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РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Михальчук О.О.  

к.п.н., доц., доцент кафедри  

Багінська А.С. 

магістр кафедри  

кафедра педагогічних наук, освітнього 

і соціокультурного менеджменту 

Черкаський національний  

університет імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Комунікації в соціальному управлінні вважаються базою 

загального організаційно-конструктивного початку, органічно 

вплетеного в процес функціонування і розвитку соціальних 

систем [1]. Звідси розуміння ролі комунікацій в сфері вищої 

освіти як основи регулятивного механізму управління суспіль-

ними відносинами, що виникають між окремими громадянами (в 

процесі отримання послуг освіти) та закладами вищої освіти (в 

процесі надання таких послуг). Виконання всіх управліньких 

функцій здійснюється за допомогою комунікації та обміну інфор-

мацією. Поняття інформації та комунікації є між собою взаємо-

пов'язаними, однак комунікація є більш ширшим аспектом, що 

включає як безпосередню інформацію, так й способи її передачі. 

Управлінська діяльність має комунікативний міжособистіс-

ний характер. Комунікативна взаємодія здійснюється через 

функціональні зв'язки учасників управління. У комунікаційних 

потоках важлива синхронність, достовірність, адекватність на 

всіх етапах комунікативного процесу – при прийомі, передачі та 

переробці інформації, у всіх елементах його структури. 

Також комунікації у системі освіти можна вважати організа-

ційними комунікаціями, які у широкому сенсі представляють ос-

нову для комплексного вивчення всіх комунікацій організації. При 

цьому сам термін «організаційні комунікації» виступає базою 

для систематизації проблемної області з позиції менеджменту. 
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Комплекс комунікацій займає центральне значення і в PR-ді-

яльності, де в процесі взаємодії ЗВО із зовнішнім середовищем 

проявляється «соціальна обумовленість» комунікації. Перші виз-

начення PR акцентували увагу на такому аспекті зв'язків з громад-

ськістю, як управління громадською думкою. На сьогоднішній 

день існує близько 500 визначень PR. Ще в 1975 р. американський 

фонд «Foundation for Public Relations» спробував систематизувати 

всі існуючі на той момент визначення з метою виведення єдиного 

універсального визначення, виявлено було 472 визначень, які 

умовно поділяються на чотири основні групи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Підходи до визначення PR [2,3] 

 

Найбільш придатними в руслі даної магістерської роботи є 

визначення третьої групи. Наприклад, визначення М.А. Василика, 

який пише, що «PR – це діяльність з переведення прагматичних 

цілей організації в прийнятну для суспільства політику» [2] або 

визначення сучасних американських фахівців в області PR Т. 

Хант і Дж. Грюнігена, які пишуть: «Більшість визначень public 

relations містять два елементи: комунікація і менеджмент. Ми 

визначаємо паблік рілейшнз як управління комунікацією між 

організацією і громадськістю» [3, с. 304]. 
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завдань організації 
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організаторського характеру 

PR як специфічна функція менеджменту  

та управління 

PR безпосередньо як менеджмент або, іншими словами, 

- менеджмент комунікацій 
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Безрідна Н.О., Вісторовська А. О., 
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тактико-спеціальної підготовки 
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Анотація. У статті наголошується, що попередження злочинів 

серед неповнолітніх - важливий напрям профілактичної діяль-

ності органів внутрішніх справ, так як неправомірну поведінку 

підлітків не тільки впливає на загально кримінальну злочинність в 

даний час, а й значною мірою визначає злочинність майбутнього, 

в зв'язку з чим, особливу увагу слід приділяти правильному вибору 

організації цієї роботи. Незважаючи на те, що частка злочинів, 

скоєних неповнолітніми або за їх співучасті в загальній статис-

тиці невелика, робота з профілактики злочинності серед 

підлітків та молоді відводиться важливе місце.  

Ключові слова: Поліція, підрозділи, неповнолітні, профілактика, 

примус, переконання, допомогу, заходи, взаємодія, співпраця 

PREVENTION OF POLO MALIGNANCY 

Annotation. The article emphasizes that the prevention of juvenile 
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crime is an important area of preventive action of law enforcement 

agencies, as the offending behavior of adolescents not only affects 

the current crime, but also largely determines the crime of the 

future, and therefore, special attention the right organization of this 

work should be given. Although the proportion of crimes committed 

by minors or their complicity in the overall statistics is small, work 

on crime prevention among adolescents and young people is an 

important place. 

Keywords: police, units, minors, prevention, coercion, persuasion, 

assistance, activities, interaction, cooperation 

Виклад основного матеріалу. Офіцер поліції повинен 

зробити все, щоб дитина почувала себе комфортно, вміти 

заспокоїти і не допустити психологічних травм, що викликані 

стресовою ситуацією. І з цією метою вживають всіх відповідних 

законодавчих і адміністративних заходів. 

Органи внутрішніх справ займають особливе місце в системі 

профілактики безпритульності і правопорушень неповнолітніми, 

так як поліція будучи найбільш великим і універсальним 

інструментом примусової дії правоохоронними органами, по суті, 

виступає основним суб’єктом безпосереднього попередження та 

припинення девіантної поведінки неповнолітніх. 

Попередження злочинів серед неповнолітніх - важливий 

напрям профілактичної діяльності органів внутрішніх справ, 

оскільки неправомірна поведінка підлітків не лише впливає на 

загальнокримінальну злочинність нині, але і багато в чому визна-

чає злочинність майбутнього, у зв'язку з чим, особливу увагу слід 

приділяти правильному вибору організації цієї роботи. Попри те, 

що доля злочинів, здійснених неповнолітніми або при їх співучас-

ті в загальній статистиці невелика, робота по профілактиці 

злочинності серед підлітків і молоді відводиться важливе місце. 

Діяльність по профілактиці правопорушень і злочинів серед 

неповнолітніх грунтується на принципах: законності, неухильно-

го дотримання вимог Конституції України, законів і підзаконних 

актів, демократизму, простоти і доступності в поводженні з 

оточенням, гуманного поводження з неповно літніми. Тепер 

звернемося до детальнішого розгляду профілактичної діяльності 
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органів внутрішніх справ по попередженню злочинів серед 

неповнолітніх. Ці цифри наочно свідчать про те, що більшість 

осіб неповнолітнього віку з віктимною поведінкою залишаються 

на волі, і, отже, вимагають проведення з ними заходів профілак-

тичного характеру, з метою недопущення здійснення ними знову 

протиправних діянь, незалежно від суб'єкта профілактики. [1] 

Цілями взаємодії в області попередження злочинів і правопору-

шень серед неповнолітніх служить підвищення ефективності 

попереджувальної діяльності і досягнення погодженої роботи усіх 

органів системи профілактики правопорушень неповнолітніх при 

розумному поєднанні використовуваних ними методів і засобів. 

Взаємодія співробітників органів внутрішніх справ з іншими 

суб'єктами системи профілактики правопорушень і злочинів 

серед неповнолітніх будується на основі спільних програм, нака-

зів, планів і заходів. У сфері попередження злочинів серед 

неповнолітніх не мало важливе значення має взаємодію різних 

служб і підрозділів органів внутрішніх справ між собою. Це 

пояснюється особливим положенням органів внутрішніх справ в 

системі інших суб'єктів профілактики, яке визначається різнома-

нітністю і широтою їх компетенції, великим спектром повнова-

жень по здійсненню оперативно-розшукової, адміністративної, 

кримінально-процесуальної і інших видів діяльності по боротьбі 

із злочинами, наявністю в структурі різних служб і підрозділів. На 

сьогодні існує ряд відомств по попередженню правопорушень і 

злочинів неповнолітніх, з якими органам внутрішніх справ необ-

хідно тісно взаємодіяти. Дуже важливо, щоб напрями їх діяльно-

сті і механізми взаємодії по усуненню негативних процесів, що 

протікають в молодіжному середовищі, відповідали реаліям часу. 

[2] Подібна взаємодія дозволить забезпечити погоджене застосу-

вання сил і засобів різних державних структур і громадських 

організацій в єдиній системі органів профілактики по поперед-

женню злочинів і правопорушень серед неповнолітніх. Повне, 

об'єктивне і усебічне рішення завдань по попередженню злочинів 

серед неповнолітніх неможливе без належної взаємодії органів 

внутрішніх справ з інститутами громадянського суспільства. 
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Опитування неповнолітніх являю собою процес який вима-

гає від працівників правоохоронних органів неабияких вмінь та 

навиків, оскільки у дітей до досягнення ними повноліття лише 

починають формуватися свої погляди на життя, зазначає 

науковець Денисенко. 

Тактичні дії працівників поліції в ході спілкування із 

вищевказаною категорією громадян є надзвичайно важливими, 

оскільки в ході такого спілкування, поліцейський може отримати 

важливу інформацію, за допомогою якої йому вдасться якомога 

швидше припинити певний вид правопорушення, або ж 

затримати особу, групу осіб, котра вчинила таке правопорушення. 

Наприклад, у Молдові для опитування дітей використовується 

кімната на базі неурядової організації «Ла Страда-Молдова», а в 

Польщі – при благодійному фонді «Нічиї діти», а також на базі 

соціальних служб та Центру захисту дітей. [3] В Україні діє і 

успішно функціонує «Зелена кімната» в таких обласних містах як: 

Київ, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ. 

Дитина не повинна чути слово «опитування» чи «допит», 

тому на мою думку слід замінити цей термін на слово «розмова». 

Розмова проводиться на основі індивідуального підходу до 

кожної дитини з урахуванням її вікових та психологічних 

особливостей.  

Крім допитів, в кімнаті проводиться і реабілітаційна робота. 

Якщо травма «не ліквідована», то вона накладає відбиток на все 

життя людини, на його ставлення до себе і оточуючих. Він стає 

іншим. Найчастіше діти, які були жертвами насильства, через 

кілька років проявляють себе як кривдники, тобто злочинці. Це 

світова статистика. Тому дуже важливо реабілітувати жертв 

насильства. Кімната може називатися по-різному, наприклад, 

кризова, доброзичлива до дитини або репродуктивна. І зовсім не 

важливо яка назва і який колір має, головний принцип роботи 

кімнати - безпека. [4] 

Дії працівників поліції в ході спілкування з неповнолітніми 

особами є надзвичайно можливими, оскільки в ході такого 

спілкування, можна отримати важливу інформацію, яка у 
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подальшому допоможе якомога швидше припинити певний вид 

правопорушення, або ж затримати особу котра вчинила 

правопорушення.  

 Дітей молодшого віку доцільно допитувати в звичній для 

них обстановці: в школі, дитячому закладі, іноді у них вдома. А 

для неповнолітніх у віці 15-17 років офіційна обстановка місця 

допиту робить позитивний вплив: переймаючись почуттям 

відповідальності, вони швидше скажуть правду. 

Як правило, допит неповнолітнього розумно проводити в 

приміщенні установи, провідного слідство. Властива цій орга-

нізації суворість і офіційність повинні вселити неповнолітньому 

важливість і значимість майбутньої події. Особливість допиту 

неповнолітнього обвинуваченого полягає в тому, що в його 

процесі необхідно спробувати встановити весь обсяг обставин. 

Оскільки такий допит не може тривати більше однієї години. [5] 

Можна виокремити декілька особливостей опитування 

неповнолітніх осіб: 

- Під час опитування такої особи її законний представник 

зобов’язаний допомогти налагодити контакт з дитиною, а не в 

якому разі не примушувати давати відповідь поліцейському; 

- Спробувати почати розмову з неповнолітнім з того що в 

дитинстві так само як і він, поліцейський мав непорозуміння з 

педагогами, батьками тощо; 

- Під час проведення опитування розмовляти з дитиною 

на зацікавлені нею довільні теми аби встановити з нею 

психологічний контакт; 

- Перед проведенням опитування ознайомитися з акаунтом 

в соціальних мережах – це допоможе вивчити інтереси неповно-

літньої особи для подальшого налагодження контакту з нею. 

Опитування неповнолітніх є добровільним і доспускається 

тільки за участі батьків, іншого законного представника, або 

педагога. Слід відрізняти поверхневу перевірку від обшуку особи, 

а саме обшук найчастіше проводиться в конфліктній ситуації, в 

основі якого лежить примусове обстеження громадян, їх 

особистих речей з метою виявлення злочину. Тактичні особли-
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вості обшуку полягають у правильному застосуванні вироблених 

криміналістикою прийомів з урахуванням особливостей розсліду-

ваної події і конкретної ситуації. [6] Для неповнолітніх існують 

дві протилежні тенденції при виборі місць і способів укриття: 

повна недбалість при укритті знарядь злочинів, або прагнення 

сховати їх у схованках поза свого будинку. Часто підлітки 

ховають викрадені речі в порожнистих частинах металевих ліжок, 

у покинутих будинках, сараях, підвалах, а також серед гаражів. 

Однак, поліцейському потрібно пам'ятати, що допитуючи не-

повнолітніх малолітнього або підліткового віку, потрібно користу-

ватися тією мовою, який зрозумілий допитуваного. Мова слідчого 

повинна бути правильною, простою і доступною, не потрібно ви-

користовувати професійну лексику і апелювати нормою закону. 

Підготовка та проведення опитування неповнолітніх обумов-

лені віковими та індивідуальними особливостями, крім того 

необхідно приймати до уваги особливості культури та суспільства 

до яких він належить, його стать і типологічні властивості.   

Інститут поверхневої перевірки встановлений статтею 34 ЗУ 

«Про Національну поліцію» та входить  в поліцейські превентив-

ні заходи. Вона  не потребує дозволу суду для її проведення. 

Поверхневою перевіркою є  здійснення особою візуального огля-

ду особи/речей, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона 

має при собі заборонені речі, що становлять загрозу життю чи 

здоров’ю такої особи. Тактильний контакт може мати місце 

тільки у вигляді проведення по поверхні одягу рукою, 

спеціальним технічним приладом. [7] 

Істотною відмінністю поверхневої перевірки від персональ-

ного огляду є спосіб здійснення перевірки, а саме візуальний 

огляд. Тобто при поверхневій перевірці тактильний контакт 

поліцейського з Вами мінімальний. Поліцейський оглядає лише 

те, що бачить, або речі, які Ви показуєте самостійно.  

Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відпо-

відної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку 

може здійснити будь-який поліцейський тільки з використан-

ням спеціального приладу або засобу. 
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Ще одним нововведенням є інститут "поліцейського опіку-

вання". Поліцейське опікування може здійснюватися у відношен-

ні: неповнолітнього у віці до 16 років, який залишився без 

нагляду; особи, підозрюваної у втечі з психіатричної установи або 

спеціалізованої лікувальної установи, де вона містилась на 

підставі судового рішення; особи, що має ознаки вираженого 

психічного розладу і створює реальну небезпеку що оточує або 

собі; особи, що знаходиться в публічному місці і в результаті 

сп'яніння того, що втратив здатність самостійно пересуватися або 

що створює реальну небезпеку що оточує або собі. [8] Неповно-

літнього передають батькам або усиновлювачам, опікунам, 

опікунам, органам опіки і опікування, осіб, що мають ознаки 

психічного розладу: 

 - до відповідної установи, а осіб, що мають ознаки алкоголь-

ного сп'яніння 

 - до спеціальної лікувальної установи або до місця прожи-

вання. 

Роль органів внутрішніх справ, а саме підрозділів у справах 

неповнолітніх та оперативних підрозділів в системі захисту 

неповнолітніх від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та 

розвитку, на сьогоднішнім етапі розвитку інформаційного 

законодавства, недостатньо і потребує вдосконалення. [9] 

Особливу тривогу викликає зростання втягнення неповно-

літніх не тільки в вживання наркотичних засобів, а й в 

організовані групи, які вчиняють незаконний оборот наркотичних 

засобів і психотропних речовин. 

Важливо максимально використовувати збіг інтересів 

держави і суспільства в реалізації стратегічних національних 

пріоритетів, залучаючи громадський потенціал до сприяння 

Національної поліції України у вирішенні правоохоронних 

завдань.  У числі ключових сфер взаємодії - протидія нелегальній 

міграції, профілактика правопорушень, включаючи попередження 

і припинення злочинів та інших правопорушень стосовно непов-

нолітніх, недопущення залучення їх у злочинну та 

антигромадську діяльність. 
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Замість активних дій, спрямованих на попередження безпеки 

і правопорушень неповнолітніх, іноді демонструється лише їх 

видимість. Одна з них в тому, що відомства займаються 

профілактикою і попередженням правопорушень неповнолітніх 

працюють окремо один від одного, між ними немає належної 

взаємодії, немає необхідного обміну інформацією. 

Таким чином, слід констатувати, що проблема залучення в 

злочинну діяльність неповнолітніх дітей залишається поки ще 

не зовсім вирішеною, як на міжнародному рівні, так і в Україні 

і вимагає стратегічного рішення, як з боку української 

держави, так і на міжнародної спільноті. 
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Одним із найбільш розвинених сегментів харчової промисло-

вості України є ринок морозива. Особливістю ринку морозива є 

його сезонність, залежність від споживчого попиту населення, 

його купівельної спроможності. 

Україна характеризується невисоким рівнем споживання 

морозива на душу населення. Середньостатистичний українець 

щорічно споживає  дещо більше 2 кг морозива, тоді як в Європі 

рівень споживання складає 8-10 кг, в Америці – понад 20 кг на 

одну людину.  

Протягом кризового періоду 2014-2016 років попит на 

морозиво знизився. Виробники намагалися зменшити собівар-
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тість продукції, застосовуючи нові пропорції базових інгредієнтів, 

різні добавки. Починаючи з 2016 року спостерігаються позитивні 

тенденції розвитку ринку морозива.  

У 2017 році порівняно з 2014 роком виробництво морозива 

зросло на 4%, у порівнянні з 2015 роком – на 11,8%. У 2018 році 

виробництво морозива підвищилось на 2% порівняно з 2014 

роком. В 2019 році ринок морозива повернувся до показників 

2013 року (рис. 1). 

Найбільшими виробниками морозива в Україні є «Житомир-

ський Маслозавод» (ТМ Рудь), «Ласунка», «Ласка», «Львівський 

холодокомбінат» (ТМ Лімо) і компанія «Три ведмеді».  

 

 
Рис. 1. Обсяги виробництва морозива в Україні в натуральному 

вираження, тис. т 

Джерело: за даними державної служби статистики 

 

Слід зазначити, що з 2017 року спостерігається зростання 

обсягу імпорту морозива до України. Це пов’язано із підви-

щенням мінімальної заробітної плати, середньої місячної зар-

плати українців, підвищенням їх купівельної спроможності. 

Проте, частка морозива вітчизняного виробництва становить 

99%, імпорту – не більше 1%.  

Головними споживачами морозива на світовому ринку є 

Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Франція та Іспанія.  

Основні країни-експортери морозива на світовий ринок у 

2018 році  - Німеччина (169 тис. т), Франція (144,9 тис. т) та 

Бельгія (169 тис. т). Обсяги українського експорту становили  6,1 

тис. т морозива, що у вартісному виразі складає 13,3 млн. дол. 
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США. Тобто, імпорт морозива був у 20 разів менший, ніж експорт 

і в 2018 році склав 296 т.  

 

 
Рис. 2. Експорт морозива у 2017-2019 роках, т 

Джерело: державна митна служба 

 

Таким чином, вітчизняні виробники морозива забезпечують 

попит споживачів на внутрішнього ринку і мають потенційні 

можливості збільшити експорт морозива. 

Література:  

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

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

2. Офіційний сайт державної митної служби України. 

URL: https://customs.gov.ua/contacts 
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Одеський  національний економічний університет 

м. Одеса, Україна 

Формування дохідної частини бюджету виступають одно-

часно, і  вагомим інструментом фіскальної політики держави, і 

результатом її реалізації. Ефективне виконання формування 

доходів Державного бюджету є підгрунттям для  забезпечення 

економічної стабільності держави. Головною передумовою 

повного фінансування бюджетних видатків є формування доходів 

бюджету відповідно до закладених планових показників. 

