитку промислового вироб-

ництва призводить до відсутності інноваційного зростання. 

Сучасні умови вимагають формування ефективної системи 

конкурентних та партнерських відносин, яка в даній роботі 

розглянута за двома напрямками:  

- партнерські відносини, що виникають між резидентом і 

керуючою компанією;  

- мережева між фірмова взаємодія резидентів компанії.  

Основні принципи таких відносин складаються в розподілі 

ризиків, довірі, технологічному обміні, конкурентній співпраці, 

інтенсифікації інформаційних потоків та інші. Нехтування цими 

факторами розвитку промислового виробництва призводить до 

відсутності інноваційного зростання, що наочно демонструється 

результатами діяльності індустріальних парків [2, с.43]. 

Таким чином, очевидна необхідність пошуку шляхів ство-

рення і підтримки коопераційних зв'язків між різними суб'єктами 

інноваційної діяльності, що зумовлює практичну значимість 

проведеного дослідження. 

Перспективними напрямками подальшого дослідження по 

даній темі є виявлення існуючих об'єднань, в рамках яких відбу-

вається обмін знаннями і трансфер інновацій, оцінка ефективності 

промислової кластерної кооперації, пошук шляхів підтримки та 

стимулювання. 
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Актуальність. Серцеві аритмії, особливо фібриляція 

передсердь (ФП), займають одне з перших місць в структурі 

захворюваності серцево-судинної системи. За даними Центру 

контролю захворювань (ЦКЗ) та Американської асоціації серця, в 

США станом на 2019 рік спостерігається понад 2,7 мільйонів 

випадків захворювання, в Європі – понад 4,5 млн. За останні роки 

відмічається ріст захворюваності на фібриляцію передсердь. ЦКЗ 

прогнозує, що станом на 2030 рік в США буде спостерігатись не 

менше 12 млн осіб з ФП. Приєднання епідемії коронавірусної 

хвороби вагомо вплинуло на перебіг ФП у пацієнтів. За час пан-

демії було зафіксовано велику кількість ускладнень захворюван-

ня, пов’язаних з тромбоутворенням. Велику роль у розвитку 

тромбоемболії відіграє преморбідна фібриляція передсердь. 

Мета дослідження. Основною ціллю дослідження було про-

вести ретроспективний аналіз наукових джерел та систематизу-
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вати дані про особливості коморбідного перебігу COVID-19 та 

фібриляції передсердь, впливи вірусу SARS-CoV-2 на систему 

гемостазу та перспективи використання цих даних у поперед-

женні та лікуванні фібриляції передсердь та її ускладнень на фоні 

COVID-19. 

Матеріали та методи. Було опрацьовано наукові літературні 

джерела (статті, публікації) на тему фібриляції передсердь, 

механізмів впливу вірусу SARS-CoV-2 на систему гемостазу та 

гемодинаміки. 

Результати. Фібриляція передсердь – найпоширеніша серце-

ва аритмія, яка характеризується швидкою (350-700/хв) некоорди-

нованою діяльністю передсердь, що призводить до нерегулярної 

роботи серця та зниження гемодинамічної ефективності його 

роботи. Найчастішими ускладненнями фібриляції передсердь є 

системні тромбоемболії, в першу чергу ішемічний інсульт, крово-

течі та розвиток серцевої недостатності зі зниженням серцевого 

викиду. [1] 

Серцеві аритмії, в першу чергу фібриляція передсердь та 

шлуночкові пароксизмальні порушення ритму є доволі частими 

варіантами маніфестації інфекційних захворювань, особливо 

вірусної етіології.[3,4]. Під час епідемії SARS-CoV у 2002-2004 

роках часто фіксувались випадки синусової брадиаритмії у 

хворих.[5] 

Під час пандемії коронавірусної хвороби було зафіксовано, 

що фібриляція передсердь зустрічається у близько 20% випадків. 

При цьому, 42% пацієнтів з летальним наслідком мали фібриля-

цію передсердь.[6] Фібриляція передсердь частіше зустрічалась в 

пацієнтів, які потребували ШВЛ (23% пацієнтів мали персистую-

чу фібриляцію передсердь, у 10% – виникала первинна). Варто за-

значити що така вперше виявлена аритмія на ряду з підвищенням 

в крові рівнів біомаркерів (креатинінкінази, тропоніну, лактатде-

гідрогенази) та інтерлейкіну-6 є предиктором більш тяжкого 

перебігу COVID-19. [2,6] 

Патогенетичні механізми виникнення вперше виявленої 

аритмії при COVID-19 є не до кінця зрозумілими. Припускається 
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кілька варіантів розвитку подій. Найпершим є реакція серцевого 

м’яза на гіпоксію, як наслідок захворювання легень та зниження 

сатурації з подальшою активацією каскаду прозапальних 

цитокінів та розвитком асептичного запалення. [2]  

Також виникнення аритмії пов’язують з ураженням великої 

кількості рецепторів ангіотензинконвертуючого ферменту типу ІІ 

(АСЕ-ІІ), який є функціональним для коронавірусу. Взаємодія 

SARS-CoV-2 з рецептором призводить до вазоконстрикції, гіпок-

сії та оксидативного стресу, що в результаті спричинює підви-

щення активності дезінтегрину та металопротеїнази 17 (ADAM-

17), калікреїн-кінінової системи. Наслідком такого каскаду стає 

ендотеліальна дисфункція, локальне запалення, загострення 

діабету та атеросклерозу, що є безпосередніми погіршуючими 

чинниками для фібриляції передсердь. [6] Розлади функціонуван-

ня рецепторів АСЕ-ІІ також призводитять до порушень в системі 

циркуляції внутрішньо-та позаклітинних іонів, в основному Са2+, 

що є патофізіологічною основою до розвитку порушень ритму та 

провідності. [10] 

Є й інші механізми проникнення вірусу в клітини – зв’язок із 

сіаловими кислотами та метлопротеїназами типу СD147, які акти-

вують синтез IL-18 та подальші ланки каскаду запальних реакцій. 

[6] 

Найбільш несприятливим фактором у виникненні фібриляції 

передсердь є розвиток «цитокінового шторму» – стану гіперреак-

ції імунної системи на інвазію SARS-CoV-2 з вивільненням 

масивної кількості прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-6, IL-18). 

Результатом активності інтерлейкінів є початок локального асеп-

тичного запалення в кардіоміоцитах з розвитком фіброзних змін, 

що є безпосередньою причиною виникнення аритмії. [6,7] Також 

цікавим є факт того, що при інфікуванні SARS-CoV-2 у тканині 

міокарду розвивається асептичне запалення з інфільтрацією Т-клі-

тинами, макрофагами. Морфологічно у міокарді спостерігався 

перивазальний набряк та фіброз, що може бути основою до 

виникнення аритмії. [10] 

Враховуючи вплив на систему гемостазу, варто зазначити, 
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що у пацієнтів із наявною фібриляцією передсердь на момент 

інфікування SARS-CoV-2, зростає ризик її ускладнень у вигляді 

інсульту та інших системних тромбоемболій. Вірус без посеред-

ньо впливає на процес згортання крові з тенденцією до 

гіперкоагуляції або розвитку ДВЗ-синдрому. Підвищення рівню 

D-димеру, фібрину було виявлено у хворих з важким перебігом 

COVID-19.  У 25% таких хворих було встановлено факт розвитку 

венозних тромбоемболій у вигляді тромбозу глибоких вен, ТЕЛА 

та артеріальних тромбоемболій у вигляді інсультів. [8,9] Це 

можливо пояснити змінами реологічних властивостей крові, 

також порушенням гемодинамічної стабільності у вигляді гіпо- 

або гіпертензії, та, в результаті порушенням току крові з форму-

ванням завихрень у вразливих місцях – в даному випадку у 

передсердях. [10] 

Висновки та рекомендації. Аналізуючи вище наведені дані, 

можна дійти до висновку, що фібриляція передсердь є частим 

ускладненням COVID-19. Також, у пацієнтів із наявною на 

момент розвитку хвороби аритмією, перебіг останньої погіршу-

ється і має тенденцію до ускладнень. 

Основними патогенетичними механізмами розвитку аритмії 

при коронавірусній хворобі є імунні та гемодинамічні. Найбільш 

важливим є фактор взаємодії вірусу з рецептором ангіотензинкон-

вертуючого ферменту, який запускає ланцюг патологічних змін в 

ендотелії судин міокарду. 

Наступним важливим пунктом патогенезу є розвиток гіпер-

імунної відповіді у рамках важкого перебігу та «цитокінового 

шторму», що проявляється активацією прозапальних молекул та 

розвитком оксидативного стресу в клітинах серцевого м’язу.  

Не менш цінним є факт впливу гіпоксемії на клітини міокар-

ду при розвитку важкої дихальної недостатності, що призводить 

до гіпоксії міокарду, фіброзу та порушень провідності.  

Також погіршує прогноз перебігу фібриляції передсердь стан 

гіперкоагуляції та підвищеного ризику тромбозів у хворих на 

COVID-19. Ця ланка патогенезу пояснюється безпосереднім 

впливом вірусу на систему гемостазу. 
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Отже, враховуючи, що кожен з механізмів впливу SARS-

CoV-2 на розвиток серцевої аритмії погіршує прогноз іншого, 

слід вважати, що фібриляція передсердь є грізним ускладненням 

хвороби і потребує детального вивчення та моніторингу у 

пацієнтів. Підвищений ризик смертності при виникненні пору-

шень ритму у хворих на COVID-19 безпосередньо пов’язаний із 

розвитком фібриляції передсердь. Важливо вчасно впливати на 

відомі ланки патогенезу, а саме: підтримувати постійну подачу 

кисню для попередження гіпоксії та ішемії, контролювати стан 

системи гемостазу з подальшою корекцією, моніторувати стан 

серцевого ритму з використанням різноманітних шляхів його 

відновлення.  

Детальний моніторинг стану пацієнтів дозволить підвищити 

виживаність та знизити ризики ускладнень захворювання. 
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Анотація: Побудова сучасного громадського здоров’я в 
Україні набуває нового значення у світлі імплементації Угоди 
про асоціацію. І саме Цілі сталого розвитку забезпечують 
важливу основу для вирішення небезпечних змін клімату та 
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досягнення більш широких переваг для здоров'я населення. 
Завдання охорони громадського здоров’я вирішуються за участі 
державних структур та безпосередньо за участі комунікацій. 
В системі державного управління зв’язки з громадськістю 
виступають в ролі інструменту управлінського впливу, сама 
ефективність якого напряму залежить від регулярного функціо-
нування підрозділів у зв’язках з громадськістю. Україні потрібно 
більш детально освоювати методи зв’язків з громадськістю, 
діяльність, що спрямовується на висвітлення управлінських 
рішень в системі державного управління.  
Розглянуто комунікації як один з найважливіших інструментів 
побудови громадянського суспільства в державі. 
Визначено, що управління зв’язків з громадкістю спрямоване на 
забезпечення потреб відповідного органу, організації, установи, 
закладу, а інформаційні технології використовуються у будь-якій 
сфері,  в тому числі охороні здоров’я задля формування громадсь-
кої думки, яка є важливим чинником побудови в державі громадя-
нських відносин, а в охороні здоров’я мотивованого відповідально-
го відношення до особистого здоров’я та здоров’я членів родини. 
У статті на основі загальної теорії виокремлено адвокаційно-
комунікаційну програму залучення до виконання окремих функцій 
громадського здоров’я всіх громадян.  
Ключові слова: інформація, комунікація, інформація, громадське 
здоров’я, управління зв’язками з громадкістю, зв’язки з 
громадкістю 

Побудова сучасного громадського здоров’я в Україні набуває 

нового значення у світлі імплементації Угоди про асоціацію [7]. 

Цілі сталого розвитку забезпечують важливу основу для вирішен-

ня небезпечних змін клімату та досягнення більш широких 

переваг для здоров'я населення [14, 181]. 

Нова Європейська політика «Здоров’я-2020» визначила 

пріоритетними напрями діяльності країн Європейського регіону 

ВООЗ зміцнення орієнтованих на людину систем охорони здо-

ров’я, потенціалу охорони громадського здоров’я, а також підви-

щення готовності до надзвичайних ситуацій, епіднагляду та 

реагування. 

Завдання охорони громадського здоров’я вирішуються за 

участі державних структур шляхом здійснення колективних дій, 
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які включають аналіз стану здоров’я населення, епіднагляд, спри-

яння зміцненню здоров’я, профілактику, боротьбу з інфекційними 

хворобами, захист навколишнього середовища і санітарію, забез-

печення готовності та реагування при медико-санітарних надзви-

чайних ситуаціях і гігієну праці. Новіші підходи від ображають і 

такі аспекти, як посилення міжсекторального спів робітництва, 

вплив на соціальні, економічні, екологічні детермінанти та 

соціальний градієнт здоров’я, а також стратегічне керівництво в 

інтересах здоров’я, загальнодержавний підхід, принцип участі 

усього суспільства й урахування інтересів здоров’я в усіх 

стратегіях. [9, 73]. 

У широкому контексті глобальне здоров’я визначається як 

«всесвітнє поліпшення здоров’я, зменшення розбіжностей між 

системами охорони здоров’я та захист від глобальних загроз, що 

виходить за межі національних кордонів» [18, 384]. Освітній 

консорціум із глобального здоров’я (the Global Health Education 

Consortium) наголошує на його належності до «різних систем, 

практичних підходів та стратегій у сфері охорони здоров’я, 

підкреслюючи більшою мірою відмінності між країнами, ніж 

спільні риси» [15]. Місію глобального здоров’я запропонував 

Інститут здоров’я США: «формування зацікавленості суспільства 

у забезпеченні умов, за яких люди можуть бути здоровими» [17]. 

Натомість охорона громадського здоров’я якнайтісніше 

пов’язана із загальною системою охорони здоров’я, тож МОЗ має 

виконувати основну роль у керівництві й організації згаданих 

послуг. Відтак одним з найважливіших напрямів медичних ре-

форм в Україні повинне бути затвердження профілактичної 

стратегії в охороні здоров’я, що потребує створення національ-

ного плану розвитку громадського здоров’я в Україні [9]. 

Одним із пріоритетних напрямів розбудови сучасної системи 

охорони здоров’я України (нарівні з реформуванням фінансу-

вання, управління закладами та ресурсами, розвитком первинної 

ланки охорони здоров’я, змінами в госпітальному секторі та 

забезпеченні ліками) є формування якісно нової системи громад-

ського здоров’я.  
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Для реалізації цього необхідно передусім обґрунтувати 

сучасну функціонально-організаційну модель системи громадсь-

кого здоров’я, визначити її інфраструктуру.  

Цей процес потребує глибокого розуміння наявних проблем, 

потреб населення, відповідності реформаторських змін стратегіч-

ним напрямам державної політики, врахування кращого світового 

досвіду, орієнтації на стратегічні документи ВООЗ та інших 

міжнародних організацій. 

Усе це свідчить про кризу в системі охорони здоров’я, вихо-

дом з якої є негайне і глибоке її реформування. Метою реформ 

має бути створення системи, здатної адекватно реагувати на 

потреби пацієнтів, прозорої та справедливої з точки зору фінансу-

вання, а також економічно ефективної і результативної щодо 

профілактики та контролю неінфекційних захворювань. 

Україні тепер потрібна така система управління громадським 

здоров’ям, головною метою якої було б дійсне забезпечення 

можливості збереження здоров’я кожної конкретної людини, у 

повному обсязі й з мінімальними витратами. В основу функціону-

вання такої системи мають бути закладені два засадничих 

принципи: медична та економічна доцільність, тобто раціональ-

ний розподіл обсягів медичної допомоги і витрат на її надання. 

Тільки в цьому разі стане можливим забезпечити отримання 

найкращих результатів якості, доступності медичної допомоги і, 

як наслідок, поліпшення показників здоров’я населення [7, 60]. 

На відміну від України, в Англії громадське здоров’я відійш-

ло від Національної служби охорони здоров’я до місцевого 

самоврядування. Так, у Англії у 2013 році відповідальність за 

деякі функції охорони здоров’я перейшла від Національної служ-

би охорони здоров’я (NHS) до місцевого самоврядування. Це 

перенесло місію громадського здоров’я із зосередженого на 

здоров’я у більш широкий та політично орієнтований контекст.  

Про це йдеться у дослідженні Центру змін поведінки,Універ-

ситетського коледжу Лондона, Департаменту громадського 

здоров'я та первинної медичної допомоги та Інституту громадсь-

кого здоров'я Кембриджського університету, а також Національ-
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ного інституту досконалості здоров’я та догляду [13].  

Такий перехід надав перспективні можливості щодо інвести-

ції в охорону здоров’я в контексті місцевого самовряднування, 

загалом, економічної підтримки для визначення пріоритетів.  

В свою чергу, вирішення соціальних детермінантів здоров’я 

підкреслює роль цінностей та політики у прийнятті рішень щодо 

охорони здоров’я. [19, 1196]. 

В системі державного управління зв’язки з громадськістю 

виступають в ролі інструменту управлінського впливу, сама ефек-

тивність якого напряму залежить від регулярного функціонування 

підрозділів у зв’язках з громадськістю. Україні потрібно більш 

детально освоювати методи зв’язків з громадськістю, діяльність, 

що спрямовується на висвітлення управлінських рішень в системі 

державного управління.  

Методи впливу на громадську думку стають дедалі різному-

нітнішими й витонченими, і тому необхідно більш кваліфіковано 

підходити до застосування PR на практиці. Необхідно запрошу-

вати більш кваліфікованих спеціалістів із зв’язків з громадськістю 

для забезпечення постійних консультацій, [10, 64]. 

Комунікації розглядаються як один з найважливіших інстру-

ментів побудови громадянського суспільства в державі [10, 82].  

Система взаємовідносин між владою і засобами масової 

інформації може свідчити про рівень демократизації суспільства і 

його готовність до завоювання та утримання громадянської 

свободи. Враховуючи, що охорона здоров’я є розділом соціальної 

діяльності держави, комунікації в охороні здоров’я відносяться до 

розділу соціальних комунікацій [3, 87]. 

Власне, завдяки комунікації здійснюється управління, і тому 

вона є тим соціальним механізмом, який сприяє реалізації влади в 

суспільстві. Адже, комунікативний процес є необхідною умовою 

становлення, розвитку і функціонування всіх соціальних систем, 

тому що саме завдяки йому стає можливим зв'язок між покоління-

ми, накопичення й передача соціального досвіду, його збагачення, 

розділення праці та обмін її продуктами, організація суспільної 

діяльності, трансляція культури [12]. 
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Проте зв’язки з громадськістю в Україні ще не стали тією 

системою взаємозв’язку, яка виконує комунікативні функції 

взаємодії держави й громадянського суспільства. Світова прак-

тика свідчить, що зв’язки з громадськістю – це невід’ємна частина 

будь-якої сучасної управлінської діяльності. Сферу, у якій функ-

ціонують зв’язки з громадськістю, можна визначити як суспільні 

комунікації, а практика зв’язків з громадськістю – це практика 

комунікативного менеджменту [11, 7].  

Ми дійшли висновку, що управління зв’язків з громадкістю  

спрямоване на забезпечення потреб відповідного органу, органі-

зації, установи,  закладу (рис.1.4.).  Це є суттєво. Адже аналіз 

практики діяльності зв’язків з громадкістю  свідчить, що часто у 

вирішенні питань взаємовідносин в організації, організацією з 

управлінням зв’язків з громадськістю цікавить керівництво лише 

тоді, коли ці взаємовідносини сприяють досягненню практичних 

цілей організації чи керівництва у досягнення результату його 

дій, рішень, завдань. 

І саме діяльність зв’язків з громадкістю полягає у напрямлен-

ні прагматичних цілей органу, організації, установи у потрібну 

для суспільства політику. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 1.4. Загальна специфіка зв’язків з громадськістю в органах, 

організаціях, установах 

Примітка. Розроблено автором 

Забезпечення виконання місії, цілей, 

оперативних функцій, створення 

позитивного іміджу органу, 

організації, установи 

Стратегія, концепція довготривала 

перспектива органу, організації, 

установи 

Система, по якій 

працює орган, 

організація, 

установа 

Зовнішня політика 

органу, організації, 

установи 

Зв’язки з громадськістю (ПР)  
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Громадянське суспільство потребує розвинутих і обґрунто-

ваних комунікаційних стратегій і тактик, які допомагають [4, 21; 

5, 58]: по-перше, задовольнити потреби суспільства в якісній та 

оперативній інформації; по-друге, забезпечать суспільство, окремі 

організації і групи людей максимально повними й вичерпними 

відомостями про діяльність всіх (владних невладних) структур в 

суспільстві, нададуть можливість всім суб'єктам комунікації 

довести свою соціальну значущість, завоювати довіру до своєї 

діяльності й дістати підтримку з боку громадськості для 

успішного виконання своїх функцій. 

В охороні здоров’я це інформування та навчання населення 

основам збереження та зміцнення особистого здоров’я, ЗСЖ, 

профілактики захворювань, тактиці дій при загрозливих для 

здоров’я та життя станах; виду та місця і умов отримання певних 

видів медичної допомоги. 

В демократичному суспільстві забезпечується одна з найваж-

ливіших потреб сучасного людства – потреба вчасно отримувати 

об'єктивну, неупереджену, повну і достовірну інформацію. 

Інформація є невід'ємною складовою процесу комунікації як 

окремих індивідів, так і цілих спільнот [6, 24-27]. 

Доцільно наголосити, що одним із найпоширеніших тверд-

жень сучасності с визнання того, що в епоху інформаційного 

суспільства отримання, споживання, створення і розповсюдження 

інформації є домінантною ознакою сучасного життя [1, 161]. 

Інформація впливає на людину і чинить на неї вплив у найрізно-

манітніших сферах людського буття. Все це передбачає широке 

використання інформаційних технологій у будь-якій сфері в тому 

числі охороні здоров’я задля формування: громадської думки, яка 

є важливим чинником побудови в державі громадянських відно-

син, а в охороні здоров’я мотивованого відповідального відно-

шення до особистого здоров’я та здоров’я членів родини. 

Одним із джерел отримання такої інформації та фактором 

впливу на формування громадської думки частіше за все стають 

3MІ [8, 56]. Система взаємовідносин між засобами масової 

комунікації і суспільством може використовуватися під різ-
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ними кутами зору. Центральним стає питання: на яких принци-

пах засоби масової комунікації функціонують в конкретних 

політико-економічних і культурно-історичних умовах [2, 58]. 

Князевич сформулював основні концептуальні підходи щодо 

вдосконалення публічного управління у сфері громадського здо-

ров’я в Україні. Серед них:  розробка Програми (плану дій) розбу-

дови громадського здоров’я України як інкорпорованої частини 

громадського здоров’я  Європи та глобального здоров’я з визначен-

ням строків виконання та всіх задіяних сторін (організаційна скла-

дова комплексного механізму публічного управління):  

• інституції державної влади;  

• інституції громадянського суспільства;  

• підприємницькі структури;  

• усі громадяни; �  

• формування пулу фахівців із громадського здоров’я; 

• оптимізація мережі установ і закладів, які виконують 

функції громадського здоров’я; �  

• залучення до виконання окремих функцій громадського 

здоров’я медичних працівників усіх фахів; �  

• створення і реалізація адвокаційно-комунікаційної програ-

ми залучення до виконання окремих функцій громадського 

здоров’я всіх жителів країни [7, 61]. 

Серед запропонованих п’ятьох концептуальних підходів, він 

виокремлює адвокаційно-комунікаційну програму залучення до 

виконання окремих функцій громадського здоров’я всіх громадян 

(організаційна, мотиваційна складові комплексного механізму 

публічного управління). 

На думку ряду авторів, необхідно створити комунікаційну 

політику на всіх рівнях: на глобальному рівні, національному, 

регіональному та рівні окремих медичних установ [16, 61]. 

Отже, необхідне розширення аналізу та впровадження 

напрямів вдосконалення діяльності зв’язків з громадкістю  в сфері 

громадського здоров’я, зважаючи на їх особливості та об’єктивну 

необхідність у забезпеченні виконання стратегічних цілей, 

завдань, функцій та місій громадського здоров’я.  
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УДК 657        Юридичні науки 

 

ДЕРЖАВНА РЕЙСТРАЦІЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК  

 

Давидюк Катерина Володимирівна 

студентка юридичного факультету 

Хмельницького університету управління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна  

Для встановлення правового режиму земельної ділянки 

важливе значення мають державна реєстрація земельної ділянки 

та державна реєстрація права на неї. Думки науковців з приводу 

даного питання дещо різняться між собою.  

Так, наприклад, Н.В. Ільків вважає, що поняття «державна 

реєстрація земельних ділянок» і «державна реєстрація прав на 

земельну ділянку» мають різну правову основу[1, c. 81].  

К.О. Настечко визначає, що оформленню прав на земельні 

ділянки притаманні наступні функції: гарантуюча, правоохорон-

на, правовстановлююча, екологічна та інформативна.[2, с.82].  

На думку П.Ф. Кулинича,  державна реєстрація прав на 

землю є офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів 

виникнення, переходу або припинення прав власності, користу-

вання, зокрема права оренди землі, їх обмежень, земельних серві-

тутів тощо, що супроводжуються внесенням даних про зареєстро-

вані права до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень [3, c. 311]. 

Відносини, що пов’язані з орендою землі, регулюються 

Земельним кодексом України (далі – ЗКУ), Цивільним кодексом 

України, Законом України «Про оренду землі» (далі – Закон про 

оренду), іншими нормативно-правовими актами, та, зокрема, 

договором оренди землі. 

Згідно зі ст.6 Закону про оренду землі право оренди земель-

ної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону 

[4].  
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Положеннями статті 125 ЗКУ зазначено, що право оренди 

земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього 

права[5]. 

Таким чином, аналізуючи дані положення, у висновку можна 

сказати, що необхідною підставою для законного землекористу-

вання є факт реєстрації права на оренду землі.  

Відповідно до п. 10 ст. 79-1 ЗКУ, ст. 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV [6] (далі – Закон про 

державну реєстрацію прав) державна реєстрація права оренди 

земельних ділянок здійснюється після державної реєстрації 

земельної ділянки, яка є об’єктом оренди та здійснення державної 

реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» визначено 

перелік істотних умов договору оренди землі. Серед істотних 

умов у договорі оренди обов’язково повинна міститися умова про 

цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду. 

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, 

передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 

11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній 

реєстрації договору оренди, а також для визнання договору 

недійсним відповідно до закону. 

Для реєстрації права оренди земельної ділянки в першу 

чергу, необхідно зареєструвати право власності на цю ділянку, 

адже законодавством передбачено, що право оренди по 

відношенню до права власності є похідним. 

Відповідно до п.10 ст. 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», після державної реєстрації земельної ділянки 

протягом 1 року з дня здійснення такої державної реєстрації 

потрібно зареєструвати речове право на неї: право власності, 

право оренди тощо. Якщо цього не буде здійснено, то державна 

реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастро-

вим реєстратором, який здійснив таку реєстрацію[7]. 

Окрім цього, в даному пункті також зазначено, що 

Державний кадастровий реєстратор може скасувати державну 
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реєстрацію земельної ділянки у випадку поділу чи об'єднання 

земельних ділянок або ж ухвалення судом рішення про скасуван-

ня державної реєстрації земельної ділянки[7]. 

Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстра-

ції земельної ділянки допускається виключно з одночасним 

припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, 

зареєстрованих щодо земельної ділянки (за наявності таких прав, 

обтяжень). Ухвалення судом рішення про визнання не чинним 

рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядну-

вання про надання дозволу на розроблення документтації із 

землеустрою, за якою була сформована земельна ділянка, щодо 

якої виникли речові права, а також про скасування державної 

реєстрації такої земельної ділянки, що допускається за умови 

визнання не чинним рішення про затвердження такої докумен-

тації (за його наявності) та припинення таких прав (за їх 

наявності), що зазначається в п.10 ст. 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» [7]. 

Проблематика даного питання, зокрема, виникала у зв’язку зі 

значними обсягами прав оренди, які було необхідно реєструвати. 

Так, наприклад, відносно невелике сільськогосподарське 

підприємство орендує декілька тисяч земельних ділянок по 3–5 га 

кожна, всі права щодо яких необхідно було зареєструвати. Відтак 

процедура реєстрації одного права займає декілька місяців.  

Таким чином, проаналізувавши вище наведену інформацію, 

можна зробити висновки, щодо необхідності удосконалення 

нормативно-правової бази у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, зокрема у сфері реєстрації права оренди. 

Тому, на мою думку, доцільно внести зміни до Закону України 

«Про оренду землі», а саме, об’єднати положення про реєстрацію 

земельних ділянок з реєстрацією прав на земельні ділянки. 

Внесені зміни законодавства будуть прогресивними та поклика-

ними спростити багато земельних проблем, прискорити і здеше-

вити обов’язкові процедури, чим, поміж іншим, зменшити і 

притаманну їм корупційну складову. 



 

85 

Література: 

1. Ільків Н.В. Державна реєстрація у сфері земельних відно-

син / Н.В.Ільків // Публічне право. – 2012. – №3(7). – С.76 –82.  

2. Настечко К.О. Зміст і функції оформлення прав на 

земельні ділянки/ К.О. Настечко // Юридична Україна .– 2010 . – 

№7 . – С. 80 –83.  

3. Кулинич П.Ф. Державне управління у сфері використання 

та охорони земельних ресурсів / П. Ф. Кулинич, В. І. Семчик, М. 

В. Шульга // Земельне право України. Академічний курс: 

підручник. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600 c.  

4. Про оренду землі: закон України від 06 жовтня 1998 р. // 

Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Ст. 1.  

5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-

III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.  

6. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень. Закон України від 1 липня 2004 № 1952-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.  

7. Про державний земельний кадастр: закон України від 7 

липня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. – Ст. 

2405.  

______________________________________________________ 

342.9             Юридичні науки  

   

«М’ЯКЕ ПРАВО» ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА  

 

Дзігім Я.С., 

студентка юридичного факультету 

Університету митної справи та фінансів   

м.Дніпро, Україна 

          У сучасних умовах «м’яке право», незважаючи на свою 

невизначеність, є дієвим інструментом адміністративного права, 

адже такі норми виконують допоміжну роль у розробці договір-

них внутрішньодержавних та міжнародно-правових норм. Хоча 
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вони не мають обов’язкового характеру, і жодне з джерел не 

надає визначення цьому явищу, ці норми закріплюють певні реко-

мендації стосовно поведінки, котрим суб'єкти зобов'язані 

слідувати. 

Метою роботи є аналіз загальнотеоретичних відомостей про 

юридичну природу м’якого права та дослідження ефективності 

його як регулятора адміністративних правовідносин в сучасних 

умовах.  