На рівень доходів державного бюджету впливають зовнішні 

та внутрішні фактори, які мають економічне, соціальне, політичне 

та національне спрямування. До зовнішніх факторів належать: 

зовнішній державний борг, рівень інтеграції у зовнішньоеконо-

мічний простір, рівень цін на енергоносії, рівень зовнішньої 

фінансової допомоги від іноземних держав і міжнародних фінан-

сових організацій. До внутрішніх - рівень ВВП, рівень відсоткової 

ставки, внутрішній державний борг, рівень податкових ставок, 

курс національної валюти, рівень податкоспроможності населення 

та рівень інфляції [ 1, с.24] 

Науковець Хмарук Ю. В. для визначення впливу основних 

чинників у своєму дослідженні  здійснив лінійнорегресійний 

аналіз, у якому для факторних змінних використав найголовніші 

чинники впливу на доходи Державного бюджету України: темп 

росту реального ВВП, динаміку темпів приросту товарного 

імпорту, індекс споживчих цін, курс євро та динаміку грошової 

бази [2].  

Проаналізуємо темпи росту доходів Державного бюд-

жету України та ВВП за 2015-2019 роки (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка  доходів Державного бюджету України та ВВП за 2015-

2019 роки 

Рік 

ВВП 
Доходи Державного 

бюджету 

млн. грн 
Темпи росту, 

% 
млн.грн 

Темпи росту, 

% 

2015р. 1979,5 126,3 534,7 149,8 

2016р. 2383,2 120,4 616,3 118,1 

2017р. 2982,9 125,2 793,3 125,7 

2018р. 3558,7 119,3 928,1 117 

2019р. 3974,6 111,7 998,2 107,6 

Джерело. Складено за даними [3,4] 

 

Аналіз даних табл.1 свідчить про те, що темпи росту мобілі-

зованих доходів до Державного бюджету України  у 2016 році та 

в останні два роки не  перевищують темпи росту ВВП, що свід-

чить про певну фінансову нестабільність і тінізацію  доходів.  

Різниця між темпами росту в 2019 р. становила 4,1%, а  в 2018р. – 

2,3% з тенденцією до скорочення темпів зростання  як доходів, 

так і ВВП.  

 Огонь Ц. відзначає, що в умовах виконання бюджету на 

практиці не досягається забезпечення прямої відповідності темпів 

приросту (падіння) ВВП і доходів бюджету, оскільки в умовах 

перехідного періоду і виходу економіки з кризи діє низка фак-

торів впливу на соціально-економічні процеси. Тому для України 

в період нестабільної ситуації така характеристика є лише 

базовою для аналізу [5]. Аналогічну позицію займає з науковець 

Мотузка О.М.: «динаміка доходів бюджету безперечно пов’язана 

з динамікою ВВП, однак методологічні та методичні питання їх 

порівняльного аналізу є дискусійними і потребують відповідних 

досліджень з урахуванням численних факторів, що впливають на 

формування доходів бюджету. Саме наявність таких факторів 

зумовлює нелінійний зв’язок між динамікою доходів бюджету і 

ВВП» [1, с.24]. 

Визначимо взаємозв’язок між ВВП та доходами Державного 

бюджету у період 2015-2019рр. та здійснимо власне прогнозу-



 

23 

вання обсягів доходів Державного бюджету України на 2020 рік в 

залежності від ВВП   за допомогою  Excel, за вихідними даними, 

вказаними у таблиці 1.  

Побудуємо однофакторну модель залежності доходів Дер-

жавного бюджету України  від ВВП (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Графік моделі парної регресії залежності доходів  

Державного бюджету України від ВВП 

 

Кожна точка на графіку є комбінацією доходів Державного 

бюджету України  і ВВП  для відповідного року згідно таблиці. 

Ця пряма має позитивний нахил, який вказує на існування 

позитивного зв'язку між ВВП і доходів Державного бюджету 

України . Цей Зв'язок може бути виражений у вигляді рівняння: 

y= 0,2408x +57,414.  Це рівняння  є математичною одно фактор-

ною моделлю визначення доходів Державного бюджету України 

від ВВП. Результати аналізу однофакторної моделі є наступним: 

коефіцієнт кореляції складає 0,9968, тобто зв'язок між факторами 

є сильним. Коефіцієнт детермінації: R^2 =0,9937 свідчить, що  на 

99 % значення результуючої ознаки (доходи Державного 

бюджету) визначається саме значеннями цієї пояснювальної 

змінної (ВВП), а на 1 % визначається іншими показниками 

Надалі визначимо прогнозні значення доходів Державного 

бюджету України на наступний 2020 рік. Для цього необхідно 

визначити прогнозне значення ВВП на 2020 рік  і підставити це 

значення в рівняння. Для цього можна скористатися можливос-

тями Excel, використовуючи  лінійну формулу «Тенденция». 

Отримуємо значення ВВП на 2020 рік у розмірі 4525,49 млн.грн 

Для отримання прогнозного значення доходів Державного 

бюджету України на 2020 рік, отримане значення ВВП  на 2020 

y = 0,2408x + 57,414
R² = 0,9937
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24 

рік,  підставляємо у рівняння y= 0,2408x +57,414. В результаті 

отримуємо: 
 

y= 0,2408x 4525,49 +57,414=1147,15  млн.грн 
 

Вищездійснене моделювання зв’язку між ВВП та доходами 

Державного бюджету України показало існування щільного 

зв’язку між цими факторами, що підтверджує справедливість 

тези, що від планованих показників ВВП залежить достовірність 

планування показників Державного бюджету України. 
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УДК 334.01      Економічні науки 
 

ОСНОВНІ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Лодатко Є.О. 

д.п.н., проф.,   

професор кафедри педагогічних наук,  

освітнього і соціокультурного менеджменту  

Бесараб Є.С. 

магістр кафедри педагогічних наук,  

освітнього і соціокультурного менеджменту 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Розвиток кадрового менеджменту викликаний застосуванням 

ідей системного підходу, що зумовило виникнення принципово 

нової технології кадрового менеджменту – управління людськими 

ресурсами. Ця технологія була інкорпорована в систему 

стратегічного менеджменту, змінився характер кадрової політики, 

яка стала більш активною і цілеспрямованою.  

Науковці виділяють три основні моделі кадрового 

менеджменту: 

1. Менеджер з персоналу як опікун своїх працівників, що 

піклується про здорові умови праці та сприятливу морально-

психологічну атмосферу на підприємстві (патерналістська 

модель). 

2. Менеджер з персоналу як фахівець з трудових договорів 

(контрактів), у т.ч. колективних договорів.  

3. Менеджер з персоналу як архітектор кадрового потенціалу 

організації, що відіграє ведучу роль у розробленні та реалізації її 

стратегії. 

Перетворення управління персоналом в управління 

людськими   ресурсами знайшло своє вираження в наступних 

основних тенденціях кадрового менеджменту : 

− всі останні роки в розвинених країнах спостерігається 

зростання числа працівників кадрових служб; 
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− підвищився статус цієї професії: керівники кадрових 

служб стали входити до складу правління і навіть до складу рад 

директорів; різко зросла увага до рівня професійної підготовки 

менеджерів по персоналу; 

− в умовах зростаючої конкуренції (в тому числі і за 

висококваліфіковані кадри) ізоляція кадрової політики від 

загальної бізнес-стратегії згубно впливала на успішність 

діяльності організації загалом.  

Відбувається інтеграція навколо управлінської вертикалі всіх 

функцій кадрового менеджменту, що зумовила формування 

стратегічного рівня управління людськими ресурсами. Замість 

досить фрагментизованої структури кадрового менеджменту, що 

існувала в епоху домінування першої і другої моделей управління 

персоналом, складається система менеджменту, орієнтована 

насамперед на розвиток людського капіталу. Місія цієї системи – 

разом з іншими пріоритетними стратегічними цілями організації 

реалізувати і ключові цілі її кадрової політики. 

Британський фахівець в області кадрового менеджменту Д. 

Гест  вважає, що кадрова політика корпорації повинна забезпе-

чити [1, с. 54]: 

1) організаційну інтеграцію – керівництво організації і ліній-

ні керівники приймають розроблену і добре скоординовану 

стратегію управління людськими ресурсами як свою власну і 

реалізовують її в своїй оперативній діяльності, тісно взаємодіючи 

з штабними структурами; 

2) високий рівень відповідальності всіх працівників 

корпорації, який передбачає ідентифікацію з базовими 

цінностями організації, наполегливу, ініціативну реалізацію 

поставлених цілей в повсякденній практичній роботі; 

3) функціональну інтеграцію – варіабельність функціональ-

них задач, що передбачає відмову від традиційного, чіткого 

розмежування різних видів робіт, а також широке використання 

різноманітних форм трудових контрактів (повна, часткова 

зайнятість, субпідряд і т.ін.), і структурну - адаптацію до 

постійних організаційних змін, соціальних і культурних 
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нововведень,  гнучкість організаційно-кадрового потенціалу; 

4) високу якість роботи та її результатів, умов праці. 

Ці цільові установки є конкретизацією імперативів спільно-

творчої діяльності в практиці сучасного кадрового менеджменту. 

Практично в кожній з них визначено імпульси не лише 

соціальної, але і культурної, індивідуальної і моральної творчості. 

Якщо імперативи спільно-творчої діяльності втілюються в життя 

сучасних організацій, то організаційні системи знаходять  

абсолютно унікальні риси. В менеджменті такі відкриті до 

постійних новацій організаційні системи носять назву «глобальні 

організації», «організації без кордонів», «організації, що 

навчаються»,  «організації – відкриті книги». Очевидно, що для 

такі системи потребують принципово нових підходів у кадровому 

менеджменті, їм необхідні нові менеджери-професіонали. 
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студентка юридичного факультету  

Науковий керівник: Ус Юлія Олегівна 

викладач кафедри 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Вступ: Судова влада має дуже велику роль у суспільстві. 

Без її наявності в державах тривав би постійний безлад та 

безкарність, адже суд виконує важливі правові функції країни. 

Сама влада відповідає за правовий порядок, надає допомогу 

особам ,які потребують захисту державної влади.  

Мета роботи: дослідити хронологічну послідовність етапів 

розвитку судочинства, зазначити її важливість для сфери права. 

Матеріали і методи: Суддівська діяльність, така як 

притягнення до відповідальності або вирішення конфліктів, 

виникла  значно раніше за самих професіональних суддів. «У 

VIII-VI ст. до н. е.. органами управління Римської імперії були 

Народні збори, сенат і імператор. Народні збори і імператор 

здійснювали деякі судові функції, про зміст яких в даний час 

нічого не відомо. У VI ст. до н. е.. з утворенням Римської 

рабовласницької республіки з'явилися магістратури, які 

виконували ряд судових функцій. Судові функції здійснювали 

наступні магістрати: народні трибуни, претори і диктатори.»[1]  

Спочатку правової культури виступала у вигляді релігії та 

етики, з часом з’явилася потреба у юридичному фіксуванні 

правових здобутків та наданні людям знань у правовій сфері. Це 

стало поштовхом для створення Законів XII таблиць. Тексти 

законів вчилися у школі напам’ять та вибивались на спеціальних 
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дошках, що розташовувались на центральній площі. Початком 

утворення судового процесу є легісакційний судовий процес, 

який виник на підставі Закону на противагу колишнім формам 

розправи. На думку доктора історичних наук Віктора Михайло-

вича Калашникова: “Історично легісакційний судовий процес – 

речовий позов шляхом присяги –  відомий з опису Гая.  Своє 

походження  найменування легісакційного процесу вело від 

позовів строгого права,  заснованих на розпорядженнях Законів 

XII таблиць”.[2] Претор виробляв процесуальні дії, а в деяких 

випадках виступав у ролі судді. Претори здійснювали тлумачення 

законів. Судова влада належала диктатору в період встановлення 

диктатури.  

З розвитком різних надбань суспільства, культур з’явля-

лася потреба у розвитку судочинства, так як почала з’являтися 

майнова нерівність та, як наслідок, суперечки, пов’язані з 

грошима. Так, під впливом Закону Ебуція між 149 і 126 pp. і 

двома законами Юлія (час прийняття невідомий) до цивільного 

судочинства було внесено істотні зміни. Перехід до процесу 

через формули при розгляді позовів приватного права  призвів 

до панування претора у судочинстві і пов'язаної з ним 

правотворчості. Даний процес проявлявся тому, що тепер 

юридичний об’єкт суперечки тепер формував претор. 

«Ще в період принципату в деяких випадках почали 

практикувати розгляд окремих майнових спорів особисто 

магістратами без передачі їх судді. Тим часом для римлян, що 

протягом багатьох століть звикли до двостадійного процесу, 

розгляд справ одноособово суддею був таким незвичайним 

явищем, що і порядок розв'язання спорів вони почали називати 

надзвичайним — екстраординарним. Принциповим нововведен-

ням екстраординарного процесу було встановлення офіційного 

виклику відповідача до суду і допущення оскарження судового 

рішення вищому посадовцю — аж до імператора.» [5] 

«В римському праві поєднувалися право відповідача на 

відвід судді з метою гарантії справедливого рішення, а також 

загальне правило про узгодженість кандидатури присяжного 
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судді сторонами. Це правило зумовило періодичність діяльності 

суддів, тобто їх діяльності не постійно (як в сучасному праві), а 

лише в міру вибору їх для конкретного спору. Таке правило про 

вибір судді діяло тільки в ранній період розвитку Римського 

права (I -III ст. н. е.), якому притаманні договірні начала судового 

процесу. Сторони погоджувалися щодо особистості судді і, отже, 

зобов'язувалися добровільно підкоритися його рішенню. 

Аналогічне правило міститься в сучасних нормах про третейські 

суди. У пізні періоди розвитку Римського права виборність суддів 

стала формальною і була замінена обов'язком    підкоритися 

державній силі суду.»[3] 

«З розвитком суспільства поняття мирова угода та судовий 

компроміс розширювалися, набували все більш глибокого 

змісту та процесуального вираження, закріплення у правових 

нормах, проте, перші їх зернята були посіяні ще в сиву давнину 

за часів існування Римської імперії. Попри існування 

надзвичайно складної та заплутаної судової системи в 

середньовічній Європі, можна говорити про те, що поняття 

спрощеного провадження на основі судового компромісу було 

відомо і європейському праву тієї епохи».[4] 

Висновок: Судочинство завжди розвивалося і буде 

розвиватися в ногу з часом. Так, як постійно з’являються різні 

нововведення, розвивається культура – це потребує змін в 

суспільстві та правових засадах. Проте, навіть з появою 

інноваційних технологій, держава не зможе замінити суддів на 

електричні пристрої, так як вони не володіють духовною 

начинкою і не в праві замінити людські почуття справедливості, 

гуманності, моральністю та співчуттям на онлайн-файли. До того 

ж, існує таке поняття як «злом» і «крадіжка файлів», що може 

вплинути на хід слідства. 
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В ХХІ столітті Україна розпочала свій рух до приєднання 

реформування прав відповідно до права Європейського Союзу. 

На сьогодні викликає інтерес статус космічних об’єктів у 

міжнародному праві, які знаходяться на початковому етапі свого 

розвитку, проте є досить прогресивним, а отже потребує деталь-

ної регламентації, як на міжнародному, так і на національному 

рівні. 

Початок формування міжнародного космічного права, який 

припав на другу половину ХХ століття, ознаменував виникнення 

інтересу до космічного простору як до юридичного феномену. 

Міжнародно-правовий статус космічних об’єктів висвітлено у 

працях таких авторів, як Алексєєв Ю. С., Бобровник С. В., 

Братусь С. Н., Буткевич В. Г., Василевська Е. Г., Зайчук О. В., 

Закарлюка Н. С., Лузан К. Ю., Абрамова М. В., Азімов Ч. Н., 
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проте на сьогодні це питання залишається малодослідженою 

темою. У зв’язку з цим актуальність обраної теми полягає в тому, 

що між державами виникають правовідносини щодо привласнен-

ня космічних об’єктів,  що зумовлює виникнення міжнародних 

конфліктів, спорів, а тому виникає необхідність їм запобігти 

шляхом регламентації таких відносин на законодавчому рівні. А 

це означає, що з розвитком міжнародного космічного права, як 

окремої галузі права, виникла потреба удосконалення правового 

регулювання статусу космічного об’єкту. 

Наприклад, відповідно до ст. 1 Конвенції про реєстрацію 

об’єктів, що запускаються у космічний простір 1975р. термін   

"космічний   об'єкт"   включає  складові  частини космічного 

об'єкта, а також засіб його доставки і його частини[1]. Більш 

детальна регламентацію поняття «об'єкт космічної діяльності» 

міститься у Законі України «Про космічну діяльність» від 

15.11.1996 року, де зазначено, що предмети штучного поход-

ження, що проектуються,  виготовляються та експлуатуються,  як  

у  космічному  просторі  (космічний   сегмент, космічна  інфра-

структура),  так  і  на  поверхні  Землі  (наземний сегмент,  назем-

на   інфраструктура)   з   метою   дослідження   та використання 

космічного простору є космічним об’єктом [2].  

Такі визначення космічного об’єкту є недосконалими, 

оскільки вони охоплюють лише поняття штучного космічного 

об’єкту, тоді як природні космічні об’єкти залишаються поза 

увагою законодавця.  

Аналізуючи вищевикладене, варто зазначити, що здебільшого 

держави та міжнародні організації найчастіше виступають 

суб’єктами міжнародного космічного права, тоді як фізичні і юри-

дичні особи не визнаються суб’єктами міжнародного космічного 

права і можуть діяти лише від імені держави своєї юрисдикції.  

Виходячи із зазначеного, у Конвенції про відповідальність за 

шкоду, завдану космічними об’єктами 1972 р. закріплено 

принцип абсолютної відповідальності держави за шкоду, завдану 

його космічним об’єктом на поверхні Землі або повітряному 

судну в польоті, якщо наявна вина такої держави [3]. 
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Юридичною підставою такої відповідальності може бути 

закон або договір. Така відповідальність випливає із права 

власності на штучний космічний об’єкт, яке може належати одній 

чи декільком державам, чи міжнародній організації, або 

приватній компанії у тому разі, коли вона діє від імені держави. 

На думку Рибачка В. А. можливість права власності на 

космічний об’єкт природнього походження набуття закріплено 

нормами Договору про космос 1967 р. Так, у Договорі зазначено, 

що дослідження та використання космічного простору, включно з 

Місяцем та іншими небесними тілами, здійснюється на благо та в 

інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їхнього економічного 

або наукового розвитку, та є надбанням всього людства. У ст. 2 

вище зазначеного договору встановлено, що ніяка ділянка косміч-

ного простору, включно з небесними тілами, не підлягає націона-

льному привласненню ні шляхом проголошення на них суверені-

тету, ні шляхом використання або окупації, ні будь-якими іншими 

способами, а дослідження космічного простору слід проводити 

відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН [4]. 

Космічні об’єкти природнього походження не можуть бути 

об’єктами права власності. Як зазначає Алексєєв Ю. С., спірним у 

даній ситуації є першоосвоєння таких об’єктів. Так, голова 

компанії Tesla Елон Маск на 67-му Конгресі з астронавтики 

заявив, що протягом найближчих п’яти років планує колонізувати 

Марс мільйонним населенням. Закріпити право власності на Марс 

Елону Маску не вдасться, проте освоєння космічного простору 

дасть можливість реалізувати своє право на першоосвоєння[5].  

Таким чином, міжнародне космічне право є відносно новою 

галуззю права, а отже потребує удосконалення в частині визначе-

ння правового статусу космічних об’єктів. На сьогоднішній день 

в проблемним залишається питання визначення юрисдикції дер-

жав по відношенню до космічних об’єктів у міжнародному праві.  
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Описання методу 

Розглянемо вимірювання рівнів випромінювання шляхом 

методу  «стандартного майданчика» (SSM), що заснований 

виключно на горизонтально поляризованих вимірюваннях та 

який  забезпечує вимірювання коефіцієнта антени від 30 МГц 

до 1000 МГц як для використання в США, так і для між 

народного використання. Метод вимірювання однаковий в 

обох випадках [2]. Для будь-якого використання відстань 

вимірювання становить 10 м, висота передавальної антени - 2 
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м, а висота пошуку приймальної антени - від 1 м до 4 м. Ці 

розміри зазначені в Таблиці 1, де наводяться значення для 

ED
max та ідеального притлулення майданчика (SA).   