Концепція м’якого права є полем для дискусії в теорії адміні-

стративного права, є точкою для зіткнення різних ідей та поглядів 

науковців права, що частіш за все дуже протирічиві. У зарубіжній 

літературі питання м’якого права розглядали  Я. Клабберс, К. Якоб-

ссон, М. Шоу, М. Поллак, Л. Зенден, Д. Трубек, А. Бойл,  П. Котт-

релл. Серед вітчизняних вчених концепцію м’якого права аналізу-

вали І. І. Лукашук, С. Черніченко, В. Денисов, Г. Тункін, Г. Велья-

мінов, М. Веліжаніна, Р. Колодкін, В. Талімончик, К. Бекяшев, 

О. Задорожній, В. Мицик, В. Муравйов, Ю. Тихомиров, О. Киї-

вець, Білоцький С., Шпакович О., К. Смирнова, М. Буроменський.  

Аналізуючи м’яке право, можна дійти висновку, що деякі ад-

міністративні акти, що поширюються на сферу публічного 

адміністрування містять  юридичні норми нерекомендаційного 

характеру, але варто зазначити, що джерелом права вони все таки 

не являються. Я вважаю, що обов’язок дотримуватись цих актів 

полягає у зобов’язанні держави перед іншими державми-членами 

міжурядових організацій.  

Норми «м’якого» права – це інституційні, рекомендаційні 

норми, які містяться у документах міжнародних міжурядових 

організацій [1].  

У сучасному світі, де кожен день удосконалюється та 

оновлюється система джерел права, ми можемо подивитись 

новим поглядом на загальноприйняте розуміння джерел права і це 

дає нам можливість досліджувати акти м’якого права як важливу 

складову системи джерел адміністративного права.  

Аналізуючи «м’яке» право у контексті «джерел адміністра-

тивного права» необхідно брати до уваги той факт, що положення 
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в таких  актах повинне регулювати відносини в сфері публічного 

управління, а також застосовуватись при здійсненні публічноуп-

равлінської діяльності та регулюванні певних сфер відносин.  В 

рамках «м'якого» права Ради Європи можемо виділити наступні 

джерела: Резолюції, Рекомендації, Звернення Комітету Міністрів 

Ради Європи, Рекомендації, Резолюції та Висновки Конгресу 

місцевих та регіональних влад Європи, акти Європейської Комісії 

«За демократію через право», Висновки Європейського суду з 

прав людини тощо. Особливу увагу необхідно приділити впливу 

актів Комітету Міністрів Ради Європи, оскільки він є статутним 

органом, який діє від імені Ради Європи на адміністративно-

правові відносини. 

Рекомендація № R (81) 19 Комітету міністрів для держав-

членів про доступ до інформації що знаходиться у розпорядженні 

державних органів (Прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 

1981 на 340-й зустрічі заступників міністрів) є одним із наважли-

віших актів м’якого права стосовно регулювання адміністратив-

но-правових відносин. У межах юрисдикції держави-члена кожна 

особа має право на отримання інформації за попереднім запитом, 

що знаходиться у розпорядженні органів публічної влади, крім 

законодавчих органів та судової влади. Тобто, не зважаючи на те, 

що зацікавлена особа не є стороною в адміністративному процесі, 

вона все одно має право на отримання інформації. Даний принцип 

є головним об’єктом  Рекомендації № R (81) 19 Комітету міністрів.  

Існує вісім загальних принципів щодо доступу до інформації, 

що містяться у додатку до Рекомендації, розроблених комітетом 

експертів. Зазначені Рекомендації знаходяться в розпорядженні 

державних органів, якими урядам держав-членів рекомендується 

керуватися у своєму законодавстві та практиці. На мою думку, ці 

принципи слід трактувати як настанову або вказівку на загальні 

стандарти для держав-членів, але не як пересторогу від визначен-

ня ширших прав та гарантій для забезпечення доступу до 

інформації [2]. 

Аналіз судової практики свідчить про неабияку важливість 

зазначеної Рекомендації, адже ряд постанов адміністративних 
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судів містить посилання саме на неї. За приклад візьмемо 

постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 

лютого 2012 року № 2а-16301/11/2670, яка закріплює: «Відповід-

но до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (81) 19 

держави-члени повинні гарантувати кожній особі - після 

здійснення цією особою запиту - право на доступ до офіційних 

документів, які є в розпорядженні органів державної влади». 

Акти Європейської Комісії «За демократію через право», яка 

є консультативним дорадчим органом Ради Європи, що надає 

емпіричну та теоретичну допомогу державам-членам Ради Євро-

пи, дають нам підстави розглядати норми «м’якого» права як 

джерела адміністративного права. 

Хочу надати значення спільній думці Комісії та ОБСЄ/ 

БДІПЛ щодо свободи мирних зібрань в Україні, прийнята Комі-

сією на 84-й пленарній сесії 15-16 жовтня 2010.  У такі нелегкі 

часи, як зараз, важливо знати, що ти маєш право відстоювати 

свою думку та позицію шляхом мирних зібрань, тому варто 

зазначити, що саме цей документ містить положення, які 

спрямовані перш за все на захист права на мирні зібрання [3]. На 

жаль, в Україні досі не прийнятий нормативно-правовий акт 

стосовно реалізації громадян права на мирні зібрання, і в 

аналогічних випадках органи публічної адміністрації повинні 

керуватись вищезазначеною спільною думкою.  

Так, у постанові Окружного адміністративного суду АРК від 

04 жовтня 2013 р. справа №801/9522/13-а (про заборону прове-

дення масового заходу у вигляді мітингу при вході в будівлю 

прокуратури) зазначено, що в умовах відсутності спеціального 

Закону про регулювання питання проведення мирних зібрань суд 

вважає за необхідне використати висновки Венеціанської комісії 

та ОБСЄ/БДІПЛ щодо свободи мірних зібрань в Україні, прийняті 

на 84-й пленарній сесії 15-16.10.2010.  

Враховуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, хоча 

акти «м’якого» права не являються елементом системи джерел 

адміністративного права, вони використовуються органами 

державної влади в правозастосовній практиці за відсутності 
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достатнього нормативного регулювання національним законодав-

ством, а також вони включають в себе рекомендації та вказівки 

для ефективного регулювання правовідносин між субєктами 

владних повноважень та приватними особами. На мою думку, 

акти «м’якого» права є допоміжним елементом джерел права. 
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Державна установа «Державний інститут  

сімейної та молодіжної політики» 

Створення об’єднаних територіальних громад має на меті 

підвищити ефективність владних структур на місцях, підвищити 

якість надання соціальних послуг, та орієнтувати формування та 

реалізацію молодіжної політики на реальні потреби та запити 

молоді [1]. Перш за все, в основу такої роботи має бути покладено 

визначення «поля» потреб та проблем членів громади. Зміст 

дефініції «потреба» доцільно розглядати у соціологічному тракту-

ванні потреби як нужди в чомусь необхідному для підтримки 

життєдіяльності організму, розвитку людської особи; соціальної 
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групи; внутрішнього стимулу активності [2]. Досить часто, коли 

потреби людей не задовольняються, відчуття незадоволеності, 

виникають проблеми, на вирішення яких спрямовуються дії 

фахівців різної підготовки. Визначення поля потреб та проблем 

членів громади найчастіше проводять за допомогою різних 

соціологічних методів. Визначення проблемно-потребового поля 

членів громади найчастіше проводять за допомогою таких 

соціологічних методів як спостереження, інтерв'ю, фокус-група, 

анкетування, аналіз документів, метод експертних оцінок. 

Т.Семигіна пропонує наступну класифікацію діагностичного 

інструментарію для визначення потреб та проблем у громаді . 

Саме на рівні об’єднаних територіальних громад існує мож-

ливість формувати роботу з молоддю,  яка базується на аналізі 

нагальних потреб та запитів, і можливості швидко оцінювати 

ефективність реалізованих заходів або наданих соціальних пос-

луг, виявляти недоліки та невикористані можливості з метою 

вдосконалення даного процесу, та швидко реагувати, пропоную-

чи варіанти нововведень, метою яких є створення або модерніза-

ція заходів або соціальних послуг, яке має підвищити 

ефективність останніх. 

Британські фахівці підкреслюють, що робота в громаді – це 

процес орієнтований на розвиток як колективного, так і індивіду-

ального позитивного досвіду, який відбувається у територіальних 

громадах і спільнотах, об’єднаних за інтересами. Робота в громаді 

на індивідуальному рівні в першу чергу передбачає роботу з тими 

молодими людьми, які мають індивідуальні потреби, знаходяться 

у невигідному становищі, тобто в складних життєвих обставинах 

або мають ризиковану поведінку [3].  

Повертаючись до підходів вирішення соціальних потреб 

людей на індивідуальному рівні доцільно у такій роботі застосу-

вання підходу вирішення їх проблем на основі надання послуг. 

Такий підхід регламентовано законом України "Про соціальні 

послуги" 2003 року [4], де соціальні послуги - комплекс правових, 

економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи 
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індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення або 

відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернен-

ня до повноцінного життя. Таке розуміння соціальних послуг для 

рівня громади дещо звужене, оскільки воно в першу чергу 

стосується осіб, які знаходяться в складній життєвій ситуації. 

Очевидно, що в громаді є такі групи людей – особи з обмеженими 

функціональними можливостями; діти, позбавлені батьківського 

піклування; неповнолітні, які знаходяться у конфлікті з законом 

тощо – і в територіальній громаді мають розвиватись відповідні 

служби, які надають соціальні послуги цим категоріям осіб за 

активної підтримки членів громади.  

Проте робота з молоддю на рівні громади, перш за все, має 

бути спрямована на задоволення потреб людей у саморозвитку, 

шляхом надання їм освітніх, розвиваючих послуг, послуг з 

проведення змістовного дозвілля; надання соціальних послуг, 

спрямованих на попередження негативних явищ у соціальному 

середовищі, формування здорового способу життя тощо. Провід-

ними формами такої роботи можуть бути реалізація соціальних 

проектів, соціальних програм, ініційованих будь-якими суб’єкта-

ми громади – як членами громади, так і різними структурами – в 

першу чергу державними, а також громадськими та бізнес-

структурами – орієнтованими на вирішення соціальних проблем 

окремих груп людей. 

Проведення дослідження щодо проблем та потреб молоді є 

важливою складовою визначення пріоритетів діяльності органів 

влади та інших суб’єктів молодіжної політики. Знання нагальних 

потреб, проблем та запитів молодих людей допоможе спрямувати 

роботу державних органів і установ на задоволення потреб молоді 

та сприятиме в забезпеченні якісних, ефективних і доступних 

захисних і профілактичних заходів молоді громади, в тому числі 

сприяння в організації молодіжних центрів. 

Основною метою проведення оцінки потреб молоді громад є 

визначення реальних потреб молодих людей, на задоволення яких 

повинна бути спрямована молодіжна робота місцевих органів 
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влади та суб’єктів громадського суспільства. З точки зору плану-

вання реалізації будь-якого проекту, заходу чи програми вивчення 

потреб цільових груп є ключовою складовою, від якої залежить 

ефект від задуманої діяльності та рівень задоволеності молодих 

людей. Особливо важливо подібні дослідження проводити в сіль-

ській місцевості, де від якості життя та існуючих умов для розвит-

ку молоді залежить майбутнє громади і інтенсивність міграції. 

Повертаючись до означених вище двох основних рівнів 

роботи з молоддю в громаді – індивідуального та колективного – 

слід зазначити, що аналіз потреб на обох рівнях передбачає комп-

лексний підхід та потребує використання різних соціологічних 

методів: опитування (як у форматі «інтерв’ю» так і в форматі 

«анкетування», опитування експертів, аналіз документів, спосте-

реження, соціальне картування, тощо. Але існує певна специфіка 

для аналізу потреб на індивідуальному та колективному рівнях. 

Аналіз потреб на індивідуальному рівні в першу чергу 

проводиться серед користувачів соціальних послуг та працівни-

ків, які працюють у сфері надання соціальних послуг та можуть 

виступати експертами, тобто мають унікальну, узагальнену 

інформацію. Аналіз потреб на колективному рівні в першу чергу 

проводиться серед молоді громади та фахівців, які працюють з 

молоддю та можуть виступати експертами. 

Комплексний підхід до аналізу потреб як на індивідуаль-

ному, так і на колективному рівні передбачає  проведення 

дослідження, в ході організації якого і підбираються найбільш 

ефективні методи отримання інформації в кожному конкретному 

випадку. Організація та проведення дослідження має декілька 

складових, виконання яких повинно забезпечити ефективність 

самого дослідження. 

Приблизна схема планування та проведення дослідження 

потреб та проблем молоді виглядає так: 

Крок 1. Визначення проблеми і цілей дослідження: 

 Визначення потреби в проведенні дослідження; 

 Визначення проблеми; 

 Формулювання цілей і завдань дослідження. 
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Крок 2. Розробка плану дослідження 

 Визначення типу необхідної інформації і джерел її 

отримання  

 Вибір методу дослідження  

 Розробка інструментарію дослідження  

 Складання програми дослідження 

Крок 3. Реалізація плану дослідження 

 Збір даних 

 Первинна обробка даних  

 Аналіз результатів 

Крок 4. Оцінка результатів дослідження 

 Оцінка та інтерпретація систематизованої інформації  

 Висновки, рекомендації 

Всі кроки досить складні для тих, хто не має досвіду у 

плануванні та проведенні дослідження. Кожний крок має велике 

значення для якості дослідження. На першому кроці необхідно 

визначити те, у якій саме інформації існує потреба - являє собою 

складну творчу задачу, рішення якої становить половину 

загального обсягу інтелектуальної роботи дослідника. Слід 

зауважити, що далеко не всім посильно вирішення цієї задачі. 

Однак у проведенні багатьох емпіричних досліджень цілком 

допустимо її спрощення.  
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В умовах глобалізації багаторазово зростають можливості 

впливу окремої людини на інформаційні процеси всього суспіль-

ства. Це актуалізує в особистості поєднання максимальної 

індивідуальної свободи з високою мірою відповідальності за свої 

вчинки. 

Сучасний стан соціокультурного розвитку інформаційного 

суспільства дозволяє виділити деякі дилеми, повʼязані виключно з 

характером самого інформаційного суспільства, специфічними 

властивостями впливу на свідомість людини і моральною відпові-

дальністю людей, з отриманням, зберіганням і розповсюдженням 

інформації.  

У контексті проблеми співвідношення свободи й відпові-

дальності доцільно окремо зупинитися на дилемі свободи й 

відповідальності працівника масмедійної культури. Це одна з 

найболючіших моральних проблем сучасної медійной культури. 

Річ у тому, що працівники цієї сфери є особами, що мають 

безпосередній доступ до інформації. У їх руках збір, зберігання, 

розповсюдження інформації, і від того, наскільки морально 

бездоганним буде працівник цієї сфери, залежить дуже багато.  

Саме журналіст займає центральне положення в сучасному 

інформаційному процесі. Його призначення в тому, що він покли-

каний бути одним з головних медіаторів і інтерпретаторів інфор-

мації, наблизити інформацію до знання, тобто провести відповід-

ний відбір фактів, наповнити їх культурним сенсом і надати їм 
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ціннісного значення. Більшість відкрито обговорюваних конфлік-

тів у рамках етики ЗМІ спалахують через журналістські прора-

хунки і помилки. Найбільш гострі конфліктні точки журналістсь-

кої професії пов’язані з проблемами «гонитви за сенсаціями», 

«вторгнення у сферу приватного життя», журналістської «повсю-

дності», і особливо «тиску актуальності», який часто перешкод-

жає серйозному поданню матеріалу і залишає без уваги факти 

дійсної значущості й загальнолюдського інтересу.  

З дилемою свободи й відповідальності працівника мас-медій-

ної культури в умовах розвитку інформаційного суспільства без-

посередньо пов’язана проблема масової інформації й пропаганди.  

У Декларації про засоби масової інформації і права людини, 

прийнятій Парламентською Асамблеєю Ради Європи, наголошу-

ється, що ЗМІ виконують важливу функцію на користь громадсь-

кості. Декларація складається з трьох частин і розглядає свободу 

ЗМІ, їх відповідальність і захист приватного життя. Право на 

свободу вираження думки, згідно з Декларацією, має розповсюд-

жуватися на засоби масової інформації (п. 2). Незалежність друку 

та інших засобів масової інформації від державного контролю 

повинна бути записана в законі (п. 4). Приділяється також увага 

проблемі монополізації ЗМІ. Незалежність засобів масової інфор-

мації повинна бути захищена від загрози з боку монополій (п. 7). 

Не слід дозволяти утворення монополії, підконтрольної уряду (п. 

8). Що стосується відповідальності, то як механізми передбача-

ється перш за все самоконтроль, кодекси професійної етики і 

професійна підготовка журналістів. Право на свободу вираження 

думки, згідно з Декларацією, не повинно порушувати права на 

повагу особистого життя індивіда, зокрема політичних діячів.  

Як висновок хочу зазначити, що становлення нового типу 

суспільства — інформаційного — висуває на порядок денний 

питання як його вивчення, так і регулювання культурних процесів 

в інформаційному просторі (у тому числі організаційних, право-

вих, моральноетичних, соціокультурних), взаємодії культурних 

процесів, технічних та інформаційнокомунікаційних інновацій, 

збереження й передачі культурної спадщини в електронному 
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вигляді, що зумовило осмислення співвідношення особистості й 

суспільства насамперед з позиції співвідношення свободи і 

відповідальності особистості за свої дії та їх результати. 
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УДК 341.1:614.2   Економічні науки 
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студент факультету менеджменту та маркетингу 

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут  
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м. Київ, Україна 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони здоров’я 

набуває особливої актуальності в умовах пандемії коронавірусу. 

Оскільки всі механізми співпраці, які були напрацьовані протягом 

декількох століть наразі підлягають ревізії, оцінці ефективності. 

Незважаючи на тривалу еволюцію міжнародного співробітництва 

у сфері охорони здоров’я, але нинішня криза показала, що за 

екстремальних умов багато країн орієнтуються на протекціоніст-

ські заходи. 

Сучасні цілі та форми міжнародно-правового спів робіт-

ництва в галузі охорони здоров’я трансформуються під впливом 

процесів глобалізації, які визначають та водночас змінюють 

характер загроз колективному здоров’ю. На нашу думку, 

потребують подальшого вивчення теоретичні та практичні 

тенденції розвитку різних форм міжнародного співробітництва у 

сфері охорони здоров’я та їх нормативно-правового забезпечення. 

Основними напрямами міжнародного співробітництва у сфері 

охорони здоров’я визначено гармонізацію національних каран-

тинних обмежень, об’єднання зусиль у боротьбі з небезпечними 

та поширеними хворобами, боротьба зі шкідливими звичками, 

охорона праці та професійні захворювання. 

Встановлено, що основними формами міжнародного співро-

бітництва у сфері охорони здоров’я є ратифікація міжнародного 
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законодавства, співпраця з міжнародними організаціями, участь у 

міжнародних проектах, обмін фахівцями, проведення між народ-

них конференцій та інших заходів для обміну досвідом. 

Відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань 

держава бере участь у реалізації міжнародних програм охорони 

здоров’я; здійснює обмін екологічною і медичною інформацією; 

сприяє професійним та науковим контактам працівників охорони 

здоров’я, обміну прогресивними методами і технологіями, екс-

порту та імпорту медичного обладнання, лікарських препаратів та 

інших товарів, необхідних для здоров’я, діяльності спільних 

підприємств в сфері охорони здоров’я; організує спільну підго-

товку фахівців, розвиває і підтримує всі інші форми між народ-

ного співробітництва, що не суперечать міжнародному праву і 

національному законодавству. 

Відповідь на пандемію COVID-19 дає зрозуміти, що за 

відсутності достатньої співпраці міжнародне співтовариство не 

змогло б адекватно надати багато лікарських засобів, пов’язаних 

із боротьбою з цією інфекційною хворобою. Наприклад, замість 

того, щоб співпрацювати у спільному плані для обміну досвідом 

та збільшення глобальної доступності медичного обладнання, 

були заборонені вивезення обладнання. Замість того, щоб спів-

працювати з метою спільної розробки вакцини, відбувся 

«націоналізм вакцин», коли країни в односторонньому порядку 

здійснювали незалежні дослідницькі програми, навіть 

намагаючись захопити дослідницькі групи з інших країн [1]. 

У період з 1980 по 2010 рік кількість щорічних спалахів 

інфекційних хвороб зросла більш ніж утричі, і ризик майбутніх 

епідемій та пандемій високий, а також великі ризики пов’язані зі 

змінами навколишнього середовища. Краща підготовленість має 

вирішальне значення для пом’якшення цих ризиків [2]. Це може 

включати глобально скоординовані механізми, такі як системи 

раннього попередження та загальні протоколи тимчасових 

обмежень на подорожі та контроль на кордоні.  

Міжнародне співтовариство може також переосмислити та 

зміцнити глобальні рамки готовності до надзвичайних ситуацій та 



 

99 

сприяти програмам досліджень та розвитку технологій у сферах, 

де ринкові сили відстають (наприклад, дослідження вакцин). 

Прикладом цього є Коаліція за інновації з готовності до епідемій, 

глобальна мережа державних та приватних зацікавлених сторін, 

створена після епідемії Ебола, щоб заповнити критичні прогалини 

в трубопроводі з розвитку вакцин, зокрема шляхом просування 

вакцин та збереження дослідних запасів, фінансування розробки 

вакцин та координації відповіді на епідемії. Також необхідно 

збільшити зусилля щодо подолання глобальної нестачі медичних 

працівників за допомогою таких ініціатив, як МОП, ОЕСР та 

програма ВООЗ «Робота заради здоров’я» [30]. 
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м. Київ, Україна 

Анотація. За останні кілька років чисельність абонентів мережі 

збільшилася в рази. Безпрецедентне зростання трафіку мобіль-

них даних лягає величезним тягарем на існуючі стільникові 
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мережі. Для запобігання таких проблем існують різні рішення. 

Одним з них є розвантаження мобільних даних мережі або через 

найближчу стільникову мережу компанії, або в сторонню 

мережу. Необхідно провести порівняльне дослідження цих мето-

дів, щоб зрозуміти, який з них може бути корисний для 

конкретного сценарію. У цьому документі описані різні схеми 

розвантаження даних. 

Актуальність. Згідно зі звітом Cisco [1], обсяги запитуваних 

даних зі стільникових мереж стрімко ростуть, і, за оцінками, до 

2021 року глобальний мобільний трафік збільшиться приблизно 

на 50 ексабайт на місяць, що в 5 разів більше, ніж в 2019 році. 

Збільшення обсягів переданих даних - серйозна проблема для 

стільникових мереж, через яку користувачі можуть зіткнутися з 

низкою проблем, наприклад, низькою швидкістю завантаження. 

Одне з рішень, що дозволяє впоратися зі зростаючим наван-

таженням трафіку на транзитні канали, полягає в тому, що 

провайдер мережі повинен інвестувати в поліпшення інфраструк-

тури для збільшення своєї пропускної здатності шляхом розгор-

тання додаткових базових станцій і / або точок доступу і каналів з 

високою пропускною здатністю. В останні роки розвантаження 

мобільних даних стало багатообіцяючим рішенням для розванта-

ження нечутливого до часу, терпимого до затримок трафіку з 

транспортних каналів, з підтримкою гнучкого пересилання даних 

між мобільними вузлами під час контактів [2]. Оператори мобіль-

ної мережі активно ведуть дослідження спрямовані на зниження 

навантаження на транзитні канали за допомогою розвантаження 

мобільної мережі. Основні рішення розвантаження стільникових 

даних розглядаються далі. 

Способи розвантаження мобільного трафіку. Розванта-

ження даних відноситься до процесу використання недостатньо 

використовуваних мережевих ресурсів для доставки даних з 

мережі, яка спочатку була призначені для мережі. На рис. 1 

показані основні відмінності між традиційною інфраструктурою 

мережі та інфраструктурою з модифікаціями для досягнення мети 

розвантаження даних. 
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Рис. 1 Порівняння традиційної інфраструктури та різних підходів до 

розвантаження даних 

 

 На рис. 1 (i) показано, що в традиційній інфраструктурі 

послуги передачі голосу і даних надаються користувачам через 

базову станцію макростільниками (ТД). На рис. 1 (ii) зображений 

механізм розвантаження на основі Wi-Fi, при якому стільникові 

дані вивантажуються на ті точки доступу Wi-Fi, які розташовані 

поруч із запитуючою стороною. Кожен раз, коли користувач 

відправляє запит на раніше запитані дані, ініціатор запиту 

підключається до ТД, а не до ТД макростільника. На рис. 1 (iii) 

показаний інший метод, званий розвантаженням D2D. Він вико-

ристовує виділені призначені для користувача посилання для 

розвантаження стільникового трафіку. Всі ці методи детально 

описані далі. 

Вивантаження даних через точки доступу Wi-Fi. 

Ключовою перевагою використання розвантаження даних через 

точки доступу Wi-Fi є неліцензований діапазон для радіопередачі, 

що унеможливлює втручання в трафік мережі. Оператори 

мобільного зв'язку розгортають такі точки доступу Wi-Fi в таких 

місцях, як торгові центри, ринки, аеропорти і т.д. 

Приблизно 80% трафіку, що генерується мобільними 

користувачами, доводиться на внутрішні приміщення, де часто 

доступний Wi-Fi. Таким чином, трафік даних може бути легко і 
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ефективно вивантажено на точки доступу Wi-Fi. Згідно з 

дослідженням [3], розгортання мережі Wi-Fi порівняно дешевше, 

ніж розширення існуючої мережі.  

На рис. 2 (а) показана загальна архітектура того, як оператор 

стільникового мережі підключає користувача до точки доступу 

Wi-Fi. 

 

a  

b  

Рис.2 Розвантаження мобільних даних через точки доступу Wi-Fi 

 

Розвантаження даних виконується через точки доступу. 

Мережа точок доступу Wi-Fi встановлюється в діапазоні 

стільникового базової станції, так що всі ТД можуть отримувати 
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сигнал від базової станції стільникового зв'язку, достатнього для 

ефективного обслуговування розвантажених користувачів. Кілька 

ТД можуть працювати під однією ТД, як показано на рис. 2 (b). 

Якщо кілька базових станцій виявляють одну точку доступу, вона 

приймає рішення, виходячи з потужності сигналу, до якої базової 

станції вона повинна бути підключена.  

Дві архітектури для об'єднання стільникових мереж і мереж 

Wi-Fi: рис. 2 (а) сильний зв'язок і рис. 2 (b) слабкий зв'язок. В рис. 

2 (а) всі основні функції мережі, такі як управління ресурсами, 

передача обслуговування і виставлення рахунків, управляються і 

контролюються централізовано. Як мобільна мережа, так і 

мережа Wi-Fi функціонують в єдиній магістральної мережі. В 

якості альтернативи в рис 2. (b) обидві мережі незалежні. 

Розвантаження мережі через фемтосоти. Розвантаження 

даних через фемтосоти може бути ефективним за низкою причин. 

По-перше, основне використання відбувається всередині примі-

щень, наприклад будинку або в офісі. Приблизно 55% викорис-

тання стільникових даних відбувається в околицях будинків, а 

26% - в офісах. Таким чином, оператори мобільного зв'язку кори-

стуються можливістю вивантажувати свої важливі дані через 

фемтосоти. По-друге, фемтосоти дозволяють оператору мережі 

розгортати послугу і керувати нею. Таким чином, фемтосоти 

забезпечують безпроблемну взаємодію з користувачами, оскільки 

задоволення запитів споживачів як і раніше лежить на мобільно-

му операторі, а не на третій стороні. По-третє, фемтосоти можна 

розгорнути дуже швидко в порівнянні з розгортанням нової базо-

вої станції макростільниками. Традиційне використання макросо-

товой мережі займає набагато більше часу через досягнення 

розташування, покупки інфраструктури радіозв'язку, транспорт-

ного обладнання і т.д. Коли користувач входить в зону дії бездро-

тового приймача. Розгорнуте в фемтостільнику, обладнання 

користувача(ОК) автоматично підключається до фемтостільника. 

Припустимо, користувач запитує контент у певного постача-

льника, наприклад YouTube (рис. 3). Запит проходить в базову 

стільникову мережу через широкосмугову точку доступу і 
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фемтостільниковий шлюз. Запит досягає базової мережі, і 

запитаний контент надається користувачеві, що повертаєтьс назад 

по тому ж маршруту, по якому надійшов запит.  

 

 
 

Рис. 3 Розвантаження мобільних даних через фемтостільників 

 

Розвантаження за допомогою технології Device-to-Device 

(D2D). Зв'язок D2D включає пряму взаємодію між двома користу-

вацькими пристроями (КП) без доступу до точки доступу або 

магістральної мережі. Зазвичай зв'язок здійснюється з використа-

нням неліцензійного діапазону або стільникового діапазону. 

Перевага зв'язку D2D не тільки обмежується підвищенням ефек-

тивності, але також D2D покращує затримку, справедливість і 

енергоефективність. D2D підходить для послуг з низькою 

швидкістю передачі даних, таких як текстові повідомлення. 

D2D в основному виконується через Wi-Fi Direct і Bluetooth, і 

стикається з деякими проблемами в координації двох різних 

діапазонів. На рис. 7 показана архітектура D2D, заснована на 

розвантаження стільникових даних.  

На цьому рисунку показано, що КП_1 і КП_2 підключені до 

мережі і маршритизують стільникові дані через вдосконалений 
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вузол B (eNB) і інфраструктуру базової мережі. Шлюз керує 

таблицею маршрутизації, видає IP-пакети належному місцю 

призначення і може допомогти у виявленні іншого КП. 

 

 
Рис.7 Модель розвантаження даних з використанням зв'язку D2D 

 

Оскільки більша частина інформації в мобільній мережі 

доставляється через постачальників послуг контенту, таких як 

YouTube і т.д., Всякий раз, коли користувач запитує будь-якої 

контент, виконується наступна процедура: по-перше, ТД приймає 

запит від мобільного пристрою і пересилає цей запит в RNC. RNC 

обробляє і відправляє запит в базову мережу, і в кінцевому 

підсумку запит доставляється в службу доставки контенту (CDS), 

яка потім відповідає замовленим контентом. Той же процес 

використовується для доставки контенту мобільному користува-

чеві, але в протилежному напрямку.  

Висновки. У даній статті дається огляд схем розвантаження 

мобільних даних. У найближчому майбутньому оператори 

мобільного зв'язку зіткнуться з величезним викликом вимог 

користувачів, оскільки число абонентів зростає. Щоб вирішити ці 

проблеми, я спробувала забезпечити огляд популярних методів 

розвантаження мобільних даних. Я вважаю, що вибір тієї чи іншої 
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схеми залежить від операційних вимог і бізнес-стратегій 

стільникових операторів. Це також залежить від фізичних умов і 

місцевості, в якій необхідно надавати послуги, оскільки кожна 

схема має свої плюси і мінуси. 