Метод SSM для визначення коефіцієнтів антени вимагає 

стандартного місця калібрування антени. Ця процедура 

забезпечує коефіцієнти для антен в ближньому вільному 

просторі для біконічного диполя, налаштованого диполя, 

логоперіодічної вібраторної антени та гібридних лінійно-

поляризованих решітчатих антен. Для біконічних дипольних 

антен поправки до вільного простору повинні застосовувати-

ся при вимірюванні продукту. Також повинні застосовуватися 

поправочні коефіцієнти взаємного зв'язку для налаштованих 

диполів, які вказані в ANSI C63.4-2003. Коефіцієнти антен в 

ближньому вільному просторі для інших зазначених антен 

повинні використовуватися без додаткової корекції [1-4] на 

вимірювання випромінювань, як зазначено в ANSI C63.4-

2003. 

Крім того, коефіцієнти антени повинні визначатися лише 

для горизонтальної поляризації на стандартному місці калібру-

вання антен за допомогою SSM. Вимірювання горизонтальної 

поляризації майже нечутливі до варіацій на майданчику і да-

ють прийнятні коефіцієнти антени, навіть якщо відбиваюча 

площина не створює середовище вільного простору під час 

калібрування. Горизонтальна поляризація краще для калібру-

вання антен, тому що:  

a) Розсіяння від кабелю незначне. 

b) Горизонтально поляризоване відбиття від землі менш 

чутливе до розбіжностей в провідності та діалектричної 

проникності заземлювальної площини, ніж відображення з 

вертикальною поляризацією. 

c) Відбиття від краю екрану від землі менше для горизон-

тальної поляризації. 

При умові, що взаємний зв'язок між антеною та ортого-

нальним кабелем незначний. 
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Таблиця 2 

Дані в таблиці ED
max та NSA для горизонтальної поляризації, 

висота антени, що передає 2 м, висота антени, що приймає від 

1 м до 4 м скануванням, відстань між антенами 10 м 
Частота, [МГц] ED

max , [dB(µV/m)] NSA, [dB] 

30,0 -4,76 24,1 

35,0 -3,56 21,6 

40,0 -2,55 19,4 

45,0 -1,69 17,5 

50,0 -0,95 15,9 

60,0 0,24 13,1 

70,0 1,09 10,9 

80,0 1,69 9,2 

90,0 2,05 7,8 

100,0 2,21 6,7 

120,0 2,39 5,0 

140,0 2,49 3,5 

160,0 2,56 2,3 

180,0 2,60 1,2 

200,0 2,63 0,3 

250,0 2,68 -1,7 

300,0 2,71 -3,3 

400,0 2,71 -5,8 

500,0 2,57 -7,6 

600,0 2,63 -9,3 

700,0 2,67 -10,7 

800,0 2,69 -11,8 

900,0 2,71 -12,9 

1000,0 2,72 -13,8 

 

Значення ED
max розраховані для металевої заземлювальної 

поверхні з припущенням K=1, σ = ∞ (що має ідеальну 

провідність 
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ПРИМІТКА. Сигнальні кабелі повинні бути замотані прямо 

від антенного роз'єму не менш ніж на 1 м перед тим, як бути 

перемотані вертикально вниз до заземлювальної поверхні. 

Сигнальні кабелі, одягнені перпендикулярно елементам антени, 

будуть мати мінімальний зв'язок з антенним полем, але екрани 

кабелів можуть нести зовнішні струми що викликані дефектами 

пристрою, що погоджує (симетріє). Крім того, частини кабелів, 

які не прокладені прямо вниз або прямо назад, будуть 

з'єднуватися з антенними полями. Див. [1-3] для подальшого 

обговорення цих ефектів. 

• Балун (від англ. balun — balanced-unbalanced) — 

жаргонна назва симетрувальних пристроїв, що перетворюють 

електричний сигнал з симетричного (balanced) в несиметричний 

(unbalanced) і навпаки. *(узгоджувальний пристрій) 

Особливості методу 

SSM вимагає трьох вимірів загасання на майданчику при 

ідентичній геометрії (h1, h2, R) з використанням трьох різних 

антен, взятих попарно. Три рівняння, які пов'язані з трьома 

вимірюваннями загасання на майданчику, - це Рівняння (1), 

Рівняння (2) і Рівняння (3). 

 

AF1 + AF2 = A1 + 20 log fM - 48.92 + ED
max   (1) 

AF1 + AF3 = A2 + 20 log fM - 48.92 + ED
max  (2) 

AF2 + AF3 = A3 + 20 log fM - 48.92 + ED
max    (3) 

(Усі рівняння в dB (дБ) 

де: ED
max це максимальне прийняте поле на відстані R від 

передавальної антени,  

 

AF1, AF2, AF3 -  коефіцієнти антен 1, 2 та 3 в дБ (1/m). 

A1, A2, A3 вимірювання затухання на майданчику в дБ.   

fM - частота в МГц. 

 

Розв’язуючи  Рівняння (1), Рівняння (2) та Рівняння (3),  

одночасно даються бажані вирази коефіцієнтів антени з точки 

зору максимального загального терміну міцності ED
max , та 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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вимірюваного затухання на майданчику, An. Вони полягають в 

наступному: 

 

AF1 = 10 log fM - 24.46 + 1/2 [ED
max + A1 + A2 - A3] (4) 

AF2 = 10 log fM - 24.46 + 1/2 [ED
max + A1 + A3 - A2] (5) 

AF3 = 10 log fM - 24.46 + 1/2 [ED
max + A2 + A3 - A1] (6) 

 

Якщо дві ідентичні антени потрібно відкалібрувати, то 

коефіцієнт цих антен, AF [dB(1/m)], можна отримати з 

вимірювання загасання на одному майданчику, A (дБ), 

використовуючи наступну формулу: 

 

AF = 10 log fM - 24.46 + 1/2 [ED
max + A] (7) 

 

На практиці дві антени ніколи не бувають ідентичними, і 

коефіцієнт антени, який обчислюється за Рівнянням (7) являє 

собою середнє геометричне (в лінійних одиницях) індивідуаль-

ного коефіцієнта для кожної з двох антен. Деякі антени можуть 

бути сконструйовані майже ідентичними настільки, що їх 

коефіцієнти відрізняються набагато менше, ніж похибка 

вимірювання. 

Якщо потрібно відкалібрувати дві антени, і коефіцієнти 

однієї антени відомі, то для визначення коефіцієнта невідомої 

антени використовують Рівняння (8): 

 

AF1 = A1 + 20 log fM - 48.92 + ED
max - AF2 (8) 

де AF2 - коефіцієнт відомої антени. 

 

Точність рівнянь (1-8) залежить від повноти моделі, яка 

використовується для обчислення затухання на майданчику. 

Виправлення моделі отримано для використання з біконічними 

дипольними антенами (докладніше див. Додатки F і G ). 

Коефіцієнти інших типів антен в ближньому вільному просторі 

отримують, коли випробувальна геометрія становить R=10 m, 

h1=2 m, h2=1-4 m розгортки і горизонтальної поляризації. 
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Помилки вимірювання загасання на майданчику в Рівняннях  

(4) - (7) можна мінімізувати шляхом розумного вибору методу 

вимірювання, так як загасання на майданчику визначається 

шляхом вимірювання відносини Vdirect: Vsite, де V direct - вхідна 

напруга приймача, коли вимірювальне обладнання (генератор 

сигналів, приймач і т. д.) під'єднане безпосередньо один до одного 

через кабелі і атенюатори, а Vsite - вхідна напруга приймача, коли 

вимірювальне обладнання підключено за допомогою тих же 

кабелів , що і атенюатори від передавальної і приймальної антени. 

Рекомендовані методи вимірювання затухання з дискретною і 

частотою, що коливається на майданчику ідентичні методам 

вимірювання скоригованого затухання на майданчику (NSA), які 

наведені в ANSI C63.4-2003, за винятком того, що коефіцієнти 

антени не віднімаються для визначення виміряного NSA. Замість 

цього для визначення коефіцієнтів антени використовується 

теоретичний NSA. 

Сканування висоти прийомної антени h2 є практичної 

вимогою, яка виключає чутливість вимірювання до нулів. Велика 

швидкість зміни поля простору в області нуля може привести до 

великих помилок вимірювання через незначні помилки 

позиціонування антени). Для вимірюваня антен від час 

калібрування рекомендується відстань антени 10 м. Значення 

ED
max для цієї геометрії над металевими заземлювальними 

поверхнями наведені вТаблиці 2. Широкосмугові рупорні антени 

можуть бути відкалібровані з використанням того ж методу, за 

винятком того, що пошук висоти не потрібен в геометрії, коли 

точка відбиття від землі не перебуває у межах променів антен. Це 

можна перевірити, виконавши калібрування на двох суттєво 

різних висотах (різниця> 0,5 м або 10% випробувальної висоти, в 

залежності від того, що більше) і переконавшись, що різниця між 

двома результуючими коефіцієнтами антени знаходиться в межах 

очікуваної похибки вимірювання. Для цієї геометрії теоретичне 

значення ED , що використовується замість ED
max в наведених 

вище рівняннях, приведено в Додатку A. Рупорні антени повинні 

бути відкалібровані на відстані, що дорівнює або перевищує R = 
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2D2/λ; рупорні антени не потрібно калібрувати на відстані менше 

R = 0.5D2/λ.  D - найбільший лінійний розмір (наприклад, ширина 

або висота) апертури антени, а λ - довжина хвилі на розглянутій 

частоті, обидві в метрах. 

Антена, яка була відкалібрована на відстані менше R = 

2D2 / λ, повинна використовуватися тільки на каліброваній 

відстані. 

Висновок: метод вимірювання «стандартного майдан-

чика» дає можливість здійснювати декілька видів вимірювань 

рівнів випромінювання в самоорганізованих радіомережах при 

віповідному контролі електромагнітних завад, значно точніше, 

ніж за допомогою іншіх виідв випробування. Крім того, 

зазначений метод дає можливіть отримувати результати 

однакові, як для метрологічних систем США, так і для інших 

країн світу, що дозволяє використовувати його резульатати у 

всіх країнах світу без урахування національних систем 

метрології.   
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АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ УКРАЇНЦІВ ТА СПОСОБІВ  

ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 
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кандидат технічних наук, доцент 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Задоволення конкретних потреб людини відбувається через 

споживання відповідного блага. Для якісного і ефективного 

керування процесом виробництва будь-якого конкурентоспро-

можного товару загалом та одягу зокрема, орієнтованого, у першу 

чергу, на інтереси споживача необхідно дослідити сам процес 

споживання, який є складним та характеризується впливом на 

нього багатьох чинників. 

Усвідомлення реальної картини процесу споживання одягу 

визначається його купівлею. Способами придбання товару 

можуть бути купівля у магазинах чи торгових точках або ж через 

Інтернет-мережу. Виходячи з цього, актуальним є вивчення 

споживчих потреб українців та способів їх задоволення шляхом 

прикладного соціологічного експрес-дослідження. 

Вагомим фактором, що впливає на істинність інформації, 

одержаної в процесі соціологічного дослідження, є побоювання 

респондента, що його відверті відповіді стануть відомі іншим 

особам та будуть використані йому на шкоду. Анонімне 

опитування нівелює цю негативну рису і підвищує достовірність 

результатів соціологічних досліджень. Крім того, при опитуванні 

важливо мінімізувати вплив дослідника на опитуваного, оскільки, 

зазвичай, дослідник опосередковано втручається у поведінку 

респондента [1]. Саме тому, Інтернет-опитування забезпечують 

менше спотворення інформації, одержаної від респондентів, 

внаслідок відображення реальності тільки в тому аспекті, в якому 

вона існує у їхній свідомості. Крім того, за даними ООН під час 

пандемії COVID-19, що спричинила введення карантину у 
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багатьох країнах планети, Інтернет-трафік у світі зріс утричі, що 

говорить про суттєву онлайн-активність населення [2]. 

Методи дослідження Інтернет-аудиторії – це сукупність 

методів соціологічних та маркетингових досліджень, які 

спрямовані на виявлення ставлення аудиторії кібер-простору 

до певних явищ. Існує три основні типи Інтернет-опитування: 

через електронну пошту, за допомогою спеціальних додатків в 

Інтернеті та за допомогою веб-сторінок. Перевагами онлайн-

експерименту [3] є те, що респонденти можуть репрезентувати 

широку демографічну вибірку, включаючи тих людей, які б не 

погодились на проведення експерименту за інших умов. Крім 

того, опитувані можуть брати участь у дослідженні 24/7 з 

комфортом: для проведення онлайн-експериментів не треба 

шукати спеціального приміщення, оскільки все відбувається у 

віртуальному просторі. 

Серед найбільш поширених різновидів методу Інтернет-

опитування вибрано сервіс Google Forms, який створено у 

формі відповідей на запитання для отримання зворотного 

зв'язку [4]. Автором сформовано анкету з 20-ти запитань, 

завантажену в Google Forms. Шляхами поширення анкети були 

посилання у групах користувачів соціальних мереж та Viber. 

Для зменшення незручності респондента та мінімізації 

спотворення інформації анкетування було анонімним. 

За результатами опитування серед 52 респондентів 98,1 % 

купують будь-які товари в Інтернет-магазинах, серед них 

46,2 % осіб віддають перевагу тільки українським, 1,9 % - 

тільки іноземним, а 50 % - обом. 

За останні два роки через Інтернет-мережу найчастіше 

опитувані замовляли одяг для дітей (46,2 %), для дорослих 

(53,8 %), взуття для дітей (19,2 %), а також взуття для дорослих 

(34,6 %). Іншими найбільш поширеними товарами серед 

Інтернет-замовлень є смартфони, гаджети та аксесуари до них 

– 30,8 %, домашній текстиль (подушки, постільна білизна, 

покривала тощо) – 28,8 %, дрібна кухонна техніка чи приладдя 

(чайники, блендери, фільтри для води тощо) – 26,9 %, іграшки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%9C%D0%86#.D0.90.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.96.D1.8F_.D1.96.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B5.D1.82-.D1.81.D0.B0.D0.B9.D1.82.D1.96.D0.B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-14
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для дітей чи книги – 15,4 %, комп’ютерна техніка (ноутбуки, 

монітори, принтери тощо) і замовлення готової їжі мають по 

13,5 %. 

У той же час, товарами-«аутсайдерами» при купівлі через 

Інтернет-мережу серед респондентів обрано готову їжу 

(48,1 %), кліматичну техніку (кондиціонери, обігрівачі, 

осушувачі, вентилятори тощо) (44,2 %), меблі (42,3 %), велику 

кухонну техніку (витяжки, посудомийки, духовки тощо) 

(38,5 %), а також напої (36,5 %). 

Результати опитування показали також, що 36,5 % 

споживачів купують товари тільки в українських магазинах чи 

торгових точках, а 63,5 % респондентів користуються 

послугами як українських, так іноземних магазинів. 

За останні два роки найбільшим попитом у магазинах 

користувались одяг для дітей (51,9 %), для дорослих (75 %), 

взуття для дітей (48,1 %), а також взуття для дорослих (63,5 %). 

Іншими найбільш поширеним товарами, придбаними у 

магазинах чи торгових точках, є продукти – 73,1 %, напої – 

55,8 %, домашній текстиль та смартфони – по 48,1 %, посуд – 

46,2 %, дрібна кухонна техніка та замовлення готової їжі 

мають по 32,7 %, іграшки для дітей чи книги – 34,6 %, 

комп’ютерна техніка – 25 %. 

Найрідше останнім часом респонденти купували у 

магазинах чи торгових точках меблі та телевізори (по 42,3 %), 

дрібний транспорт (самокати, дитячі автомобілі, велосипеди, 

гіроборди тощо) (38,5 %), а також велику кухонну та 

кліматичну техніку (по 36,5 %). 

Для 53,8 % опитуваних бренд товару чи послуги є 

вагомим, а для 63,5 % – важливим є фірмове пакування товару. 

У той же час, визначено, що 75 % споживачів-респондентів 

здебільшого задоволені сервісом сучасних Інтернет-магазинів, 

73,1 % – задоволені сервісом сучасних магазинів чи торгових 

точок. Частка незадоволених у обох випадках значна. Під час 

купівлі в магазині чи торговій точці у 19,2 % покупців виникали 

неприємні ситуації, пов’язані з оплатою товару чи послуги, а у 
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28,8 % – неприємні ситуації, пов’язані з приміркою та 

огляданням товару.  

Дискомфорт споживачів при обслуговуванні в Інтернет-

магазинах виникав через різні негативні фактори, серед яких 

найпоширенішими є недостатня чи невідповідна інформація 

про товар, що розміщена на сайті (23,08 %), низький рівень 

зворотного зв’язку (17,31 %) та некомпетентність продавців 

Інтернет-магазинів (13,46 %) (рис. 1). 
 

 
Рис.1 – Діаграма відтворення зустрічності негативних факторів, які 

виникали при здійсненні покупки в Інтернет-магазині 

 

Крім того, при купівлі товарів у Інтернет-магазинах у 

44,2 % респондентів були неприємні ситуації, пов’язані з 

оплатою замовлених товарів, а у 53,8 % – неприємності при 

доставці товарів. Тому власникам Інтернет-магазинів слід 

звернути увагу на їхній сервіс та обслуговування. 

Таким чином, результати опитування показують споживчий 

попит українців на ті чи інші товари, придбані через Інтернет-

мережу чи у магазинах і торгових точках. Як і очікувалось, 

значну частку усіх покупок українців складають одяг для дітей та 

дорослих (відповідно 46,2 та 75 %) та взуття (19,2; 63,5 %), при 
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цьому частка дитячого одягу та взуття є значно нижчою. Саме 

тому, для швейних підприємств важливим є визначення сегменту 

менш якісних та популярних швейних виробів, асортимент яких 

потрібно розширювати і розвивати шляхом формування та 

поглиблення попиту на них. Зазначене ґрунтується на інформу-

ванні потенційного споживача про існування певного асорти-

менту одягу та потреби, які задовольняються цим одягом. При 

цьому основну увагу слід зосереджувати на конкуренто-

спроможності одягу, тобто на співвідношенні його ціни та 

повноті задоволення потреб споживача. 

Проведені опитування також вказують на напрями для 

подальшого вивчення та аналізу мало охоплених сегментів на 

ринку України з метою формування підприємствами нової 

товарної політики. 
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Одне з головних завдань у вихованні базової культури 

особистість ‒ це економічна культура як розвиток первинних ідей 

і концепцій на економічні моделі соціального розвитку та освіти 

ґрунтуються на особистісних якостях, таких як економія, 

практичність, економічні звички, розсудливість та економічність, 

оволодіння базовими навичками економічного аналізу. Діти 

навчаються і виховуються не тільки в школі. Їх розвиток триває 

поза стінами школи і, особливо, в сім'ї. Сім'я ‒ один із головних 

навчальних закладів, значення якого у формуванні особистості 

дитини важко переоцінити. Завдяки вихованню та навчанню у 

сім’ї батьки створюють умови для повноцінного розвитку 

особистості, забезпечують дитині почуття безпеки, рівноваги, 

довіри, активного ставлення та інтересу дитини до навколиш-

нього середовище.  

Взаємодія сім'ї та школи відіграє важливу роль у вирішенні 

проблем глобального розвитку та навчання учнів. Цій проблемі 

важливе значення надавали відомі педагоги: Я. Корчак, А. Мака-

ренко, В. Сухомлинський,  

М. Стельмахович та інші науковці. Молодший шкільний 

вік ‒ це сензитивний період розвитку пам’яті, уваги, мовлення, 

уяви; це вік – періоду первісного оволодіння та соціального 

простору людських відносин, включаючи економічну сферу.  

Розвиток економічної культури та економічної свідомості 
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дитини залежить від стилю виховання та відносин всередині сім’ї, 

що надалі вплине на формування соціально активної та 

самодостатньої особистості. Взаємодія школи з сім'ями учнів на 

сучасному етапі продовжує досліджуватися з метою пошуку 

більш ефективних форм та методів співпраці вчителів з сучас-

ними батьками, посилення їх ролі у навчанні особистих дітей та 

розширенням можливостей за для впливу на навчальний процес.  

Дослідники вважають, що форми слід використовувати для 

роботи з батьками для їх залучення у економічному навчанні та 

розвитку культури споживання у молодших школярів. Залежно 

від завдань, для яких ці форми призначені, вони поділяються на 

три групи: діагностичні, наочно-інформаційні, практичні. Форми 

діагностики включають опитування та обстеження. Наочно-

інформаційні форми ‒ інформаційні стенди, листівки, брошури, 

художні експонати, навчальна бібліотека для батьків, мульти-

медійні презентації. Практичні форми роботи згруповані в 

підгрупи відповідно до властивостей організації: індивідуальні 

(відвідування сім'ї в якій проживає учень, індивідуальні бесіди, 

консультації, скринька пропозицій), групові (відкриті уроки, 

навчальні проекти, тренінги, навчання, клуб батьків), колективні 

(день відкритих дверей, батьківські збори, круглі столи, заходи 

сумісні з учнями).    

Використання діагностичних форм роботи в роботі з 

батьками є важливим елементом у створенні продуктивної та 

успішної взаємодії для економічного виховання учнів 

молодшого шкільного віку.  

Література:  
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МОНІТОРИНГ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 

Васіна В. Ф., 

студентка факультету  

екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

В даний час зміни параметрів природного середовища і 

антропогенного впливу на неї, а також діяльність людини і живих 

організмів вже фіксується і оцифровується за допомогою 

безпілотних авіаційних систем, однак інформації, одержуваної з 

БПЛА і відображає спектральні характеристики підстильної 

поверхні, недостатньо для комплексного аналізу соціально-

еколого-економічних проблем і прийняття управлінських рішень. 

Для цих цілей ведеться обробка даних в програмних середо-

вищах, що дозволяє створювати тривимірні моделі місцевості і 

рельєфу, інтерпретувати і комплексувати інформацію з різних 

джерел.  

Рівень води в річках, озерах і морях контролюється з метою 

відстеження їх екологічної ситуації. Використання ехолота для 

цього незручно і невигідно, оскільки великі судна і катери, 

оснащені спеціальним дорогим обладнанням, не можуть оцінити 

гідрологічну обстановку на мілководді і вузьких шляхах.  

Безпілотний апарат має складну програму, яка автоматично 

створює карту глибини берегових зон з отриманих матеріалів. Ця 

інформація може бути використана для оцінки рельєфу річки, 

озера або морського дна. Програма також може зробити модель 

місцевості в місцях з чистою, незамутненою водою. Ця 

інформація дуже корисна, тому що рівень падіння води важливий 

для навколишнього середовища [1, с.676]. 

БПЛА допомагає створити 3D-модель надводної і підводної 

частин водойми на основі фотографій. Ця схема виступає в якості 
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основи для автоматичної безпілотної навігації і систем для карт. 

Модель розробляється за допомогою фотозйомки з безпілотних 

літальних апаратів і гідроакустичної зйомки з човна. 

На основі всіх отриманих даних спеціальна програма 

перетворює фотографії в єдину цифрову модель водойми, його 

надводної і підводної частин. Крім того, ви можете візуалізувати 

вибрані об'єкти з контуру в тривимірному дозволі. Модель 

допомагає встановити правильний маршрут під час навігації, коли 

видимість погана: туман, погана погода і темрява [2, с.50]. 

Екологічний моніторинг озера за допомогою безпілотного 

літального апарату дозволяє створювати карти з плаваючими 

береговими лініями, місцями сильного забруднення, районами 

вилову риби і т.д. Безпілотник фіксує все на відео і камеру, 

допомагає боротися з несанкціонованими діями і запобігати 

розвитку екологічних катастроф. Моніторинг річок проводиться з 

метою виявлення запасів прісної води в районах [3, с.263]. 

Сумісність вихідних даних з ГІС дозволить скористатися 

інструментами гідрологічного аналізу. Можна точніше визначати 

напрямок і швидкість стоку, обчислювати сумарний стік, 

розмежовувати вододіли і створювати мережі водотоків. Точні 

тривимірні просторові дані допоможуть моделювати різні 

зовнішні умови, процеси перенесення зважених частинок або 

забруднюючих речовин. Отже, використання даної технології в 

екологічному моніторингу водних об’єктів є економічно та 

практично вигідним та значно покращить і прискорить досліди та 

моніторинг стану якості вод з їх прилеглими територіями.  

Література:  
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264. 
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СУГЕСТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ В ПРОЦЕСІ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ващук А.О., 

викладач кафедри правничої лінгвістики 

Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

Сугестія – це «психічне навіювання, зміна процесів 

мислення, відчування і реакцій, здебільшого не помічається тим, 

хто піддається навіюванню ззовні (чужа сугестія) або з боку 

самого себе (аутосугестія, самонавіювання)» [6].   

Сугестивний вплив ґрунтується на тому, що реципієнт 

отримує певну інформацію, перестає її оцінювати і аналізувати, 

проте ця інформація «працює» як засіб навіювання певних 

установок.  

Сучасна лінгвістика активно вивчає питання, пов'язані з 

вербальним впливом на людину, що обумовлено збільшенням 

кількості сфер, де використовується такий метод впливу, 

наприклад, політика, PR і реклама, медицина, психотерапія, 

Інтернет, телебачення, інші ЗМК тощо. Вплив під час сугестії 

здійснюється за допомогою як вербальних, так і невербальних 

засобів. Умілі сугестори здатні з легкістю впливати на сугеренда, 

вимовляючи певні фрази з потрібною мімікою. Тоді сугеренд, 

можна сказати, «заряджається» емоціями сугестора і йому можна 

імплементувати необхідну інформацію. 

Проблема сугестії активно досліджується лінгвістами в 

рамках окремого напрямку в мовознавстві – сугестивної 

лінгвістики. На думку І.Ю. Черепанової «Сугестивна лінгвістика 

в своєму програмному вираженні дозволяє точно (на 90%) 

визначити: 

1. які ритми мозку і пов'язані з ними емоції будуть 

актуалізовані створеним текстом або окремим словом; 

2. наявність позитивної або негативної сугестії (навіювання); 
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3.рівень «проблемності» тексту (наявність негативної лексики); 

4.яка кольорова гамма повинна бути використана для 

візуального оформлення; 

5.прихований намір особистості в точці «золотого перетину», 

вимірюваного з точністю до звуку» [7, с. 4]. 

Як зазначає В. Н. Базилєв, у реалізації сугестивної функції 

мови в тій чи іншій мірі беруть участь всі засоби і рівні мовної 

системи: фонетичні та семантичні, граматичні (морфолого-

синтаксичні) і лексичні. Усі ці мовні засоби в сугестивних текстах 

істотно інші, ніж в звичайних текстах комунікативного 

призначення. У них дуже значущим є фонетичний аспект 

(акустичні характеристики звуків, частотність вживання певних 

звуків, інтонації і пов'язаних з нею синтаксичних явищ типу 

повторів, довжини фраз тощо). Ця закономірність обумовлена, з 

одного боку, явищем звукового символізму (здатності тих чи 

інших звуків асоціюватися з певними уявленнями або емоціями), 

з іншого боку, з тим, що реципієнтам, як правило, не властиво 

свідомо аналізувати при сприйнятті тексту його звукові 

характеристики, так що останні прямо впливають на підсвідо-

мість. Це зближує сугестивні тексти з поетичною промовою, для 

якої також характерна особлива маркованість звукового аспекту.  

У той же час лінгвісти беруть до уваги, що формальні і 

власне знакові засоби мови, які несуть семантичне навантаження, 

переважно беруть участь в реалізації різних планів сугестії. В 

цьому ракурсі останнє можна диференціювати, виділивши в 

ньому аспект зміни свідомості реципієнта і власне навіювання, 

спрямоване на створення в психіці реципієнта певної установки 

або формування деякої інформаційної картини. Ясно, що для 

останнього завдання потрібен вербальний опис, який викорис-

товує лінгвальні засоби, що несуть смислове навантаження 

(слова, речення, тексти), в той час як перша вирішується 

головним чином формальними характеристиками тексту 

(звуковими, синтаксичними, просодичними) [1, с. 230]. 

Навіювання – це психологічний вплив на свідомість людини, 

під час якого відбувається некритичне сприйняття нею переко-
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нань і установок. Воно являє собою особливо сформовані 

словесні та емоційні конструкції [3]. 

Класифікація навіювань: 

1) прямі навіювання: 

• «явні прямі - «Я порахую до п'яти і станеться...»; 

• прямі закамуфльовані (щось пропонується відкрито, але 

разом з тим воно закамуфльовано, оскільки частина його 

виходить від клієнта; навчає діяти клієнта особливим чином) – 

«Відчуття, яке відноситься до періоду до хвороби, замінить собою 

менш приємні відчуття»; 

• постгіпнотичні; 

2) непрямі навіювання: 

• послідовність прийняття, «yesset» (кілька висловлювань, з 

якими людина погодиться) – «Ви прийшли до мене, сидите зараз 

в цьому м'якому кріслі, слухаєте мій голос, сьогодні вам стане 

набагато краще».  «Сьогодні вам стане набагато краще» - це, 

власне, і є навіювання, а слова, що передують цій фразі, 

налаштовують людину на згоду); 

• шок, подив, творчі моменти; 

• банальність (важко відкинути) – «Коли сидиш зручно, 

можна розслабитися»; 

• будь-які прислів'я і приказки – «Ваш головний біль може 

зараз пройти, як тільки ваше несвідоме буде готове дати йому 

пройти»; 

• ідеомоторні (хочемо викликати ідеомоторні реакції – рух) – 

«Багато людей можуть відчути, що одна рука легше іншої»; 

Відкриті (йдеться про те, що щось станеться, але не 

конкретизується, що саме): 

• мобілізаційні (пропонуються невизначені мобілізуючі 

рамки, які людина сама заповнює, в залежності від своїх власних 

ресурсів; робиться пауза після мобілізуючих слів) – «Ваше 

несвідоме розмістить по місцях все, що необхідно»; 

• обмежено відкриті (пропонується обмежений вибір, який не 

уточнюється; як правило, це ідеї, які важко відкинути) – «Ви 

можете навчатися різними способами»; 
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• навіювання, які охоплюють всі можливості класу (після 

перерахування всіх можливостей, слід додавати «або щось ще») – 

«Я не знаю, що використовує ваше несвідоме, для того, щоб 

допомогти вам вирішити вашу проблему. Можливо, якісь слова з 

тих, які я вимовляю або не називаю або образи, можливо, звуки, 

можливо, відчуття, можливо, емоції, можливо, спогади або що-

небудь інше» [3]. 

Самонавіювання – навіювання самому собі уявлень, думок, 

почуттів. Наприклад, рекомендованих лікарем і спрямованих на 

усунення хворобливих явищ і поліпшення загального самопо-

чуття. Реалізується самонавіювання через аутогенне тренування, 

якому хворий навчається за допомогою лікаря-психотерапевта. 

Людина самостійно прочитує (про себе або вголос) або просто 

продумує і промовляє певні слова або цілі фрази з метою впливу 

на себе [5, с. 5-10]. 

Як стверджує В. Н. Базилєв, сугестивного ефекту можна 

досягти тільки впливаючи на підсвідомість людини. Тому, тексти, 

розраховані на такий вплив, будуються, як правило, таким чином, 

щоб «обдурити», «приспати», нейтралізувати свідомість. Для 

того, щоб цього досягти, можна використовувати різні методи, 

наприклад, відвернути увагу свідомості на щось помітне, але 

несуттєве,  у контексті запланованої кінцевої мети; іноді сугестор 

стомлює увагу реципієнта, спеціально перевантажуючи інформа-

цією; призводить свідомість в замішання за допомогою раптових 

перемикань планів оповіді, використовуючи семантично 

неоднозначні або омонімічні слова і конструкції, тощо.  

Дуже часто, щоб відвернути увагу реципієнта, сугестор 

навмисне використовує пресупозиції, які лежать в основі деякого 

висловлювання, для того, щоб воно було визнано коректним. 

Пресупозиції зазвичай залишаються непоміченими учасниками 

комунікації, вони представляють собою прихований, неявний шар 

інформації. Вони можуть навіть зовсім не усвідомлюватися 

автором висловлювання і не входити в його комунікативну мету. 

Але за допомогою пресупозицій автор може спокійно передавати 

бажану інформацію, яка буде впливати на підсвідомість 
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реципієнта і в той же час він навіть не зрозуміє, що це зроблено з 

певною метою. Наприклад, твердження «Я надаю перевагу 

дорогим ресторанам» має в якості пресупозиції факт певного 

матеріального достатку мовця, і, якщо це дійсно так і мовець не 

прагне підкреслити це своєю заявою, дана пресупозиція 

залишається не більше ніж умовою можливості того, що 

стверджується в висловлюванні. Але, при цьому, мовець не 

обов'язково є таким. Можливо, йому просто хочеться, щоб 

оточуючі думали, що він такий, тому він використовує дану 

пресупозицію. Таким чином, він побічно повідомляє потрібну 

йому інформацію. В цьому випадку пресупозиція перетворюється 

в імплікацію, яка на відміну від звичайної пресупозиції є метою 

мовця. [1, с. 231]. 

На думку А. Бейкера, до прийомів, які базуються на впливі 

пресупозицій, в психотерапевтичній практиці відносяться 

наступні:  

а) використання сполучників з темпоральною семантикою 

типу – до того як, протягом, у міру того як, а потім, перш ніж, 

коли, в той час як, тощо; 

б)  застосування порядкових числівників;  

в) використання союзу або, за допомогою якого пацієнтові 

навіюється, що буде мати місце хоча б одна із запропонованих 

альтернатив;  

г) вживання дієслів типу – знати, розуміти, усвідомлювати, 

що імплікує факт наявності запланованого сугестором стану;  

д) використання спеціальних вставних (модальних) 

конструкцій або предикатів другого ступеня (наприклад, 

прислівників), які передбачають реальність основного змісту 

(диктум) висловлювання;  

ж) вживання фазових дієслів і прислівників (фіксують етапи 

процесу) – починати, завершувати, продовжувати» [2, с.409-411]. 

Використання декількох різних пресупозицій в одному 

висловлюванні робить його особливо ефективним в плані впливу, 

тому що в такому випадку слухачеві особливо важко поставити 

під сумнів хоча б одне з них [4, с.107]. 
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Україна 

Медичне страхування – це вид соціального страхування; 

вид діяльності; галузь економіки; сукупність відносин 
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(суспільних, економічних, майнових, грошових, соціальних, 

перерозподільних); сукупність правових норм; спосіб вішкоду-

вання збитків; процеси формування цільових фондів і 

використання ресурсів; необхідний елемент соціально-

економічної системи. 

Медичне страхування відіграє важливу роль у сучасному 

світі. В умовах недостатнього бюджетного фінансування системи 

охорони здоров’я та низької якості медичного обслуговування в 

державних медичних закладах зростає значення позабюджетних 

джерел фінансування. Одним із основних таких джерел є 

добровільне медичне страхування. 

Сучасний стан системи охорони здоров'я в Україні 

характеризується низьким рівнем фінансування, зношеністю 

матеріально-технічної бази, а також низькою якістю медичного 

обслуговування. 

Галузь медичного страхування в Україні на даний момент  

не має можливості користуватися перевагами ринкової 

економіки. В Україні медичне страхування перебуває на стадії 

розвитку. Державний бюджет сьогодні неспроможний покрити 

половину потреб. Система медичного страхування сьогодні не 

є чітким поясненням для багатьох людей, тобто страхування є 

гарантом при виникненні страхової події відшкодування 

фінансових витрат на медичну допомогу за рахунок завчасного 

акумулювання коштів. Це пов’язано з необхідністю забезпе-

чення громадян доступними, якісними і різноманітними 

медичними послугами. Медичне страхування може стати 

додатковим джерелом фінансування заходів з охорони 

здоров’я. Медичне страхування повинне залучати додаткові 

фінансові ресурси за рахунок різних джерел для організації 

медичної допомоги населенню шляхом надання медичних 

послуг та гарантій різних можливостей в їх отриманні в 

повному обсязі для всього населення. Чинна в Україні система 

охорони здоров’я, яка побудована переважно на бюджетних 

засадах, продемонструвала свою неефективність. Дефіцит 

фінансових ресурсів наклав суттєві обмеження на розвиток 
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інфраструктури медичної галузі, рівень та якість медичної 

допомоги. Основною проблемою є недостатній попит 

населення на страхові продукти, спричинений високою 

вартістю страхових програм, низькою платоспроможністю, 

відсутністю стимулів вкладення коштів у медичну страховку та 

невисоким рівнем страхової культури. 

Держава повинна більше вкладати коштів у розвиток 

медичної галузі, оскільки існуюче обладнання застаріле, 

необхідно шукати інвесторів, щоб закупити сучасне медичне 

технологічне устаткування для діагностики та лікування. Щоб 

медичне страхування в Україні гарантувало кожному право на 

належне медичне забезпечення, потрібно здійснити багато 

заходів: зробити деякі послуги державних медичних закладів 

платними для акумуляції коштів на оновлення медичного 

обладнання, здійснити реструктуризацію лікувальних закладів 

з урахуванням потреб кожного регіону, посилити контроль над 

якістю медичних послуг, провести акредитацію медичних 

закладів, удосконалити систему державного контролю за 

цінами та якістю фармацевтичної продукції, підвищити 

заробітну плату лікарям відповідно до рівня кваліфікації та 

професіоналізму з метою усунення хабарництва у медичній 

галузі, запровадити обов’язкові щорічні медичні огляди 

громадян з метою профілактики важких захворювань, 

розробити проект закону щодо медичного страхування, який 

би враховував усі особливості української економіки та стан 

медичної галузі, зробити медичне страхування доступним для 

кожного громадянина.  

Виконання запропонованих заходів щодо покращення 

медичного забезпечення сприятиме розвитку медичного 

страхування в Україні, підвищенню здоров’я нації, життєвого 

рівня кожного громадянина і, як наслідок, підвищення 

економічного добробуту країни. 

Отже,  розглянна основі розгляду проблеми медичного 

страхування та запропонуваних шляхів вірішення цих проблем 

можна зробити висновок, що перспективи розвитку системи 
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медичного страхування в Україні великі, оскільки потенційних 

споживачів страхових послуг багато. Реформування системи 

медичного обслуговування в Україні з подальшим переходом 

до обов’язкового страхування громадян – шлях, який зможе 

вирішити більшість проблем медичної галузі держави. 

Подальший розвиток національної економіки України повинен 

забезпечуватись стабільним розвитком в тому числі й вітчиз-

няного страхового ринку та підвищенням ролі страховиків, що 

позитивно впливатиме на зацікавленість іноземних інвесторів 

до розширення власного бізнесу в Україні. 
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ПОШИРЕННЯ COVID19 У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Великий А.О.  

фельдшер Луганського регіонального центру 

екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф 

м. Лисичанськ, Україна 

Визначення поняття COVID - 19 

Коронавірусна інфекція - потенційно важко - гостра  респі-

раторна інфекція, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2.  

Шлях поширення: повітряно-крапельний , через потрапляння 

на слизові оболонки.  
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Клінічна картина  

Інкубаційний період становить 1-14 днів. Симптоми 

розвиваються в середньому на 5-6 день з моменту зараження. 

▪ гостра респіраторна вірусна інфекція легкого перебігу 

пневмонія без загрози для життя; 

▪ важка пневмонія. 

 

Епідемічна ситуація по Луганській області  

Мал.1. Графік одужання хворих. 

 
 

Мал.2. Відсоток заповненості ліжок у лікарнях. 

 
 

16.09.2020

26.09.2020

06.10.2020

16.10.2020

26.10.2020

05.11.2020

15.11.2020

8 55 22 136
Кількість хворих, 
які одужали
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Таблиця 1. 