Література: 

 [1] «Індекс Cisco Visual Networking: оновлення глобального 

прогнозу трафіку мобільних даних, офіційний документ на 2016-

2021 роки» (2019). [В мережі]. Є в наявності: https: //www.cis-

co.com/c/en/us/solutions/collateral.  

[2] X. Bao et. ін., (2016) «Розвантаження стільникового 

трафіку через опортуністичні мережі: перспектива гри по 

Штакельбергу» в працях ICCSE. 

[3] Лі, Кюнхал і ін. (2013), «Розвантаження мобільних даних: 

скільки може дати WiFi?» Транзакції IEEE / ACM в мережі (TON) 

21.2. 
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УДК 004.7  Технічні науки 

 

ВЕБ-КЛІЄНТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЧТИ З ПІДТРИМКОЮ 

МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 
 

Дрозд О.П.,  

ст.гр.СПм-61, 

студент факультету інформаційних систем 

Тернопільський національний технічний  

університет імені Івана Пулюя 

м. Тернопіль, Україна 

Дане дослідження присвячене розробці веб сайту для 

полегшення та покращення комунікації в межах університету та 

усунення проблеми у використанні почти з мобільних пристроїв. 

В роботі використовуються сучасні сервіси та технології для 

розробки веб додатків. 

Однією з таких технологій є «Single Page Application». Ця 

технологія дозволяє нам розробляти клієнтські веб застосунки які 

будуть незалежні від веб-сервера. Данна технологія має перевагу 
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над іншими, а саме може працювати без перезавантаження 

сторінки на відміну від звичайних клієнтських веб додатків. Це 

відбувається за рахунок того, що «Single Page Application» має 

тільки одну сторінку, та підставляє у неї різний вміст який 

приходить з веб-сервера. Таким чином веб сайти з використанням 

цієї технології працюють швидше ніж звичайні.  

Також важливим завданням було інтеграція веб-клієнту з 

мобільними пристроями, тому що статистика показує, що серед-

ньостатистична людина проводить більше часу за нобільним 

пристроєм ніж за комп’ютером.. Ними зручніше користуватись і 

до них є доступ завжди. А за потреби можна навіть користуватися 

сайтом за відсутності інтернет-з’єднання.  Для вирішення цієї 

проблеми було використано можливості мови розмітки «HTML» 

та каскадної таблиці стилів «CSS» за допомогою яких веб сайт 

було адаптовано під мобільне розширення. 

Поставлена задача, а саме розробка веб-клієнта для 

електронної пошти була вирішена за допомогою інтеграції 

додатку з сервісами які надає «Google», а саме «Gmail API». За 

допомогою цього сервісу можна авторизуватись в електронній 

пошті, обмінюватись та переглядати повідомлення. Для того щоб 

зробити перегляд та обмін листами безпечніший було вирішено 

використати механізм авторизації у сервісах «Google» який 

називається «OAuth 2». За допомогою нього ми не зберігаєм ніде 

логін та пароль до електронної пошти, а отримуємо лише 

одноразовий маркер для доступу до неї, який буде оновлюватись 

з кожним разом як заходити на веб сайт. 

Ця розробка перш за все принесе користь людям які 

користуються більше мобільними пристроями, тому що 

дозволить легше отримати доступ до електронної пошти. Також 

за допомогою протоколу авторизації «OAuth 2» можна 

гарантувати безпеку даних, тому що сайт їх не зберігає і важливі 

листи або файли не зможуть бути скомпрометованими. 

Література: 

1. Single Page Application vs multi-page application  

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  
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https://medium.com/@NeotericEU/single-page-application-vs-

multiple-page-application-2591588efe58 

2. Що таке адаптивний дизайн сайту ? [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу:   https://redstone.media/адаптивний-

дизайн 

______________________________________________________ 

УДК 502    Природничі науки 
 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЇ 
 

Дудій Н.Я. 

викладач першої категорії 

Мацейко С.В. 

викладач вищої категорії, 

викладач-методист 

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний  

фаховий коледж» 

У статті розкривається доцільність використання нових 

комп’ютерних технологій на заняттях біології, обґрунтовується 

потреба широкого використання сучасних комп’ютерних техно-

логій в освіті, у першу чергу – технологій глобальної мережі 

Інтернет, що є одним з найперспективніших напрямів розвитку 

системи освіти. 

Сучасні комп’ютерні технології відкривають студентам 

доступ до нетрадиційних джерел інформації, дозволяють реалізу-

вати принципово нові форми і методи навчання, які підвищують 

ефективність засвоєння навчального матеріалу і викличуть ціка-

вість до предмету. Застосування засобів комп’ютерних технологій 

створює величезні можливості для вдосконалення навчання, для 

створення умов активізації пізнавальної діяльності студентів на 

занятті та у процесі самостійної роботи. 

Складовою частиною сучасного світу сьогодення стали 

комп’ютерні технології. У сучасній освіті один із пріоритетних 

напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ю-
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терних технологій у навчальний процес, що значно покращує 

якість та ефективність навчання майбутніх фахівців, підвищує 

конкурентноспроможність на ринку праці. Тому одним із завдань 

сучасної освіти є виховання особистості, яка вільно орієнтується у 

світовому інформаційному просторі. Із стрімким розвитком 

мережі Інтернет навчальний процес у закладах освіти якщо й не 

перейшов повністю у віртуальність, то займає там усе більше 

місця, стаючи передумовою унікального навчального простору. 

Використання комп’ютерних технологій на заняттях біології дає 

можливість викладачу формувати особистий навчальний простір. 

Застосування комп’ютерних технологій потребує перегляду 

форм і методів навчальної діяльності. Комп’ютерні технології є 

ефективним допоміжним засобом навчання. Застосування ком-

п’ютерних технологій підвищує активність студента, веде до 

перебудови навчального процесу в бік самостійних форм навчан-

ня. Без перевантажень можна інтенсифікувати процес навчання 

завдяки раціональному використанню комп’ютерних технологій. 

Використання сучасних технічних засобів для розв’язання 

фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є 

запорукою конкурентноспроможності майбутнього фахівця. При 

масовому забезпеченні комп’ютерами зберігається його 

індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без 

великих затрат часу на проведення контролю. 

Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформацій-

ному середовищі є подальше використання комп’ютерних 

технологій як методів та інструментів майбутньої діяльності для 

розв’язання задач предметної галузі. Сучасний процес навчання 

характеризується все більш широким застосуванням в ньому 

комп’ютерних технологій. 

Ефективність застосування нових комп’ютерних технологій 

на заняттях біології обумовлена наступними факторами: 

- різноманітність форм представлення інформації; 

- висока ступінь наочності; 

- можливість моделювання за допомогою комп’ютера 

різноманітних об’єктів і процесів; 
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- можливість організації колективної та індивідуальної 

дослідницької роботи; 

- можливість диференціювати роботу студентів в залеж-

ності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів, використо-

вуючи сучасні інформаційні технології; 

- можливість організувати комп’ютерний оперативний 

контроль і допомогу з боку викладача; 

- можливості комп’ютера дозволяють студенту активно 

приймати участь у процесі пізнання. 

Новітні інформаційні технології дають можливість підвищи-

ти ефективність заняття біології, створити такі умови, за яких усі 

студенти залучаються до активної творчої навчальної діяльності, 

процесу самонавчання, вчаться співпрацювати, критично мисли-

ти, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї.  

Освітні ресурси нового покоління дозволяють на якісно 

новому рівні викладати біологію, використовуючи найрізнома-

нітніші методи і технології. Це, перш за все, можливість для 

викладача мати під рукою величезну кількість ілюстративного 

матеріалу, а головне дуже швидкий доступ до нього, можливість 

готувати ресурси, що містять необхідний матеріал, створювати 

самостійно тести для перевірки засвоєного матеріалу, безносе-

реднє знайомство викладача з новинками методичної літератури.  

Сьогодні спостерігаються надзвичайно високі темпи розвит-

ку біології. Вона не тільки залишається теоретичною основою 

охорони здоров’я, екології, сільського господарства, але й 

відкриває можливості розвитку нових галузей промисловості. 

Застосування комп’ютерних технологій на заняттях біології є 

способом модернізації форм і методів навчальної роботи. 

Наприклад, під час вивчення клітин та тканин організмів є 

можливість розглянути клітинні структури на сайтах науково-

дослідницького відділу Київського медичного університету ім. 

О.О. Богомольця (www.srlc.nmu.ua, www.nmu.edu.ua).  

Одним із ресурсів, що можна використовувати для розпізна-

вання мікро- та макрооб’єктів біології, є сайт «Virtual Electron 

Microscope». 



 

111 

Важливим напрямом застосування комп’ютерних технологій 

у вивченні біології є організація роботи віртуальних 

дослідницьких лабораторій.  

Для проведення консультацій та поглибленого вивчення 

біології в позанавчальний час доцільно використовувати вебіна-

ри. Дана форма дистанційного інтерактивного навчання – це 

технологія, що дозволяє відтворити умови спільної форми 

організації навчання, а саме семінарського, лабораторного занять, 

лекцій, використовуючи засоби аудіо-, відеообміну даними. 

Перевагою такої форми роботи є те, що його учасники можуть 

фізично знаходитися в різних місцях. Таким чином, створюється 

віртуальна «аудиторія», яка об’єднує всіх учасників. Вебінар – це 

віртуальний семінар, організований за допомогою Інтернет-

технологій, що має головну ознаку семінару: доповідач – слухачі, 

які ставлять питання та обговорюють їх. Даний спосіб організації 

зустрічей урізноманітнюють педагогічну діяльність викладачів, 

активізують самостійну навчальну роботу студентів у позанавча-

льний час [1, с.28]. 

Широке використання сучасних комп’ютерних технологій, у 

першу чергу технологій глобальної мережі Інтернет на сучасному 

етапі є одним із найперспективніших напрямів розвитку системи 

освіти. 

Отже, нині якісне викладання загальноосвітніх дисциплін не 

може здійснюватися без використання можливостей, які надають 

комп’ютерні технології та Інтернет. Вони допомагають викладачу 

швидко перевірити знання студентів, краще подати матеріал, 

зробити його більш цікавим та підвищити інтерес студентів до 

навчання з даного предмета. 

 Викладач має можливість отримувати найновішу інформа-

цію, спілкуватися з колегами в усьому світі, студентами та 

батьками. Володіння комп’ютерними технологіями визначає 

сьогодні кваліфікацію спеціаліста будь-якої сфери діяльності, що 

потребує відповідного рівня інформаційної культури. Тому одним 

із завдань сучасного педагога є необхідність використання 

різноманітних педагогічних технік у поєднанні з комп’ютерними 
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технологіями. Таке вміле поєднання може змінити сутність 

освітнього процесу, зробити його більш актуальним, забезпечити 

підготовку студентів до життєдіяльності в електронному інфор-

маційному середовищі в умовах глобалізації суспільства.  

Якщо в кінці XX століття освітні мережі були спрямовані 

переважно на накопичення, аналіз, поширення інформації, обмін 

досвідом між освітянами однієї країни, проведення спільних 

проектів, то сьогодні, використовуючи новітні можливості й 

технології мережі Інтернет, зусилля педагогів більше спрямовані 

на поступове формування єдиного інформаційного освітнього 

простору [1, с.56]. Тому перехід, який відбувається останнім 

часом, від традиційної методики викладання предметів до 

викладання із застосуванням комп’ютерних технологій є 

невідворотним. 
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Концепція людського капіталу з'явилася ще у працях одного 

з основоположників сучасної економічної науки А. Сміта, який 

підкреслював важливість «набутих та корисних здібностей усіх 

членів суспільства» які є аналогом матеріального капіталу, втіле-

ного в людях. У 60-х роках ХХ ст. інтерес до вивчення людського 

капіталу різко зростає. Це було пов'язано із прогресом технологій 

та інновацій, переходом до постіндустріальної економіки в розви-

нених країнах, стрімким економічним розвитком багатьох країн 

південно-східної Азії та, відповідно, пошуком джерел стійкого 

економічного зростання та конкурентоздатності одних країн 

відносно інших. Багато закордонних вчених досліджували сферу 

людського капіталу у своїх працях. Це зокрема Т. Шульц, Б. Вай-

сброд та Д. Кендрік. Вони заклали сучасні основи подальших 

досліджень та запропонували підходи до визначення та вимірю-

вання людського капіталу. Вітчизняні вчені, серед яких О.А. Грі-

шнова, Л.І. Курило, О.Г. Шпикуляк, також зробили вагомий вне-

сок у розвиток цієї теми. Важливість цієї теми перш за все пояс-

нюється тим, що національний людський капітал разом із природ-

ними ресурсами та виробничими активами складає національне 

багатство країни [1,2]. За оцінкою Світового банку частка людсь-

кого капіталу у сукупному національному багатстві 192 країн 

світу досягла 80% [2]. Частка інвестицій у людський капітал у 

розвинених країнах складає близько 70% проти 30% у фізичний 

капітал, при цьому основну частку інвестицій у людський капітал 

здійснює держава. 

В дослідженнях людського капіталу важливою залишається 
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тема його вимірювання з метою визначення його поточного рівня, 

оцінки напрямків необхідних інвестицій для його розвитку та їх 

ефективності, а також для порівняння рівня розвитку людського 

капіталу між різними країнами. Останнє  має особливе значення у 

сьогоднішніх умовах конкуренції між країнами за залучення 

іноземних інвестицій, адже саме рівень розвитку людського 

капіталу є одним із визначальних факторів щодо розміщення 

високотехнологічних виробництв у тій чи іншій країні. 

Зараз існує декілька підходів до оцінювання людського 

капітал. Вони поділяються на дві категорії: непрямі та прямі 

розрахунки. Непрямі розрахунки проводяться шляхом розрахунку 

дисконтованої вартості сумарного споживання товарів та послуг у 

певній країні за мінусом вартості фізичного капіталу для якого 

можна оцінити його ринкову вартість (основні засоби, вартість 

природних багатств тощо). У 2016 році Економічна комісія ООН 

для Європи представила детальні рекомендації щодо кількісної 

оцінки людського капіталу у грошовому еквіваленті [3], та 

рекомендації щодо включення метрик оцінки людського капіталу 

до системи національних рахунків (СНР) країн. ООН не 

рекомендує використовувати непрямі розрахунки оскільки вони 

не включають різноманітні неекономічні вигоди, які приносять 

різні види капіталу та з інших причин, хоча непрямі розрахунки є 

простішими у використанні, оскільки для них є дані державної 

статистики у багатьох країнах. 

Прямі розрахунки розділяються на три методи: розрахунку 

сумарних витрат на створення людського капіталу з урахуванням 

амортизації (Т. Шульц, Д. Кендрік та інші), розрахунку дисконто-

ваної суми доходу який може заробити все населення протягом 

життя (Д. Йоргенсон, Б. Фраумені та інші), та розрахунку на 

основі набору показників (Р. Барро, Й. Лі та інші). Метод сумар-

них витрат враховує витрати індивідуумів, сім’ї, роботодавців та 

держави, включаючи втрачені економічні вигоди (напр. не отри-

мана зарплата протягом навчання). В цьому методі важливим є 

правильне обчислення усіх витрат та оцінка норми амортизації, за 

якою відбувається «зношування» людського капіталу. Метод 
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суми доходу, на відміну від попереднього, оперує з майбутніми 

величинами, тому суттєво залежить від обраного підходу до 

прогнозування рівня майбутніх доходів та є чутливим до вибору 

ставки дисконтування. Метод набору показників використовує 

ряд кількісних показників які доступні у державній статистиці, 

наприклад очікувана тривалість життя при народженні, рівень 

охоплення середньою освітою тощо. Цей метод є простішим до 

використання, але має недоліки через непорівнюваність багатьох 

показників з якісної точки зору. Наприклад, декілька років 

навчання в початковій школі у Конго ймовірно будуть не такими 

корисними, як та сама кількість років навчання у Швейцарії. 

Сьогодні метод розрахунку сумарних витрат використову-

ється та удосконалюється Організацією економічного спів робіт-

ництва та розвитку (OECD), яка об’єднує найбільші за економіч-

ною міццю розвинені держави Заходу. 

Спосіб оцінювання людського капіталу на основі методу 

показників був розроблений Всесвітнім економічним форумом, 

впливовою міжнародною організацією, яка найбільш відома 

завдяки організованому нею щорічному економічному форумі у 

Давосі (Швейцарія). Цей спосіб був започаткований у 2013 році 

та розраховувався щорічно. Останнє дослідження було опубліко-

ване у 2017 році. Перша методика 2013 року [4] базувалася на 

використанні 51 показника за чотирма компонентами: освіта 

(доступ до освіти, якість, досягнення та ін., всього 12 показників), 

здоров’я (смертність, якість, благополуччя, послуги та ін., всього 

14 показників), зайнятість (безробіття, таланти, навчання та ін., 

всього 16 показників) та можливості (інфраструктура, наукове 

середовище, законодавство, соціальна мобільність та ін., всього 9 

показників). За значеннями показників з використанням вагових 

коефіцієнтів для кожного з показників та Z-статистики розрахову-

вався Індекс людського капіталу (ІЛК). Розрахований таким 

чином ІЛК у 2013 році був найвищим у Швейцарії (1,455), 

Фінляндія посіла друге місце з показником 1,406, а Сингапур – 

третє з 1,232. Україна у рейтингу 2013 року зайняла 63 місце з 

ІЛК  -0,124. Від’ємне значення пояснюється використанням Z-
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статистики та показникам Украіни, які були нижче середнього 

значення у вибірці. При цьому за компонентою освіти Україна 

зайняла 45 місце, здоров’я – 55 місце, зайнятості – 67 місце, а 

можливостей – 96 місце серед 122 країн світу. В наступні роки 

методика змінювалася і тому її результати не є повністю 

порівнювальними. У версії 2017 року [5] оцінка проводилася за 

чотирма компонентами: потенціал, розвиток, використання, ноу-

хау. Всього було використано 21 показник з додатковим розбит-

тям серед 5 вікових груп, таким чином індекс розраховувався з 

використанням 44 показників для кожної країни. Значення ІЛК 

для кожної країни розраховувалося як відсоток від ідеального 

максимально можливого значення ІЛК прийнятого за 100%. За 

результатми розрахунку Україна опинилася на 24 місці у світі з 

показником 71,27%. При цьому наша країна зайняла 5 місце за 

компонентою потенціалу, 31 місце за компонентою використан-

ня, та 38 місце за компонентами розвитку та ноу-хау.  

Світовий банк в рамках проекту дослідження національного 

багатства та сталого розвитку країн світу у 2018 році запропону-

вав свою методику оцінювання людського капіталу також базую-

чись на методі показників. Друге видання результатів розрахунку 

Індексу людського капіталу (ІЛК) вийшло у 2020 році [6] та 

включає результати для 174 країн. Розрахунок ІЛК базується на 

трьох компонентах: рівень смертності дітей віком до 5 років, 

очікувана тривалість навчання з поправкою на якість навчання та 

здоров’я нації. За результатами розрахунків була підтверджена 

майже пряма залежність між рівнем ВВП на душу населення та 

ІЛК, тобто країни з вищим ІЛК мають вищий ВВП на душу 

населення. Відповідно бідність найбільш поширена у країнах з 

низьким ІЛК, так у країнах з ІЛК менше 0.5 проживає 80% 

світових бідняків. За розрахунками Світового банку ІЛК України 

у 2020 році складає 0.63, при цьому він не змінився порівняно з 

2010 роком. За показником ІЛК Україна поділяє 50-56 місця у 

світовому рейтингу разом із Албанією, Чорногорією, Сейшельсь-

кими островами, Коста-Рікою, Казахстаном і Брунеєм. У наших 

найбільших країн-сусідів Російської Федерації, Польщі та 
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Білорусі значення ІЛК у 2020 році складає 0.68, 0.75 та 0.70 

відповідно. РФ та Польща суттєво покращили ІЛК порівняно з 

2010 роком, адже тоді ІЛК у них був 0,60 (РФ) та 0,70 (Польща), 

для Білорусі ІЛК у 2010 році не розраховувався. Найвище 

значення ІЛК має Сингапур (0.88), а в десятку країн з найвищим 

ІЛК із значеннями в діапазоні 0.80-0.81 входять такі країни як 

Японія, Південна Корея, Канада, Фінляндія та Швеція. 

Проведений аналіз різних методів порівняльного оцінювання 

людського капіталу вказує на важливість використання таких 

оцінок для моніторингу прогресу країни на шляху до розвитку 

інноваційної економіки та стійкого економічного зростання. При 

цьому продемонстровано, як вплив вибору методики впливає на 

рейтинг України у світі та оцінку її конкурентоспроможності 

відносно інших країн. У подальших дослідженнях необхідно 

удосконалити та застосувати міжнародні методики до регул яр-

ного оцінювання якості людського капіталу України з викорис-

танням наявної статистичної інформації, а також додати або 

модифікувати набір статистичних даних з метою найповнішого 

моніторингу стану розвитку людського капіталу. 
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Анотація. Сьогодення поставило перед суспільством безліч 

проблем, які викликають навколо себе неабиякий ажіотаж та 

потребують негайного вирішення. Проте маємо парадокс: деякі 

не менш болючі питання залишаються «в тіні», бо люди, яких 

вони безпосередньо торкаються, вважають їх своїм особистим 

болем і намагаються вирішити їх самостійно або ж просто 

змиритися із наявною ситуацією. Це стосується насамперед 

насильства в сім'ї, бо переважно його жертви намагаються 

мовчати. Тому задля захисту людей до кривдників повинні 

застосовуватися обмежувальні заходи, які передбачені ст.91-1 

Кримінального кодексу України «Обмежувальні заходи, що 

застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». 

Ключові слова: обмежувальні заходи, домашнє насильство, 

підстави та порядок застосування обмежувальних заходів. 

Мета статті : з’ясування підстав та порядку застосування 

обмежувальних заходів при домашньому насильстві в Україні. 

У наш час дуже часто із ЗМІ ми отримуємо інформацію про 

те, що насильства в сім’ї не повинно бути. Проте також часто 

також спостерігаємо випадки скоєння насильства чоловіка над 
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жінкою, батьків над дітьми. Найстрашніше те, що рамки 

домашнього насильства виходять за межі дому – і поширюють їх 

діти, які потерпають від насильства в сім’ї, вчиняючи жорстокі 

діяння по відношенню до своїх однолітків. Ймовірно це можна 

пояснити страхом, що не повірять чи звинуватять, можливо, 

боязню ганьби для сім’ї або небажанням переживати жах та 

приниження знову і знову, тобто кожного разу, коли доведеться 

комусь про це розказувати. Але ж від замовчування кількість 

жертв домашнього насильства аж ніяк не зменшиться. 

Домашнє насильство – це дії або бездіяльність фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що 

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 

сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у 

тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь. При цьому, згідно із ст. 1 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» особою, 

яка постраждала від домашнього насильства – є особа, яка зазнала 

домашнього насильства у будь-якій формі; кривдником - особа, 

яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі [1]. Якщо 

раніше домашнім насильством вважались інциденти у подружжі, 

то тепер розширюється коло осіб. До нього тепер відносять 

колишнього чоловіка/дружину, громадянські шлюби (спільне 

проживання без реєстрації). Розширене коло осіб, яких визнають 

кривдниками: прийомні батьки, особи, які спільно проживають чи 

проживали в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й інші 

родичі – дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, 

двоюрідні дідусі та бабусі і т.д.[2]. 

11.01.2019 року набув чинності Закон №2227-VIII «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуаль-

ного кодексів України з метою реалізації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
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домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким 

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) було 

доповнено новим Розділом XIII-1 «ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ», 

що містить лише одну статтю 91-1 «Обмежувальні заходи, що 

застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». 

Зі змісту ст. 91-1 КК України слідує, що підставою застосу-

вання обмежувальних заходів є вчинення винною особою 

злочину, пов’язаного з домашнім насильством. Такі заходи 

можуть бути застосовані до особи, яка на момент вчинення 

домашнього насильства досягла 18-річного віку, за наявності 

однієї з таких умов:  

1) призначення особі покарання, не пов’язаного з позбавлен-

ням волі (штраф, громадські роботи, виправні роботи, службові 

обмеження для військовослужбовців, позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю).  

2) звільнення особи з підстав, передбачених Кримінальним 

кодексом України від кримінальної відповідальності. Загальні 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності передба-

чено ст. ст. 45–49 КК України, а спеціальні підстави звільнення 

від кримінальної відповідальності передбачено в окремих статтях 

Особливої частини Кримінального кодексу України.  

3) звільнення особи від покарання з підстав, передбачених 

КК України, вичерпний перелік яких передбачено у розділі XII 

цього Кодексу. 

Граматичний аналіз змісту ст. 91-1 КК України дозволяє 

виявити певні неточності та неузгодженості тексту цієї правової 

норми. Так, в п. 1. ст. 91-1 КК України йдеться мова про 

застосування такого заходу в «інтересах потерпілого від злочину, 

пов’язаного з домашнім насильством…». Далі в цьому ж пункті 

законодавець зазначає, що «суд може застосувати до особи, яка 

вчинила домашнє насильство…». Про особу, яка на момент 

вчинення домашнього насильства…» йдеться у п.2 ст.91-1 КК 

України. Таким чином, у ст. 91-1 КК України містяться різні за 

обсягом змістового значення суб’єкти, а, отже і різні кола осіб, на 

яких поширюється дія цієї статті.  
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Наразі в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з 

домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не 

пов'язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, 

передбачених КК України, від кримінальної відповідальності чи 

покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє 

насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно 

до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі 

обов'язки. Зокрема, це: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з 

особою, яка постраждала від домашнього насильства; 

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє 

насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності; 

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де 

особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постій-

но чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебу-

вати у зв'язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших 

причин; 

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, 

яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів 

через засоби зв'язку чи електронних комунікацій особисто або 

через третіх осіб; 

5) направлення для проходження програми для кривдників 

або пробаційної програми [3] 

Вказані обмежувальні заходи можуть застосовуватись лише 

судом, та лише до осіб, чия вина встановлена обвинувальним ви-

роком суду. При цьому, заходи, передбачені ч. 1 ст. 91-1 КК Укра-

їни, можуть застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і 

за потреби можуть бути продовжені на визначений судом строк, 

але не більше як на 12 місяців. Також варто зазначити, що не вико-

нання обмежувальних заходів карається арештом на строк до шес-

ти місяців або обмеженням волі на строк до двох років (ст. 390-1 

КК України «Невиконання обмежувальних заходів, обмежуваль-

них приписів або непроходження програми для кривдників»). 

Потрібно зазначити, що відповідно до даних Реєстру судових 

рішень, суди в період з 01.01.2019р. по т.ч. застосували 
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обмежувальні заходи у вироку суду лише у 8 випадках. Зазначена 

ситуація, на жаль, свідчить про недостатню поширеність серед 

судової практики обмежувальних заходів, що, очевидно, знижує 

ефективність протидії домашньому насильству.  

Слід також зауважити, що у разі, якщо кримінальне 

провадження вже зареєстроване, а кривднику повідомлено про 

підозру, - в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з 

домашнім насильством, крім обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 

Кримінального процесуального кодексу України, суд може 

застосувати один або декілька таких обмежувальних заходів. У 

випадку, якщо кримінальне провадження стосовно свого 

кривдника в силу різних причин не зареєстровано, потерпілій 

особі слід скористатися положеннями, що містяться у главі 13 

Розділу IV Цивільного процесуального кодексу України, що 

стосуються питаття розгляду судом справ про видачу і 

продовження обмежувального припису. Справа про видачу 

обмежувального припису розглядається судом за участю заявника 

та заінтересованих осіб. У разі якщо участь заявника становить 

загрозу подальшої дискримінації чи насильства для нього, справа 

може розглядатися без його участі. Неявка належним чином 

повідомлених заінтересованих осіб не перешкоджає розгляду 

справи про видачу обмежувального припису.Суд розглядає 

справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин 

після надходження заяви про видачу обмежувального припису до 

суду. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про видачу 

обмежувального припису, відносяться на рахунок держави. 

Висновок: Таким чином, обмежувальні заходи не будучи 

кримінальною відповідальністю чи покаранням, є примусовими 

кримінально-правовими заходами, що мають додатковий харак-

тер і застосовуються судом у разі вчинення повнолітньою особою 

злочину, пов'язаного з домашнім насильством. Враховуючи місця 

цих заходів у системі заходів кримінально-правового впливу та 

зміст ст.91-1 КК України, зазначені заходи відносяться до інших 

заходів кримінально-правового характеру щодо фізичних осіб та 

мають на меті обмежити потерпілу особу від потенційної загрози 
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вчинення насильницьких дій кривдника та запобігання у 

майбутньому будь-яких форм насильства щодо неї. 
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УДК 3 (1/9)    Політичні науки 

     

ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

   

Забитівська Х.А., 

   студентка юридичного відділення 

Галицький коледж імені В.Чорновола  

м. Тернопіль, Україна 

У спеціальній літературі під захистом прав і свобод людини 

та громадянина розуміють забезпечення чи відновлення поруше-

ного права або усунення існуючих перешкод для їх реалізації. 

Водночас, етимологічне значення слова «захищати» означає: 

«обороняти, охороняти кого-небудь, що-небудь від нападу 

замаху»; «пильно стежити за недоторканністю кого-небудь, чого-

небудь»; «боронити, обстоювати погляди, права, інтереси, честь 

кого-не-будь». 

Права і свободи людини та громадянина – визнані між 

народною спільнотою особисті цінності людини у ЇЇ взаємовідно-

синах з іншими людьми та державою. Як в Україні, так у багатьох 

країнах світу існують специфічні моделі захисту прав і свобод 
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людини та громадянина державними органами, серед яких не 

останню роль відіграють органи конституційної юрисдикції. 

Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист 

прав і основних свобод людини (1950 р.) та визнала юрисдикцію 

Європейського суду з прав людини після прийняття 17 липня 

1997 р. Верховною Радою Закону про ратифікацію цього доку-

мента з окремими застереженнями, зумовленими особливостями 

введення у дію деяких положень Конституції України, пов'язаних 

з гарантіями недоторканності людини та її права на захист. 

Залежно від особливостей суб'єкта застосування заходів при-

мусового характеру до правопорушника розрізняють два основ-

них методи захисту права – юрисдикційний і не юрисдикційний. 

Юрисдикційним методом захисту є діяльність органів державної 

влади і місцевого самоврядування, а також громадських об'єднань 

з відновлення порушеного права, здійснювана у рамках встанов-

лених законом процедур, результатом якої є рішення по суті. Не 

юрисдикційний метод захисту – сукупність дій (заходів) самих 

уповноважених осіб з відновлення (підтвердьження) порушеного 

(оскарженого) права без звернення за допомогою до компетент-

них органів і організацій. Юрисдикційний метод поділяють на 

судові і не-судові (адміністративні і громадські), нотаріальні фор-

ми захисту. Судовий захист, безперечно, посідає центральне 

місце у досить великому арсеналі засобів, покликаних забезпечи-

ти захист прав людини. 