 Тенденція захворювання населення у Луганській області  
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06.10.20 +16 +2 +9 +2 - - - +1 - +1 +1 +2 - +1 +3 

08.10.20 +21 +7 +10 +6 +2 +5 +3 +6 - - - - - - +1 

09.10.20 + 30 +10 + 25 +8 +4 +2 +3 +1 +3 +11 +12 +10 +2 +2 +11 

22.10.20 +19 +20 +10 +4 +4 +18 +14 +1 +5 +3 +8 +10 +36 +2 +11 

26.10.20 +14 +19 - - - - - - - +11 +5 +5 +7 - +3 

29.10.20 +36 +9 +7 +2 +2 +18 +2 +3 +5 +1 +2 +1 +36 +2 +1 

03.11.20 +34 +2 +16 +4 +12 +7 - +6 +12 - +23 - +4 - +1 

04.11.20 +23 +14 +11 +1 +4 +6 +7 +6 - +11   +11 +11 +5 - - 

05.11.20 +36 +1 +10 +2 +13 +8 +9 +7 - +2   +19 +9 - - - 

10.11.20 +21 +8 +9 +3 +7 - - - +21 +7 +16 +12 - - - 

12.11.20 +25 +8 +4 - +2 +8 - - +1 +3 + 2 +24 +1 +7 - 

16.11.20 - - +3 - +4 - - +4 +7 +4 - - - - - 

18.11.20 +20 +6 +3 +3 +1 - +3 +3 - - +1 - +26 +2 +3 

19.11.20 +43 +6 +4 - +1 +2 - +2 +6 +6 +1 +22 - +3 +3 

26.11.20 +48 +11 +4 - +14 +3 - +9 +8 +2 + 5 +11 +15 +3 +2 

Всього 386  123 125 35 69 77 41 49 68 62 106 117 132 22 39 

 

Таблиця №2.  

Смертність від COVID19 по Луганській області 

Д
а

т
а
 

С
єв

ер
о

д
о

н
ец

ь
к

 

Л
и

си
ч

а
н

сь
к

 

Б
іл

о
в

о
д

сь
к

и
й

 р
-н

 

К
р

ем
ін

сь
к

и
й

 р
-н

  

М
а

р
к

ів
сь

к
и

й
  
р

-н
 

М
іл

о
в

сь
к

и
й

  
р

-н
 

Н
о

в
о
а

й
д

а
р

сь
к

и
й

 р
-н

 

Н
о

в
о

п
ск

о
в

сь
к

и
й

 р
-н

 

П
о
п

а
сн

я
н

сь
к

и
й

 р
-н

 

С
т
а

р
о
б

іл
ь

сь
к

и
й

 р
-н

 

С
в

а
т
ів

сь
к

и
й

 р
-н

 

Т
р

о
їц

ь
к

и
й

  
р

-н
 

06.10.20 - - - - - - - - - - - - 

08.10.20 - - 1ч - - - - - - - - - 
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09.10.20 - - 1ч - - - - - - - - - 

22.10.20 - 1ж - - - - - - - - - - 

26.10.20 - 1ч/1ж - - - - - - - - - - 

29.10.20 - - - - - - - - - - 1ж - 

03.11.20 - - 1ч 1ч - - - - - - - 1ч 

04.11.20 2ч/1ж 2ж/1ч  1ж - - - - 1ч 1ж 1ч - - 

05.11.20 1ч - 1ч/1ж 1ч 1ж 1ч - - - - - - 

10.11.20 3ч/1ж 2ч  1ж     1ж    

18.11.20 - - - - - - - - - - - 1ч 

19.11.20 - - - 1ч - - - - 1ч/1ж - - - 

26.11.20 1ч 1ч - - - - - - - - - - 

Всього 9 9 6 4 1 1 0 1 4 1 1 2 

 

Висновки 

1) Як ми бачимо з графіку (мал. 1), динаміка одужання зрос-

тає повільними темпами. 

2) На діаграмі ( мал.2 ), ми можемо бачити зниження % запов-

неності ліжок у лікарнях у зв’язку з покращенням 

епідемічної ситуації в області. 

3) Таким чином, ми можемо бачити на ( таб. 3), що за взятий 

проміжок часу найбільша захворюваність по м. Сєверодо-

нецьку, Лисичанську, Рубіжному, Старобільському, Сва-

тівському та Троїцькому районах. 

4) Вікова категорія чоловіків та жінок, які померли до (таб.2):  

- Чоловіки у віці від 44 до 83 років; 

- Жінки у віці від 42 до 80 років. 
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Журналістика  

 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ  ТЕАТРАЛЬНОГО ЖУРНАЛІСТА 

 

Вишнякова Ю. С. 

студентка VI курсу  

кафедри журналістики  

Факультет міжнародних відносин  

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Театральна журналістика стрімко розвивається і у ході цього 

процесу повсякчас зіштовхується з новими викликами. У першу 

чергу, – це конкуренція окремої спеціалізованої (театральної) 

журналістики від загальної, де універсальні журналісти ведуть 

колонки на культурну тематику. Зазвичай матеріали виходять 

лаконічні, але дуже загальні та опосередковані у звязку з тим, що 

автори не мають вичерпних знань у певній галузі. Разом з тим, до 

редакцій ЗМІ навряд чи запросять вузькопрофільного спеціаліста, 

адже, по-перше, немає у штаті скільки робочих місць (на кожну 

галузь, яка виствітлюється), а по-друге, до своїх ньюзрумів чека-

ють універсалів, які здатні писати про все. У цьому складність 

знайти робоче місце театральному журналісту, а для споживачів – 

отримувати якісний тематичний контент. Тому наразі виникають 
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окремі видання, створюються авторські проекти, блоги, які спеці-

алізуються виключно на театральній сфері, де у складі редакції 

виключно спеціалісти, театрознавці, театральні критики і т.д.  

Другий виклик – попит на театральні видання. Попри 

зростаючий інтерес до культурної тематики та наповненість залів, 

цільова аудиторія мистецьких видань набагато менша за аудиторії 

інших тематичних видань. По-перше, причина криється у 

непопулярності журналів, блогів, а власне недостатній їхній 

рекламі та розповсюдженні. По-друге, у їхній мобільності та 

актуальності. Це пояснюється тим, що у переважній більшості 

якісні матеріали на театральну тематику продукуються у 

аналітичних чи художньо-публіцистичних жанрах, які вимагають 

часу для вивчення, дослідження, аналізу і власне, написання.  

Сучасна людина звикла, аби її дивували та захоплювали 

повсякчас, адже тепер вона може сама обирати, який контент 

поглинати і з легкістю може переключити (перейти) на щось 

більш цікаве. Раніше, коли індивід не мав такого розмаїття 

вибору, навряд чи він йшов з театру чи кіно попри своє 

незадоволення потреб. Зараз зустрічаємо і таке. Отож у 

теперішньому потоці інформації та можливості «відключення від 

реальності» (феномен «втеча від реальності») усі бренди, компанії 

боряться за нашу увагу та прихильність, розвиваючись, 

змінюючись та інтегруючись у мережу. Інтернет стає посередни-

ком у міжособистісних стосунках. Механізм контактування спро-

щується і стимулює індивіда використовувати для сприйняття 

переважно зір та слух (на відмінну від практики живого 

спілкування та дійсної взаємодії). Тому, щоби тримати свою 

цільову аудиторію та приваблювати інших, театральні журналісти 

переходять у соціальні мережі, де на своїх сторінках, чи у дописах 

від імені видань постійно пишуть анонси вистав, цікаві факти про 

театри, додають промо та афіші, влаштовують конкурси та 

опитування, тобто, вступають у діалог зі своїми читачами.  

Медіаексперти, відзначаючи позитивні тенденції у висвіт-

ленні культури, наголошують, що «у ЗМІ все частіше  йдеться  

про  важливість  культури  для  повноцінного  життя  нації.  Знову 
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актуалізується питання  просвітництва,  яке,  попри  ґаджетову  

начинку  і  модернову  оболонку  суспільства, не втратило своєї 

місії» [1]. Оскільки Інтернет – невід’ємна  складова  сучасної  ко-

мунікації,  варто  констатувати,  що  у «глобальному  павутинні»  

сайтів,  присвячених  культурній  тематиці,  більше,  ніж друкова-

них ЗМІ. Наявні справжні у класичному розумінні культурологіч-

ні інтернет-видання, хоч і деякі з них потребують якіснішого 

підходу до популяризації контенту [5, с. 21] 

Наступний виклик – пандемія, а, власне, механізми роботи 

театральних журналістів під час карантинних обмежень, адже 

багато театрів зачинені, прем’єрних вистав майже немає, а писати 

про культуру варто, аби хоч у якийсь спосіб підтримувати її та 

свою цільову аудиторію. Отож журналісти вдаються до 

ґрунтовних аналізів драматургії, роблять спецпроекти-підбірки 

інтерв’ю з театральними діячами, співпрацюють з театрами і у 

кооперації з ними роблять на своїх ресурсах онлайн-трансляції 

вистав. У загальному, комунікація мистецтво-людина побудована 

таким чином, що транслює не лише зміст, а й «вмикає» у 

отримувача весь спектр почуттів. Отож виникає питання, чи 

можливе стовідсоткове «включення» у подію та  «поглинання» 

культурного продукту через монітор, де у зв’язку з трансляцією 

втрачається певний зв'язок і контакт актора з глядачем.  

З одного боку, транслювання вистав – цікава і корисна ініціа-

тива, адже перебуваючи вдома кожен може подивитися спектакль 

з будь-якого куточка світу мовою оригіналу, або у перекладі чи з 

субтитрами. Наразі є розмаїття вибору онлайнових вистав, які 

пропонують як світові. З іншого боку, така перевага не зовсім на 

боці мистецтва. Так, щодо розповсюдження та поширення куль-

тури в маси прерогатива є, хоча, варто не забувати про авторські 

права, адже у відповідності до багатьох ліцензій, демонструвати 

вистави без додаткових дозволів усіх авторів, заборонено, але 

разом з тим, зазнає перешкод власне театр.  

ВИСНОВКИ 

Театр, у порівнянні з медіа – мистецтво камерне, яке 

потребує суцільної зануреності у дійство та відмови від можливих 
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спокус (телефон, їжа, додаткові дратуючі фактори), які присутні 

під час перегляду трансляції вистави вдома.  Отже, інформаційно-

комунікаційні технології дійсно розкривають культурний 

потенціал кожної з країн, дозволяючи іншим пізнавати різні 

культурні спадщини народів світу, щоби ставати більш обізнани-

ми. У цьому є вагомість поширення творчих продуктів у мережі, 

але відчути справжній дух роботи та осягнути її значимість 

можливо лише «зіштовхнувшись» з витвором мистецтва облич-

чям до обличчя й самостійно оцінивши її велич.  

Тому, повноцінного, ґрунтовного знайомства з культурою 

можна досягти у разі живої присутності у момент, власне, дійства. 

І мета театральних журналістів, а, власне, і наступний виклик, 

зацікавити та заохотити якомога більше споживачів театральною 

тематикою. Отже, найважливішим викликом для театрального 

журналіста  є те, що він має привернути увагу до сценічного мис-

тецтва, щоби допомогти культурі кожної країни розвиватися та 

поширюватися далеко за її межі. Адже саме журналістика, завдя-

ки розвитку інформаційних носіїв та  каналів  розповсюдження  

інформації,  робить  культуру  доступною  для  найширших  кіл 

населення [2, с. 15]. 
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Поряд з вивченням  теоретичних знань у хірургічній науці на 

сучасному етапі набуває першочергового значення засвоєння 

практичних навичок з обстеження хворих та навичок по наданню 

невідкладної допомоги хворим і постраждалим [1, с. 11]. 

Вважаємо, що студент повинен ознайомитись з хірургічними 

маніпуляціями на тренажерах на кафедрах клінічної анатомії та 

оперативної хірургії й загальної хірургії.  

Віртуальні тренажери (комп’ютерні моделі) представляють 

собою новітній етап освоєння необхідних практичних навичок. 

Значення використання цих тренажерів надзвичайно важливе, 

оскільки вони суттєво підвищують ефективність навчання 

медичних фахівців новим методикам, знижують число лікарських 

помилок. Віртуальні симулятори дозволяють об’єктивно оцінити 

рівень отриманих знань за рахунок вбудованих програм оцінки 

якості виконаної процедури. Мультимедійні матеріали, навчальні 

фільми та 3D-анатомічні моделі роблять процес навчання більш 

наочним.. Реалістична 3D-анатомічні комп'ютерна симуляція 

допомагає опанувати певні навички протягом одного дня, можна 
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виконати численні операції без ризику для «пацієнта-муляжа».  В 

подальшому, ті студенти, які вибрали свою професійну орієнта-

цію за хірургічним профілем, мають самостійно навчитись 

виконувати практичні навички у студентських гуртках, удоскона-

люючи своє вміння на даних тренажерах, довівши їх виконання 

до певного автоматизму під контролем викладача-клініциста, 

який має достатній практичний досвід [2, с. 39]. 

Наступним етапом засвоєння практичних навичок, які дадуть 

змогу закріпити отримані в університеті теоретичні та практичні 

знання, це заняття в умовах клініки. При цьому, основна 

відповідальність за засвоєння практичних навичок на клінічних 

базах несе викладач, який безпосередньо залучає студентів до 

виконання тих чи інших практичних маніпуляцій в умовах 

перев’язочної, маніпуляційної, операційної, а також під час 

ургентних чергувань в клініці. Особливу увагу необхідно 

приділяти методиці обстеження хворих, а саме - збору анамнезу, 

аускультації, пальпації та інтерпретації даних лабораторних, 

інструментальних та інших додаткових методів обстеження у 

хворих з різними видами хірургічної патології для правильного 

встановлення діагнозу. Проте є проблема - це скорочення годин 

викладання хірургічних предметів, що створює умови для 

зниження знань по хірургічним наукам.  

Але, ще більша проблема виникла після 1 квітня 2020 року 

(постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 391 

«Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного 

обслуговування населення») - клінічні кафедри  медичних вищих 

освітніх закладів опинилися під загрозою виселення з клінічних 

баз, а їх професори й доценти – «за бортом» лікувального 

процесу. Хоча, у липні Верховна Рада України за «дозволом» 

Президента ухвалила закон, який наче дозволив науково-

педагогічним працівникам медичних вишів надавати медичну 

допомогу в закладах охорони здоров’я, проте доступу до нього в 

інтернеті немає, механізму реалізації такого права досі не 

розроблено. Реєстрація викладачів у лікарському реєстрі НСЗУ не 

передбачена. На разі всі ці питання залежать від «зацікавленості» 
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головних лікарів, так як в проєкті відповідного положення 

вказано, що викладачі можуть здійснювати лікувальну діяльність 

виключно в рамках контракту із адміністрацією лікувального 

закладу охорони здоров’я. І тому якось незвично, щоб професора 

чи доцента брали на посаду 0,25 ставки лікаря-ординатора чи 

лікаря-консультанта, а, так як ставки лікарів після перших етапів 

невпинно скорочуються, це викликає «конфлікт інтересів» між 

лікарями та викладачами [3]. 

До «реформи» медичної освіти та сфери охорони здоров’я 

завідувач кафедри фактично був керівником клініки, яка створю-

валась у відповідному відділенні лікарні, тобто він власне керував 

потужним науково-лікувально-навчальним підрозділом. Сьогодні 

ж їх важелі впливу на лікувальну роботу повністю нівелюються, 

«дружні стосунки» з адміністрацією медичних закладів витіснені 

орендними відносинами, хоча наказ № 2801-XII від 1992 р. ніхто 

не відміняв (Закон України від 19.11.1992 р. «Основи законо-

давства України про охорону здоров’я») [4]. 

Взагалі, в нинішніх умовах МОЗ України не може, чи не хоче 

цим питанням приділяти увагу,  а органи управління охорони 

здоров’я областей і міст вже мають зовсім інші стосунки та цілі із 

лікувальними закладами, що стали комунальними підприємства-

ми і зовсім не вважають своїм завданням підготовку кадрів для 

медичної галузі. 

Керівники лікарень радіють «витівкам» реформи, яка дала 

змогу відчути себе «феодалами» своїх комунальних закладів, що 

дало їм змогу з дозволу обласних та районних рад підняти собі 

зарплату в 4-5 раз (100 000 – 150 000 гривень), проте лікарів 

залишили на попередній зарплаті (4 000- 16 000 гривень).  Якщо 

викладачу вдається «випросити» 0,25 ставки лікуючого лікаря для 

змоги мати право займатись клінічно-практичною роботою, він 

попадає в «кабалу» до головного лікаря. В більшості випадках 

адміністрація дозволяє нашим викладачам працювати з хворими, 

оперувати в усній домовленості, що виглядає як «підпільна 

діяльність», що є абсурдом, особливо в тих випадках, що потре-

бують не лише консультацій висококваліфікованих фахівців, а й 
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їхнього безпосереднього втручання в лікувальний процес. Коли, 

наприклад, професору чи доценту доводиться оперувати пацієн-

тів, а його результат «присвоює» лікар-ординатор, хто ж 

відповідатиме за результат лікування? А це вже породжує 

юридичні проблеми. Також при відсутній офіційній лікувальній 

роботі працівникам кафедр знімають мізерну доплату (так звані 

клінічні надбавки).  

 То ж коли кафедрам відмовлятимуть в укладанні нових 

договорів, формально закон не порушується, а фактично ж 

університет втрачає клінічну базу. А якщо наказ МОЗ N 792  від 

09.09.2013  буде скасовано, кафедри повинні будуть залишити 

займані приміщення у зв’язку з відсутністю коштів на оренду. 

Питання ще в тому, що студенти, інтерни, аспіранти не повинні 

відчувати на собі, які непорозуміння виникають між кафедрами та 

лікарнями, їм потрібен результат  – хороші знання й набуті 

практичні навики. Відповідно їх потрібно забезпечувати 

підготовку на високому рівні, що неможливо без використання 

клінічних баз [5]. 

Тоді виникає питання – як забезпечити науково-педагогічний 

процес з метою підготовки кадрів?  Вихід - це створення універ-

ситетської клініки, де базується частина кафедр, і це значно 

полегшує їх лікувальну роботу у нинішніх умовах, однак, на їх 

утримання також потрібні кошти, в тому числі й на оснащення, 

яке має відповідати сучасним стандартам надання медичної 

допомоги. 

Раніше  заклад охорони здоров’я і клінічна кафедра були 

зацікавлені у спільній роботі, медичні університети укладали з 

клінічними базами угоду про співпрацю, в рамках якої викладачі 

не лише навчали студентів, а й консультували та оперували 

«важких» пацієнтів. Формувалася певна команда: практикуючий 

лікар, завідувач відділення, кафедральні працівники, які мали 

безпосередній доступ до лікування пацієнтів. 

Ще один важливий аспект – клінічна наука. В рамках 

діяльності кафедри на клінічній базі в лікувальних закладах 

необхідно «набирати» хворих для проведення своїх наукових 
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досліджень. Нині науковці позбавлені такої можливості, тому 

доводиться випрошувати «милостиню для науки» у тих самих 

керівників закладів чи завідувачів відділень.  

Все вищенаведене не тільки є  принизливим для працівників 

клінічних кафедр, а й згубно впливає на всю хірургічну науку і на 

практичну підготовку молодих хірургів. 
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Штучний інтелект залишається одним з провідних напрямів 

для дослідження в комп'ютерних технологіях. Така увага до цієї 

сфери обумовлена тим, що штучний інтелект, імітуючи 

розумовий процес людини, здатний до самонавчання і виконання 

різних дій набагато ефективніше від звичайних комп'ютерів, 

запрограмованих на виконання однотипних завдань. 

В умовах економічної кризи, особливо після того як світ 

сколихнула пандемія, питання дослідження сутності та механізму 

реалізації інновацій стають все більше актуальними, оскільки 

через підвищення їх ефективності, стабілізація ситуації та 

економічна ремісія стає можливою. У світі попит на рішення на 

основі штучного інтелекту безупинно зростає і становить чітко 

сформований тренд, як для бізнесу, так і глобально. 

Прогнози розвитку та виявлення тенденцій становлення 

штучного інтелекту стали звичним та невід’ємним інструментом 

для планування операційної та стратегічної діяльності 

прогресивних підприємств. Реальний вплив даних технологій на 

робочу силу, відповідальне використання штучного інтелекту 

компаніями, загрози в царині кібербезпеки, це лише декілька 

трендів, що неупинно прогресують щодня та вимагають 

відслідковування. Наразі все більше рішень, створених за 

допомогою ШІ, виходять зі стін лабораторій та стають частиною 

щоденного життя споживачів. Цей факт спричиняє потребу в 
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запровадженні нових формалізованих підходів, забезпеченні 

наявності необхідних компетенцій серед співробітників, опера-

тивному реагуванні топ-менеджменту компаній та передбаченні 

перспектив для масштабування прогресивних проектів. 

Загальновідомим є факт, що розвиток людської цивілізації 

значно прискорився завдяки інноваціям. Зрештою, сфера 

штучного інтелекту вже не є осередком футуристичних прогнозів 

та експериментальних методів, на даному етапі цілком очевидно, 

що вона призведе до змін практично в усіх корпоративних 

аспектах та ринках [1, c. 4 - 7, 12]. Плюсом є те, що штучний 

інтелект не вимагає перебудови бізнес процесів, технологія 

дозволяє досягнути нового якісного рівня шляхом оптимізації вже 

існуючих та діючих систем. Один алгоритм штучного інтелекту, 

запроваджений на підприємство, здатен змінити або прискорити 

більшість операційних процесів та, до того ж, може бути запро-

ваджений в різних сферах (обслуговування клієнтів, маркетинг, 

управління ланцюгами поставок, комплаєнс тощо). Тобто це 

багаторазовий інструментарій, структурний елемент, що окрім 

всього іншого служить для забезпечення швидкої окупності 

інвестицій. Інновації стали основним елементом сучасної теорії 

інноваційного підприємництва. 

Сьогодні під терміном штучний інтелект для бізнесу як 

правило розуміється новий спосіб програмування, у рамках якого 

навчаються нейромережі (глибинне чи машинне навчання), адже 

без застосування можливостей нейромереж наразі не є досяжним 

отримання будь-яких значимих економічних та практичних 

результатів. Саме тому деякі спеціалісти надають перевагу 

терміну «машинний інтелект» або «машинне навчання». До речі, 

для функціонування та навчання штучного інтелекту імперативно 

необхідні величезні масиви даних, що відрізняються від великих 

даних більшим об’ємом та мірою структурування та ретельного 

підбору масивів. Це вимагає специфічних компетенцій 

профільних спеціалістів та певну міру експертності в даній 

проблематиці. Уявляється можливим стверджувати, що 

відлагодження, виправлення помилок, зміна вихідних даних, 
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перенавчання, ретельне тестування та багато інших пов’язаних 

процесів потребують ресурсів та займають певний час, але 

дослідження підтверджують позитивні результати.   

Сьогодні штучний інтелект здебільшого направлений на 

максимізацію корисного використання наявних ресурсів та 

процесів. Ціллю розвитку систем штучного інтелекту на даному 

етапі є самонавчання штучного інтелекту з врахуванням особли-

востей конкретного підприємства, локальних та зовнішніх 

факторів, доступних інформаційних ресурсів, здатність спосте-

реження за роботою людей, аналіз попередньо вчинених похибок 

та інтерпретація прийнятих рішень та висновків. Враховуючи 

вищезазначене, справедливим буде сказати, що штучний інтелект 

впевнено прямує до цієї мети, вже маючи можливість розуміти 

суть вхідної інформації, виділяючи з даних факти і зв’язки, 

формуючи закономірності. 

Можна також зауважити, що інновації набули справжнього 

системного характеру, тобто конкурентоспроможність як 

господарюючого суб'єкта, так і національної економіки багато в 

чому визначається не тільки можливістю виробництва власних 

інновацій, а й здатністю запозичення і впровадження інновацій з 

урахуванням специфіки національної економіки. 

Сьогодні сучасні технології штучного інтелекту та зокрема 

машинного навчання не просто є доповненням, поліпшенням 

технічних характеристик продукту або робочого процесу 

користувача. Це найпрогресивніші інструменти нашого часу, які з 

кожним днем збільшують свій потенціал та впливають на 

глобальний бізнес-ландшафт, створюючи нові умови для 

зростання і конкуренції. Експерти стверджують, що в найбільш 

виграшному становищі в майбутньому опиняться компанії, що 

віддадуть перевагу технологіям штучного інтелекту. 

Сучасна віха розвитку технологій штучного інтелекту 

надзвичайно насичена. Майбутнє втілюється вже сьогодні. 

Технологія виявляє найкращі результати в різних сферах 

застосування, проте наразі проживає стадію зародження, тому не 

дуже розповсюджена [2, c. 4 – 5]. Штучний інтелект являє собою 
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значно розгалужену комбінацію різноманітних технологій, кожна 

з яких активно розвивається самостійно і породжує нові сфери 

досліджень. Технологія відкриває великі перспективи для 

трансформації бізнесу, створюючи інтелектуальні процеси в 

ланцюгу вартості, а також інтелектуальні продукти та сервіси на 

ринку. 

У сучасних умовах компанії переходять до діджитал 

формату та освоюють технології, у яких вбачають потенціал для 

зростання. Інтеграція таких ноу-хау у бізнес-системи й розробка 

головних компетенцій систем штучного інтелекту є одними з 

найсуттєвіших викликів для світової спільноти. Варто відзначити, 

що економічний спад, викликаний світовою пандемією, наразі 

надає сильніший імпульс розвитку технологій штучного 

інтелекту, адже вони допомагають компаніям адаптуватись до 

змін та нових тенденцій. Технологія відкриває великі перспективи 

для трансформації підприємства. 

Серед основних обмежень, пов'язаних з використанням 

штучного інтелекту, виділяється необхідність маркування 

(тегування) даних, для того щоб навчити систему вибудовувати 

відповідні команди і оперувати масивними наборами даних, які 

доходять до декількох тисяч записів даних, щоб відносно добре 

проводити класифікацію задач і до декількох мільйонів записів, 

коли необхідно виконувати завдання на тому рівні, на якому це 

робить людина. Процеси і методики штучного інтелекту також 

досить складні для пояснення і розуміння, узагальнюють всі 

накопичені знання, що є перешкодою до адаптації безпосередньо 

до конкретної ситуації [3, c.8]. 

Питання правового регулювання даної проблематики вже не 

одне десятиліття викликає дискусії та занепокоєння, так як 

штучний інтелект є мультифункціональним та міждисциплінар-

ним об’єктом. Особливо зараз, у період локдауну, загострилась 

проблема порушення прав людини, це напряму пов’язано з 

розвитком технологій. Можна констатувати, що суміжною з 

нормативно-правовим регулюванням темою є етичні наслідки 

впровадження технології в життя суспільства [4]. Тенденція 
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останніх років - додавання до законів робототехніки та розробки 

систем штучного інтелекту етичних правил. 

Кожне припущення та усталений підхід в бізнесі підлягають 

перегляду і переосмислення з позиції людиноцентричних 

моделей. Компанії повинні створювати клієнтський досвід, який 

об'єднує людей з технологіями; їм необхідно вирішити питання 

демократизації даних і технологій, а також те, хто визначає 

політику, контролює та керує ними. Компаніям слід переглянути 

як підходи до застосування даних і технологій, так і цінність 

інтелектуальних ресурсів - що технологія дасть людям, і яким 

чином вона буде впливати на клієнтів. Таке переосмислення 

роботи компаній відкриває величезні можливості для майбутніх 

лідерів. 

Соціальна дилема застосування штучного інтелекту постала 

особливо гостро в останнє десятиліття та спровокувала 

необхідність пошуку відповідальної сторони за дії технології. 

Штучний інтелект аналітичних систем корпорацій аналізує та 

простежує цифровий слід кожного користувача та здатний 

передбачити подальші дії, система прораховує та формує весь 

досвід людини в межах використання пристроїв. Будь-яка дія в 

мережі це згенерований величезний масив даних, який збагачує та 

навчає штучний інтелект [5]. Вищезазначене призвело до 

усвідомлення, що корпоративна соціальна відповідальність вже є 

невід’ємною складовою будь-якої стратегії.  

Відповідальні лідери ринку прагнуть очолити рух транс-

формації бізнесу на користь суспільства. Наразі така 

трансформація є необхідністю, адже інвестори, бізнес-партнери, 

контрагенти, споживачі вирішують питання фінансування коштів, 

співпраці або використання товарів ґрунтуючись не тільки на 

дотриманні принципів сталого розвитку, але і оцінки якості 

діяльності в соціальній сфері. Щоб повністю автоматизоване 

рішення було прийнято суспільством, кінцевий носій відпові-

дальності повинен бути завжди точно визначений. Питання 

обсягу відповідальності є предметом серйозних дискусій і на 

сьогоднішній день. 
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Резюмуючи вищесказане, можна дійти висновку, що система 

вже сформованих технологій цифровізації (наприклад, обробка 

великих даних, системи інтелектуального управління, віртуальна 

й доповнена реальність, Інтернет речей тощо) дозволяє значно 

підвищити ефективність та швидкість різноманітних процесів 

бізнесу, цифрова складова на сьогодні вважається невід’ємною 

складовою продукту та інструментом для підприємців. Безумов-

но, звідси також випливає, що такі технології слугують потужним 

ресурсом у конкурентній боротьбі за рентабельність та вивіль-

нення ресурсів. У деякому сенсі, залучення технологій штучного 

інтелекту можна назвати інвестицією у майбутню визначеність та 

передбачуваність.  

Менеджменту підприємств, що бажає за допомогою штуч-

ного інтелекту вирішити специфічні бізнес-завдання, слід 

ретельно дослідити особливості технології, щоб напевно 

переконатися у відповідності обраної системи штучного інтелекту 

для актуальних проблем. Узагальнюючи, варто відзначити, що 

для повноцінної трансформації та елімінації загрози від цифрових 

конкурентів варто перебудувати культуру в цілому.  

У результаті дослідження було підтверджено, що штучний 

інтелект наразі не є таким довершеним, як антропогенний, проте 

варто пам’ятати: в основі технології лежать біологічні принципи, 

а це свідчить про те, що подальший розвиток штучного інтелекту 

це питання часу. Саме тому підприємцям варто вже зараз почина-

ти розвідку у сфері рішень штучного інтелекту, щоб не випадати з 

гонки конкурентоспроможності, підвищувати якість бізнес-

процесів та взаємодії з клієнтами, всесторонньо покращувати 

роботу компанії та зрештою здійснювати адекватне прогнозуван-

ня зменшуючи ступінь невизначеності, що є надзвичайно 

важливим у турбулентних умовах сьогодення. 
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УДК 159.9  Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Гаврищак А. В., 

магістрантка факультету іноземних мов 

Тернопільський національний педагогічний  

університет імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

В процесі вивчення іноземної мови домінуючу роль відіграє 

процес формування іншомовної лексичної компетентності, 

котрий можна поділити на три етапи (згідно дослідження 

В.В.Підоренко [1, с. 127]): 

1) етап подачі, семантизації лексичної одиниці та створення 

орієнтовної основи як необхідної умови для наступного 

формування лексичної навички;  

2) етап автоматизації дій учнів з лексичним матеріалом на 

рівні слова, словосполучення та на понад фразовому рівні;  
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3) етап автоматизації дій учнів з лексичної одиниці у 

мовленні на текстовому рівні контролю її засвоєння учнями. 

Перший етап характеризується поданням нової інформації, 

наданням слову нового значення. Учні вивчають звучання слова 

(фонетичні особливості) та правила написання нової лексичної 

одиниці. В результаті цього етапу школярі вміють розпізнавати 

потрібну лексику серед великого переліку слів або у певних 

ситуаціях. 

В момент подачі нових лексичних одиниць можна викорис-

товувати різні методи, вправи та завдання. Одним із най прості-

ших способів семантизації нової лексики є її презентація учням у 

вигляді карток або слайдів на інтерактивній дошці. Ми пропону-

ємо метод повної фізичної реакції, адже метою першого етапу є 

лише ознайомлення школярів із новими словами, їхнім звучанням 

та виглядом. 

На другому етапі формування іншомовної лексичної компе-

тенції потрібно особливу увагу приділяти конкретизації знань, 

отриманих на першому етапі, визначенню зв'язку між самою 

лексичною одиницею та її значенням, а також вмінню застосову-

вати нову лексику у комунікації. Хорошою ідеєю є виконання 

різноманітних вправ, які сконцентровані саме на перевірку знань 

учня та його вміння використовувати правильне слово залежно 

від умови. Зазначений етап може супроводжуватись низкою 

цікавих завдань та задач. Якщо в ході уроку виконання роботи в 

групах не є обов'язковим, вчитель може застосувати одну із 

найпростіших вправ для перевірки вмінь школярів визначати 

зв'язок між лексичною одиницею та її значенням — словниковий 

диктант. Проте ми концентруємо увагу на сучаснішому методі — 

розумовій карті, котрий окрім конкретизації знань, здобутих на 

етапі семантизації, розвиває в учнів вміння працювати в колективі 

та розподіляти ролі в групі, що є не менш важливим фактором під 

час формування особистості в соціумі. 

Між другим та третім етапом формування іншомовної 

лексичної компетенції можна виділити ще один  — проміжний. 

Цей етап виконує функцію закріплення теоретичних знань щодо 
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вивченого іншомовного матеріалу. На цьому етапі учні вивчають 

всі теоретичні особливості нової іншомовної лексики: форма, 

будова, структура слова [2, с. 19-21]. 

Завершальним (третім) етапом у формуванні досліджуваної 

компетентності є закріплення навичок та умінь, здобутих у 

першому, другому та проміжному етапах. Школярі повинні вміти 

використовувати потрібне слово чи лексику у реченнях як в 

усному мовленні, так і у письмовому. На цьому рівні варто 

виконувати практичні завдання для вирішення комунікаційних 

задач, використовуючи нову іншомовну лексику. Весь цей процес 

повинен відбуватися відповідно до рівня лексичної компетент-

ності учня та набутих ними навичок. 

На завершальному етапі формування іншомовної лексичної 

компетентності 5-класників ми пропонуємо використати такі 

методи як діалогічне мовлення та «Мікрофон». Суть останнього 

зазначеного методу полягає в висловленні думки за допомогою 

нових вивчених слів та здійсненні цього процесу по черзі, поки 

всі учасники не візьмуть участь. В обох варіантах перед учнями 

постає завдання сформулювати свою думку на певну тему в 

усному вигляді. Якщо при діалогічному мовленні школярі 

повинні розуміти інформацію, яку отримують від одного 

співбесідника, то у цій ситуації важливим є вміння слухати весь 

клас або групу з декількох осіб. Обидва способи вважаються 

ефективними, адже вони апріорі допомагають учням не лише 

вживати нові іншомовні слова, а й вирішувати комунікаційні 

задачі з використанням активної лексики. 

Таким чином, ефективне вивчення іноземної мови супровод-

жується низкою важливих етапів формування лексичної компе-

тентності, серед яких є вивчення нових слів та їх значень; вміння 

визначати зв'язок між словом та тлумаченням або перекладом; 

набуття практичних навичок у застосуванні нової іншомовної 

лексики у різних комунікаційних ситуаціях та задачах. Всі ці 

явища засвоюються на трьох основних етапах формування іншо-

мовної лексичної компетентності учнів 5-х класів середньої 

школи. 
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УДК 528:69 Інформаційні технології 
 

ЗАСТОСУВАННЯ БІМ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Галуша А.В., Вовненко Н.М., 
викладачі 

Вінницький коледж будівництва і архітектури  
Київського національного університету 

 будівництва і архітектури 
м. Київ, Україна 

Неможливо уявити сьогодні будівельника чи архітектора, які 

не мають базових навичок проектування у відповідних 

програмах. Відомо також і те, що конкурентоспроможність вузу 

багато в чому залежить від того, наскільки освітній і професійний 

рівень його випускників відповідає вимогам на ринку праці.  

Традиційний підхід до проектування спирається на 

двовимірні моделі – плани, креслення, паперову документацію. 

На зміну системам автоматизованого проектування прийшла 

технологія інформаційного моделювання будівлі, іменована БІМ, 

з англійської BIM - Building Information Modeling. BIM – це, в 

широкому розумінні, віртуальне будівництво, інформаційне 

моделювання майбутніх будівельних об'єктів.  

БІМ-проектування - сучасний інструмент, що дозволяє 

прискорити будівельні роботи, значно підвищити їх ефективність, 

виключити багато потенційних помилок, значно спростити аналіз 

даних, що надходять, контроль проведення робіт і облік 

матеріальних ресурсів. 
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Насправді - це далеко не всі переваги. BIM - це якісно інші 

можливості управління проектом в цілому. Це сукупність всієї 

інформації про проект, на всіх етапах його «життєвого циклу» - 

від зведення і аж до знесення, включаючи в себе експлуатацію та 

ремонт. Це доступність всього комплексу відомостей про будів-

лю, включаючи його архітектурно-конструкторську, технічну, 

економічну та інші складові, всі їх зв'язки і взаємозалежності. 

ВІМ-технології активно використовуються в світі. В Україні 

ж вони застосовуються лише на деяких етапах будівництва.  

Впровадження в Україні BIM-технологій дозволить вивести 

будівельну галузь на новий рівень, підвищити якість контролю 

будівельних робіт та сприятиме реалізації в країні сучасних 

проектів.  

Для успішного впровадження технологій інформаційного 

моделювання будівель необхідна підготовка кваліфікованих 

фахівців в даній сфері. У зв'язку з цим необхідна розробка 

методичного комплексу з освоєння студентами BIM-технологій. 

При цьому необхідно не просто навчити студентів користуватися 

інструментами програмного комплексу, але і на міждисциплі-

нарному рівні продемонструвати застосування технологій у 

вирішенні конкретних завдань в області проектування.  

Так, при вивченні дисципліни «Інженерна графіка» студенти 

отримують базові знання та навички роботи в Autodesk AutoCAD, 

що дозволяє виконувати площинні архітектурно-будівельні 

креслення відповідно до діючих стандартів, а на старших курсах 

отримують можливість впевнено опанувати роботою в Autodesk 

Revit або Autodesk AutoCAD Civil 3D. Дані системи автоматизо-

ваного проектування за технологією BIM дозволяють візуалізу-

вати в 3D-форматі будь-які елементи і системи будівлі, 

розраховувати різні варіанти їх компоновки, а також приводити їх 

у відповідність з діючими нормами і стандартами, проводити 

аналіз експлуатаційних характеристик майбутніх будівель, 

спрощуючи вибір оптимального рішення. 

Вивчення технологій інформаційного моделювання формує 

такі загально-професійні компетенції майбутнього фахівця: 
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- здатність вести обробку, аналіз та подання інформації в 

професійній діяльності з використанням інформаційних і 

комп'ютерних технологій; 

- здатність брати участь в проектуванні об'єктів будівництва 

та житлово-комунального господарства, в підготовці розрахун-

кового і техніко-економічного обгрунтування проектів, брати 

участь у підготовці проектної документації, в тому числі із 

використанням засобів автоматизованого проектування і 

обчислювальних програмних комплексів. 

Отже, для забезпечення затребуваності в технічних кадрах 

вищої кваліфікації будівельної галузі України необхідна 

модернізація змісту і технологій вищої освіти, які повинні бути 

орієнтовані на інтеграцію дисциплін і результативність кожної 

стадії освітнього процесу. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В Україні 

 

Голота Н.П., 

к.ю.н., старший  викладач   кафедри 

правознавства і гуманітарних дисциплін  

Вінницького навчально-наукового інституту економіки  

Західноукраїнського національного університету 

Інформаційні відносини були та залишаються найпоширені-

шими суспільними відносинами. З розвитком інституту держави і 

права офіційні інформаційні відносини набули статусу 

інформаційно-правових та упорядкували всі сфери суспільних 

відносин шляхом застосування нормативно-правових актів. У 

сучасній науковій літературі існує чимало досліджень на тему 

правової природи інформаційних правовідносин. Одні науковці їх 

виникнення пов’язують з іншими правовідносинами та вважають, 

що інформаційно-правові відносини є частиною будь-яких інших 

правовідносини. Проблематикою даної тематики вважають: 

відсутність законодавчо закріпленого уніфікованого визначення 

дефініції «інформаційні правовідносини», відсутність кодифіко-

ваного акту про інформацію, інформаційно-правову відповідаль-

ність, специфічність об’єкта інформаційно-правових відносин . 