Судовий метод захисту прав людини найдемократичніший і 

найбільш пристосований для всебічного, повного та об'єктивного 

виявлення дійсних обставин і причин виникнення цивільних 

спорів, кримінальних і адміністративних правопорушень, тобто 

для встановлення істини у справах, що розглядаються судами, і 

дозволяє на основі цього правильно застосовувати норми 

матеріального права, вірно вирішувати справи по суті. 

Чинна Конституція України не містить застережень щодо 

реалізації права на судовий захист, як це мало місце у Конституції 

СРСР 1978 р. У останній також передбачалося право оскарження 

у суді рішень, дій чи бездіяльності державних органів, 
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юридичних осіб у галузі управлінської діяльності у встановлю-

ному законом порядку. Однак минуло понад десять років, поки 

нарешті 1989 р. прийнято Закон СРСР «Про порядок оскарження 

у суді неправомірних дій органів державного управління і 

посадових осіб, що порушують права громадян». І громадяни 

змогли скористатися цим правом. 

Детальніше засади судочинства та інші питання, зокрема 

щодо розгляду справ безстороннім судом, врегульовано у Кримі-

нально-, Цивільно- та Господарсько-процесуальних кодексах. У 

них встановлюються як підстави для відводу суддів, так і порядок 

вирішення цих питань, що забезпечує право сторін на розгляд 

справ неупередженим судом. Лише у конституційному судачин-

стві право на розгляд справи безстороннім судом повністю не 

забезпечується, оскільки у Закон: «Про Конституційний Суд 

України» питання відводу суддів взагалі не врегульовано, хоча і у 

конституційному провадженні справа має розглядатися неуперед-

женими суддями. 

Останнє є важливим, оскільки саме органам конституційного 

контролю належить особливе місце у захисті прав і свобод люди-

ни та громадянина. Конституційні права і свободи, як зазначає А. 

Козлов, сприймаються як норми Конституції та інших законів, що 

безпосередньо обмежуютьвладу, а тому необхідне вироблення 

методології здійснення контролю за дотримання владою 

правового статусу особи. 

Процесуальні функції такого контролю поряд з іншими 

органами державної влади та організаціями здійснюють також 

органи конституційної юрисдикції. Конституційний Суд поклика-

ний гарантувати політичну і правову стабільність суспільного 

життя, надійно охороняти права та свободи громадян, захищати, а 

не засуджувати. У центрі його юрисдикції знаходяться основні 

права людини, людська гідність.  

Можливості Конституційного Суду України щодо захисту 

прав та свобод людини і громадянина певною мірою обмежені 

встановленими методами конституційного контролю та абстракт-

ним правом, наданим громадянам, звертатися до Конституційного 
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Суду лише з питань офіційного тлумачення Конституції та 

законів України, тобто у разі неоднозначного застосування одних 

і тих же положень Конституції чи законів судами України, 

іншими органами державної влади. 

Безпосередньо звернутися до суду з питань конституційності 

законів, інших правових актів вони не мають права. Але це може 

зробити у їх інтересах Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, якому таке право надано. 

Конституція України значно розширила методологічні 

можливості захисту прав та свобод громадянами, закріпивши їх 

право після використання всіх національних засобів правового 

захисту звертатися за захистом до відповідних судових установ 

чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна. Це конституційне положення відповідає вимогам ст. 26 

Європейської конвенції з прав людини. 

Дотримання наведеної вимоги є визначальною умовою вико-

ристання ще одного методу захисту прав та свобод – подання та 

прийняття скарги до розгляду Європейським судом з прав люди-

ни. У одному з перших рішень Європейський суд зазначив, що 

система захисту прав людини, передбачена Конвенцією, за своєю 

природою є допоміжною. І за встановленим нею процесуальним 

правилом особа може подати скаргу до Ради Європи лише після 

того, як використає всі доступні внутрішні державні засоби 

правового захисту. 

У Європейському суді з прав людини напрацьовано певні 

критерії вирішення питань щодо використання всіх національних 

засобів захисту. До них належать: доступність, доцільність та 

ефективність звернення, безпідставне чи безнадійне звернення до 

судових або інших органів державної влади країни, якщо 

практика правозастосування, яка склалася, не залишає надії на 

задоволення скарги. В Україні скарги щодо порушення прав і 

свобод людини можуть бути вирішені Президентом, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів, судами, прокуратурою, 

Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. 

Згідно з Конституцією України кожен має право захищати 
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свої права і свободи від порушень та протиправних посягань 

лише не забороненими законами засобами, які у своїй єдності 

складають відповідний механізм, під котрим у контексті даного 

дослідження необхідно розуміти певну сукупність способів 

захисту прав і свобод людини та громадянина органом конститу-

ційної юрисдикції за допомогою правових засобів, тобто 

відповідних юридичних процедур і правил. 

Фізичні особи (громадяни України, особи без громадянства, 

іноземці) мають право згідно зі ст. 150 Конституції та п. 4 ст. 13 

Закону «Про Конституційний Суд України» ініціювати розгляд 

окремих питань у Конституційному Суді.  

Йдеться про офіційне тлумачення Конституції та законів 

України – це найширші повноваження органу конституційної 

юрисдикції, оскільки стосуються всього масиву чинних норма-

тивно-правових актів держави. Дійсно, фізичні особи можуть 

подати звернення до Конституційного Суду з проханням дати 

офіційне тлумачення норм Конституції або законів України. 

Такий механізм, особливо в умовах своєрідного розуміння своїх 

прав з боку окремих категорій громадян, як зауважують вчені-

конституціоналісти, є необхідним. 

Сьогодні в Україні існує нагальна проблема удосконалення 

механізму захисту прав і свобод людини та громадянина, тому 

оптимізація діяльності органу конституційної юрисдикції вкрай 

необхідна. Такий процес непростий і до того ж практична його 

реалізація вимагає глибокого теоретичного осмислення. Донині 

залишаються неврегульованими деякі важливі процесуальні 

питання конституційного судочинства, внаслідок чого складно 

залучити до участі у перевірці конституційності законів та інших 

правових актів, які закріплюють права та свободи людини, суддів 

загальних судів, представників прокуратури та інших правоохо-

ронних органів. Відтак, потенціал конституційної юстиції щодо 

захисту прав і свобод людини та громадянина використовується в 

Україні не у повній мірі. 

Якщо виходити з розуміння того, що конституційне 

правосуддя в Україні має стати справді важливим інструментом 
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захисту прав і свобод людини та громадянина, то потрібно внести 

низку законодавчих процесуальних кореляцій у профільне 

законодавство з метою оптимізації діяльності Конституційного 

Суду України у сфері забезпечення та гарантування прав і свобод 

людини. Внесення відповідних змін до законодавства викликано 

потребами життя. Наприклад, важливою є проблема термінів 

конституційного провадження. 

Відомо, що строк конституційного провадження за конститу-

ційним зверненням – не більше шести місяців, а його відлік 

починається лише від дня відкриття такого провадження. Проте 

профільне законодавство не визначає, у який термін Конституцій-

ний Суд може розглядати звернення: до винесення ухвали про 

відкриття чи відмову у відкритті провадження. 

Українські громадяни, котрі звернулися до Конституційного 

Суду, змушені втрачати багато часу, очікуючи на початок 

конституційного провадження, який у законодавчому аспекті не 

визначений, не ведучи мову вже про результати цього розгляду. В 

умовах ринкової економіки, коли час має надзвичайно велике 

значення, відсутність можливості отримання громадянами своє-

часної відповіді на важливі питання щодо правового регулювання 

суспільного співжиття, зачасти, змушують їх не звертатися до 

органу конституційної юрисдикції. Такий стан справ не додає 

авторитету Конституційному Суду як виключно важливому 

інституту становлення та захисту демократії в державі. 

Вказана проблема є не лише нагальною, а й загальною для 

всіх звернень до Конституційного Суду України і вирішення її 

чекає свого часу фактично з моменту початку діяльності органу 

конституційної юрисдикції, тобто з 1 січня 1997 р. 

Незважаючи на те, що Верховна Рада України робила спроби 

виправити дану ситуацію, прийнявши зміни до профільного 

Закону ще 5 березня 1998 р., проте вони не набрали чинності 

через накладення вето Президента. Отже, дана проблема потребує 

законодавчої регламентації. З іншого боку, серед чинників, що 

визначають дієвість механізму захисту прав і свобод людини та 

громадянина органом конституційної юрисдикції, необхідно 
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виокремити можливість доступу до конституційного судочинства 

суб'єктів, зацікавлених у такому захисті.  

Примітно, що у разі конституційного провадження за звер-

ненням громадян самі суб'єкти звернення не беруть особистої 

участі у пленарних засіданнях Конституційного Суду, так як 

останній приймає рішення лише на підставі наявних документів. 

Особиста присутність авторів конституційних звернень на 

засіданнях Конституційного Суду особливо необхідна на стадії 

прийняття рішення про відкриття або відмову у відкритті даного 

провадження. До того ж ця проблема має загальний характер, 

оскільки стосується всіх видів звернень до Конституційного Суду 

України. 

Разом з тим не менш важливою є інша причина відмови 

громадян від звернень до Конституційного Суду – віддаленість 

регіонів від столиці України. Профільний Закон визначає офіцій-

не місцезнаходження Конституційного Суду України – м. Київ, 

проте далеко не кожному пересічному громадянину під силу 

матеріальні, моральні та інші витрати, пов'язані із захистом своїх 

законних прав та свобод. 

Можливим вирішенням даної проблеми могли б стати 

представництва Конституційного Суду (наприклад, у обласних 

центрах). Безперечно, це потребує внесення відповідних змін 

насамперед до профільного Закону, проте такий крок реально 

розширив би можливості громадян та інших фізичних осіб щодо 

захисту належних їм прав та свобод. Ще вагомішою є проблема 

виконання рішень за зверненням громадян.  

Зауважу, що рішення Конституційного Суду України потріб-

не громадянинові для прийняття рішення судом загальної 

юрисдикції про захист відповідних прав та свобод. Згідно з 

офіційним тлумаченням положень ч. 2 ст. 150 Конституції 

України Конституційним Судом (№15-рп / 2000 від 14 грудня 

2000 р.) рішення цього Суду є обов'язковими до виконання на 

території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Вони 

мають пряму дію, і для набрання чинності не потребують підтерд-

жень з боку будь-яких органів державної влади.  
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Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду є вимо-

гою ст. 150 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу 

щодо всіх інших нормативно-правових актів. Закони, інші правові 

акти, їх окремі положення, визнані рішенням Конституційного Су-

ду такими, що не відповідають Конституції України (неконституці-

йними), втрачають чинність з дня ухвалення відповідного рішення. 

За необхідності Конституційний Суд України може у своєму 

рішенні, висновку визначити як порядок, так і строки їх вико-

нання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки 

щодо забезпечення виконання прийнятих ним рішень. Разом з 

тим Конституційний Суд має право вимагати від цих органів 

письмового підтвердження виконання рішення, додержання 

висновку тощо. Невиконання рішень та недодержання висновків 

Конституційного Суду тягнуть відповідальність згідно з п. 4 ст. 

70 профільного Закону. 

І все ж, аналіз Закону «Про Конституційний Суд України» 

свідчить, що він лише фрагментарно визначає механізм вико-

нання рішень Суду. Водночас, можна погодитися, що цей процес 

не вимагає спеціального виконавчого провадження. Але не можна 

не враховувати і те, що сьогодні в Україні вже існує не поодино-

кий прецедент невиконання рішень вищих органів державної 

влади, а в умовах лише становлення демократії така практика є 

вкрай небезпечною. 

Проблема виконання рішень Конституційного Суду України 

є важливою, без вирішення якої не можна вести мову не лише про 

гарантування верховенства права в Україні, а й про будь-які інші 

гарантії прав та свободи людини і громадянина. Дійсно, у деяких 

випадках представники різних гілок влади не вважають для себе 

обов'язковим дотримуватися рішень Суду, прийнятих в межах 

його повноважень. Наприклад, сьогодні в Україні є випадки обій-

мання однією особою таких посад, як голова ради та голова 

місцевої державної адміністрації, міський голова і народний 

депутат України тощо. 

Підсумовуючи зазначене вище, доходимо висновку, що 

розширення доступу до конституційного правосуддя зацікав-
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лених суб'єктів чітке законодавче врегулювання процесуальних 

прав і обов'язків учасників конституційного судочинства сприяти-

муть здійсненню проголошених Конституцією України принци-

пів верховенства права та пріоритету прав і свободи людини й 

громадянина. 

Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні 

Конституційні обов'язки– це визначена нормами Консти-

туції та законами України міра обов'язкової, належної поведін-

ки та діяльності у політичній, економічній, соціальній, куль-

турній (духовній) сферах суспільного життя. Обов'язки, як і 

права та свободи людини і громадянина є досить різноманіт-

ними за своїми юридичними властивостями. За змістом вони 

поділяються на політичні, економічні та культурні (духовні) 

обов'язки; за суб'єктами – на обов'язки людини та обов'язки 

громадян України; за соціальними групами можна виділяти 

обов'язки батьків, обов'язки дітей тощо. Стрижневим для всієї 

системи конституційних обов'язків людини і громадянина є 

обов'язок неухильно додержуватись Конституції та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей (ст. 68 Конституції України), який поширюється на всіх 

громадян України, іноземців і осіб без громадянства і в тій чи 

іншій формі знаходить своє відображення в інших обов'язках, 

що закріплені у Конституції України. Додержання норматив-

них положень Основного Закону та інших законів України 

передбачає їх вивчення, оскільки незнання законів не звільняє 

від юридичної відповідальності.  

Важливим і почесним конституційним обов'язком є захист 

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів (ст. 65 Конституції України). 

Цей обов'язок поширюється на всіх громадян України. Поря-

док реалізації військового обов'язку визначається Законом 

України «Про оборону» від 6 грудня 1991 р., Законом України 

«Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 

25 березня 1992 р., виконання яких покладається на громадян 

України, центральні органи державного управління, органи 
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місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування 

та інших уповноважених суб'єктів.  

Шанування державних символів, якими, відповідно до ст. 20 

Основного Закону, є Державний Прапор України, Державний 

Герб України і Державний Гімн України, є обов'язком громадян 

України. Порушення цього обов'язку має своїм наслідком притяг-

нення до кримінальної відповідальності (ст. 338 Кримінального 

кодексу України). Наступним конституційним обов'язком є 

обов'язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки (ст. 66). Цей обов'язок відноситься 

до екологічної та культурної сфери суспільного життя і передба-

чає дбайливе та раціональне відношення людей до природи та 

національної культурної спадщини. У випадках порушення цього 

обов'язку особа несе адміністративну або кримінальну відповіда-

льність з обов'язковим відшкодуванням завданих нею збитків.  

Важливим обов'язком людини і громадянина в економіч-

ній сфері є обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом (ст. 67 Конституції України). 

Зазначений обов'язок передбачає участь громадян у формуван-

ні державного та місцевих бюджетів шляхом сплати податків і 

зборів. До того ж, усі громадяни України (на іноземців і осіб 

без громадянства цей обов'язок не поширюється) повинні 

щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем прожи-

вання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий 

рік у порядку, встановленому законом. Податкові декларації 

подаються громадянами України до податкових інспекцій до 1 

березня наступного року.  

Ухилення від сплати податків та інших обов'язкових пла-

тежів, або їх несвоєчасна сплата чи неповна сплата, а також 

ухилення від подання декларації, приховування доходів, які 

підлягають оподаткуванню, тягнуть за собою адміністративну 

або кримінальну відповідальність. Вчені-конституціоналісти 

схильні виділяти й інші конституційні обов'язки людини і гро-

мадянина, які поширюються на окремі соціальні групи. Наприк-

лад, обов'язок набуття повної загальної середньої освіти (ст. 53 
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Конституції України); обов'язок піклуватися про дітей та непра-

цездатних батьків (ст. 51 Конституції України) та ряд інших. 
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Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Купівельна спроможність показує потенційну можливість 

споживачів  купувати товари та послуги на певну суму грошей. 

Даний індикатор є важливим показником економічної стійкості 

країни і допомагає компаніям приймати бізнес-рішення, пов'язані 

з управлінням продажами і маркетингом. Головний показник, на 

який слід звернути увагу при визначенні купівельної спромож-

ності українців в період пандемії ― це індекс реальної заробітної 

плати (табл. 1), саме цей показник включає в себе відношення 

інфляції до номінальної заробітної плати. Спираючись на дані 

Державної служби статистики України, інфляція за вересень 

склала 0,5% за місяць. Якщо порівнювати інфляцію з іншими 

місяцями поточного року, то виходить, що вона була вищою 

лише в першому кварталі року і становила 0,8% [1]. 

 

Таблиця 1 

Зведена таблиця індексів реальної заробітної плати 

за останні роки (%) [2] 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Січень 83,3 80,3 91,7 86,6 86,4 87,3 

Лютий 99,6 105,3 102,3 100,6 101,7 101,4 

Березень 95,9 106,2 106,8 105,9 107,6 104,8 

Квітень 90,8 96,1 97,7 100,4 99,2 90,4 

Травень 99,0 101,6 101,4 102,9 99,0 100,8 

Червень 105,8 107,2 105,8 104,8 105,8 109,5 

Липень 103,1 100,9 99,5 101,0 102,4 102,6 

Серпень 96,6 97,1 97,0 97,9 96,3 97,2 

Вересень 101,0 101,2 101,3 98,8 100,7 104,3 
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Жовтень 105,6 97,0 99,2 100,2 99,7 100,5 

Листопад 97,3 99,3 100,5 98,0 99,5  

Грудень 115,2 118,6 116,2 114,5 115,1  

За рік 90,1 106,5 118,9 109,7 111,4  

 

В наступному періоді (табл. 1) з травня по жовтень показни-

ки стабілізувалися і в кожному місяці спостерігалося зростання 

індексу реальної заробітної плати. Найвищий приріст був зафіксо-

ваний в червні і склав 3,7% в порівнянні з минулим роком. В 

цілому за 2020 рік спостерігається зниження рівню купівельної 

спроможності. На даний момент індекс реальної заробітної плати 

за 2020 рік менше на 14,6% в порівнянні з 2019 роком. Основна 

причина такої розбіжності ― це вплив пандемії, а також нестача 

даних за листопад і грудень 2020 року, за попередні роки в грудні 

були високі показники індексу реальної заробітної плати, відпо-

відно, індекс за рік повинен підвищитися. Попри це, можна 

припустити, що купівельна спроможність під кінець року буде 

нижче в 2020 в порівнянні з 2019 роком. На даний момент видно, 

що підприємницька і споживча активність знизилася, а також 

змінився попит на різні категорії товарів, через це сильно постра-

ждали різні сектори економіки такі як: туризм, виробництво 

меблів, спортивних товарів, побутових приладів та інші. 

На сьогоднішній день ключовим фактом є те, що саме 

реальні заробітні плати зростають, і саме інфляція низька в 2020 

році [3]. До кінця року очікується 4,1%, відповідно, в принципі, 

можна говорити про те, що незважаючи на те, що рік кризовий, за 

реальними доходами громадян України може вийти в плюс, тобто 

на невеликій навіть позитивний показник. Зараз інфляція в 

Україні залишається низькою, це ключовий фактор того, що 

реальна заробітна плата висока. Вона зараз становить 9,7 в 

річному вимірі в Україні. 

Значний вплив пандемії спостерігається в березні та квітні 

2020 року. Саме в ці місяці індекс реальної заробітної плати в 

порівнянні з минулим роком зменшився на 2,8% і 8,8% в березні і 

квітні, відповідно. Про зниження купівельної спроможності в 
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розглянутий період свідчать також інші показники, наприклад, 

рівень безробіття (табл. 2). За 2019 рік рівень безробіття склав 

8,6%, в той час як за перший і другий квартал спостерігаємо 

підвищення цього рівня на 0,3% і 1%, відповідно. Також були й 

інші фактори, які вплинули на купівельну спроможність, а саме, 

зріс попит на продукти повсякденного попиту, противірусні 

препарати, санітарні маски та дезінфікуючі засоби; в той самий 

час впав попит на такі товари як автомобілі і одяг. 

 

Таблиця 2 

Рівень безробіття в Україні в 2020 році 

(кількість населення в тис.) [2] 

 

Населен-

ня 

України 

Економічн

о активне 

населення 

Зайняте 

населен-

ня 

Безробітне 

населення 

Рівень 

безробіття 

Зареєстро-

вано 

безробітних 

1-й 

квартал 

41830,6 17329,9 15781,3 1548,6 8,9% 349,4 

2-й 

квартал 

41762,1 16992,1 15362,0 1630,1 9,6% 517,7 
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Казка з дитинства запам'ятовується нам на все життя, на 

прикладах казок виховується весь світ, цілі народи. А з недавніх 

пір комп'ютерні технології стали дозволяти створювати такі 

колосальні художні фільми, які дивляться в усьому світі, та 

чимало зняті за мотивами англійських казок. Британці все життя 

були охоронцями древніх традицій, старих будівель, мов, 

скульптур. Художня література, а саме англійська казка, не 

менше збереглася й дотепер виступає гордістю народу. У цьому й 

полягає актуальність казок. 

Англія — дивовижна і унікальна країна. Не менш унікальні і 

самі англійці. Про країну, її людей складено дуже багато, почина-

ючи з популярних статей і закінчуючи суворими науковими 

статтями, зняті художні та документальні фільми. Однак, тим не 

менше, англійці завжди були і залишаються для нас завданням, 

розібратися з якою можуть допомогти англійські народні казки. 

Англійські народні казки відрізняються від казок інших 

народів. У них відмінно проявляються риси національного 

менталітету. У чарівних казках Англії у героїв незвичайні мотиви. 

Рідко зустрічаються сюжети, в яких герої хочуть досягти висот, 

перемогти кого-небудь, заволодіти багатством, отримати якесь 

вміння, що властиво для українських казок. Навпаки, англійські 

герої казок діють найчастіше по зовнішнім обставинам - 

наприклад, з почуття обов’язку або щоб уникнути провалу. З 
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одного боку, через це сюжети здаються простими. З іншого, вони 

більш приземлені і людяні, в них не робиться акцент на жадіб-

ності або амбітності. В англійських казках добре проявляється 

типовий англійський гумор - тонкий, іронічний, трохи дивний, 

навіть часом ексцентричний. У сюжеті може бути безліч 

безглуздих поворотів і деталей. 

Англійські герої казок діють найчастіше за зовнішнім 

факторам - наприклад, з почуття обов'язку або щоб уникнути 

зриву. 3 одного боку, з-за цього сюжети представляються орди-

нарними. 3 іншого, вони більш приземлені і добрі, в них не 

робиться акцент на жадібності або честолюбстві.  

Наприклад, у казці «Три розумні голови» герої один за 

іншим виконують безглузді і дурні вчинки, а в «Дике Уіттінгтон і 

його кішці» маври виміняли звичайну кішку на величезне 

багатство. [4].  

У знаменитій англійській казці «Три поросяти» (Three ittle 

pigs) відмінно проявляє себе ставлення англійців до будинку, 

виражене у прислів’ї: Myhouseismycastle (Мій дім — моя форте-

ця). А якщо ви подивитеся на самобутнє віршоване початок цієї 

казки, то побачите і характерну оригінальність. 

Англійці вважаються в’їдливими людьми, які люблять 

факти. Сюжетні лінії казок повні фактів і деталей, деколи сухих і 

надмірно деталізовані. Іноді вся казка будується на фактах і описі 

проблеми, а розв’язки не слід. Рідкісні раптові повороти сюжету і 

емоційні місця. Навіть чаклунські казки читаються, як звичайні 

оповідання з життя звичайних людей, так як все дуже детально 

описано, як ніби трапляється в дійсності. [5].  

У англійських казок не завжди трапляється хороший кінець. 

А деякі історії закінчуються сумно і іноді жорстоко. Наприклад, у 

народній казці «Чарівна мазь» (FairyOintment) основну героїню в 

кінці вдарив біс так, що одне око у неї не став бачити. Наприкінці 

казок менше дидактичних моментів порівняно з українськими 

казками. [1]. 

Вкладення казок в програму навчання залишається акту-

альним для переважної маси сучасних методик. Їх викорис-
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тання абсолютно доцільно завдяки наступним перевагам: 

• Мотивація і залученість. Дітям цікавіше вивчати матеріал, 

викладений у формі казки, завдяки чому вони самі прагнуть 

прочитати і зрозуміти текст. 

• Кругозір і ерудиція. Читаючи англійські дитячі казки, ди-

тина одночасно вивчає особливості і традиції інших народів і кра-

їн, вчиться розрізняти та відчувати нюанси різних мов, що дозво-

ляє розвинути лінгвістичні здібності і поповнити запас знань. [3]. 

• Дослідження декількох мовних аспектів відразу. Казки 

для дітей на англійській мові дають можливість в ненав’язливій 

формі опанувати граматикою і лексикою, вивчити часові форми і 

побудова пропозицій, збільшити словниковий запас. 

• Розвиток концентрації уваги і посидючості. Над вивчен-

ням і перекладом цікавого сюжету діти готові проводити набагато 

більше часу, ніж, наприклад, над нудним текстом, що вимагає 

такої ж обробки. 

Легендарний англійський гумор проник не тільки в побут 

народів Англії, але й уфольклор, міцно закріпившись в англійсь-

ких народних казках, як правило веселих і забавно-повчальних. 

[2].  

Унікальна англійська народна казка надихала не тільки 

народ, але і письменників, які часто використовували фольклорні 

сюжети народних казок Англії в своїх художніх творах. 

Термін темпоральність, як правило, уживають як синонім 

терміна час, часовість – категорія часу дієслова є системою 

граматичних форм, які використовують для вираження відношень 

дії домоменту мовлення чи до часу іншої дії (якогось моменту, 

крім моменту мовлення). 

Темпоральність – семантична категорія, яка відображає 

сприйняття та осмислення людиною часу позначуваних ситуацій 

та їхніх елементів стосовно моменту мовлення того, хто говорить. 

Англомовні пісенні тексти Billie Eilish постають як цілеспрямова-

на мовленнєва дія, як основний спосіб комунікативної взаємодії 

людей, у якому відображено специфіку мислення, риси харак-

теру, особливості виховання, менталітет та культуру людини цієї 
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епохи. Темпоральна мережа базується переважно на часових 

формах теперішнього неозначеного, тоді як тривалі та форми є 

маловживаними, а доконані та доконано-тривалі взагалі нехарак-

терними. [6]. 

Отже, розглянемо темпоральну багатовекторність як 

властивість мови, у якій реалізовані всі часові форми: теперішнє, 

минуле і майбутнє на матеріалу англійської казки "Henny-Penny". 

Спеціалізованими засобами вираження категорій часу в мові є 

форми дієслів, які узагальнюють її функціонування, але не завжди 

повно передають об’єктивний час перебігу дій. 

Основним номінативним засобом вираження темпоральності 

в казці "Henny-Penny" є граматичний час. Особливістю засобів 

також є те, що вони функціонують в комплексі, а не окремо, 

доповнюючи та уточнюючи темпоральне значення один одного в 

контексті речення. У темпоральній мережі казці "Henny-Penny" 

переважає Simple – 95%, оскільки йому характерна форма легкої 

передачі інформації. Форма Continuous складає 4%. Як виняток 

трапляється використання часів системи Perfect – 1%, а точніше 

саме у видо-часовій формі Present Perfect. Perfect-Continuous 

взагалі не використовується, оскільки йому не характерна 

функція легкої передачі інформації. Можна зробити висновок, що 

в казках, а саме "Henny-Penny" використовують переважно 

Present Simple, для легкої передачі інформації. 
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Середовище великою мірою впливає на психічний стан 

людини. Психологічний аспект проектування предметно-просто-

рового середовища  глибоко досліджувався у межах ергономіки 

та інженерної психології. На перехресті дисциплін, що вивчають 

людину і середовище її існування, виник новий напрям діяльнос-

ті- психодизайн. Психодизайн веде свій родовід від ідеї створення 

середовища існування з оптимальним життєвим кліматом, яка 

належить голандцю Пітеру Ван Гогу. 

Сьогодні психодизайн – це прикладна дисуипліна конструю-

вання середовища життєдіяльності в залежності від психологіч-

них особливостей,звичок, вподобань конкретної дюдини або 

групи осіб. Рекомендації психологів дають дизайнерам відправні 

точки розробки концепції майбутнього інтер’єру, запобігають 

можливим прорахункам, унеможливлюють ситуацію непорозу-

міння між дизайнером і замовником.  

Наприклад, кабінет меланхоліка доцільно оформити у стиму-

люючих теплих тонах, а імпульсивність холерика – обмежити 
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нейтральними кольорами і складними геометричними орнамента-

ми. При створенні архітектурного середовища для групи людей – 

родини, виробничого колективу, необхідно розмежувати зони, 

виділити кожному хоч мінімальний особистий простір, який би 

відповідав його індивідуальним потребам [5, с.385]. 

З’ясовано, що в числі умов нормального функціонування 

людського організму важливу роль психофізіологічна дія кольо-

ру. Емоційність сприйняття у відношенні до кольору виявляється 

через його асоціативний вплив [3, с.24].  

Переважне відношення до певних кольорів помітно виявля-

ється в різних вікових групах. У загальному вигляді для дітей 

переважні теплі кольори яскравої насиченості (чистий колір), для 

дорослих – холодні кольори середньої насиченості і більш 

змішані, для літніх – ахроматичні кольори пастельних тонів. 

Колір може заспокоїти і схвилювати, радувати і журити[4, с.98].   

Проблеми, пов’язані з викристанням кольору в інтер’єрі, 

можна умовно розділити на функціональні, естетичні та компози-

ційно-художні[1,c.254]. 

Колір – це засіб створення композиції інтер’єру в дизайні, а 

основними колірними носіями є архітектурні поверхні: стіни, 

підлога, стеля. Забарвлення предметів і елементів устаткування 

(додаткові носії кольору) вирішується в колірній гармонії по 

відношенню до основних кольорів[2,с.307]. 

Колір надає вплив на зорове сприйняття розмірів приміщень, 

впливає на настрій людини, на її відчуття.   Фіолетовий і черво-

ний кольори діють на нервову систему збуджуюче, стомлюють її, 

знижують працездатність людини. В червоному кольорі є майже 

фізична сила, що відчувається, “виходить” з його теплоти. 

Позитивно впливає на негативні психічні стани: апатія, депресія, 

страх. Краще застосовувати червоний колір у поєднанні із 

зеленим або блакитним кольорами. 

Зелений і блакитний кольори діють на людину позитивно, 

сприяють заспокоєнню нервової системи, збільшують працездат-

ність, не стомлюють зір, підвищують слухову чутливість, дають 

відчуття свіжості і вологості. Коли вам бракує зеленого кольору 
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ви позбавляєтесь гармонії. Допомагає при негативних психічних 

станах: неврівноваженість, злість, грубість, скутість в емоціях і 

відчуттях. 

Блакитний та синій кольори – це кольори пов’язані з 

інтелектом і вмінням заспокоювати за допомогою слів. Допомагає 

при негативних психічних станах: сором’язливість, страх 

говорити, погані стосунки. Він личить для спальні або вітальні з 

великими вікнами і гарним видом з них. 

Фіолетовий колір це величний колір, завжди присутній в 

одязі королів і духівництва. Він допоможе навчитися приймати 

все, що відбувається з вами із спокійним серцем, заспокоїти душу 

і наситити її енергією натхнення. 

Жовтий колір – колір гарного настрою, також здатний 

заспокоїти нервову систему. Допомагає легше сприймати 

нові ідеї і приймати різні точки зору. Він сприяє кращій 

самоорганізації і концентрації думки. Для дітей: підвищує 

пізнавльний інтерес. 

Чорний колір в дизайні це не колір, тому що чорний 

поглинає світло. Білий колір, що використовується в інтер’єрах це 

позитивний колір, що містить в собі всі кольори спектру. Білий 

заряджає енергією і очищає.[3, с.46] 

Сірий колір є проміжним між чорним та білим кольорами, 

тому вважається нейтральним кольором. Сірий колір не депресив-

ний , але і радощі з ним ми теж не відчуваємо. Це колір інтелекту, 

він розслабляє, допомагає відчувати себе спокійно[6]. 

Колір виконує дві функції, будучи джерелом інформації і 

чинником психологічного комфорту. Істотне значення має підбір 

кольорів для забарвлення приміщень і інтер’єрів оскільки колір 

дуже сильно впливає на психологічний стан людини. 

Встановлено, що довгохвильові (чевоний) кольори діють 

збуджуюче, а короткохвильові (фіолетовий) кольори викликають 

пригнічений настрій, одночасно сприяючи найбільшому зоровому 

стомленню. Середньохвильові кольори позитивно впливають на 

нервову систему, сприяють зниженню стомлюваності. При при-

родному розташуванні кольорів людина відчуває себе впевненіше 
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і спокійно. Один і той же колір на різних поверхнях створює 

різний психологічний ефект. 

Колірна сфера дозволяє підібрати психологічні гармонії 

радості, спокою, печалі, складаються з єдності контрасту і подіб-

ності в тоні, кольорі, лінії: тон – світле темне; колір – тепле і 

холодне; лінія – направлена вгору або вниз по відношенню гори-

зонталі. Радість виникає в світлому тоні, теплому кольорі і в русі 

над горизонталлю. Спокій створюється за наявності рівноваги 

між світлим і темним, теплим і холодним, при орієнтації на 

горизонталь. 

Печаль виникає в темному тоні, холодному кольорі і в русі 

під горизонталлю.- Вибір колірного оформлення визначається 

характером трудової діяльності. Періодичні фізичні і розумові 

навантаження легше виконуються в обстановці теплих кольорів, 

що підвищують активність організму [6, с.34]. 
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Транспортна система в Україні представлена всіма видами 

транспорту, а її рельєф сприяє розміщенню шляхів сполучення по 

всій території країни. Вихід до узбережжя Чорного і Азовського 

морів, наявність зручних бухт на їх узбережжі вплинули на 

будівництво морських портів і розвиток морського транспорту. За 

умови прийняття відповідних законодавчих актів в Україні можна 

буде у повній мірі використовувати та відроджувати річкову 

інфраструктуру, розвивати досить зручний вид вантажних 

перевезень у великій кількості, а це в свою чергу зможе забезпе-

чити стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту. 

 Тому суднобудівна та суднобудівельна індустрія – це 

важлива ланка у забезпеченні функціонування транспортної 

системи країни, розвиток якої дозволить відновити повноцінну 

роботу всієї транспортної інфраструктури та функціюванню 

морських і річкових судноплавних шляхів. 

Об'єднуючи в процесі випуску своєї продукції досягнення 

великої кількості суміжних галузей промисловості (металургії, 

машинобудування, електроніки і так далі), суднобудування 

одночасно стимулює розвиток цілих галузей, досягнення ними 

високого науково-технічного рівня [1, c.132]. 

Суднобудівна галузь уявляє собою єдиний багатопрофільний 

комплекс різних підприємств, організацій, які здійснюють різні 

етапи і стадії будівництва суден: це починаючи від конструк-

торсько-технологічних робіт, корпусних робот, виготовлення 
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суднового обладнання, виконання електронних та електромон-

тажних, модернізацію судів і закінчуючи передачею та спуском 

готових суден в експлуатацію. Також, не менш важливою ланкою 

усього вищезазначеного комплексу є забезпечення суден необхід-

ною документацією відповідно до міжнародних вимог, стандартів 

[2, c. 6]. 

Суднобудівна галузь в Україні є досить складним сектором 

економіки та має певну внутрішню структуру. За видами вироб-

ництв вона поділяється на такі групи: 1) суднобудування; 2) 

судноремонт; 3) суднове машинобудування; 4) морське приладо-

будування [3, c.65]. 

Основними проблемами на шляху ефективного розвитку 

суднобудівної галузі в Україні на думку Наумова О.Б., є дорожне-

ча сучасного імпортного обладнання, необхідного для будівницт-

ва суден за сучасними технологіями відповідно вимогам 

іноземних замовників; втрата значної частини висококва-

ліфікованих робітників, які сьогодні працюють на верфях Росії та 

країн Західної Європи; відсутність професійних управлінців, 

здатних керувати підприємствами в умовах змінного ринкового 

середовища; руйнування інфраструктури галузі, зокрема, 

виробничої, соціальної, наукової та освітньої [4].  

Багато вчених, які займались й до сих пір займаються проб-

лемами суднобудівної галузі в Україні серед причин, що призвели 

до розвалу ефективних судноплавних компаній, які дісталися 

Україні в результаті здобуття незалежності, виділяють такі:  

• основною є та обставина, що управління галуззю здійсню-

валося централізовано, з Міністерства морського флоту СРСР, у 

той час, як в Україні аналогічних управлінських структур просто 

не було; 

• зміна та втрата чинності важливих нормативно-правових 

актів, які надавали досить великі переваги для суднобудівної та 

судноремонтної галузей; 

• високі відсотки за кредитами та високі податки на землю, 

які наразі не усі підприємства можуть виплачувати, тому вони 

просто оголошують себе банкрутами; 
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• втрата значної частини висококваліфікованих робітників, 

які сьогодні працюють на верфях Росії та країн Західної Європи; 

• високі ціни на сучасне імпортне обладнання; 

• низька зацікавленість української кредитно-фінансової 

системи в обслуговуванні морських вантажоперевезень і судно-

плавства, непомірне фіскальне навантаження на підприємницьку 

діяльність і цій сфері [5]. 

На думку автора дослідження, на сьогоднішній день можна 

виділити такі основні проблеми: 

• після здобуття незалежності в Україні довгий період не 

було  жодних дієвих стратегій щодо розвитку суднобудування та 

морської діяльності в цілому, тобто можна зазначити, що в той 

час країна майже не була зацікавлена у розвитку зазначених 

галузей, доказом цього є те, що перша Стратегія Розвитку 

суднобудування була прийнята у 2009 році коли  вже почали 

руйнуватись зв’язки між суб’єктами господарювання, коли 

держава стала помічати відсутність замовлень на будування 

цивільних суден коли суднобудування та судноремонт; 

• відсутність якісного моніторингу за станом підприємств 

або нормативно-правового акту \ правового механізму, який би 

закріплював перевірку стану заводів, обладнання, доків, верфей 

на обов’язковому державному рівні; 

• відсутність професійних робітників. Брак замовлень, як на 

будівництво, так і на ремонт тягнуть за собою низькі заробітні 

плати, через що люди вимушені від’їжджати до інших країн з 

гідними умовами праці та зарплатнею; 

• сьогодні, деякі суднобудівні та судноремонтні заводи ви-

користовуються не за призначенням, наприклад, сухий док заводу 

«Океан» використовується, як причал для навантажувально-

розвантажувальних робіт. Звісно, це не є поганою діяльністю, але 

якщо така діяльність виступає, як додатковий засіб заробітку 

грошей; 

• нестабільна політична ситуація в країні. 

Маючи достатньо переваг, перспектив та потенціал розвитку 

морської галузі, вдосконалення морегосподарського комплексу 
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Україна не дуже ефективно користується цим. Влада вважає, що 

для того, щоб відновити або змусити якусь індустрію працювати 

треба лише створити ряд нормативно-правових актів. Так, це звіс-

но дуже важливий елемент, але в умовах сьогодення не є дійовим.  

Для того, щоб працювали нормативно-правові акти, закони, 

доктрини додатково мають бути створені наглядові комісії, спеці-

альні органи, які будуть контролювати ефективність та виконання 

програм. 

Як показав аналіз тенденцій розвитку суднобудування в 

іноземних державах, у підвищенні конкурентноспроможності 

національних підприємств найважливішу роль відіграє державна 

підтримка. 

Наприклад, на думку автора, можна створити фонд спільно з 

державою, з українськими судновласниками та заводовласниками 

задля розвитку українського суднобудування та, взагалі, усього 

українського флоту. Також, необхідно зорієнтуватись на налагод-

жування міжнародного співробітництва та укладання міжнарод-

них договорів з лідируючими у суднобудуванні та судноремонті 

державами Європи та світу, тим самим залучаючи додатковий 

інтерес та інвестиції до держави.  

Наступним кроком Уряду України у підтриманні вітчизня-

ного суднобудування – є державна підтримка, яка має працювати 

через державні замовлення на судна для каботажних перевезень, 

барж, самохідних та несамохідних плавучих засобів,  судна типу 

«ріка-море», воєнні кораблі тощо. Усе це сприятиме роботі заво-

дів, замовлення будуть надходити, робітники отримуватимуть 

заробітну плату, заводи не закриватимуться через брак замовлень 

та не будуть перепрофілюватися. 

Мають бути переглянуті вже існуючі, застрілі нормативно-

правові акти, які не відповідають сучасним реаліям та створені 

нові, високоефективні документи, наприклад - Стратегія розвитку 

суднобудування та судноремонту в Україні до 2030 року, яка буде 

переглядатися та доповнюватися кожні 5 років відповідно до 

поставлених завдань та досягнутих цілей. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне 
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партнерство» державно-приватне партнерство – це співробітницт-

во між державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних державних 

органів, що згідно із Законом України «Про управління об’єктами 

державної власності» здійснюють управління об’єктами держав-

ної власності, органів місцевого самоврядування, Національною 

академією наук України, національних галузевих академій наук 

(державних партнерів) та юридичними особами, крім державних 

та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних 

партнерів), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та 

відповідає ознакам державно-приватного партнерства [6]. 

Тобто держава надає в користування приватному партнеру 

свої активи, а той у свою чергу ефективно ними користується, 

управляє, розбудовує інфраструктуру або надає інші важливі 

послуги. 

Тому Вважаємо, що для розвитку суднобудівної на судноре-

монтної галузей України у якості правового експерименту доціль-

ним було б створити проект, в рамках цього проекту обрати один 

суднобудівний та один судноремонтний завод України  (наприк-

лад Одеського або Миколаївського регіону) укласти договір про 

державно-правове партнерство між країною та приватною юри-

дичною особою. 

Така форма співпраці сприятиме: 

• наданню потенційним замовникам спеціальних держав-

них гарантій під час розміщення замовлення на будівництво або 

ремонт судна; 

• зниженню навантаження обов’язків на державний бюджет 

щодо підтримання заводів у належному стані; 

• створенню сприятливих умов для використання новітніх 

технологій для будування та ремонту; 

• розподілу обов’язків за контролем, моніторингом стану 

зазначених галузей; 

• прискорення будівництва та ремонту суден з подальшою 

передачею до замовника.  
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Отже, на думку автора реалізація та втілення у життя запро-

понованих шляхів щодо вирішення проблем суднобудівної та 

судноремонтної галузей України дозволять відновити та викорис-

товувати у повному обсязі можливості судноремонтних та судно-

будівних заводів нашої держави, що у свою чергу сприятиме 

поповненню українського державного флоту новими судами, 

створенню нових робочих місць та можливостей для України. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА КОНСТРУЙОВАНІСТЬ ҐЕНДЕРУ 

 

Каменська А. М., 

 студентка факультету суспільних наук 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Сучасний рівень розвитку наукових досліджень окреслив як 

складність у розумінні терміну «ґендер», так і різноманітність 

методів його всебічного дослідження. Нові соціальні проблеми, 

суперечності, типи інтелектуальної діяльності, поява альтернатив, 

потребують постановку питань, що спиратимуться на попередні 

наукові традиції та можливість зосередитися на проблемах нового 

часу. Перед гуманітарною наукою, зокрема психологією та соціо-

логією, постають надважливі завдання: переосмислити постмо-

дерні соціальні реалії, нові погляди на світ та справедливість його 

організації, допомогти людям в пошуках їх ресурсів, потенційних 

можливостей для перебудови та гармонізації теперішніх суспіль-

них відносин. Вищеописане зумовлюється необхідністю оновлен-

ня та реформування національного суспільства і світової спільно-

ти в цілому, слідування гуманістичним і демократичним принци-

пам соціального життя; зосередження уваги на особистості, її 

становищі, статусі в суспільстві, а також на її значенні в забезпе-

ченні подальшого розвитку людства; усвідомленні того, що 

регулювання сучасних соціальних процесів вимагає формування 

комплексної системи знань, яка буде містити елементи гендер-

ного підходу. 

Зміст поняття «ґендер» базується на ідеї соціального 

моделювання чи конструювання сучасної людини (на відміну від 

сексуальної статі, яка закладається генетично). Соціальна стать 

вибудовується соціальною практикою, тому що в суспільстві 

завжди є можливість виконання певних ролей в залежності від 

сексуальної статі індивіда і, відповідно, виникає жорсткий ряд 

уявлень про те, що є «чоловіче» і що є «жіноче» в сучасній 
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громаді. Таким чином, стать (від англ. «sex») – в тому значенні, в 

якому ми її сприймаємо і що очікуємо від людини, диференцію-

ючи її за статтю, виступає соціальним конструктом [1, с. 37]. 

Доцільним буде в загальних рисах розглянути основні теорії 

ґендеру. Перша з них – теорія соціального конструювання 

ґендеру або розуміння ґендеру як соціальної конструкції. 

Основними джерелами теорії соціального конструювання ґендеру 

є теорія соціального конструктивізму Пітера Бергера і Томаса 

Лукмана, структура особистості (самості) в концепції Джорджа 

Міда, гендерний дисплей Ірвінга Гоффмана, деконструкція статі в 

етнометодологічних дослідженнях Гарольда Гарфінкеля.  

Розуміння того, що дихотомія статей змодельована і продов-

жує моделюватись культурою, є ключовим положенням, яке 

ставить під сумнів правомірність сучасного стану речей, що про-

голошує стать онтологічною категорією, а тим самим виправдо-

вує і надання різних можливостей для розвитку чоловіків і жінок. 

З цих позицій дається визначення ґендеру як «організованої 

моделі соціальних стосунків між чоловіками і жінками, що конст-

руюється основними інститутами суспільства». Виділяють два 

постулати такого підходу:  

1) ґендер конструюється шляхом соціалізації, розподілу 

праці, системою ґендерних ролей, сім’єю, засобами масової 

інформації;  

2) ґендер формується і індивідами – на рівні їх свідомості 

(тобто ґендерної ідентифікації), прийняття заданих суспільством 

норм і підлаштування під них (в одязі, зовнішності, манері 

поведінки тощо).  

Конструювати ґендер – означає створювати такі відмінності 

між хлопчиками і дівчатками, чоловіками і жінками, які не є 

природними, сутнісними чи біологічними. Індивід засвоює певні 

правила поведінки та установки, які суспільство вважає відповід-

ними до їх ґендерних ролей у процесі соціалізації [4, c. 11]. Тверд-

ження про те, що саме суспільство формує ті чи інші стилі буття 

чоловіків і жінок, дуже точно і лапідарно висловлене Сімоною де 

Бовуар: «…в суспільстві існують певні структури, які спонукають 
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людей дотримуватися тих чи інших соціостатевих ролей» [2].  

Теорія соціального конструювання ґрунтується на двох 

постулатах: 

- ґендер конструюється в процесі соціалізації, за допомогою 

установленої в суспільстві системи ґендерних ролей, сім'єю, 

засобами масової інформації тощо; 

- ґендер будується і самими індивідами - на рівні їх 

свідомості, самосвідомості, прийняття та інтеріоризації заданих 

суспільством норм та ролей. 

В рамках теорії соціального конструювання гендеру найваж-

ливішим стає поняття «репрезентації». Саме репрезентації маску-

лінності і фемінності, здійснювані в повсякденності, формують 

«ґендер». 

Друга теорія полягає в розумінні ґендеру як мережі, струк-

тури чи процесу, тобто зводиться до стратифікаційної категорії в 

сукупності інших тотожних категорій, таких як клас, раса, вік 

тощо. Стать є не монолітною сутністю, а складається з багатьох 

компонентів, які пов'язані один з одним наступним чином: 

1. стать (sex) як біологічна категорія – безпосередня даність у 

вигляді сполучення генів та геніталій або дородовий, підлітковий 

і дорослий гормональний набір; 

2. стать (sex) як соціальна категорія – призначення від 

народження, засноване на типі геніталій, здатність до прокреації 

(як передбачається, конгруентної з призначенням приналежності 

до статі як біологічної категорії); 

3. статева (sex-gender) ідентичність – усвідомлення себе як 

представника даної статі, відчуття свого жіночого і чоловічого 

тіла, усвідомлення своєї приналежності до статі в соціальному 

контексті;  

4. стать (gender) як процес – навчання, прийняття ролі, 

оволодіння поведінковими діями, що вже освоєні в якості таких, 

що відповідають певному ґендерному статусу, "усвідомлення 

статі як соціальної категорії" людиною, що належить до даної 

статі як до біологічної категорії;  

5. стать (gender) як статус і структура – ґендерний статус 
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індивіда як частина суспільної структури, запропонованих відно-

син між статями, особливо структури панування і підпорядкуван-

ня, а також поділу домашньої і оплачуваної праці за ґендерною 

ознакою [3, с. 132]. 

Третя теорія розглядає ґендер як культурну метафору. 

Чоловіче і жіноче на онтологічному і гносеологічному рівнях 

існують як елементи культурно-символічних рядів: чоловіче – 

раціональне, духовне, божественне, щодо утвердження ґендерної 

рівності у структурі органів влади та державного управління, що 

суттєво перешкоджає позитивним перетворенням у суспільстві. 

Спостерігається значне відчуження жінки від системи прийняття 

рішень.  

У соціальному і культурно-символічному аспектах статі, на 

відміну від біологічного, містяться неявні ціннісні орієнтації та 

установки, сформовані таким чином, що все, обумовлене як 

«чоловіче» або ототожнюється з таким, вважається позитивним, 

значущим і домінуючим, а визначене як «жіноче» – негативним, 

вторинним. Це проявляється не тільки в тому, що власне чоловік і 

чоловічі предикати є домінуючими в суспільстві. Багато феноме-

нів та понять, що не пов'язані зі статтю (природа і культура, чут-

тєвість і раціональність, божественне і земне тощо) через існу-

ючий культурно-символічний ряд ототожнюється з «чоловічим» 

або «жіночим». Таким чином створюється ієрархія, субпідряд-

ність всередині вже цих (позастатевих) пар понять. При цьому ба-

гато явищ і понять набувають «статеве» (або, правильніше сказа-

ти, гендерне) забарвлення. Так, метафора статі виконує роль куль-

турного символу, а отже, виступає як культурно-формуючий фак-

тор. Іншими словами, гендерна асиметрія фігурує як один з осно-

вних чинників формування традиційної західної культури, що 

розуміється як система виробництва знання про світ [5, с. 239]. 

Література: 

1. Бежан-Волк І. Гендерні дослідження: актуальні проблеми і 

перспективи розвитку / Інна Бежан-Волк. // Народна творчість та 

етнографія. – 2005. – С. 37–40. 

2. Бовуар С.  Друга стать: в 2 томах / С. Бовуар / [пер. з 



 

156 

франц. Воробйової Н., Воробйова П., Собко Я.]. Т. 1. – Київ: 

Основи, 1994. – 390 с. 

3. Джудит Лорбер. Пол как социальная категория / Джудит 

Лорбер / [пер. з англ. Ананьевой Е.В.]. // THESIS. – 1994. – 

С. 127–134. 

4. Кравець В. П. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: 

монографія / Кравець В. П., Говорун Т. В., Кікінежді О. М. – 

Тернопіль: Навчальна книга, 2013. – 441 с. 

5. Краснопольська Т. М. Основні теоретичні конструкти 

гендера / Краснопольська Т. М. // Актуальні проблеми політики. – 

2012. – С. 236 – 244. 

______________________________________________________ 

УДК 911.3     Природничі науки 

 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 
 

Карпікова Є.Є.*, Максимова Д.О.**, Попрозман І.І.* 

студенти 3* та 2** курсу спеціальності 106 Географія  

ОПП «Економічна, соціальна географія  

та регіональний розвиток»* 

та ОПП «Географія рекреації та туризму»** 

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 м. Харків, Україна 

Людина завжди жадає більшого: більшої території, більше 

грошей, більших ресурсів. Разом з нашими бажаннями ростуть й 

потреби, які треба задовольняти за допомогою певних джерел. З 

давніх часів люди відкрили для себе природні ресурси, що також 

трансформуються у енергію, і по сей день не можуть уявити свого 

життя без них. Проте уявне скоро може стати реальним. Як 

відомо ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні, і саме 

перші подають дзвіночки тривоги. Вони є вкрай необхідними для 

розвитку промисловості та енергетики, тому людство так залежне 
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від них. Проблемою, окрім вичерпності ресурсів, також є нерівно-

мірне поширення їх по континентах та країнах і в надрах Землі. 

Саме тому розвиток ідеї енергозбереження та природокористу-

вання є одним із найважливіших напрямків сучасної науки, а 

альтернативні джерела енергії – це головний прорив. 

Метою нашого дослідження є висвітлення розвитку ресурсо- 

та енергозбереження в Україні. Важливо розібратися, якими засо-

бами можливо досягти максимальної ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів, враховуючи сучасний рівень 

розвитку техніки у країні та одночасне зниження впливу на 

навколишнє середовище. Також важливо проаналізувати потен-

ціал України на нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, 

бо таким чином можна скласти загальну картину забезпечення 

держави енергетичними та паливними ресурсами, що дасть змогу 

розробити подальший план розвитку та збереження у рівновазі 

цієї сфери. 

Україна володіє значним потенціалом основних видів віднов-

лювальних джерел енергії (ВДЕ). Цьому сприяють природно-

кліматичні умови та складною ситуацією з видобуванням та 

постачанням запасів інших енергетичних ресурсів. У зеленій 

енергетиці 80% займають сонячні електростанції. 17 % - вітряки,  

а решту – біопаливо (1). На сьогодні вони почали витісняти з 

ринку традиційні джерела, але поки що становлять невеликий 

обсяг у енергетичному балансі держави. Проте відповідно до 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року вказано, 

що на 2020 рік планується досягти частки ВДЕ у генерації ефект-

роенергії 7 %,  а на 2025 рік – більше 13 %. (2).  Країна взяла 

приклад з ЄС і також з 2009 року запустила програму «Зелений 

тариф», що передбачає собою механізм, який стимулює викорис-

тання альтернативних джерел енергії. Завдяки розвитку технічно-

го устаткування та технології у цій галузі, обсяги електроенергії 

значно збільшилися, а її вартість – знизилася. Падіння ціни також 

пов'язане із діяльністю уряду, що запровадили зменшення «зеле-

ного тарифу» і відповідно зробили його дешевшим для 

споживачів. Однак, це відбувається не на користь виробників 
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зеленої енергії, тому уряд зобов'язався погасити борги перед ним, 

щоб не втратити набуті обороти у розвитку ВДЕ. 

З цього обсягу інформації можна зробити висновки, що 

керівним пунктом у розвитку ВДЕ сьогодні є збереження її еконо-

мічної привабливості як збоку виробника, так і з боку споживача 

і, безпосередньо, уряду. Необхідно зберігати баланс між надход-

женням до казни держави та покриванням заборгованості за зеле-

ним тарифом. Такими темпами Україна може отримати бажану 

енергонезалежність, що є пріоритетним напрямком у економіці. 

Іншим важливим аспектом є екологічність такого виду енергії, що 

є «мейнстрімом» у сучасному світі та привертає до себе більшу 

увагу інвесторів. Тому найбільш раціональним засобом досягнен-

ня високого рівня альтернативної енергетики в Україні є синтез 

сучасних технологій та обладнання, мудрі рішення уряду та міцна 

фінансова підтримка у вигляді інвестиції.  
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Запорізький гуманітарний фаховий коледж  

НУ «Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя Україна  

Дистанційне навчання - сукупність технологій, що забезпечу-

ють доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, 

інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, 

надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними 

матеріалами, а також у процесі навчання[1]. 

Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомуні-

кацій. Це ера спілкування, трансферу інформації та знань. Навчан-

ня і робота, сьогодні ці два слова стали синонімами: професійні 

знання старіють дуже швидко, тому необхідно їхнє постійне 

вдосконалювання. Світова телекомунікаційна інфраструктура дає 

сьогодні можливість створення систем масового безперервного 

самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від 

тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло 

в XXІ століття як найефективніша система підготовки і безпе-

рервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців[2]. 

Існує декілька організаційно-методичних моделей дистанцій-

ного навчання. 

– Навчання по типу екстернату. Це навчання, орієнтоване на 

екзаменаційні вимоги вищих навчальних закладів, воно 

призначалося для студентів, які з якихось причин не могли 

відвідувати стаціонарні навчальні заклади. 

–   Навчання на базі одного університету. Це вже ціла 

система навчання для студентів, які навчаються не стаціонарно 

(on-campus), а на відстані, заочно або дистанційно, тобто на 
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основі нових інформаційних технологій, включаючи комп'ютерні 

телекомунікації (off-campus). Такі програми для одержання 

різноманітних дипломів розроблені в багатьох провідних 

університетах миру. 

–  Співробітництво декількох навчальних закладів. Таке 

співробітництво в підготовці програм заочного дистанційного 

навчання дозволяє зробити їх більш професійно якісними і менш 

дорогими. 

– Автономні освітні установи, спеціально створені для цілей 

дистанційної освіти. Самою великою подібною установою є 

Відкритий університет (The Open Unіversіty) у Лондоні, на базі 

якого в останні роки проходить навчання дистанційно велика 

кількість студентів не тільки з Великобританії, але з багатьох 

країн світу[3]. 

– Автономні навчальні системи. Навчання в рамках подібних 

систем ведеться цілком за допомогою телебачення або радіо-

програм, а також додаткових друкованих посібників. 

– Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі 

мультимедійних програм. Такі програми орієнтовані на навчання 

дорослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змогли 

закінчити школу і отримати середню освіту. Такі проекти можуть 

бути частиною офіційної освітньої програми, інтегрованими в цю 

програму, або спеціально орієнтовані на певну освітню мету, або 

спеціально націлені на профілактичні програми здоров'я, як, 

наприклад, програми для країн, що розвиваються. 

Організаційно-технологічні моделі дистанційної освіти. 

– Одинична медіа – використання якого-небудь одного засо-

бу навчання і каналу передачі інформації. Наприклад, навчання 

через переписку, навчальні радіо- або телепередачі. У цій моделі 

домінуючим засобом навчання є, як правило, друкований 

матеріал. Практично відсутня двостороння комунікація, що 

наближає цю модель дистанційного навчання до традиційного 

заочного навчання. 

– Мультимедиа – використання різних засобів навчання: 

навчальна допомога на друкованій основі, комп'ютерні програми 
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навчального призначення на різних носіях, аудио- і відеозапису. 

Однак, домінує при цьому передача інформації в "одну сторону". 

При необхідності використовуються елементи очного навчання - 

особисті зустрічі студентів і викладачів, проведення підсумкових 

навчальних семінарів або консультацій, очний прийом іспитів. 

– Гіпермедіа – модель дистанційного навчання третього 

покоління, що передбачає використання нових інформаційних 

технологій при домінуючій ролі комп'ютерних телекомунікацій. 

Найпростішою формою при цьому є використання електронної 

пошти і телеконференцій, а також аудіо навчання (сполучення 

телефону і телефаксу). При подальшому розвитку ця модель 

дистанційного навчання включає використання комплексу таких 

засобів як відео, телефакс і телефон (для проведення відеоконфе-

ренцій) і аудіографіку при одночасному широкому використанні 

відеодисків, різних гіперзасобів, систем знань і штучного 

інтелекту[3:1]. 

–  Віртуальні університети. 

– Створені університетами навчальні сервера – це розши-

рення стін самого університету. У його віртуальних аудиторіях 

так само, як і в основних, можна буде згодом і лекцію послухати, і 

лабораторну на віртуальному стенді виконати, і знайти засоби для 

проектування, виконання розрахунків, моделювання спроектова-

ного пристрою. Але можливо, що все перераховане вище стане 

прерогативою спеціалізованих віртуальних університетів - 

електронних відкритих університетів без стін[2]. 

Сучасне дистанційне навчання будується на використанні 

наступних основних елементів: 

– середовища передачі інформації (пошта, телебачення, 

радіо, інформаційні комунікаційні мережі); 

– методів, залежних від технічного середовища обміну 

інформацією. 

Сьогодні дистанційні технології навчання вже зайняли одне 

із провідних місць у середній професійній освіті. Зацікавленість в 

одержанні спеціальності дистанційно зростає, а якісні характерис-

тики фахівців відрізняються тільки позитивними моментами: 
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упевненістю у власних силах, легкою адаптацією в колективі, 

умінням самоосвічуватися. Всебічний аналіз дистанційного 

навчання підтвердив гіпотезу якісної підготовки фахівців 

середньої ланки. 

Змішане навчання, як свідчать практика й ряд досліджень, 

тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного 

навчання. Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято 

розуміти об'єднання формальних засобів навчання - роботи в 

аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу - з неформальними, 

наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й 

інтернет-конференцій. Змішана форма навчання органічно з'єднує 

в собі як денні, так і дистанційні форми навчання. 

Дистанційне навчання здійснюється тільки за допомогою 

Інтернет: одержання навчальних матеріалів і завдань, і всі інші 

питання, пов'язані з комунікацією, проходять тільки заочно. 

Проміжна й підсумкова атестація здійснюється також за 

допомогою пересилання й перевірки матеріалів. 

Змішане навчання складається із трьох етапів: дистанційне 

вивчення теоретичного матеріалу, освоєння практичних аспектів 

у формі денних занять, остання фаза - здача іспиту або виконання 

випускної роботи[3]. 