Інформаційні правові відносини, пов’язані з антикорупцій-

ною діяльністю, формуються на основі трьох взаємопов’язаних 

елементів: 1)спеціальний суб’єкт антикорупційної діяльності; 2) 

об’єкт – інформація, що обробляється в процесі антикорупційної 

діяльності; 3) сукупність прав та обов’язків, якими володіють 

суб’єкти даних правовідносин та реалізують їх на підставі 

об’єктів. 

Таким чином, на основі загальних теоретико-методологічних 

досліджень розглянемо структуру інформаційно-правових 

відносин, які існують у сфері протидії та запобігання корупції. 

Зазначене дозволить нам сформувати особливості інформаційних 
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правовідносин в антикорупційній сфері й надалі, із врахуванням 

визначених критеріїв, дасть можливість провести класифікацію 

даних правовідносин. 

Так, згідно зі статтею 1 Закону «Про запобігання корупції», 

до спеціально уповноважених учасників з протидії корупції 

належать: Національне агентство з питань запобігання корупції, 

Національне антикорупційне бюро України, органи Національної 

поліції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура . 

Слід розуміти, що коло суб’єктів інформаційно-правових 

відносин в антикорупційній діяльності не обмежується переліком, 

що наведений у фаховому антикорупційному законі. Водночас 

єдиними спеціальними суб’єктами інформаційних правовідносин 

в антикорупційні діяльності є лише зазначені антикорупційні 

органи та їх посадові особи. 

В антикорупційній сфері суб’єктами-виробниками інформа-

ційно-правових відносин є фізичні особи, на яких поширюється 

дія Закону «Про запобігання корупції», їх перелік наведено в ст. 3 

цього Закону. Причиною віднесення зазначених осіб до категорії 

виробників інформації є те, що внаслідок їх дій чи бездіяльності 

(поведінки) створюється інформація, яка згодом аналізується 

антикорупційними органами на предмет (ознаки) корупції. До 

категорії суб’єктів-власників інформаційно-правових відносинах 

слід віднести юридичних осіб всіх форм власності (хоча 

здебільшого це органи публічної влади), які є розпорядниками 

інформаційних реєстрів (баз даних) з інформацією, що становить 

інтерес для спеціалізованих антикорупційних органів. Як не див-

но, суб’єктами-споживачами в інформаційно-правових правовід-

носинах, пов’язаних з антикорупційною діяльністю, виступають 

антикорупційні органи, оскільки саме вони під час виконання 

своїх повноважень зацікавлені в отриманні інформації, що 

виступає об’єктом інформаційних правовідносин в антикоруп-

ційній діяльності. 

Продовжуючи аналіз складу інформаційно-правових відно-

син, пов’язаних з антикорупційною діяльністю, звернемо увагу на 

специфіку об’єкта даних правовідносин.   
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На законодавчому рівні під об’єктом інформаційно-правових 

відносин заведено вважати інформацію . 

Вважаємо, що визначення об’єкта у досліджуваних нами 

правовідносинах безпосередньо залежить від суб’єкта правовід-

носин, який є виробником інформації. Як ми вже зазначали, 

виробниками інформації у інформаційних правовідносин 

пов’язаних з антикорупційною діяльністю є фізичні особи на 

перелік яких наведено в ст. 3 Закону «Про запобігання корупції». 

Внаслідок посадової діяльності, а також способу життя зазначе-

них фізичних осіб, створюється інформація, яка є об’єктом анти-

корупційних інформаційних правовідносин. Таку інформацію 

можна розділити на дві категорії. До першого виду належить 

інформація, що створюється безпосередньо в процесі службової 

діяльності чи бездіяльності зазначених суб’єктів (прийняття 

незаконних рішень або утримання від прийняття необхідних 

рішень, умисне невиконання або неналежне виконання владних 

службових обов’язків тощо). Тобто до першої категорії слід 

віднести весь спектр інформації, що стосується правопорушень у 

сфері службової діяльності, які вчинені умисно з корисливих 

інтересів та мають ознаки корупції. У матеріальній формі дана 

інформація може бути виражена у вигляді рішень посадових осіб 

(протоколах, ухвалах, звітах, постановах, наказах тощо) або в 

скаргах, доповідних записках, заявах, якщо місце мала поведінка 

зазначених суб’єктів.  

До другого виду інформації, що визначає об’єкт інформацій-

них правовідносин, пов’язаних з антикорупційною діяльністю, 

слід віднести ту, що створюється в приватноправовій сфері 

життєдіяльності фізичних осіб. Тобто інформація, яка належить 

до цієї категорії, створюється під час набуття (відчуження) 

зазначеними особами (членами їх сімей, родичами) активів, 

майнових благ (купівля-продаж майна або майнових прав, 

укладення будь-яких договорів, предметом яких є пряма чи 

непряма майнова зацікавленість, несення будь-яких витрат або 

отримання доходів, подарунків, здійснення дарунків, відкриття 

рахунків у банку та рух коштів по них тощо). Матеріальним 
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носієм наведеної інформації є документи, в яких вона відобра-

жена (договори, виписки з банків, квитанції тощо), а також 

подана декларація згідно із законом про запобігання корупції.  

Як висновок, необхідно відзначити специфічність об’єкта 

інформаційних правовідносин, пов’язаних з антикорупційною 

діяльністю. Інформація, яка виступає об’єктом інформаційних 

правовідносин в антикорупційній сфері, характеризується такими 

особливостями:  

1) формується (створюється) фізичними особами, визначе-

ними в статті 3 Закону «Про запобігання корупції»;  

2) не є суспільним благом у прямому сенсі;  

3) має цінність для антикорупційних органів та необхідна їм 

для виконання повноважень;  

4) завжди виступає предметом інформаційного моніторингу 

в антикорупційній діяльності;  

5) є підставою реалізації прав та обов’язків суб’єктів з 

протидії корупції. 

Повертаючись до складової характеристики інформаційних 

правовідносин, що виникають в сфері антикорупційної 

діяльності, розглянемо права та обов’язки суб’єктів даних 

правовідносин, які й складають останній їх елемент – зміст 

правовідносин.  

Інформаційна норма та суб’єктивне інформаційне право 

тісно взаємопов’язані. Не можна відносити до інформаційних 

правовідносини, в яких дії (факти) учасників відносин не 

регламентовані нормою інформаційного права. Виділяє три 

основні елементи, що характеризують внутрішню структуру 

суб’єктивних інформаційних прав: 1) суб’єкт правовідносин 

повинен мати можливість виконувати юридично та фактично 

значущі дії (право на власні дії); 2) мати право вимагати від інших 

учасників правовідносин виконання їхніх обов’язків (право на 

чужі дії); 3) суб’єкт правовідносин повинен мати право на захист 

(у випадку порушення суб’єктивного інформаційного права або 

невиконання іншим суб’єктом правовідносин свого обов’язку) 

шляхом звернення до державно-примусових органів  
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У нашому випадку інформаційні права органів, які 

здійснюють антикорупційну діяльність здебільшого носять 

характер права вимоги. Зокрема, таку диспозицію містять пункти 

1, 2 частини 2 статті 13 Закону «Про запобігання корупції» , 

згідно з яким Національне агентство з питань запобігання 

корупції з метою проведення перевірки має право доступу до 

документів та інших матеріалів; право вимагати інформацію та 

документи для виконання своїх повноважень;  в межах закону 

отримувати письмові пояснення від службових та посадових 

органів місцевого самоврядування та державної влади. 

Поділяючи теоретико-правовий підхід до розуміння змісту 

інформаційних правовідносин, який складається з прав та 

обов’язків, слід зазначити про особливий характер прав антико-

рупційних органів як спеціальних учасників інформаційних 

відносин, пов’язаних з антикорупційною діяльністю. Оскільки 

вони характеризуються не тільки правом вимоги, але й 

державним примусом та організованістю зі сторони держави.  

Окремо заслуговує на увагу питання обов’язків антикоруп-

ційних органів. Варто наголосити, що не всі нормативні акти, що 

регламентують діяльність суб’єктів протидії корупції, розмело-

вують коло повноважень цих органів на права та обов’язки. 

Зокрема, перелік обов’язків Національного агентства з питань 

запобігання корупції законодавець сформулював у статті 11 

Закону «Про запобігання корупції» під узагальненою назвою  

«повноваження».  

Слід зазначити, що термін «повноваження» на законодав-

чому рівні розглядається як закріплені за відповідним органом 

влади конкретні права та обов’язки (включаючи обов’язок нести 

відповідальність за невиконання повноважень (юрисдикційні 

обов’язки). Визначений обсяг повноважень вважається «компе-

тенцією» . Аналогічне розуміння повноважень пропонується і в 

науковій літературі. 

За таких обставин визначення прав та обов’язків під 

виглядом єдиної статті в якості повноважень є спірним, оскільки 

дефініція «повноваження» включає в себе не лише обов’язки, але 
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й права. Права – це певні можливості суб’єкта, за невиконання ж 

обов’язків наступає відповідальність. 

У системі інформаційних правовідносин, що пов’язані з 

антикорупційною діяльністю, реалізація антикорупційними 

органами своїх прав (зокрема, таких, як: перевірка достовірності 

джерел доходів, видатків суб’єктів декларування; доступ до баз 

даних тощо) одночасно покладає на них обов’язок зберігати в 

таємниці зібрану інформацію під час реалізації таких повно-

важень.  

Як підставу виникнення антикорупційних інформаційно-

правових відносин можна віднести обов’язки органів влади та 

місцевого самоврядування звітувати перед антикорупційними 

органами про виконання антикорупційних цілей, програм та 

повідомляти про корупційні ризики і факти.  

Таким чином, слід констатувати, що права та обов’язки 

суб’єктів інформаційних правовідносин, пов’язаних з антикоруп-

ційною діяльністю, взаємопов’язані. Сформована на сьогодні 

система нормативних прав та обов’язків суб’єктів антикорупцій-

них інформаційних правовідносин становить зміст інформаційно-

правових відносин, пов’язаних з антикорупційною діяльністю. 
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Президента України від 12 січ. 2015 р. №5/2015. Офіц. вісн. 
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7.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Закон 

України від 27 березня 2014 № 1170-VII. Офіц. вісн. України. 

2014. 29 квітня 2014 р. №33. С.7. ст.874 

8 .Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки. Закон України 
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УДК 334.01    Економічні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Білик В.В. 

д.е.н., доц., доцент кафедри педагогічних наук,  

освітнього і соціокультурного менеджменту  

Голяк В.В. 

магістр кафедри педагогічних наук,  

освітнього і соціокультурного менеджменту 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Сучасна ситуація в професійній освіті багато в чому визнача-

ється динамікою ринку праці та пов'язаним з ним ринком освітніх 

послуг. Під освітньої послугою в сфері освіти розуміється 

надання можливості отримання освіти, що підвищує вартість 

робочої сили споживача цієї послуги і поліпшує його конкуренто-

спроможність на ринку праці. 

З ростом рівня нестабільності умов діяльності зростає 

потреба організацій у орієнтації на стратегічне управління. І якщо 

в цілому під управлінням освітнім закладом розуміється 

діяльність по створенню сприятливих зовнішніх і внутрішньо 

організаційних умов для ефективної спільної діяльності людей в 

даній організації, що передбачає забезпечення організованості 

(згуртованості, скоординованості, інтеграції, консолідації) і 

цілеспрямованості (цілеспрямованості) спільної діяльності, то 

управління стратегічне – це діяльність з розробки та реалізації 

стратегії, пов'язана з постановкою перспективних цілей і завдань 

організації та підтриманням системи взаємовідносин між органі-

зацією та її зовнішнім оточенням, а здатність до стратегічного 

управління, як зазначає М.М. Торган [1, с.116.], передбачає 

наявність п'яти умінь:  

- моделювання ситуації;  

- виявлення необхідності змін;  
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- розробка стратегії змін;  

- використання в ході змін надійних методів;  

- реалізація стратегічного задуму.  

Ці вміння в повній мірі повинні проявитися при розробці 

такого стратегічного документа, як програма розвитку освітньої 

установи. 

Розвиток закладу вищої освіти закладу передбачає перехід 

його в новий стан. Цей перехід здійснюється за допомогою 

вибору та реалізації пріоритетних напрямів розвитку. З одного 

боку вони уточнюють і конкретизують стратегію освітнього 

закладу, з іншого – визначають і забезпечують умови виживання 

закладу вищої освіти в ситуації обмеженості ресурсів і в боротьбі 

з конкурентами. 

Одним з етапів стратегічного управління є формування 

стратегічних цілей, які в більшості випадків представляють якісні 

установки на успіх і конкурентоспроможність освітньої 

організації, які орієнтовані на потреби споживачів освітніх 

послуг. При формуванні цілей закладів вищої освіти особливо 

важким є об'єднання в них інтересів усіх суб'єктів впливу: 

адміністрації ЗВО, науково-педагогічних працівників та студентів 

як споживачів освітніх послуг. 

Цілі – це результати, а стратегія означає їх досягнення. 

Стратегія закладів вищої освіти, як правило, складається із: 

− обдуманих цілеспрямованих дій. 

- реакції на непередбачені події [2, с.182]. 

Таким чином, стратегія закладу вищої освіти складається із 

запланованих дій і необхідних поправок у випадку непередба-

чених обставин. Завдання складання стратегії включає в себе 

розробку плану дій або визначеної стратегії і їх адаптація до змін. 

Про необхідність розробки стратегії розвитку закладу вищої 

освіти свідчить і різноманіття підходів до визначення самого 

поняття «розвиток». У табл. 1.представлені найбільш поширені 

визначення поняття «розвиток освітньої організації». 

Процес розвитку освітньої установи повинен бути орієнтова-

ний на досягнення двох взаємодоповнюючих цілей: підвищення 
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конкурентоспроможності освітнього закладу та його дотримання 

обраної стратегії. 
 

Таблиця 1. 

Зміст поняття «розвиток освітньої організації» в залежності від видів 

розвитку 
Вид розвитку Содержание понятия «розвиток освітньої організації» 

Еволюційний  Підтримка вже досягнутого певного рівня соціально-

економічного розвитку. 

Стабільний Вся увага сфокусована на вже існуючих напрямках 

установи 

Революційний  Односпрямована та одночасна зміна ключових сегментів 

діяльності (наприклад, перехід на систему дистанційного 

навчання) 

Інтенсивний  Зміна ресурсного потенціалу за рахунок застосування більш 

ефективних засобів праці та освітніх технологій 

Стійкий  Коли кількісні та якісні середні значення показників 

діяльності стабільно (протягом тривалого часу) 

перевищують середньогалузеві 

Екстенсивний  Змінюються тільки кількісні значення техніко-економічних 

показників діяльності 

Виживання  Стан кризи закладу освіти 

Інноваційний  Розробка і впровадження нововведень. Формування попиту 

на принципово нові послуги. Розвиток інноваційного 

потенціалу 

Складено автором 
 

Проаналізувавши наведені у табл. 1 визначення, можна 

виявити, що розвиток – це свого роду зміна стану та перехід з 

одного стану в інший, які вважається більш доцільним для 

продовження подальшої освітньої діяльності освітнього закладу. 

Література:  

1. Торган М.М. Специфіка управлінської діяльності в освіті / 

М.М. Торган // Педагогічні науки. – 2010. – № 53. – С. 115-117. 

2. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта 

керівника / Олександра Іванівна Мармаза. – Х. : Видав. група 

"Основа", 2007. – 448 с.. 

3. Зелінський С. С. Концепція інформаційно-освітнього сере-

довища в процесі інформатизації системи вищої професійної 
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Економічні науки 
 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТК УКРАЇНИ 
 

Городецька А. Є., 

Козак В. Ю., 

студентки Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

Керівник: Булат Г. В. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування 

Постановка проблеми. Діяльність та функціонування 

держави не можливе без наявності фінансових ресурсів, рівень 

яких є важливим для забезпечення соціально-економічного роз-

витку країни. Саме бюджетна політика і є одним із ефективних 

інструментів впливу держави на соціально-економічні процеси, 

що в ній відбуваються. Враховуючи посилення євро інтеграцій-

них процесів та нестабільний і тяжкий сучасний економічний та 

політичний стан країни, особливої уваги потребує дослідження як 

теоретичних, так і практичних аспектів формування нових підхо-

дів до управління бюджетним процесом та реалізації бюджетної 

політики України, які б відповідали європейським стандартам. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у сферу 

досліджень бюджетної політики зробили такі вітчизняні науковці, 

як: Азаров М. Я., Мельник О., Чугунов І. Я. та ін.. 
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Виклад основного матеріалу. Багатоплановість та склад-

ність проблем формування ефективної бюджетної політики 

України обумовлена широким спектром питань, серед яких 

головне місце посідає визначення завдань та пріоритетів розвит-

ку, які б відповідали реальним потребам суспільства та впливали 

на ступінь ефективності державного регулювання соціально-

економічних процесів [3, с. 7]. 

Реалізація бюджетної політики здійснюється за допомогою 

бюджетного механізму, під яким ми розуміємо систему інстру-

ментів, методів, засобів, які здійснюють формування грошових 

коштів держави, забезпечують процес розподілу (перерозподілу) 

фінансових ресурсів, функціонування бюджетної системи з ме-

тою вирішення соціально-економічних проблем і створення 

сприятливих умов для розвитку суспільства. Основними інстру-

менти бюджетного механізму, а саме: суб’єкти бюджетного про-

цесу, бюджетні плани, бюджетні норми і нормативи, доходи 

бюджету, видатки бюджету, бюджетні санкції, бюджетний конт-

роль, міжбюджетний баланс, автоматизація бюджетного процесу 

тощо [3, с. 17]. 

 Тобто за допомогою бюджету здійснюється перерозподіл 

ВВП з метою забезпечення соціальної рівності, створення сприят-

ливого соціального клімату в державі. За допомогою бюджетних 

планів відбувається визначення альтернативних методів 

вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку 

держави, а бюджетне планування виступає важливим інструмен-

том підвищення ефективності витрачання коштів бюджету на всі 

складові соціального та економічного розвитку країни. При цьому 

бюджетні норми та нормативи визначають гарантований мінімум 

витрат на соціально-економічний розвиток в розрахунку на душу 

населення які забезпечують рівні права для всього населення в 

отриманні певного набору освітніх, медичних, культурних послуг 

тощо. Тобто, від доходів держави залежить соціально-економіч-

ний розвиток країни та рівень життя населення. 

Використовуючи видатки бюджету держава впливає на 

загальний рівень доходів і життя населення та відображає 
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перерозподільні процеси в країні. Ефективність державних витрат 

забезпечується в тому випадку, коли вони стимулюють еконо-

мічне зростання, покращують формування сукупного попиту і 

споживання. Ефективному та раціональному фінансуванню 

суспільних потреб сприяє бюджетний контроль, за допомогою 

якого можна виявити та попередити порушення у бюджетному 

механізмі щодо цільового використання бюджетних коштів. Він 

сприяє зростанню доходів бюджету та ефективному їх викорис-

танню, виступає найважливішою умовою соціально-економічного 

розвитку та дає змогу вплинути на захищеність соціальних 

інтересів суспільства. У разі виявлення бюджетних порушень 

щодо використання бюджетних коштів на соціальну сферу 

застосовуються різного роду бюджетні санкції за порушення при 

використанні бюджетних коштів та при нерівномірному розподілі 

коштів між бюджетами одного рівня.  