ДН забезпечує можливість навчатися тоді, коли Вам це 

зручно й у тому темпі, що Ви обираєте самі в рамках установле-

них строків проведення курсів. При цьому не потрібно витрачати 

час на дорогу. ДН в сучасному світі здійснюється за допомогою 

таких технологій, як Інтернет, e-mail, телефонний і факсимільний 

зв'язок, відеоконференції, можливе також традиційне пересилан-

ня навчальних матеріалів поштою (друкованих, аудіо-, відео- й 

електронних навчальних матеріалів). 

Але існують і негативні сторони дистанційного навчання: 

- відсутність очного спілкування вчителя й учня, а виходить, 

немає індивідуального підходу в навчанні й вихованні;студенти 

не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як необхідно 

при дистанційному навчанні; для постійного доступу до джерел 

інформації потрібна гарна технічна оснащеність; нестача практич-
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них занять і відсутність постійного контролю. Слід зазначити 

також низьку теоретичну проробку проблеми дистанційного нав-

чання. Це проявляється, насамперед, у відсутності чітко вираже-

них цілей навчання й необхідних початкових вимог до студента, 

для роботи в цій системі, слабкому рівні системи контролю його 

знань, відсутності вимог до змісту дистанційних курсів і учбово-

методичному забезпеченні, захисту авторських прав розробників 

навчальних матеріалів, сертифікації інститутів дистанційної осві-

ти тощо. І, крім того, не по всіх спеціальностях можна проводити 

підготовку фахівців за допомогою дистанційних курсів[4]. 
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м. Харків, Україна 

Питання соціально-економічного розвитку міст України на-

бувають все більшої актуальності в умовах реформ, які тривають 

– адміністративно-територіальної, місцевого самоврядування, 

децентралізації. Їх спрямування безумовно пов’язано із забезпе-

ченням зростання рівня і якості життя кожного мешканця. Одним 

із ключових завдань доцільно визнати саме соціальний розвиток, 

який обумовлюється наявною соціальною політикою та стратегі-

єю, включає в себе комплекс сформованих та тих, що реалізують-

ся соціальних програм, передбачає обміркований вибір відповід-

них методів та інструментів надання соціальних послуг. На думку 

фахівців [1], яку ми підтримуємо, механізм соціального замовлен-

ня є однією з найбільш ефективних форм соціальної взаємодії 

органів влади, комерційними підприємствами та некомерційними 

(громадськими) організаціями на основі підтримки конструктив-

ної ініціативи громадян. Саме соціальне замовлення дозволяє най-

більш ефективно реалізовувати соціальні програми, вирішувати 

соціально значущі проблеми як державного, так і місцевого зна-

чення і рівня. Однак, в нашій країні даний інструмент не є поши-

реним та впроваджується фрагментарно, не системно та з 
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певними труднощами. У той же час, наявний поточний стан соці-

альної сфери в країні в цілому, в її регіонах та окремих населених 

пунктах вимагає пошуку і впровадження дієвих інструментів 

реалізації соціальної політики, що «по-перше, пов’язане із посту-

повим формуванням нової моделі соціальної політики неолібера-

льного типу, по-друге – з децентралізацією системи державного 

управління і по-третє – з розширенням сфери взаємодії держави і 

громадянського суспільства, особливо в системі соціального 

захисту і надання соціальних послуг населенню» [2]. В таблиці 1 

представлено результати дослідження сутності категорії 

«соціальне замовлення». 
 

Таблиця 1 – Дослідження сутності «соціального замовлення» 
№ 

з/п 
Визначення 

Дже-

рело 

1 

договірні відносини між Замовником (органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування) та Виконавцем щодо 

реалізації доручення Замовника щодо надання соціальних 

послуг населенню за рахунок фінансування (повного або 

часткового) з державного чи місцевого бюджетів 

[3] 

2 

засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних 

послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів 

господарювання до замовлення потреб у соціальних послугах, 

визначених місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування 

[4] 

3 

комплекс заходів адміністративного характеру, які регулюють 

діяльність у сфері соціальних послуг, та здійснюються за 

допомогою залучення неурядових організацій та суб’єктів 

господарювання до вирішення актуальних соціальних проблем 

[5] 

4 

комплекс заходів організаційно-правового характеру, 

спрямованих на реалізацію загальнодержавних та регіональних 

цільових соціальних програм і соціальних проектів за рахунок 

бюджетних та інших коштів через укладання соціальних 

контрактів на конкурсній основ 

[6] 

5 

економічний механізм, завдяки якому громадські та благочин-

ні організації можуть отримати кошти із місцевого бюджету на 

здійснення діяльності, спрямованої на розв’язання соціальних 

проблем, які стоять перед місцевою громадою 

[7] 

6 
технологічна форма соціального партнерства в системі управ-

ління соціальним обслуговуванням на регіональному рівні 
[8] 

 

Як наочно видно з табл. 1, єдиного загальноприйнятого 

визначення даної категорії не існує. У той же час, можна 
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сформувати ключові особливості або базові аспекти соціального 

замовлення. Як зауважує К.В. Дубич соціальне замовлення 

базується на поступовому делегуванні від органів державної 

влади повноважень та ресурсів до інститутів громадянського 

суспільства і підприємницького сектору частини соціальних та 

інших функцій, якими перевантажені державні інституції [3]. 

Опрацювання літературних джерел дозволяє сформулювати 

ключові елементи, які надають сутності даному поняттю (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Сутність соціального замовлення (складено на основі [3]) 

Мета – взаємодія суб’єктів державного та недержавного секторів 
для надання якісних соціальних послуг, ефективного викорис-
тання соціальних видатків, розв’язання соціальних проблем 

Суб’єкти відносин: замовник соціальних послуг; отримувач соці-
альних послуг; недержавний суб’єкт, що надає соціальні послуги 

Предмет  – некомерційні оплачувані замовником соціальні 
послуги, які надаються отримувачам суб’єктом надання за 
результатами проведеного конкурсу та на договірних засадах 

Принципи: відкритість інформації, прозорість процедур; 
створення рівних умов і конкуренції на ринку соціальних послуг; 
якість, ефективність соціальних послуг; адресність, цільове 
фінансування; орієнтованість на задоволення потреб отримувачів 
соціальних послуг, врахування їх інтересів; економічна 
обґрунтованість 

Передумови впровадження: 1) децентралізація, роздержавлення 
та деінституціоналізація соціальної сфери; 2) формування та 
забезпечення умов ринку соціальних послуг; 3) підвищення 
ефективності та раціональності бюджетних соціальних витрат; 
4) запобігання і протидія корупції; 5) розвиток інститутів 
громадянського суспільства; 6) формування нової, активної й 
адресної соціальної політики; 7) додаткове фінансування 
соціальної сфери за рахунок залучення недержавних ресурсів  

Стадії циклу: 1) визначення цільових соціальних груп і 
соціальних послуг для соціального замовлення; 2) призначення 
замовника та проведення конкурсного відбору; 3) укладання 
угоди між замовником та суб’єктом надання соціальних послуг, 
виділення останньому необхідних ресурсів; 4) виконання 
суб'єктом надання соціальних послуг завдань, передбачених 
умовами контракту при відповідному контролі замовника; 5) 
оформлення акту здачі-приймання наданих соціальних послуг; 6) 
здійснення замовником остаточного фінансування; 7) моніторинг 
стану наданих соціальних послуг отримувачам 

Види: програмно-цільове замовлення, конкурсне замовлення 

Моніторинг, оцінка результатів: моніторинг діяльності суб’єктів 
надання соціальних послуг; опитування отримувачів щодо 
задоволення їх потреб та інтересів; проведення професійного 
контролю, оцінка якості й ефективності надання послуг, обгово-
рення питань соціальних послуг із зацікавленими сторонами; 
розроблення нових завдань і циклу соціального замовлення 
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Соціальне замовлення можна вважати певним новим і 

навіть інноваційним рівнем співпраці суб’єктів різних рівнів, 

що уможливлює впровадження в життя концепції стейкхолде-

рів та соціально-відповідальної діяльності. У певному сенсі 

використання даної форми взаємодії є індикатором розвинено-

го громадянського суспільства. Дана думка обумовлюється 

тим, що практична реалізація механізму соціального замовлен-

ня потребує, з однієї сторони, активного та небайдужого 

громадянського суспільства, коли місцеві мешканці є учасни-

ками процесу прийняття і реалізації рішень; з іншого боку – 

високого рівня управлінських компетенцій з боку представни-

ків місцевого самоврядування, які здатні організувати даний 

процес та управляти його реалізацією. Соціальне замовлення є 

механізмом вибору ефективної, раціональної для розв’язання 

конкретних міських соціальних проблем громадської ініціати-

ви та забезпечення її дальшої підтримки на основі контракту. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що саме механізм соціаль-

ного замовлення є таким, який дозволяє поступово впроваджу-

вати в життя принципи партисипативного управління – актив-

ного партнерського залучення різних суб’єктів до вирішення 

найважливіших питань розвитку громади міста – співпраці 

міських органів влади із благодійними, громадськими органі-

заціями та некомерційними установами з метою вирішення со-

ціальних проблем, в тому числі і за не бюджетні кошти. Важ-

ливою умовою ефективного функціонування механізму соці-

ального замовлення є делегування державою недержавним 

суб’єктам, що надають соціальні послуги, повноважень і ресур-

сів в обсягах, достатніх для реалізації визначених договором 

завдань, покладання на останніх відповідних обов’язків і відпо-

відальності, а також здійснення моніторингу і контролю за 

якістю цих послуг [9]. 

Проведене дослідження дозволяє відзначити, що удоско-

налення управління міськими соціальними програмами через 

впровадження механізму соціального замовлення має як низку 

певних переваг, так і недоліків, які систематизовано в табл. 2. 
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Таблиця 2  

Преваги та ризики впровадження механізму соціального замовлення 

Переваги Недоліки (ризики) 

підвищення адресності, доступності 

соціальних послуг та охоплення ними 

отримувачів – максимальне 

наближення до прямих споживачів 

викривлення конкурентних умов на 

ринку соціальних послуг з боку 

представників органів державної 

влади 

конкурсний відбір суб’єктів надання 

соціальних послуг, розвиток альтерна-

тивних моделей їх надання, конку-

ренція на ринку є потужним стимулом 

до постійного підвищення якості й 

ефективності послуг 

виникнення «маніпуляцій» під час 

проведення конкурсного відбору 

суб’єктів надання соціальних пос-

луг та в механізмах конкурсних 

закупівель 

оптимізація бюджетних соціальних 

витрат, в тому числі шляхом змен-

шення прямих бюджетних видатків, 

заощадження і залучення у соціальну 

сферу додаткових ресурсів 

неналежне державне регулювання 

може призвести до зростання цін на 

ринку та ускладнити доступ отри-

мувачів до соціальних послуг 

забезпечення відкритості процедур 

розроблення та прозорості реалізації 

цільових соціальних програм 

недостатньо чіткі розроблені крите-

рії конкурсного відбору можуть 

призвести до неадекватного вибору 

суб’єктів надання соціальних 

послуг 

впровадження проектного підходу до 

управління соціальними програмами 

через встановлення чіткого переліку 

соціальних послуг, очікуваного 

результату, строків виконання і 

надання 

виникнення труднощів у визначенні 

оптимального співвідношення ціни 

та якості, а також здійснення конт-

ролю за якістю послуг та їх відпо-

відністю встановленим соціальним 

стандартам 

протидія проявам корупції та про-

текціонізм, наприклад, за рахунок 

звуження повноважень державних 

службовців у процесі прийняття 

рішень  

 

підвищення рівня ініціативності, 

активності та контролю з боку 

громадськості в соціальній сфері 

шляхом активного залучення до 

формулювання та вирішення проблем 

 

підвищення соціальної захищеності 

населення, сприяння соціальній 

злагоді 

 

розвиток громадянського суспільства 

шляхом його участі в процесі соціаль-

ного замовлення та взяття на себе 

соціальної відповідальності 
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роздержавлення соціальної сфери та 

звільнення держави від невластивих їй 

функцій безпосереднього надання 

соціальних послуг громадянам 

 

інтеграція до міжнародної спільноти 

та підвищення довіри до держави 

завдяки запровадженню соціальних 

стандартів розвинених країн 

 

зменшення дистанції влади  

Складено автором на основі [2], [3], [5] 

 

Маємо відзначити, що в роботі [1] комплекс переваг від 

впровадження в дію механізму соціального замовлення для 

управління міськими соціальними програмами конкретизовано та 

представлено 3 напрямками переваг: економічні, організаційні та  

соціально-політичні. Це дозволяє більш ґрунтовно підійти до 

практичного впровадження даного механізму, заздалегідь перед-

бачити не лише потенційні результати, а й визначити можливі 

перепони, проблеми впровадження і розробити систему 

відповідних важелів. 

У підсумку відзначимо, що соціальне замовлення соціаль-

них послуг є оптимальним у випадках 3], [6: потреби в 

підвищенні ефективності використання бюджетних коштів; 

необхідності в удосконаленні мережі установ і закладів кому-

нальної власності, що надають соціальні послуги; підвищення 

доступності та задоволення потреб отримувачів у соціальних 

послугах у повному обсязі; коли Замовник чітко визначився: з 

переліком соціальних послуг і суб’єктами їх надання, обсягами 

та якістю таких послуг; які соціальні проблеми потрібно роз-

в’язати; нездатності або недостатньої компетентності отримува-

чів самостійно вибирати суб’єкта надання соціальної послуги 

(реабілітація важких підлітків, інвалідів, допомога психічно 

хворим людям та ін.); надання екстрених соціальних послуг 

(телефон довіри, надання допомоги жертвам домашнього 

насильства тощо); коли на місцевому ринку існує нульова або 

досить обмежена конкуренція серед суб’єктів надання 

необхідних соціальних послуг. 
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Розвиток України як демократичної, правової, соціальної 

держави спрямовує на формування та розвиток висококваліфі-

кованого державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Державна служба є визначальною складовою 

системи державного управління, від результативного та ефектив-

ного функціонування якого залежать дотримання конституційних 

прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. 

Державна служба - одна з багатьох професій, яка вимагає 

професійних навичок, умінь та знань, переконань, спеціальної 

освіти. Виконання державними службовцями завдань і функцій 

держави на професійній основі має супроводжуватися сталістю та 

стабільністю державно-службових відносин, бездоганністю й 

ефективністю управлінської діяльності, її незалежністю від 

можливих політичних змін. 

Державна служба як спеціалізована сфера діяльності держав-

них службовців виникає разом із державою як властива їй 

складова. Як відомо, держава з’являється на такій стадії розвитку 

суспільства, коли виникає об’єктивна необхідність політичного 

регулювання суспільного життя. Причини, що викликали до жит-

тя державу, покладені і в основу виникнення державної служби. 

Державна служба в Україні визнається одним із найважли-

віших інститутів формування і розвитку державності, від якого 
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залежать функціонування всієї суспільно-політичної системи, 

вирішення різноманітних завдань іздійснення функцій сучасної 

держави. 

Державна служба являє собою складне соціальне явище. 

Вона вбирає в себе низку аспектів, включаючи економічний, 

політичний, правовий, соціальний, організаційний, кадровий та 

ін. Усі вони віддзеркалюють багатогранність державної служби 

як сфери професійної діяльності державних службовців із 

забезпечення реалізації завдань і функцій держави. 

Сучасний розвиток суспільства потребує проведення 

державно-правової реформи, метою якої є, зокрема, державне 

забезпечення конституційних прав і свобод людини. Складовою 

системи заходів у цьому напрямі виступає механізм правового 

регулювання проходження служби державними службовцями, у 

процесі якого вони реалізують цілий комплекс наданих законом 

службово- трудових прав для виконання професійних обов’язків. 

Це стосується і механізму правового регулювання кооперативної 

служби, зокрема, правового становища виробничо-господарсь-

ких, трудових, управлінських та інших відносин, а також 

взаємовідносин з державою. 

Основними напрямами вдосконалення державної служби в 

умовах адміністративної реформи є: вдосконалення організацій-

но-правових механізмів державної служби з метою покращення 

якості державних службовців, що надають адміністративні послу-

ги; вдосконалення системи управління державною службою; 

розробка антикорупційних механізмів для забезпечення доброчес-

ності державної служби; впровадження інноваційних технологій 

управління персоналом для підвищення рівня професійних 

компетенцій державних службовців та забезпечення ефективності 

їх діяльності; розвиток системи безперервного професійного 

навчання державних службовців; запровадження ефективних 

механізмів мотивації та стимулювання державних службовців 

Механізмами реалізації запропонованої моделі є: запровад-

ження електронного уряду при вступі на державну службу, 

розвиток кар&#39;єри, щорічне оцінювання результатів роботи та 
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підвищення рівня професійної компетентності державних служ-

бовців; створення інституту кадрового резерву вищої державної 

служби, Ради державних секретарів, регіональних та галузевих 

рад з питань управління персоналом та розвитку керівництва на 

державній службі, розроблення Кодексу законів про державну 

службу та Кодексу етичної поведінки державних службовців 

Служби, державні цільові, галузеві та регіональні служби 

державного розвитку, порядок переведення (ротації) державних 

службовців та процедура підвищення рівня професійної компе-

тентності державних службовців; впровадження міжнародних 

стандартів управління якістю тощо. 

Висновки. 

Державна служба - це одна з багатьох професій, для якої 

потрібні професійні навички, вміння та знання, переконання, 

спеціальна освіта службовців. Виконання державними службов-

цями завдань і функцій держави на професійній основі має 

супроводжуватися сталістю та стабільністю державно-службових 

відносин, бездоганністю та ефективністю управлінської діяль-

ності, її незалежністю від можливих політичних змін. 

Державна служба є одним із визначальних інститутів сучас-

ного суспільства. Знання теоретичних засад її функціонування й 

побудови, різноманітних сфер її діяльності, регулювання, історії 

виникнення та розвитку вУкраїні, динаміки сучасних і майбутніх 

змін, особливостей та тенденцій розвитку необхідне широкому 

загалу громадян України - не тільки фахівцям у сфері державо-

творення й державної служби, а й менеджерам, економістам, полі-

тологам, юристам. Формування загального уявлення про держав-

ну службу як основний інститут, спрямований на виконання по-

ложень Конституції та законів України, - найважливіше завдання 

просвітницької діяльності навчальних і наукових закладів, засобів 

масової інформації, інших публічних структур громадянського 

суспільства. 
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Мова постійно розвивається, з’являються нові слова, дода-

ються зміни. Вона є інструментом спілкування людей. Зрозуміло, 

що усталені норми мови є важливими, але не варто відкидати 

сленги, якими люди активно користуються, хоч вони й не закріп-

лені нормативно. Мова – це динамічна система, тому бути про-

тивником певних мовних явищ означає відкидати «живу мову». 

Спілкування для дітей та молоді є найважливішою сферою 

життя. За допомогою комунікації молодь виражає своє «Я». Часто 

молодіжний сленг стикається з нерозумінням із боку дорослих. 

Молодіжний сленг сьогодні знаходиться на активній стадії 

дослідження та аналізу в україністиці та викликає дедалі більшу 

зацікавленість. В академічних підручниках із сучасної української 

мови сленговій лексиці зазвичай присвячується невеличкий абзац 

із відповідними прикладами. Це пов'язано з тим, що й досі в науці 

побутує негативне, заперечне ставлення до сленгу, як неважли-

вого явища лексико-семантичної системи мови, яке не потребує 
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вивчення та лексикографічного закріплення. У контексті сучасної 

української мови соціально-варіативна лексика потребує дослід-

ження, бо сленг є органічною частиною української мови, одним 

із її функціональних стилів, яким послуговується зазвичай 

молодь. [2, с.53] 

Сленг використовується також як спосіб влиття в колектив. 

Значну кількість сленгових висловлювань в українській мові мож-

на почути під час спілкування окремого кола людей. Це створює 

емоційну атмосферу, зближує їх між собою та дає змогу коротко, 

невимушено виражати своє ставлення до подій чи явищ, що 

обговорюються. Сленг також може виступати в якості опису 

різних ситуацій та вражень в іронічному плані.  

Сленгові слова в українській мові спостерігаються в різних 

сферах життя, наприклад: 

лимон (мільйон грошових одиниць); 

поїхати (збожеволіти); 

наїхати – (накричати на когось); 

шинок (ресторан); 

бичок, чинарики (недопалок); 

коханець (кавалер, наречений); 

стріляти (просити); 

зависати – (бути десь довго, активно відпочивати); 

грузиться – (бути не в настрої); 

морозитися – (бути байдужим) [4]. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» дає 

таке визначення цього терміна: «Сленг – це розмовний варіант 

професіонального мовлення, жаргон; жаргонні слова або вирази, 

характерні для мовлення людей певних професій або соціальних 

прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають 

помітного емоційно-експресивного забарвлення [1, с.1147]. 

Сленг має такі ознаки: швидкозмінність, підвладність моді, 

нестабільність, невизначеність. Через те, що сленгові слова часто 

з’являються та зникають, вони не закріплюються письмово. Як 

відомо, сленг відзначається більшою експресивністю і точністю, 

ніж загальновживана мова. Як приклад, комп’ютерний сленг. Він 
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лаконічний, буяє скороченнями та своєрідною символікою: 

апгрейд (поліпшення, модернізація комп’ютера), батони 

(клавіші), масдай (крайній ступінь невдоволення), сидюк 

(дисковод та диски CD-ROM), юзер (користувач) комп (від 

комп’ютер), проги (програми), вінди (програма Windows) [2, с.55]. 

Молодіжна мова постійно поповнюється. Найчастіше це 

відбувається за рахунок іншомовних слів та слів щоденного 

вжитку. Походження деяких слів зрозуміти легко, наприклад, 

зубр (від «зубрити», іронічний відтінок – назва тварини), парохід 

(той, хто відвідує пари) та парогуль (той, хто пари прогулює), 

гуртак (гуртожиток) та ін. Такі слова мають емоційне забарвлен-

ня, тому активно притягують молодь [4, с.111]. 

Отже, молодіжний сленг допомагає висловлювати свої 

емоції, зробити особливою мову. Хоч і надмірне використання 

сленгу розцінюється як негативне явище, потрібно враховувати 

його роль для розвитку мови, адже він позначає актуальні явища 

та предмети. Не варто повністю відкидати сленгізми, а варто 

звертати увагу на місце та умови їхнього використання. 

Література: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / 

уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ, Ірпінь : Перун, 2007. – 1736 с. 

2. Заводна Л. Сучасний погляд на молодіжний сленг / Л. 

Заводна // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 52-55. 

3. Український молодіжний сленг. Лексикологія української 

мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://ukrgramota.kievpereklad.com.ua/sleng/. 

4. Туманевич К. В. Сучасний молодіжний сленг / К. В. 

Туманевич // Тенденції та перспективи формування професійної 

лексики. Випуск VIII / К. В. Туманевич., 2018. – С. 109–112. 



 

177 

______________________________________________________ 

УДК. 618   Медичні науки 

 

КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ HELLP-

СИНДРОМУ У ВАГІТНИХ ЯК ЗАПОРУКА ВДАЛОЇ 

ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА СВОЄЧАСНОЇ 

ПОСТАНОВКИ ДІАГНОЗУ 

 

Кондратова А.С.  

студентка медичного факультету №1  

Смандич В.С 

к.мед.н.,ас. кафедри  

Хухліна О.С. 

д.мед.н.,проф. кафедри  

Мандрик О.Є. 

к.мед.н.,ас. кафедри  

кафедра вн. медицини , клінічної фармакології 

та професійних хвороб  

ВДНЗ України «Буковинський державний  

медичний університет» 

HELLP-синдром – є найважчим проявом гестозу у вагітних, 

що свідчить про запізнілу діагностику, погане, невчасне та 

неякісне спостереження за вагітною. Синдром відповідно виникає 

внаслідок дезадаптації материнського організму при спробі 

забезпечити нормальну життєдіяльність плода, що найчастіше 

розвивається у терміні 32- 34 тиж. вагітності та являє собою : H 

(hemolysis) - мікроангіопатичну гемолітичну анемію. EL (elevated 

liver ferments) – підвищену концентрацію ферментів печінки в 

плазмі крові та  LP (low platelet quantity) - зниження рівня 

тромбоцитів. Найчастіше виникає у повторнонароджуючих (42%)  

жінок старше 25-ти років, при розвитку плода чоловічої статі та 

наявності спадкового фактору. Пусковим механізмом можуть 

стати імуносупресія, аутоімунна агресія, зниження простациклін-

стимулюючого фактора, зміни в системі гемостазу, АФС, 

використання медикаментів тощо. 

Відштовхуючись від того, що рівень перинатальної смерт-

ності при HELLP-синдромі  становить до 70%, показник 
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материнської смертності – до 60%, а  при одночасному відшару-

ванні плаценти – 80%, а також базуючись на важкій диферен-

ційній діагностиці (з вірусними гепатитами, гемолітичною 

анемією, ДВЗ - синдромом, сепсисом, патологією відтоку жовчі), 

на перший план виступає якісна та своєчасна  постановка 

діагнозу, базуючись на клінічній та лабораторній картині. 

Клінічна картина  на ранніх стадіях може протікати без 

суттєвих симптомів на фоні моносимптомного гестозу. Скарги 

неспецифічні: тягнучі болі в правому підребер’ї, біль під час 

пальпації, нудота, блювання, виразні та швидко прогресуючі 

набряки, втома, головний біль,зорові розлади, гіперрефлексія та 

класична тріада Цангемейстера. До більш пізніх симптомів 

належить блювання з домішками крові, жовтяниця (при рівні 

білірубіну більше 200 мг), гепатомегалія, синдром подразнення 

очеревини, задишка, крововиливи в місцях ін’єкції, прогресуюча 

печінкова недостатність, глобуліновий нефроз, ГНН, судоми і 

навіть кома.  На пізніх стадіях також можливі набряк легень та 

гортані, РДС(29%)(знижується онкотичний тиск при дисфункції 

печінки), генералізований артеріолоспазм, порушення діастоліної 

функції лівого шлуночка. Часто спостерігається передчасне 

відшарування плаценти, внутрішньоутробна загибель плода, 

масивні кровотечі, поліорганна недостатність та материнська 

смертність. 

При підозрі на НЕLLР - синдром необхідно негайно провести 

лабораторні дослідження по визначенню активності АлАТ, АсАТ, 

ЛДГ, концентрації білірубіну, гаптоглобіну , сечової кислоти, 

кількості тромбоцитів в крові та оцінку стану згортальної системи 

крові. На ранніх стадіях  в сечі спостерігаються невисокі значення 

білку, АТ варіює від 130/90 до 220/40. Специфічними маркерами 

є  гемоліз еритроцитів, що проявляється  наявністю в мазку крові 

зморщених і деформованих еритроцитів, поліхромазією, знижен-

ням рівня гемоглобіну. Також це підвищений рівень печінкових 

ферментів ( АЛАТ > 200од., АсАТ > 70 нг/ мл, ЛДГ – > 600 од./л 

,АлАТ/АсАТ = 0,55) та  зниження кількості тромбоцитів (тромбо-

цитопенія). Одночасно можуть виявляти зниження глюкози, 
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низьку концентрацію гаптоглобіну у сироватці крові (≤25 мг/дл). 

На пізніх стадіях – підвищення непрямого білірубіну, альбуміну-

рія (ураження клубочків судинного характеру), зниження ОЦК і 

як наслідок – олігурія. За окремими джерелами – спостерігалось  

підвищення в плазмі крові концентрації гіалуронової кислоти та 

частий ДВЗ-синдром. 

На УЗД виявляють печінкові субкапсулярні крововиливи, 

множинні гіпоехогенні ділянки  як ознаки перипортальних некро-

зів і крововиливів (геморагічного інфаркту печінки) – є діагнос-

тичним при токсичному набряку печінки, деколи - спонтанний 

розрив печінки, коли внутрішньопечінковий тиск перевищує 

можливості Гліссонової капсули до розширення (летальний 

вихід). На МРТ патологія виявляється в найтяжчих випадках, 

коли на фоні ішемії чи інфільтрації  гранулоцитами збільшува-

лось число фосфоровмісних метаболітів і зменшувалась 

концентрація аденозин трифосфата. Флюоресцентні методи 

діагностують фібринові відкладання в печінці. Обов’язково 

проводять Д-димер тест.  У плода може діагностуватися:  ЗВУР , 

внутрішньоутробна загибель плода. У новонародженого: тромбо-

цитопенія , кровоточивість, крововиливи у мозок. На біопсії – 

значні патоморфологічні зміни на клітинному і субклітинному 

рівнях. В клітинах печінки – процес вакуолізації ядер і форму-

вання некрозу, а також перипортальні некрози і крововиливи. 

Також такі показники як ХПН,ХНН є ускладненнями при 

важкому ендотоксикозі  та СПОН, тому таким вагітним треба 

проводити скринінг з використанням простих маркерів ендоген-

ної інтоксикації (лейкоцитарній індекс інтоксикації, сорбційна 

здатність і мембрана проникність  еритроцитів, рівень альбуміна в 

крові). 

Отже, опираючись на значний відсоток внутрішньоутробної 

та материнської смертності, важку диференційну діагностику та 

хибність постановки діагнозу, можна дійти висновку, що саме 

чіткий алгоритм клінічного огляду та розгорнутість лабораторної 

діагностики є ключовим фактором для верифікацїї НЕLLP-

синдрому та ранньому запобіганню можливих ускладнень. 
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ВІД ТВОРЧОГО НАСТАВНИКА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: 

ГАРМОНІЯ ПОРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

 Конушева А.О., 

          викладач музичного мистецтва 

  Канівського коледжу культури і мистецтв 

   м. Канів, Україна 

Відповідно до Закону України «Про освіту» стартувала нова 

українська школа (НУШ) – школа компетентностей ХХІ століття, 

яка орієнтована на пошуково-діяльнісне навчання. Мета НУШ – 

виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати 

відповідальні рішення та дотримується прав людини [1]. 
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Щоб майбутнє України було успішним, на вчителя-

наставника покладається завдання: з більшою відповідальністю 

ставитися до того, чого саме і як ми навчаємо. 

На Світовому Економічному форумі визначено, які уміння і 

навички потрібні будуть роботодавцям майбутніх років. Серед 

них: емоційне мислення, креативність, емоційний інтелект. 

Ми повинні навчити сучасне покоління відповідати вимогам 

часу і надавати ті знання, формувати ті уміння і цінності, які 

потрібні у ХХІ столітті. Лише так  зможемо зробити необхідний 

внесок у розбудову незалежної Європейської України в сучас-

ному глобалізованому світі. Ключова роль в освітньому процесі 

належить учителю як наставнику, діяльність якого повинна бути 

спрямована на створення в освітньому процесі сприятливих 

педагогічних умов для розвитку творчого потенціалу учнів. 

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників. Так, 

розвитку творчих якостей учнів присвячено праці науковців 

Л. Виготського [2], В. Давидова, С. Глухова, Д. Ельконіна [3] та 

ін. У таких науках як філософія, психологія, педагогіка  тлума-

чення творчості людини послуговується усталеним поняттям 

«творчість», «творчі здібності», «творче мислення», «творча 

діяльність», «творча особистість», «творчий потенціал», «креа-

тивність» тощо. Розглянемо тлумачення цих понять. Зазвичай, 

творчість виявляється в діяльності особистості, яку називають 

творчою [4, c. 26]. Так, В. Сухомлинський [5, c. 243] називав 

творчість сутністю життя у світі знань і краси. І хоча він не давав 

у своїх працях визначення творчості, але творчість  розглядав як 

діяльність, у якій розкривається духовний світ особистості, як 

своєрідний магніт, що притягує людину до людини.  

Науковці розглядають сутність поняття «творча особистість» 

як цілісну людську індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі 

здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй 

здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та 

духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще 

життя людини [6, c. 2].  

Серед особистісних рис, що сприяють творчості особистості, 
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виділяють такі: упевненість у своїх силах, оптимізм; висока 

самооцінка; самостійність; здатність правильно формулювати 

проблему; здатність до критичного аналізу; схильність до ризику; 

відсутність конформності, боязні здаватися дивним; толерант-

ність,терпимість до ідей інших людей; образність мислення; 

концентрація уваги [4, c. 46]. 

У наш час педагоги скаржаться, що втрачається у дітей 

інтерес до навчального процесу, стає важче налагоджувати з ними 

контакт. Насправді молодь потребує інших креативних підходів і 

методик роботи, вони потребують творчого наставника, бо лише 

такий наставник зможе виховати творчу особистість. 

Досвід наставника – дуже важливий момент, але його необ-

хідно переосмислювати, впроваджувати нові творчі напрацю-

вання. Це допоможе знайти шляхи до власного саморозвитку та 

самореалізації. 

Перехід від школи знань до школи компетентностей ХХІ 

століття має дати молоді не лише глибокі різноманітні знання, а й 

сучасні уміння і навички, а також цінності, які допоможуть 

формувати ставлення до різних життєвих ситуацій. 

Одним із ключових моментів нової школи є педагогіка 

партнерства, яка заснована на стосунках взаємоповаги між 

учителем, учнем та його батьками. 

Усі інновації неможливі без вільного, творчого, вмотивова-

ного та висококваліфікованого вчителя-наставника. Саме від 

творчості учителя залежить успіх нової української школи. У 

новій школі педагог матиме свободу у формуванні власної 

творчої програми навчальної та виховної діяльності. 

Творчий учитель є ефективним менеджером. Він організовує 

в навчальному закладі турботливу відповідальну спільноту, де 

кожний учень успішний і впевнений у своїх силах. У такому 

осередку всі почуваються безпечно і радісно. 

Творчий учитель обов’язково облаштовує у кабінеті 

комфортне для навчання середовище, сприяє налагодженню 

дружніх відносин в колективі, розробляє правила, продумує 

ефективний план уроку, чіткі та зрозумілі інструкції, творчо 
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моделює паузи для мозку і тіла. Педагог-наставник налагоджує 

дружні взаємовідносини з учнями,  починаючи із зустрічі, коли 

можна потиснути руки, подивитися в очі один одному, посміхну-

тися і привітатися незалежно від того, що трапилось напередодні. 

Інформація про настрій дітей впливає на організацію і 

проведення щоденних рутин: ранкового кола та щоденника 

вражень. Адже ці рутини є ефективними інструментами, які 

допомагають позитивно налаштувати учнів на творче завдання та 

сприятимуть формуванню дружніх відносин і турботливого 

колективного середовища. 

Дружні відносити змінюються тоді, коли наставник називає 

учня на ім’я, хвалить його, знаходить час, щоб поспілкуватись з 

кожною дитиною, краще пізнати їх сильні і слабкі сторони, а 

потім використати ці знання для планування навчального 

процесу. Доброзичливі відносини з учнями позитивно впливають 

на засвоєння знань, тому що діти довіряють наставнику. Учні, які 

відчувають до себе повагу та належність до колективу, будуть 

поводитись просоціально і відповідально, дотримуватись 

колективних правил, виконувати навчальні завдання. 

Навчання – це завжди ризик. Ризик зробити помилку, 

висловити власну думку, виконати певне завдання, підтримати 

дискусію. Якщо учень не відчуває поваги вчителя, він ніколи не 

буде ризикувати. Учні хочуть, щоб вчитель турбувався про них. 

Для комфортного середовища колективі важливо, щоб учні 

турбувалися про своїх однокласників. 

Щоденне ефективне застосування стратегії партнерських 

взаємовідносин для побудови турботливих стосунків з учнями та 

між учнями дозволяє уникнути порушень поведінки. Партнерська 

взаємодія, яка є ефективною і задовольняє і педагога, і учня 

можлива за таких умов: відчуття безпечності та комфорту в ході 

педагогічного процесу, толерантне ставлення наставника до 

вихованців, і як наслідок – учнів до учителя, прийняття себе й 

інших з любов’ю. 

У педагогіці існує декілька позицій у взаємодії учителя та 

учнів.  
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В. Хрипун розглядає три основні такі позиції: 

- Партнерська позиція «Я – нарівні», виражається в 

широкому і відкритому спілкуванні, за якою педагог відноситься 

з довірою до дітей, відчуттям власної гідності і повагою до 

гідності дітей; отримує задоволення від того, що його 

сприймають, зацікавлено слухають, з бажанням виконують 

запропоновані завдання. 

- Позиція підпорядкованості « Я під(знизу)» характерна для 

вчителя, який почувається невпевнено, не вірить у себе й свої 

сили, має занижену самооцінку і почуття гідності. Позиція вира-

жається у невпевненому голосі, відсутності його емоційної 

забарвленості. 

- Позиція зверхності «Я над іншими». Учитель, який пла-

нує взаємодію з такої позиції, використовує авторитарний стиль 

спілкування, усвідомлено чи не усвідомлено вдається до примусу, 

наказів, залякування і приниження гідності дітей [6, c. 2]. 

Випускники нової української школи повинні стати 

цілісними та розвиненими особистостями, які мають інноваційне 

мислення та є патріотами своєї держави, здатними брати активну 

участь у її розбудові. 

Основні компетенції випускника: спілкування державною 

мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамот-

ність, компетентності в природничих науках, інформаційно-

цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, соці-

альна та громадянська компетентність, інноваційність, обізна-

ність та здатність до самовираження у сфері культури, екологічна 

грамотність та здорове життя. 

Отже, для розвитку творчої та креативної особистості 

важливим фактором є наявність творчого і креативного 

наставника. 
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Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Вірусні вектори – це сучасний інструмент для перенесення 

генетичного матеріалу в необхідну клітину як в умовах in vivo, 

так і в умовах in vitro. 

Саме віруси є одними з головних кандидатів на роль векторів 

для введення чужерідної ДНК, через те, що інтегрують при 

зараженні свій генетичний матеріал у механізми клітини-хазяїна. 

Крім того, існує ряд основних факторів підбору вірусів на роль 

майбутнього вектору. Такий вірус повинен мати: 
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• стабільний геном; 

• вибірковість до типу клітин; 

• ефективні показники інфікування; 

• мінімальний вплив на фізіологію інфікованих клітин; 

• мінімальну патогенність [1]. 

Нині різноманітність вірусних векторів дуже велика: 

ретровірусні, аденовірусні, аденоасоційовані і лентивірусні та 

інші векторні системи. Кожен має свої переваги та недоліки. 

Звичайно, найціннішими є саме ті, які мають кращу характерис-

тику безпечності та більшу ефективність доставки нуклеїнової 

кислоти в клітину. Найбільш універсальними та володіючими 

більшістю необхідних характеристик вважаються аденоасоційо-

вані векторні системи. Вони мають непатогенні властивості, 

низьку імуногенність зі сторони хазяїна, тропність до більшості 

клітин та тканин, високу ефективність трансдукції та позитивної 

експресії [2]. Основний їх недолік – невелика ємкість вектору 

(ємкість вектору – це максимальний розмір ділянки ДНК, який 

може бути клонованим у даному векторі [3]). Усе ж таки зараз не 

існує «ідеального» вектору. Різні дослідження вимагають різних 

властивостей векторів, а відповідно і різних векторних систем. 

За доктором Йоханнесом ван дер Лу вірусні вектори 

поділяються на три основні категорії: 

1. Інтегруючі вірусні вектори (наприклад, гамаретровірус чи 

лентівірус), які інтегруються в геном клітини-мішені і таким 

чином реплікуються в дочірні клітини в результаті мітозу. 

2. Неінтегруючі вірусні вектори (наприклад, аденовірус чи 

аденоасоційований вірус), які залишаються епісомними, тим 

самим потенційно знижуючи онкогенез. 

3. Невірусні вектори (наприклад, плазмідна ДНК) [4]. 

Вибір вірусного вектору головним чином залежить від цілі, 

що переслідується. Але також при виборі системи вірусного 

вектору важливим аспектом є тип клітин, на який буде націлений 

вектор. 

«Якщо, наприклад, ціллю є гемопоетична стволова клітина, 

яка буде ділитися і виробляти численне потомство, – пояснює 
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доктор ван дер Лу, – кращим вибором є інтегруючий вірусний 

вектор, тому що інтегрований ген буде передаватися в дочірні 

клітини. Однак якщо тканина складається з клітин, що не 

діляться, ми можемо використовувати неінтегруючий вектор» [4]. 

Виготовлення вірусних векторів значно збільшилося в остан-

ні роки. Виробництво та очищення вірусних частинок – це 

багатоступінчатий процес, який необхідно ретельно оптимізу-

вати, тому що чистота та якість вірусних векторів значно 

впливають на результат дослідження в цілому. 

Центрифугування може покращити робочий процес збірки, 

виведення та очистки вірусів. А за допомогою високошвидкісного 

центрифугування можна максимілізувати вихід, покращуючи 

чистоту вірусної фракції. 

Ультрацентрифугування в градієнті щільності використову-

ється для виділення активного вірусу на основі його розміру та 

щільності. Також очищує вірус від порожніх частинок, білків та 

остаточних клітинних залишків (щільність вірусу може складати 

від 1,14 до 1,24 г/мл, що щільніше ніж порожні частинки та клі-

тинні білки). Аналітичне центрифугування ж є найкращим вибо-

ром для характеристики якості та чистоти вірусних частинок [1]. 

Винахідники очікують створення нових вірусних векторів і 

точок їх прикладання в найближчі роки. Вони стверджують, що 

нові винаходи вже знаходяться на останніх стадіях опрацювання, 

а також по всьому світу виникають інші, найновіші, які чекають 

свого часу. Без сумнівів, це дасть потужний поштовх науці 

продовжувати важливі дослідження в даній області. 
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Parallel programming presents additional sources of complexity - 

it is necessary to explicitly manage the work of thousands of 

processors, coordinate millions of interprocessor interactions. In order 

to solve a problem on a parallel computer, it is necessary to distribute 

the computations between the processors of the system so that each 

processor is busy solving a part of the problem. In addition, it is desi-

rable that as little data be transferred between processors as possible, 

since communications are much more slow operations than computa-

tions. Often, conflicts arise between the degree of parallelizetion and 

the amount of communication, that is, the more the task is distributed 

between the more processors, the more data must be transferred bet-

ween them. The parallel programming environment must provide 

adequate management of data distribution and communications.  

Shared memory 

In the shared memory programming model, all processes share a 

common address space, which they access asynchronously with read 

and write requests. Such models use all kinds of synchronization 

mechanisms such as semaphores and process locks to control access to 
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shared memory. The advantage of this model from a programming 

point of view is that there is no concept of data ownership (exclusive 

ownership of data), therefore, there is no need to explicitly specify the 

exchange of data between producers and consumers. This model, on 

the one hand, simplifies the development of a program, but, on the 

other hand, makes it difficult to understand and manage the locality of 

the data, and to write deterministic programs. Since there are no 

communications in this model, as in the message transfer model that 

constrains the speed of data processing, this model is more related to 

the medium-grained programming model - in this model, parallel 

processes can be built from small blocks. This model is mainly used in 

programming for shared memory architectures. The generalization and 

standardization of shared memory models led to the creation of the 

OpenMP parallel programming system standard. 

Process/Channel 

In this model, programs are made up of one or more processes 

distributed across processors. Processes are executed simultaneously, 

their number may change during the execution of the program. 

Processes exchange data through channels, which are unidirectional 

communication lines connecting only two processes. Channels can be 

created and deleted. 

The process / channel model is characterized by the following 

properties: 

Parallel computing consists of one or more concurrently 

executing processes, the number of which can change during the 

execution of the program. 

A process is a sequential program with local data. A process has 

input and output ports that serve as an interface to the process 

environment. 

In addition to its normal operations, a process can do the 

following: send a message on an out port, receive a message on an in 

port, create a new process, and end the process. 

The operation being sent is asynchronous - it completes immedia-

tely, without waiting for the data to be received. The resulting opera-

tion is synchronous: it blocks the process until the message arrives. 
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Pairs from the input and output ports are connected by message 

queues called channels. Channels can be created and deleted. Links to 

channels (ports) can be included in messages so that connectivity can 

change dynamically. 

Processes can be distributed among physical processors in 

arbitrary ways, and the used mapping (distribution) does not affect the 

semantics of the program. In particular, multiple processes can be 

mapped to a single processor.  

The concept of a process allows us to speak about the location of 

data: the data contained in the local memory of the process is located 

“close”, other data is  “deleted”. The concept of a pipe provides a 

mechanism for indicating that one process requires data from another 

process (data dependency) in order to continue computation. 

Message passing 

The message passing model is by far the most widely used paral-

lel programming model. The programs of this model, like the programs 

of the process / channel model, create many processes, with each of 

which local data is associated. Each process is identified by a unique 

name. Processes communicate by sending and receiving messages. In 

this relation, the messaging model is a variation of the process / chan-

nel model and differs only in the mechanism used in data transmission. 

The messaging model does not impose restrictions on the dynamic 

creation of processes, or on the execution of several processes by one 

processor, or on the use of different programs for different processes. 

Simply, formal descriptions of messaging systems do not address issu-

es related to process manipulation. However, when implementing such 

systems, you have to make some decision in this regard. In practice, it 

turned out that most of the messaging systems, when starting a parallel 

program, create a fixed number of identical processes and do not allow 

creating and destroying processes during the program's operation.  

Within the framework of this parallel programming model, both 

submodels are realized from the point of view of constructing branches 

of a parallel program: the MPMD computation model and the SPMD 

computation model. The SPMD model is acceptable and convenient 

enough for a wide range of parallel programming applications, but it 
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makes it difficult to develop some types of parallel algorithms. For 

parallel systems with message passing, the optimal ratio between 

computation and communication is provided by methods of coarse-

grained parallelization, when parallel algorithms are built from large 

and rarely interacting blocks. Many problems of linear algebra, 

problems solved by grid methods, are quite efficiently parallelized by 

coarse-grained methods. The most common parallel programming 

system supporting this model is MPI. 

Data Parallel 

In this model, a single program specifies the distribution of data 

among all processors of the computer and operations on them. The 

data to be distributed is usually arrays. As a rule, programming 

languages that support this model allow operations on arrays, allow 

using whole arrays in expressions, slicing from arrays. Parallelization 

of operations on arrays, array processing cycles can increase the 

performance of the program. The compiler is responsible for 

generating code that allocates array elements and computes between 

processors. Each processor is responsible for the subset of array 

elements located in its local memory. Data parallelism programs can 

be translated and executed on both MIMD and SIMD computers. A 

data parallel program consists of sequences of similar operations. Since 

operations on each data element can be considered as independent 

processes, the level of detail of such calculations is very high, and there 

is no concept of "locality" (distribution over processes) of data. 

Consequently, compilers for languages with data parallelism often 

require the programmer to provide information as to how the data 

should be distributed among the processors, in other words, how the 

program should be split into processes. The compiler translates the 

data parallel program into the SPMD program, generating the 

communication code automatically.  

Literature: 
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2. http://www.ccas.ru/paral/prog/data_par/intro.html 

3. C. A. Navarro et al. / Commun. Comput. Phys., 15 (2014), 

pp. 285-329 
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імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Зіткнувшись з пандемією, ми опинилися в певній соціальні 

ізоляції та чи не вперше звернулися за допомогою до літератури 

за вказівками та певною психологічною допомогою. Багато 

світових та українських авторів нас знайомлять з життям під час 

чуми, війни та голоду,  але найяскравіше показує життя в 

усамітненості український дисидент, поет, філософ Василь 

Семенович Стус. Через філософські виміри творчості Стуса в 

даній роботі розглядаються проблеми самотності та їх бачення 

поетом-філософом. 

Поет провів 13 років свого життя у трудових таборах,   

радянських тюрмах та внутрішній еміграції. Проте, саме в ці роки 

полону йому вдалося написати свій 500-сторінковий збірник під 

назвою «Палімпсести». 

Стус -це неординарна особистість європейського масштабу. 

У спогадах про поета Михайло Хейфец звертає увагу на 

обізнаність Стуса зі світовою філософією і глибоке зацікавлення 

нею. Вражає Стусова начитаність. Серед найулюбленіших його 

письменників — Ґете, Рільке, Унґаретті.      

У ситуації вибору між фізичним існуванням в тоталітарній 

державі й повноцінним національним життям, Стус віддає 

перевагу останньому, розуміючи, що обирає шлях на Голгофу. 

Простір тюрми лише посилює і загострює екзистенційні почуван-

ня і переживання митця. В умовах ув’язнення поетична творчість 

стає для Стуса засобом боротьби проти жорстокості та безглуз-

дості системи, є альтернативою просторові страждання і зла.  
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Майже в повній самоті, порушений лише допитами, Стус 

написав понад 300 оригінальних віршів і переклав понад 100 

віршів Гете. 

«Над цими тюремними стінами, над цією скорботою / і над 

дзвіницею Софії піднімає мене дух», [4, с. 13]- написав він, 

перебуваючи у в’язниці в будівлі КДБ, розташованою поруч із 

собором Святої Софії в Києві. 

Стус здійснює внутрішній захист від утиску та не акцентує 

увагу на своєму гнобленні а навпаки «самособоюнаповнюється». 

“Ви нарешті зрозумієте: ви вільні, вільні. Тому що лише коли ми 

любимо, ми стаємо вільними » [3, с.420], - пише поет у цей час. 

Звичайно, як і в кожної людини, ми бачимо ноти відчаю: 

«Отак живу: як мавпа серед мавп...». Ми простежуємо складний 

внутрішній світ поета, що  вимагає напружених вольових зусиль 

для подолання відчаю, для дії в умовах  простору, де він 

приречений битися «об тверді камінні мури,/ як їхній раб, як раб, 

як ниций раб» [1, с. 14].  

Роздуми про філософію поета дають змогу побачити, що, 

перебуваючи в процесі складної внутрішньої боротьби, Стус 

шукає шляхи подолання самотності. У філософському осмисленні 

дійсності Стус звертається до подолання міжлюдської відчуже-

ності, завмерлості, однобокості у духовної трансценденції. 

Поезія Стуса живе і продовжує говорити з нами, стаючи 

особливо актуальною в такі важкі часи, як цей. Стус протистояв 

своїм нелюдським умовам, роздумуючи з витонченістю про 

крихкість і стійкість людського стану. Поезія Стуса стає універ-

сальною, яка написана без будь-яких гарантій, що її коли-небудь 

прочитає хтось інший, крім, можливо, співробітників КДБ.  

"Жити означає не долати межі", - нагадує нам Стус, а "напов-

нюватись собою" [2, с. 530]. Пандемія – це межа, яку ми в усьому 

світі подолаємо за допомогою індивідуальних дій, а також 

взаємопідтримки та досягнень науки. Проте є виклики, які 

залишаться з нами, навіть після закінчення кризи, тому що ці 

виклики - це ми. І робота, яку ми робимо зараз, може зміцнити 

наш психічний імунітет до змін, які попереду. 
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Жодна з держав світу в сучасних умовах не може існувати 

відокремлено від інших країн та бути ізольованою від тих пр.оце-

сів, які відбуваються в регіоні або частині світу, де вона знаходи-

ться. Країни, їх національні господарства взаємодіють між собою 

у виробничій, економічній, політичній, військовій, культурній, 

гуманітарній, екологічній та інших сферах. В економічній сфері 

одній з найпотужніших тенденцій є розвиток міжнародного поді-

лу праці між країнами світу. Національні господарства взаємоді-

ють у системі світового господарства за законами міжнародного 

поділу праці (МПП). 

Міжнародний поділ праці виступає в якості об'єктивної осно-

ви міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями вироб-

ничого, науково-технічного, торговельного та іншого співробіт-
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ництва між країнами світу. Саме участь у МПП є найважливішою 

матеріальною передумовою ефективної економічної взаємодії 

держав.  

Україна тільки входить в систему світового економічного 

простору і від того, яке місце вона посяде у системі міжнародного 

поділу праці залежить подальший економічний і соціальний роз-

виток держави. Тому оцінювання рівня участі України у міжна-

родному поділі праці можна вважати доволі актуальною темою. 

Розвиток процесів МПП ставить питання про об'єктивні 

кількісні показники, за допомогою яких може бути оцінена сту-

пінь участі країни в МПП. В якості основних індикаторів масш-

табів і ступеня поділу праці міжнародна статистика пропонує 

використовувати низку показників [1, 2]. 

У цій роботі було використано коефіцієнт відносної міжна-

родної (експортної) спеціалізації, розроблений угорським еконо-

містом Білій Балашем в 1965 р.,  який розглядається як відно-

шення частки в експорті країни до частки в світовому експорті. 

Якщо даний коефіцієнт по якому-небудь продукту більше 

одиниці, то можна зробити висновок, що дана країна спеціалізу-

ється в світовому господарстві на виробництві та торгівлі цим 

продуктом.  

У таблиці 1 наведено показники спеціалізації України на 

укрупнених групах товарів.  
 

Таблиця 1  

Коефіцієнт відносної міжнародної експортної спеціалізації України за 

укрупненими групами товарів 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тваринні та 

рослинні 

олії, жири 

9,20 7,87 10,13 10,20 13,43 16,22 19,19 17,60 18,48 18,20 

Сирі неїтівні 

матеріали, 

крім палива 

2,50 2,52 2,56 3,22 3,62 4,13 3,83 3,99 4,00 4,34 

Їжа та живі 

тварини 
1,91 1,89 2,88 2,86 3,16 3,77 3,80 3,69 3,90 3,92 

Напої та 

тютюн 
1,57 1,15 1,21 1,41 1,37 1,67 1,50 1,53 1,57 1,42 
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Промислові 

товари 
1,71 1,65 1,48 1,53 1,50 1,29 1,26 1,30 1,39 1,35 

Продукція 

хімічної про-

мисловості 

0,59 0,72 0,69 0,60 0,48 0,44 0,33 0,30 0,31 0,30 

Машини та 

транспортне 

обладнання 

0,51 0,53 0,59 0,51 0,40 0,34 0,31 0,31 0,31 0,29 

Мінеральні 

палива та 

мастила 

0,46 0,47 0,29 0,26 0,23 0,11 0,13 0,16 0,14 0,14 

Джерело: побудовано автором з використанням матеріалів [3] 
 

Як видно з таблиці, спеціалізація України на укрупнених 

групах товарів за десять років не змінювалась – у всі роки значен-

ня коефіцієнта є або тільки більшим за 1, або тільки меншим. 

Наша країна спеціалізується на виробництві та експорті тварин-

них та рослинних олій, жирів; сирих неїстівних матеріалів, крім 

палива; їжі та живих тварин; напоїв та тютюну; промислових 

товарів. Особливо високим є рівень відносної спеціалізації на 

тваринних та рослинних оліях – 18,20 у 2019 р., що означає, що 

Україна майже у 20 разів більше спеціалізована на цих товарах, 

ніж середньостатистична країна світу. 

Також було розраховано показники спеціалізації України на 

групах товарів за класифікацією Санджайя Лалла, який був одним 

з видатних світових економістів розвитку (таблиця 2).  
 

Таблиця 2 

Коефіцієнт відносної міжнародної експортної спеціалізації України за 

класифікацією Санджайя Лалла 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Продукція сільсь-

кого господарства 
2,21 2,00 2,32 2,36 2,57 2,82 3,11 3,03 2,92 2,86 

Продукція легкої 

промисловості 
0,42 0,37 0,33 0,35 0,39 0,40 0,44 0,44 0,47 0,43 

Низькотехнологічна 

продукція 
2,16 2,19 1,89 1,95 1,84 1,59 1,59 1,58 1,69 1,66 

Середньотехнологіч

на продукція 
1,28 1,27 1,23 1,15 1,01 0,84 0,76 0,78 0,82 0,79 

Неелектрична 

високотехнологічна 

продукція 

0,20 0,30 0,42 0,31 0,32 0,30 0,22 0,19 0,20 0,19 
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Електронна та 

електрична високо-

технологічна 

продукція 

0,22 0,22 0,24 0,23 0,19 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 

Джерело: побудовано автором з використанням матеріалів [3] 

 

Як видно з таблиці, за цим способом класифікації товарів 

спеціалізація України змінилась. До 2014 р. вона спеціалізувалась 

на середньо технологічній продукції, з 2015 – ні. А ось на продук-

ції сільського господарства та низько технологічній продукції 

Україна спеціалізується незмінно останні 10 років. 

Результати аналізу участі України у міжнародному поділі 

праці свідчать про те, що вона ближче всього до профілю країни, 

шо спеціалізується на низькотехнологічних товарах, перш за все 

продукції сільського господарства. Це не є гарною характеристи-

кою для економіки країни, тому що найбільшої вигоди від участі 

у МПП отримують країни, що спеціалізуються на високотехноло-

гічній продукції із значним рівнем доданої вартості, що дозволяє 

їм не тільки нарощувати ВВП, але й збільшувати кількість 

робочих місць. 
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“Welcome to the year 2030. Welcome to my city - or should I say, "our 

city". I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I 

don't own any appliances or any clothes. 

It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. 

Everything you considered a product, has now become a service. We 

have access to transportation, accommodation, food and all the things 

we need in our daily lives. One by one all these things became free, so 

it ended up not making sense for us to own much” [1]. 

With these words Ida Auken, a member of Danish Parliament on 

the 11 of November, 2016, summarized not the nightmarish commu-

nist scenario, but the place where we could be heading. The year 2020 

with its harshness has become the tool by which we are surely headed 

there. In this short essay I pose a question of whether the individual’s 

sovereignty will still matter with the approach of the new world order. 

Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World 

Economic Forum, argues that deepening environmental and social 

crises will leave us the world less sustainable, less equal and more 

fragile, so we must build entirely new foundations for our economic 

and social systems. 

The panacea for that is the Great Reset of capitalism – a 

transformation of every country and industry to better suit the world. 

This includes stakeholder capitalism, stronger and more effective 

governments, equity, LGBT… inclusion and so many others [2] 

there’s no point counting. 

Even more so, the massive transfer of wealth from lower-middle 

classes is blamed on their wrong understanding of capitalistic system – 
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companies that are championing in equity are drawn as “good” and 

“just”, so their gains are obvious even in crisis, the others are failing 

rightfully so for not embracing new worldview [3]. 

Thus, if the fewer people have less control over their economic 

outcomes and are willing to control governmental allocation of funds, 

then the world’s problems are solved. 

The point of degrading current economic system and legal regime 

for property isn’t a new one. For example, John M. Meyer draws the 

line between his twisted “normative” or “absolutist” understanding of 

private property rights as an ultimate, unrestricted and unitary 

possession, use and transmission of said property and environ-

mentalist’s justification, undermining the legal sense of property and 

confusing practice with theory – private property, the possession of 

land as it was never and never will be commodified can be reimagined 

to better suit public interest with social and ecological relations [4, c. 

103-122]. In other words, it is right and justified to undermine a 

concept of private and just private property as that what does not 

represent its practical aspect. It is perfectly fine to seize private 

property for activist’s purposes as if it was never meant to be private. 

Of course every legal regime sets out boundaries for subjects to 

navigate, but as Danaya C. Wright argues, it is impossible to balance 

private property rights and public welfare when two cannot agree on 

the character of said property, nature of constitutional standards upon 

which the government effects on property, or the propriety of any 

regulatory takings/eminent domain [5, c. 335]. 

There are some greater misconceptions by proponents of public 

welfare were built in the argument. Liberals think of private property 

as positivist creature of law with the state being sovereign to regulate 

and is deferential to the government. Conservatives think that the all 

property rights are fundamental natural rights that pre-exist fallible 

government, thus protections must be set, acknowledged and 

perpetuated [5, c. 322]. 

Within the Great Reset plan, the property itself isn’t going to 

vanish, but rather transformed and transferred for the sake of public 

good. Well, when everybody owns something, nobody owns it, and 
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nobody has a direct interest in maintaining or improving its condition 

[6, c. 24] and that path is more than just tried. 

Property rights as the Ius in re foundation of any economic activi-

ty [7] will certainly not be abandoned – there are still business mee-

tings and services provided with the last being free. “All these things 

became free, so it ended up not making sense for us to own much”. 

The two possible underlying states this society could be on are: 

1. Everyone owns everything – enjoys the use and bears the risk 

jointly. 

2. The vast majority of citizens are stripped of their Ius in re, and 

the use of any thing is not embedded in extraction of its useful 

properties, but in service consumption. 

In both ways it is either a completely closed system with no value 

(not the price, but meaning) attached to anything, unable to sustain 

itself and recreate, or a complete opposite – system maintaining its 

existence by extracting out of and redirecting value without private 

concern. 

I understand a raging dichotomy and confusion inside the reader’s 

mind, but by inspecting and examining the dichotomy of a place and a 

plan by World Economic Forum I want to insist on imperatives 

discovered by romans and tried by common law tradition: economic 

and legal aspects of private property are closely intertwined, and only 

in the complex help to achieve positive results [8]. 

I also want to point the reader’s view onto moral aspect of private 

property – the decision-making authority of a human being. It is crucial 

for an individual to expect a motivation and incentive from one’s work 

to apply their skills with diligence, decide how the fruits of his labor 

are disposed – invested or provided [9, c. 287-288]. 

With no private property present, at least 6 its functions are left 

unchecked: use-value (the value ascribed to a particular use of a 

resource integral to a person’s liberty), welfare (securing an indivi-

dual’s claim on resources community deems valuable essential for 

meaningful life), personhood (investment, good or bad, of a part of a 

person’s identity), protection (against unjust exploitation either by 

others, or government), allocation (facilitation of means by which 
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individuals or groups secure the resources needed for productive or 

consumptive activities), sovereignty (providing people with means to 

exercise power over others) [9, c. 285]. 

With that in mind, it is absolutely decisive for a society to 

maintain the state of property relations as they are to ensure 

individual’s sovereignty not only over the things, but life and 

existence. It is impossible to achieve good by taking human dignity 

and freedom, and so must we stand. 
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Постановка проблеми. Однією з найгостріших проблема 

є проблема міждержавного усиновлення. Дитяча проблематика 

одержує увагу і прихильність з боку суспільства всюди в світі. 

Українським законодавством дозволено усиновлення українських 

дітей іноземними громадянами. Важка соціально-економічна 

ситуація, яка, на жаль, склалася у нашій державі негативно впли-

ває на одну із найважливіших складових – українські сім’ї. Вона 

відбивається на усьому соціумі, часто нівелюючи традиційні 

сімейні цінності. Сім’я і шлюб дедалі більше втрачають свої 

соціальні функції. Саме сімейні проблеми та конфлікти спричиня-

ють значну кількість негативних явищ, зокрема біологічне та 

соціальне сирітство. Наслідком зазначених проблем, а також 

деяких інших факторів є поширення усиновлення дітей громадя-

нами іноземних держав. При цьому, не рідкісними явищами 

є торгівля дітьми, усиновлення дітей іноземцями у корисливих та 

злочинних цілях. 

Міждержавне усиновлення – є самостійним інститутом 

міжнародного приватного права, головним завданням якого є 

надання дітям, що залишились без батьківського піклування, 

сімейних умов та довгоочікуваних батьків. Тобто, міждержавне 

усиновлення є підставою для виникнення сімейних відносин як 

юридичного акту за участю іноземного громадянина. 
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Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах 

для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. 

Усиновлення іноземцями є самостійним інститутом цивільного та 

міжнародного приватного права, головним завданням якого є 

надання дітям, що залишились без батьківського піклування, 

сімейних умов та довгоочікуваних батьків. Тобто міждержавне 

усиновлення є підставою для виникнення цивільних відносин як 

юридичного акта за участю іноземного громадянина. Після 

усиновлення дитина урівнюється в особистих і майнових правах з 

рідними дітьми усиновлювача, його родичами, між якими вини-

кають такі ж права і обов’язки, як між родичами за походженням 

.Міждержавне усиновлення в Україні здійснюється тільки за 

участі Міністерства соціальної політики України. 

 Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону 

дитинства», усиновлення дитини, яка є громадянином України, 

іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості 

щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи вихован-

ня в сім’ї громадян України. Посередницька, комерційна діяль-

ність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування 

чи на виховання в сім’ї громадян України, іноземців або осіб без 

громадянства забороняється. Законодавство України не містить 

обмежень щодо максимальної різниці у віці між усиновлювачем 

та дитиною. 

Особливості всиновлення іноземними громадянами 

Незважаючи на те, що всиновлення дітей в Україні громадя-

нами даної країни є пріоритетним, завжди актуальним залиша-

ється питання усиновлення дітей з українським громадянством 

іноземцями. Дитина, що має українське громадянство може бути 

всиновлена іноземцями лише за певних умов. По-перше, вона має 

перебувати на обліку в Міністерстві соціальної політики України; 

по-друге, її вік має бути не менше 5 років. У виключних випадках, 

усиновлення може відбутися без дотримання зазначених умов. 

Усиновлення іноземцем відбувається виключно за згодою 

Мінсоцполітики. Тому, Мінсоцполітики направляє запит до 

Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки таких 
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іноземців на наявність або відсутність інформації, яка може 

негативно охарактеризувати їх в правоохоронних органах інозем-

ної держави, а також в Генеральному Секретаріаті Інтерполу. 

Іноземці, які виявили бажання стати всиновлювачами 

дитини, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики 

свою справу (за переліком необхідних документів) з метою стати 

на облік в усиновлювачі. Далі іноземець чекає запрошення на 

співбесіду, яка проходить безпосередньо в Мінсоцполітики. Після 

успішного проходження співбесіди, особа вже може ознайомити-

ся з інформацією про дітей та, зупинивши свій вибір на окремій 

дитині, отримати направлення для особистого знайомства та 

встановлення контакту з нею. 

Якщо виникло бажання усиновити конкретну дитину, 

потрібно подати відповідну заяву до служби у справах дітей, і 

отримати висновок про доцільність усиновлення та відповідність 

його інтересам дитини. 

Вирішальним етапом цього процесу є отримання згоди Мін-

соцполітики на всиновлення дитини. Згідно із законодавством 

України, питання усиновлення вирішується в суді в порядку окре-

мого провадження. Отже, завершальним кроком буде отримання 

рішення суду. 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону 

дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, 

іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості 

щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи вихован-

ня в сім'ї громадян України. 

Процедура усиновлення дитини-сироти та дитини, позбав-

леної батьківського піклування, яка проживає в Україні, інозем-

цями та громадянами України, які проживають за межами 

України, складається з таких кроків: 

• Збір документів в країні свого проживання. 

• Реєстрація для подачі документів. 

• Подання до Мінсоцполітики пакету документів. 

• Постановка на облік кандидатів в усиновлювачі. 

• Отримання запрошення на співбесіду для ознайомлення з 
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інформацією про дітей, які можуть бути усиновленими. 

• Співбесіда в Департаменті захисту прав дітей та усинов-

лення Мінсоцполітики. Ознайомлення з інформацією про дітей, 

які можуть бути  усиновленими. 

• Отримання направлення для знайомства та встановлення 

контакту з дитиною. 

• Знайомство з дитиною за місцем її проживання. 

• Подання до служби у справах дітей заяви про бажання 

усиновити дитину. 

• Отримання в службі у справах дітей висновку про 

доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. 

• Подання документів до Мінсоцполітики для отримання 

згоди на усиновлення дитини. 

• Отримання згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини. 

• Подання заяви і документів до суду. Судове засідання 

щодо розгляду питання усиновлення. 

• Отримання рішення суду про усиновлення дитини. 

• Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в 

органах реєстрації актів цивільного стану. 

• Передача дитини усиновлювачам. 

• Оформлення усиновленій дитині виїзних документів для 

постійного проживання за кордоном (паспорт громадянина 

України для виїзду зва кордон). 

• Постановка усиновленої дитини на консульський облік в 

країні проживання. 

Права потенційних усиновлювачів: 

Кандидатам надається право щоденно протягом строку дії 

направлення відвідувати дитину за місцем її проживання чи 

перебування та спілкуватися з нею у відведений час. 

Таким чином, у кандидатів є максимум 20 днів для безпосе-

реднього спілкування з дитиною. Але час таких відвідувань 

обмежений. Тому на практиці може скластися ситуація, що таке 

знайомство є досить поверхневим і немає можливості вивчити 

характер дитини в достатній мірі. 
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Якщо після даного етапу, суб’єкти прийняли рішення усино-

вити конкретну дитину, вони звертаються до служби у справах 

дітей за місцем її проживання чи перебування із заявою про бажа-

ння усиновити дитину. Разом з цим їм надається можливість діз-

натися інформацію про дитину, яку вони мають намір усиновити. 

Варто зазначити, що така інформація має обмежений характер. 

Крім цього, кандидати мають право провести додаткове 

медичне обстеження дитини (за певних визначених законом 

умов). 

Що стосується особової справи дитини, то законом, зокрема, 

передбачено так звану анкету дитини. Що ж до інформації про 

біологічних батьків, то в анкеті дитини є графа «Відомості про 

батьків», що містить наступну інформацію: прізвище, ім’я, по 

батькові матері та батька. 

Законодавством України встановлені обов’язкові вимоги, які 

слід враховувати при здійсненні усиновлення з іноземним 

елементом, а саме:  

1) іноземці можуть усиновити українську дитину лише після 

вичерпання національних можливостей її влаштування в сім’ю;  

2)переважне право на усиновлення дитини-громадянина 

України мають іноземці,які є родичами дитини, громадянами 

держав, з якими Україна уклала договір про надання правової 

допомоги, подружжя;  

3) для здійснення усиновлення іноземцями дитина має 

пробути не менше одного року на обліку у урядовому органі 

державного управління з усиновлення та захисту прав дитини; 

 4)іноземні громадяни не можуть всиновлювати українських 

дітей віком до одного року. 

Складність усиновлення, обтяженого іноземним елементом, 

викликана й тим, що для регулювання цієї сфери правовідносин 

застосовується не лише національне законодавство, а й міжнарод-

ні та міждержавні нормативно-правові акти, які мають свої особ-

ливості. Серед уніфікованих актів у сфері міжнародного усинов-

лення варто звернути увагу на Гаазьку конвенцію про захист 

дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 
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1993р., Гаазьку конвенцію про юрисдикцію права, що застосову-

ється та визнання рішень про усиновлення 1965 р. Гаазька 

конвенція про міжнародне усиновлення базується на осново по-

ложних принципах у сфері міжнародного усиновлення, що перед-

бачені Конвенцією ООН про права дитини,але разом з тим у ній 

були закріплені й нові правила усиновлення, визнання усиновлен-

ня та його правові наслідки, співвідношення норм конвенції 

з нормами національного законодавства та нормами міжнародних 

договорів,та інші. Конвенція акцентує увагу на недопустимості 

отримання матеріальної вигоди будь-якими суб’єктами в процесі 

здійснення діяльності, направленої на виникнення, зміну чи при-

пинення правовідносин у сфері міжнародного усиновлення. Ще 

одним проблемним питанням при міжнародному усиновленні 

є контроль за дотриманням прав усиновлених дітей, які були 

вивезені за кордон. Гаазька Конвенція 1993 р. не зобов’язує нада-

вати звіти після всиновлення, але жодною мірою не обмежує і не 

виключає їх. 

Негативними рисами міжнародного усиновлення також 

можна вважати: 

 – зміну культурного й мовного середовища для дитини, 

необхідність адаптації в новому суспільстві;  

– відсутність нормативної урегульованості чіткого механізму 

здійснення нагляду за долею усиновлених дітей за кордоном;  

– відсутність правових процедур повернення усиновлених 

іноземцями дітей в Україну в разі грубого порушення їхніх прав 

через набуття ними після всиновлення громадянства іншої країни. 

Саме набуття громадянства є одним із наслідків усиновлення. 

До позитивних аспектів можна віднести можливість дитини 

зростати у родинному середовищі (що найважливіше для її 

повноцінного розвитку) і набуття майнових прав нарівні з 

біологічними дітьми. 

ВИСНОВОК  

Національне законодавство України реформується під дотри-

мання одного з основних принципів Конвенції ООН з прав дити-

ни – забезпечення найвищих інтересів дитини. 
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 На сьогодні законодавство України щодо усиновлення за участю 

іноземців у багатьох аспектах не відповідає стандартам захисту 

прав дитини, встановленим Гаазькою конвенцією. Головним чи-

ном це стосується механізму знайомства кандидатів в усиновлю-

вачі та усиновлюваних, яких треба переорієнтувати на вибір 

родини для дитини,а не навпаки. Усиновлення іноземцями –– це 

шанс на краще життя нікому не потрібних в нашій державі дітей. 

Проте, воно не повинно стати прикриттям для торгівлі неповно-

літніми чи використання їх органів для торгівлі. В деякій мірі 

в ситуації, що склалася в Україні з усиновленням як формою тор-

гівлі дітьми чи використання дитячих органів, винна сама держа-

ва. Вона не спроможна створити гідні соціально-економічні умо-

ви. Для вирішення всіх негативних явищ, що склалися у нашій 

країні у процесі міжнародного усиновлення, необхідно провести 

офіційні дослідження метою яких є вдосконалення законодавства 

у цій сфері та підвищення ефективності його застосування. 
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ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ РЕАЛІЗАЦІЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 

РИЗИКУ В МЕЖАХ УРБОСИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

 

Кундельська Т.В., 

асистент кафедри екології 

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу, 

 м.Івано-Франківськ, Україна 

Оцінка потенційного екологічного ризику заснована на 

результатах просторового аналізу складових фізичного впливу, 

які супроводжують міське середовище, а саме: еквівалентного та 

максимального рівня звуку, поверхневої густини потоку енергії; 

візуальних впливів на населення урбосистеми. 

Просторовий розподіл окремих факторів потенційного впли-

ву було отримано в результаті проведених автором досліджень, 

на території м. Івано-Франківська. Для цього використано 

вимірювальне обладнання та розроблену комп’ютерну програму 

для оцінки візуальних впливів [1].   

Для просторово-територіальної інтерпретації результатів 

дослідження із врахуванням особливостей функціонального 

зонування території урбосистеми передбачено двоетапний поділ 

території міста. На першому етапі для оцінки навантаження на 

територію міста попередньо було запропоновано поділити 

досліджувану територію на окремі кластери (підкластери) за 

загальними принципами територіального зонування. В результаті 

отримано 29 підкластерів. На другому етапі поділу території 

урбосистеми в межах територій, що належить до одного типу 

зонування визначаються контури ділянок або підкластерів з 

достатньо вираженими особливостями для їх ідентифікації. За 

основу був обраний територіальний поділ, згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 [2], тому 29 підкластерів були відсортовані до таких 

територій, як: виробнича, сельбищна, історичної забудови, 
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пам'яток та об'єктів культурної спадщини, ландшафтна та 

рекреаційна, приміська. Такий підхід дозволяє поділити 

урбосистему на систему підкластерів (кластерів) для кожного з 

яких доцільно присвоювати власне значення потенційного 

екологічного ризику створеного наднормативними рівнями 

досліджуваних фізичних факторів. Для розрахунку потенційного 

екологічного ризику на території урбосистеми від дії факторів 

фізичного впливу використано прямий метод -  знаходження 

площі території в межах окремого підкластера, де за даними 

просторового розподілу результатів інструментальних вимірю-

вань чи бальної оцінки виявлено ділянки з зонами потенційного 

перевищення допустимих рівнів. Значення отриманої площі по 

окремому фактору впливу в межах підкластера віднесене до 

загальної площі даного кластера шляхом ділення, де отримана 

частка оцінюється як частота або щільність розподілу негативної 

події, при цьому негативною подією є наявність ділянок з переви-

щенням гранично-допустимих величин по кожному з факторів. 

При реалізації даного підходу на початковому етапі розробки 

комплексної методики оцінювання водночас вирішується декель-

ка складних питань з огляду на особливості порівняння досліджу-

ваних фізичних факторів, і зведення їх до єдиної системи 

оцінювання. Такими питаннями є наявна різниця між кількістю 

точок інструментального контролю в межах досліджуваної 

території, яка подекуди може відрізнятися більш ніж у 2 рази; 

різні одиниці вимірювання досліджуваних факторів, та різні 

підходи до оцінки кожного з них; різка невідповідність між 

дрейфом показників відносно встановленої норми між рівнем 

шуму, густиною потоку енергії та рівнем візуальних впливів; різні 

принципи нормування досліджуваних факторів, зокрема: 

- для шуму діючими нормативними документами [3] 

встановлено значення ГДР для різних територій та зон міста, що 

прилягають до об’єктів інфраструктури певного призначення. 

- гранично допустимий рівень ЕМП для об’єктів, що пра-

цюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та 

надзвичайно високих частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см2 
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або 6 В/м згідно з діючим санітарними нормами [4]; 

- для візуальних впливів автором попередньо була запропо-

нована величина мінімального допустимого рівня впливу, яка 

становить 20 балів з 60-ти можливих. Тобто всі оцінки що нижчі 

20-ти балів перевищують допустимий рівень. 

Оцінку сукупного впливу від досліджуваних фізичних 

факторів доцільно проводити окремо у кожному з 29 підкластерів 

оскільки навіть окремі промислові зони, чи територія житлової 

забудови може сильно відрізнятися за характером та інтенсивніс-

тю впливу, що було підтверджено в результаті аналізу побудо-

ваних карт. 

Отже, для оцінки загального навантаження на територію 

урбосистеми від дії факторів фізичного впливу нами був 

використаний прямий метод – знаходження площі території в 

межах окремого підкластера, де за даними просторового розпо-

ділу результатів інструментальних вимірювань чи бальної оцінки 

виявлено ділянки із зонами потенційного перевищення допусти-

мих рівнів. Зокрема, досвід такого розрахунку викладений у [5, 

с.310-319], де авторами розглядається питання визначення часток 

площі, які займають зони певних факторів на земельній ділянці. 

Тому, за подібним принципом, нами було розраховано такий 

показник, щодо впливу факторів у підкластерах. 

З цією метою були використані побудовані картографічні 

моделі розподілу кожного фактора впливу та карто-схему поділу 

території міста на підкластери. Шляхом накладання в програмі 

Google Earth Pro на кожну картографічну модель розподілу 

фактора фізичного впливу наносили карто-схему підкластерів. 

Для прикладу (див. рис. 1), картографічну модель оцінки візуаль-

них впливів нанесли на територію урбосистеми, яка поділена на 

підкластери, а далі провели співставлення картографічної моделі 

оцінки візуальних впливів (див. рис.2) із карто-схемою поділу на 

підкластери. 

За допомогою вбудованих функцій програми Google Earth 

визначали площу території, в межах кожного підкластера, де було 

зафіксоване перевищення встановленої допустимої величини 



 

212 

відповідного фізичного фактора впливу. При цьому, 

використовувалась шкала розподілу значень по території, яка 

додається до кожної побудованої карти.  

 

 
Рисунок 1 – Накладання побудованої картографічної моделі розподілу 

візуальних впливів на території урбосистеми м.Івано-Франківська у 

програмі Google Earth Pro 

 

 
Рисунок 2 – Співставлення побудованої картографічної моделі розподілу 

візуальних впливів на території урбосистеми м.Івано-Франківська у 

програмі Google Earth Pro з схемою поділу на під кластери 

 

Звичайно, що однозначно оцінювати встановлені перевищен-

ня не доцільно, тому для зведення результатів оцінки окремих 

факторів до комплексного значення потенційного ризику додат-

ково вводились наступні критерії, які визначено як «важливі» для 

оцінки. Для врахування визначених критеріїв було встановлено 

коефіцієнти які їх характеризують, зокрема: коефіцієнт важливос-

ті фактора в межах окремих типів зонувань; кратності 
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перевищення встановленого гранично-допустимого рівня; коефі-

цієнт, що характеризує сконцентрованість чи розосередженість 

впливів в межах території. 
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

Курінний О.В.,  

викладач кафедри   

іноземних мов СНАУ 

Анотація: Актуальний зміст концепції безперервної освіти 

полягає в соціальній детермінації  її походження. Багатоаспект-

на  система причин і суперечностей  зумовлює постійну необхід-

ність  розв’язання проблеми безперервної освіти.  

Небувалий розвиток і змінність технологій, засобів виробництва, 

видів і способів професійної діяльності, службових функцій вису-

вають принципово нові вимоги до характеру і змісту кваліфікації 

працівника, рівня його інтелектуального, культурного і морально-

го розвитку, вимагають зміни традиційних  уявлень про способи і 

суть соціокультурної спадщини. 

Таким чином, для переходу до безперервної освіти в Україні скла-

лися об’єктивні передумови, які втілилися, передусім  в освіті 

дорослих: системі підвищення кваліфікації  працівників і спеціа-

лістів, перепідготовки кадрів, різних формах післядипломної 

освіти. 

Ключові слова: безперервна освіта, соціальна детермінація, ква-

ліфікація працівника, традиційна освіта, компенсаційна освіта  

У ході аналізу результатів педагогічних досліджень встанов-

лено, що проблема безперервної освіти привертає увагу науковців 

не лише через суто академічний інтерес. Вона має глибокі соці-

ально-практичні  й соціокультурні корені, які можуть бути осмис-

лені  тільки шляхом філософського аналізу. Лише цей метод 

здатний розкрити суть  і евристичну  спрямованість понять, які 

виражають основний зміст концепції безперервної освіти. 

Актуальний зміст концепції безперервної освіти полягає в 

соціальній детермінації  її походження. Багатоаспектна  система 

причин і суперечностей  зумовлює постійну необхідність  розв’я-

зання проблеми безперервної освіти.  
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Інтенсивні темпи соціально-економічного і науково-техніч-

ного прогресу  справили революційний вплив на всі аспекти  

матеріального і духовного виробництва , систему суспільних 

відносин, умови життя людей, на саму людину. 

Небувалий розвиток і змінність технологій, засобів 

виробництва, видів і способів професійної діяльності, службових 

функцій висувають принципово нові вимоги до характеру і змісту 

кваліфікації працівника, рівня його інтелектуального, культурно-

го і морального розвитку, вимагають зміни традиційних  уявлень 

про способи і суть соціокультурної спадщини. 

Сучасна науково-технічна революція багатократно приско-

рила темп оновлення сукупності засобів і методів суспільного 

виробництва, форм його організації , характеру умов і змісту 

праці, зумовила  їх систематичний вплив протягом періоду 

трудової діяльності працівника, визначила швидкість морального 

старіння знань. 

Незмінність характеру традиційної,  обмеженої віковими 

рамками освіти призводить до відриву від реальності і запитів 

суспільної практики , виникнення фактичної суперечності  між 

потребами людини  та виробництва, народного господарства й 

особистості, зумовлює девальвацію цієї реальності в суспільній 

свідомості й житті людей. Унаслідок дії цих обставин виникають  

проблеми функціональної неграмотності, технологічного безро-

біття, дефіцит політичних, економічних, методологічних, техніч-

них, правових, екологічних, соціально-політичних знань. 

Відомо, що в нинішніх соціально-економічних умовах різко 

ускладнилося або стало практично неможливим ефективне здійс-

нення професійних функцій представниками багатьох висококва-

ліфікованих видів діяльності. Ця тенденція детермінована загост-

ренням суперечності між сучасними умовами і досягнутими 

рівнями культури в значної частини населення. Відтак, можливос-

ті освіти , що дають знання на все життя, виявилися вичерпними.  

Наведені факти зумовили виникнення потреби в постійному 

оновленні теоретичних і прикладних знань, необхідності підтри-

мувати на потрібному рівні  здатність виконувати  складні 



 

216 

професійні й соціальні функції , оперативно враховувати зміни 

соціальної практики. 

Таким чином, для переходу до безперервної освіти в Україні 

склалися об’єктивні передумови, які втілилися, передусім  в освіті 

дорослих: системі підвищення кваліфікації  працівників і спеціа-

лістів, перепідготовки кадрів, різних формах післядипломної 

освіти. 

 Разом с тим, залишилися незмінними традиційні ланки 

загальної і професійної освіти, збереглися орієнтація на кінцевість 

цих базових структур  та автономність функціонування  елементів 

традиційних і нових систем освіти. Додаткова, компенсаційна, 

поновлювальна освіта дорослих не забезпечила досягнення 

взаємозв’язку  та єдності зазначених структур, створення цілісної 

системи освіти. Проте властиві сучасному розвитку цивілізації 

динамізм, посилення соціальної ролі особистості , піднесення її 

потреб, гуманізація і демократизація суспільства, швидка зміна 

техніки і технології  визначають необхідність заміни формули 

„освіта на все життя” формулою „освіта протягом усього життя”.  
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ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З 

ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Кучерук А.В.,  

методист науково-методичного 

 центру організації наукової роботи  

та моніторингових досліджень 

Хмельницького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

Здоров’я є безцінним надбанням людини, важливою умовою 

повноцінного і щасливого життя. Здоров’я допомагає успішно 

вирішувати основні життєві завдання: вчитися, працювати, 

спілкуватися, дружити, створювати сім’ю, виховувати дітей, 

здійснювати задумане, долати труднощі, а якщо доведеться, то й 

значні перевантаження. Воно значною мірою визначає спосіб і 

стиль людського життя і є найважливішою умовою самореалізації 

особистості. Стає очевидним, що в нових соціально-економічних 

умовах реформування життя складається принципово новий 

підхід до здоров’я, яке стає базовою властивістю людини в 

системі ринкових відносин, її суб’єктивною цінністю. І дуже 

важливо, щоб здоровий спосіб життя посів чільне місце в ієрархії 

життєвих цінностей. 

Освітні заклади і насамперед школа, де діти, підлітки та 

молоді люди проводять більшість свого часу, мають величезний 

виховний і здоров’язбережний потенціал. Школа в тісній взаємо-

дії з сім’єю і найближчим оточенням учня вирішує подвійне 

завдання: збереження і зміцнення здоров’я та виховання гармо-

нійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально активної та 

відповідальної особистості. [5] 

Тому одним із головних завдань сучасного суспільства є 

створення такої системи освіти, яка б не лише виховувала 

освічену і культурну людину, а й зберігала і зміцнювала її 
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здоров’я, що неможливо без постійного відслідковування 

ефективності реалізації її оздоровчої функції. [4] 

З метою підвищення ефективності профілактичної роботи в 

закладах освіти в цілому, прийняття оптимальних управлінських 

рішень, напрацювання системного методичного інструментарію 

важливо опиратися на діагностичну основу, результати 

моніторингових досліджень, вивчення особливостей ставлення 

здобувачів освіти до вищезазначених проблем в освітньому та 

молодіжному середовищі; з’ясування питань відповідності 

потребам учнів рівнів, форм та методів превентивної роботи. 

Тому, відповідно до планів роботи Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти з 25 березня по 12 

квітня 2019 року було проведено моніторингове дослідження з 

питань забезпечення профілактичної роботи. 

Основна мета опитування – вивчення та врахування думки 

здобувачів освіти з питань проведення профілактичної роботи в 

закладах освіти для забезпечення в подальшому підвищення її 

ефективності. 

У дослідженні брали участь учні 9-х, 10-х, 11-х класів; зага-

льна кількість респондентів становила 10966 осіб, з них – 5319 уч-

ні 9-х класів; 3017 – учні 10-х класів; 2630 – учні 11-х класів. 

Опитування проводилось анонімно, а тому, відомості про 

заклад освіти та клас не вказувались, що дає підстави на 

отримання результатів високого рівня достовірності. 

Використання формату онлайн дослідження дозволило 

максимально охопити анкетуванням здобувачів освіти 9-х, 10-х, 

11-х класів всіх закладів освіти районів, міст, ОТГ. 

В ході моніторингу вивчалися питання: 

– ставлення учнів до: тютюнопаління, вживання спиртних 

напоїв, вживання наркотичних та токсичних речовин;  

– рівня поширеності тютюнопаління, вживання спиртних 

напоїв, наркотичних та токсичних речовин; 

– наскільки відповідає запитам і потребам учнів рівень 

просвітницько-профілактичної інформації в закладах освіти про 

шкідливість та наслідки тютюнопаління, вживання алкоголю, 
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спиртних напоїв, наркотичних та токсичних речовин. 

Аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження 

показали, що позитивно ставляться до тютюнопаління 8,9% учнів 

9-х класів (473 учні); 11,5% учнів 10-х класів (348 учнів), 86% 

учнів 11-х класів (2263 учні). 

Це може бути ознакою того, що учні не сприймають тютю-

нопаління, як серйозну небезпеку для свого здоров’я, у них 

звужена часова перспектива, і на прикладах тих однолітків, хто 

вже раніше почали палити вони не бачать особливої шкоди від 

тютюнопаління. 

Щодо ставлення учнів до вживання спиртних напоїв, 

вивчення результатів дослідження засвідчило, що позитивно 

ставляться до вживання спиртних напоїв серед учнів: 9-х класів – 

5,9%; 10-х класів – 7,5%; 11-х класів – 8,0%. 

Вважають допустимим вживання спиртних напоїв в окремих 

випадках учні: 9-х класів – 47,7%; 10-х класів – 55,8%; 11-х 

класів – 59,3%. 

Основними причинами вживання підлітками легких алко-

гольних напоїв можна назвати наступні: неблагополуччя сім'ї; 

позитивна реклама в засобах масової інформації; незайнятість 

вільного часу; відсутність знань про наслідки вживання спиртних 

напоїв; відхід від проблем; психологічні особливості особистості; 

самоствердження. [1, с.148] 

Одна з причин вживання слабоалкогольних напоїв підлітка-

ми – пасивне претендування на дорослість. Споживання алкого-

лю в підлітковому віці вважається символом мужності, спромог-

ності. Внутрішня духовна обмеженість, невміння проявити себе в 

шкільному колективі обумовлюють часте вживання підлітками 

алкоголю заради самоствердження у вуличній групі товаришів, 

що тягне за собою згубні наслідки. 

Привабливість для підлітків спиртних напоїв посилюється 

популяризацією вживання алкоголю в кінофільмах, телепере-

дачах, рекламних роликах. [2, с.34]. 

Не можуть не турбувати отримані результати щодо 

ставлення учнів до вживання наркотичних речовин, оскільки 
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вивчення результатів дослідження виявило, що позитивно 

ставляться до вживання наркотичних речовин здобувачі освіти: 9-

х класів – 1,4%; 10-х класів – 2,8%; 11-х класів – 1,8%. 

Вважають допустимим вживання наркотичних речовин в 

окремих випадках учні: 9-х класів – 2,0 %; 10-х класів – 3,3%; 

11-х класів – 3,7%. 

Однією з причин вживання наркотичних засобів є цікавість. 

Якщо дитина знаходиться в компанії, де всі вживають наркотики, 

їй важко утриматися. Коли підліток ще не сформував свою точку 

зору, він піддається впливу групи. У цьому віці характерне саме 

колективне вживання наркотиків. Бувають випадки і насильного 

вживання, коли молоду людину підсаджують на наркотик. Велике 

значення має оточення, благополуччя в родині, приклад батьків.  

[3, с.136] 

Під час онлайн анкетування досліджувалось питання наскі-

льки відповідає запитам й потребам учнів рівень просвітницької 

та профілактичної інформації в закладі освіти про шкідливість і 

наслідки вживання алкоголю, тютюнопаління, вживання нарко-

тичних речовин. 

Викликає занепокоєння той факт, що зазначили, що зовсім не 

відповідає запитам рівень профілактичної роботи щодо: 
 

Клас Шкідливості 

вживання 

наркотиків 

Шкідливості 

вживання 

алкоголю 

Шкідливості та 

наслідків 

тютюнопаління 

9 19,5% 17,6% 17,8% 

10 16,3% 15,4% 15,4% 

11 13,3% 12,4% 12,4% 

 

Результати обласного моніторингового дослідження засвід-

чують нагальну необхідність продовження роботи фахівців щодо 

пошуку найбільш дієвих засобів і форм організації профілактич-

ної роботи з питань превенції правопорушень, поширення 

алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління.  

Ефективність профілактичної роботи залежить від дотри-

мання основних її принципів: забезпечення права підлітка на 

вільний вибір своєї поведінки, обмеженої таким же правом інших 



 

221 

людей, відмова від намагання маніпулювати ним; гуманний 

характер профілактики; добровільна участь у профілактичних 

заходах; безпечність профілактичних дій для дітей та підлітків; 

відповідність профілактичних дій віковим та індивідуальним 

особливостям; переконуючий характер профілактики. 

Отже, профілактика вживання підлітками легких алкоголь-

них напоїв буде ефективною лише в результаті систематичного, 

комплексного використання різних форм, методів, засобів у 

поєднанні з діяльністю, спрямованою на створення умов для 

їхньої повноцінної життєдіяльності та самореалізації. 
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