За допомогою міжбюджетного балансу забезпечується 

вирівнювання нерівностей між адміністративно-територіальними 

одиницями, створення умов для соціального розвитку територі-

альних громад і підвищення рівня суспільних благ. При цьому 

основним інструментом міжбюджетного вирівнювання є міжбюд-

жетні трансферти, видами яких є дотація вирівнювання, субвен-

ції, кошти, що передаються від одного бюджету до іншого, 

додаткові дотації. Також слід зазначити, що більш раціональному 

розподілу бюджетних коштів при забезпеченні міжбюджетного 

балансу і взагалі за цільовим використанням коштів державного 

бюджету сприятиме покращення автоматизації бюджетного 

процесу. ЇЇ удосконалення повинно супроводжуватись сучасним 

програмним забезпеченням в інтерактивному режимі та сприяти 

контролю за ефективним використанням бюджетних коштів 

соціального призначення [5]. Таким чином, за допомогою інстру-

ментів бюджетного механізму здійснюється розподіл та викорис-

тання бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток 

країни. 

 Протягом останніх років бюджетна політика України 

зазнала істотних змін під впливом політичних та організаційних 
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чинників, при цьому її розвиток не завжди супроводжувався 

стабільністю й послідовністю. Під дією багатьох негативних 

чинників сучасна бюджетна політика зіткнулася з такими 

проблемами, як: недосконалість нормативно-правової бази 

системи державного управління, неефективні видатки, слабкий 

фінансовий менеджмент й управління державним боргом [2]. 

Однією із головних проблем у сфері забезпечення ефективності 

бюджетної політики є недосконалість розвитку державних 

фінансів, про що свідчать макроекономічні показники України за 

останніх років 2015-2019 років, наведені у табл.1 [1, с. 284]. 
 

Таблиця 1.  

Основні макроекономічні показники в Україні 2015-2019 рр. 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Рівень ВВП, млрд. грн. 979,0 2 383,2 2983,0 3915,3 3974,6 

Рівень інфляції, % 43.30 12.40 13.70 9.80 4.10 

Рівень безробіття, % 9,5% 9,7% 9,9% 9,1% 8,6% 

Мінімальна заробітна 

плата, грн. 
1378 1600 3200 3723 4173 

Доходи державного 

бюджету, млн. грн. 
54841,5 72848,2 68793,6 84846,5 98571,7 

Видатки державного 

бюджету, млн. грн. 
95884,0 95860,5 119317,8 142516,7 139440,9 

Дефіцит бюджету, млн. 

грн. 
-45167,5 -70130,2 -47849,6 -59247,9 -78049,5 

Зовнішній борг 

України, млн. дол. 

США 

118 729,0 113 518,0 116 578,0 114 710,0 121739,0 

*Примітка: складено автором на основі [4]. 

 

Отже, проаналізувавши основні макроекономічні показники 

в Україні, ми  бачимо із даних, наведених у табл.1, попри постій-

не зростання доходів державного бюджету, економіці України не 

вдається вдало та ефективно розпоряджатися бюджетними кош-

тами для подолання ряду проблем, наприклад з кожним наступ-

ним роком зростає дефіцит бюджету та зовнішній борг України, 

що є свідченням марнотратства уряду, чинником макрофінансової 

нестабільності та підвищення ризику економічної діяльності 
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держави. Зростання бюджетного дефіциту спричиняє посилення 

інфляційних процесів у суспільстві, кризу державних фінансів, 

грошової системи, зростання диференціації в доходах. Дефіцит 

бюджету є причиною зниження ефективності податкової системи, 

послаблення стимулів до праці, підриву впевненості членів суспі-

льства у майбутньому. Проте, з іншого боку з 2015 року, уряд 

України почав проводити жорстку бюджетно-податкову політику, 

спрямовану перш за все на консолідацію видатків та подолання 

дисбалансів у системі державних фінансів. Із перших кроків 

реформ було досягнуто відчутних позитивних зрушень. Зокрема, 

відбулось збільшення рівня ВВП, також значно зросла мінімальна 

заробітна плата, якщо у 2015 році вона становила 1378 грн., то у 

2019 році 4173 грн. Також позитивним є те, що значно скоротився 

рівень інфляції, а також зрушення в зменшені безробіття. 

Отже, важливим завданням бюджетної політики як ефектив-

ного інструменту соціально-економічного розвитку України є 

гармонізація структури доходної та видаткової частин бюджету. 

Адже, Україна сьогодні інтегрується в Європейський простір, 

тому бюджетний механізм країн Єврозони полягає у застосуванні 

нормативних показників щодо відсоткового значення величини 

бюджетного дефіциту та державного боргу до ВВП, відповідаль-

ності (санкцій) за порушення встановлених стандартів та 

нормативів, розробці програм та прогнозних показників стабіль-

ного розвитку показників бюджету. Тому стабільний розвиток 

економіки України за рахунок дії інструментів бюджетної 

політики є однією з умов досягнення рівня розвитку оєвропейсь-

ких країни. Цьому має сприяти бюджетна стратегія держави, яка є 

фактором забезпечення економічного зростання. 
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Питання мотивації людської діяльності є фундаментальним 

питанням філософії, психології та інших гуманітарних наук. 

Знати мотиви людської діяльності, знати те, що спонукає людину 

діяти – це відповідно знати причини становлення людини, 

причини розвитку інтерсуб’єктивних відносин, закономірності 

формування соціальних груп та закони суспільства в цілому. В 

такому аспекті, дослідивши фундаментальні мотиви діяльності 

людини, можна вивчати відповідно причини минулих історичних 

подій та прогнозувати можливі шляхи розвитку того чи іншого 

суспільств в майбутньому.    

Що ж насправді мотивує людину діяти та здійснювати 

вчинки? Що спонукає людину приймати ті чи інші рішення? Що є 

в основі законів і закономірностей розвитку малих та великих 

суспільних груп? Безумовно, що вирішення цих питань є 
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важливим проблемним полем пошуку у психології та філософії.  

На наш погляд, таким фундаментальним мотивом жит-

тєдіяльності як окремої людини так і малих і великих 

суспільних груп є цінності – матеріальні та духовні. Вони безу-

мовно перебувають у системному зв’язку та взаємокорелюють 

одні одних. Але слід мати на увазі, що співвідношення матері-

альних і духовних цінностей у формуванні мотивів людської дії – 

це не тільки теоретично обґрунтовані та логічно доведені 

найбільш оптимальні способи людської взаємодії та блага, але й 

реальні життєві потреби людини. «Цінним» та «цінністю» для тієї 

чи іншої людини може бути тільки той об’єкт, який реально 

задовольняє життєві потреби людини матеріального чи 

духовного характеру.  

Тобто «чистих» цінностей не буває, оскільки вони завжди 

«прив’язані» по-перше до людини (тому вони є антропоцент-

ричними), а по-друге цінності завжди «прив’язані» до життєвих 

умов людини (тому вони є історичними). «Неантропоцент-

ричних» та «позаісторичних» цінностей не буває, оскільки вони 

завжди орієнтовані на людину та на подолання життєвих та 

історичних викликів, що завжди існують перед людиною та 

спільнотою. Саме ці виклики актуалізують ті чи інші матеріальні 

чи духовні цінності в той чи інший час, а тому історія та 

історична пам’ять мають аксіологічний вимір [1, с. 21].  

Цінностями стають ті об’єкти індивідуального, суспільного 

та природного буття, які мають практичне значення для людини, 

для підтримки її життя та відносин. Тобто в основі походження 

цінностей є не розум, не теоретичні схеми аксіології, а сама 

природа людини. Тому будь-яка аксіологія переважно веде мову 

саме про «життєві цінності» [2, с. 215].  

Саме у залежності від природи людини (а не інших істот), 

саме у залежності від життєвих та історичних обставин форму-

ються матеріальні і духовні цінності, які є фундаментальними 

мотивами людської життєдіяльності. Важко знайти більш 

ґрунтовні мотиви людської діяльності ніж цінності. На наш 

погляд, які б мотиви чи спонуки діяльності людини не були 
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названі в тих чи інших наукових дослідженнях – їх всіх можна 

редукувати до матеріальних чи духовних цінностей. Наприклад, 

М. Дойчик вважає ідею гідності – основним мотивом діяльності 

людини [3, с. 6], але «гідність», чи «ідея гідності» – це духовна 

цінність. В. Будз стверджує про те, що власність і свобода є 

чинниками людської поведінки [4, с. 53], але відповідно це 

матеріальні (власність) і духовні (свобода) цінності.  

В такому аспекті більшість із цінностей, які мотивували, 

мотивують та будуть в майбутньому мотивувати діяльність як 

окремої людини так і малих і великих суспільних груп є тотож-

ними, бо як вважає І. Гоян, саме цінності є в основі прийняття 

більшості моральних і правових рішень [5, с. 75]. Крім того, 

системи цінностей суттєво структурують ідентичність особис-

тості [6, с. 87], є в основі будь-якого діалогу, зокрема української 

та європейської спільнот [7, с. 40] та виступають детермінантами 

моральної активності особистості в цілому  [8, с. 56]. Саме в 

такому аспекті цінності можна назвати фундаментальними 

мотивами діяльності людини та будь-якої спільноти взагалі. 
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Вступ. Сім’я завжди і всюди була високо розцінена, але по 

різному. В нас в Україні і в стародвні часи, і до тепер сім’я 

вважається божим даром, всі один одного поважають та відно-

сяться з трепетом та любов’ю. Але в стародавньому Римі все було 

не зовсцм так. 

 Мета цієї роботи полягає в тому, щоб розрізняти види, 

стосунки, шлюби стародавнього Риму, бо надзвичайно важливим 

є те, що відбувалося та відбувається в такій країні, де було запо-

чатковане право, та багато всього з цим пов’язане. Напевно не 

кожен зрозуміє важливість цього, але студенти, ректора, викла-

дачі юридичних навчальних закладів вбачають в цьому інтерес. 
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В Римі термін “сім’я” означає об’днання осіб , яка засновано 

на шлюбі чи кровному споріднені пов’заних спільністю побуту та 

взаємодопомогою. Давньоримська сім’я несла на собі відбіток 

родового ладу. Вона будувалася за принципами підпорядкування 

влади головою сімейства. Тобто, так, як в шлюб  вступати тільки  

громадяни Риму, то все інше населення законно це зробити не 

могло. Існували деякі види таких шлюбів, що є не мало цікавими 

фактами, наприклад шлюб “конкубінат”, це такий шлюб в яких 

діти не мали ніякого статусу, не мали права на аліменти і навіть 

не могли ставати спадкоємцями.  

Римська сім’я була підвластна домовладиці, це безумовно 

чоловік, який керував всім. Зазвичай це старший чоловік у родині, 

навіть не той, котрий вступив до шлюбу. Існувало два види сім’ї: 

агнатська та когнатська. Агнатська - сім’я заснована на 

юридичній владі домовладики над дітьми, онуками чи 

правнуками по лінії чоловіка. Когнатська- заснована на кровному 

спорідненні. 

Як я вже згадувала вище, в Римі також два види шлюбу, 

тобто один з них законний, а інший шлюб, який укладався між 

перегринами або іншими вільними жителями, які не мали права 

вступати в шлюб. Якщо говорити про законний шлюб, то був 

шлюб з чоловічой владою та без чоловічої влади.  

У шлюбі з чоловічою владою, який називався cum manu 

жінка повністю залежала від чоловіка або домовладики, а в 

шлюбі без такої влади тобто sine manu навпаки, вона може бути 

вільною особою.  

Також не мало цікавим є факт бездітності в стародавньому 

Римі. Для чоловіків бездітність являлась за наявністю однієї ди-

тини, для жінки - трьох дітей, а для вільновідпущених - від чоти-

рьох дітей. Ще були певні обряди та умови для вступу в шлюб, 

наприклад згода обох наречених чи наявність права на шлюб, або 

ж додержання року жалоби ( це коли жінка після смерті чоловіка 

не має права вступати до шлюбу протягом одного року). 

Неодмінними якостями суб’єкта права, які надавали йому 

можливість брати участь у сімейних правовідносинах були: 
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сімейна діжздатність та сімейна правозатність. Спеціального 

поняття правоздатності у творах римських юристів ми не зустрі-

чаємо, але в окремі фрагменти праць  свідчать, що під ним римля-

ни розуміли властивості осіб бути носіями прав та обов’язкув. У 

нашому випадку, сімейна правоздатність означає здатність 

фізичних осіб бути носіями сімейних прав та сімейних бовязків     

Висновок. Отже з цього всього можна зробити висновок, що  

в різних країнах совсім різні відносини в сім’ях. Так і у Римі дуже 

цікаві та нові для мене стосунки в родині та між чоловіком і 

жінкою. Напевно не кожна українська жінка змогла б погодитися 

на такий шлюб. 
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 1. Дождев Д.В. Римское частное право. - М.: Изд. группа 

ИНФРАМ-НОРМА, 1996. - С.168-278. 

2. Косарев А.И. Римское право. - М.: Юрид. лит., 1986. - С. 

105. 3. Кройтор В.А., Слипченко С.А., Смогуров О.В., Шишка 
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3.ПідопригораО.А. Основи римського приватного права. -
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______________________________________________________ 

УДК 608   Прикладные науки. Общие вопросы 

 

ЗАДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ ECDC 

 

Деревянко И.И. 

Студентка факультета компьютерных наук 

Харьковского Национального университета 

Радиоэлектроники 

г.Харьков, Украина 

31 декабря 2019 года Всемирная Организация Здравоохра-

нения (ВОЗ) была проинформирована об обнаружении 

пневмонии, вызванной новым короновирусом, который впервые 

был найден среди людей. Это произошло в г.Ухань, Китай. Уже 

30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию 

международного значения в связи с пандемией COVID 19. 

Большие объемы информации, полученные в результате 

ПЦР тестирования, позволяют оценивать ситуацию и вовремя 

принимать необходимые меры.  

В данной работе были исследованы выборки данных, 

состоящие из еженедельных отчетов о ситуации с COVID-19 (как 

во всем мире, так и в ЕС и Великобритании).  

Ежедневно с 6:00 до 10:00 по центральноевропейскому 

времени группа эпидемиологов просматривает до 500 соответст-

вующих источников для сбора последних данных. ECDC полу-

чает регулярные обновления от стран ЕС / ЕЭЗ через Систему 

раннего предупреждения и реагирования (EWRS), Европейскую 

систему наблюдения (TESSy), ВОЗ и обменивается электронной 

почтой с другими международными заинтересованными сторо-

нами. Эта информация дополняется ежедневным скринингом 

источников для сбора данных о COVID-19 из 196 стран. Сюда 

входят веб-сайты министерств здравоохранения, веб-сайты 

институтов общественного здравоохранения, веб-сайты других 

национальных органов, веб-сайты ВОЗ и ситуационные отчеты 

ВОЗ. Кроме того, ECDC проверяет учетные записи в социальных 
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сетях, поддерживаемые национальными властями, например, 

Twitter, Facebook, YouTube или Telegram, поддерживаемые 

министерствами здравоохранения и другими официальными 

источниками.  

Еженедельные данные доступны в виде загружаемых файлов 

в следующих форматах: XLSX, CSV, JSON и XML. [2] 

Выборка содержит следующие данные: дата, число подтвер-

жденных случаев заболевания COVID-19, число летальных 

исходов, данные по странам и территориям. Для анализа вышепе-

речисленных данных в работе использовалась библиотека Pandas 

DataFrame. Данные были очищены от выбросов и подготовлены к 

анализу. [1] 

Рассмотрим исходную таблицу данных. 

 

 
 

Для дальнейшего анализа из выборки были выделены 

данные ECDS по Украине и построены диаграммы зависи-

мостей количества случаев заболевания COVID-19 от месяца и 

количество летальных исходов в зависимости от месяца на 

территории Украины.  

Первичный анализ данных показал, что общая заболевае-

мость в Украине увеличивается к концу года. Это обусловлено 

реакцией организма на сезонные изменения, что повлекло за 

собой наивысший показатель смертности в ноябре 2020 года. 
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Для сравнительного анализа были рассмотрены данные, 

собранные в аналогичный период по Испании (страна с сопоста-

вимым числом населения по сравнению с Украиной).   
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Были получены следующие результаты. 

 

 
 

 
Таким образом, число случаев заболевания на 100000 

человек в Украине составляет 111.08950 человек, в то время как в 

Испании 171.126977 человек;  максимальный прирост числа 

заболевших за неделю также значительно отличается: в Украине 

– 29272 человек, в Испании – 55019 человек. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы 

дальнейшего анализа и корректировки мер по борьбе с COVID-19. 

Література:  

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни "Аналіз даних" для студентів підготовки 

бакалавра, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізація 

"Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. 

Гороховатський. – Харків, 2017. – 135 с.   
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2. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-

todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide 

3. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, 

NumPy, and IPython 2nd Edition 

______________________________________________________ 

УДК 657      Економічні науки 

 

DIGITAL-МАРКЕТИНГ 

 

Довмат М.І.,  

магістрантка кафедри маркетингу 

Національний університет водного  

господарства та природокористування,  

м. Рівне, Україна 

Світ змінюється дуже швидко: старе замінюється новим, 

ніщо не стоїть на місці. Це стосується і просування бізнесу в 

мережі Інтернет. Раніше для залучення клієнтів з інтернету 

цілком вистачало SEO, з часом на допомогу SEO прийшов 

інтернет-маркетинг. Зараз використання прийомів лише інтернет-

маркетингу не залучає достатню кількість споживачів і настала 

нова ера – digital-маркетингу. 

Digital маркетинг – це набір маркетингових активностей з 

використанням різних цифрових тактик, інструментів і каналів 

зв'язку для спілкування з цільовою аудиторією там, де потенційні 

клієнти проводять більшу частину свого часу – в мережі Інтернет. 

Існує низка тактик і інструментів, що відносяться до поняття 

цифрового маркетингу. Це і сам веб-сайт компанії і канали 

Діджитал маркетингу (онлайн-канали просування і залучення 

клієнтів: SEO, онлайн реклама, email-маркетинг, воронка 

продажів, контент маркетинг, тізерна реклама, SMM і т.д.) 

Бізнес, який використовує різні канали digital маркетингу має 

можливість взаємодіяти з цільовою аудиторією більш ефективно і 

своєчасно, тим самим постійно підвищуючи кількість нових 

клієнтів і лояльність аудиторії до бренду. 
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Діджитал- та інтернет-маркетинг – схожі поняття. Інтернет-

маркетинг – це канали просування послуг і продуктів, залучення 

та утримання клієнтів, які використовують тільки інтернет. Сюди 

входять SEO/SEM, SMM (маркетинг у соціальних мережах), 

інтернет-реклама тощо. 

Діджитал, або цифровий маркетинг – комплексний підхід, 

що охоплює всі онлайн- та офлайн-канали (QR-коди на листівках, 

IoT, інтерактивні екрани, POS-термінали тощо). Розвиток техно-

логій і боротьба за клієнтів виводить цифровий маркетинг на 

новий рівень. Компанії, які стають першопрохідцями і впровад-

жують абсолютно нові підходи до просування, займають ще 

порожні рекламні ніші. 

Перевагами digital-маркетингу є: 

• Налагодження взаємодії з більш широкою цільовою 

аудиторією 

• Донесення інформації до більшого числа потенційних 

клієнтів за короткі терміни 

• Більш потужний вплив на аудиторію 

• Підвищення впізнаваності бренду і лояльності до нього з 

боку клієнтів 

• Прозорість вимірювання результатів маркетингової кампа-

нії і можливість вносити коригування в режимі реального часу 

• Менші фінансові витрати в порівнянні з традиційною 

рекламою. 

Цифровий маркетинг відносять до реклами, яка поширю-

ється за допомогою цифрових каналів (пошукові системи, сайти, 

соціальні мережі, електронна пошта і мобільні додатки).  До 

найбільш поширених видів цифроаого маркетингу відносяться: 

1) Пошукова оптимізація (SEO) - це процес оптимізації сай-

ту, необхідний для підняття його позицій на сторінках результатів 

пошуку та збільшення обсягу органічного (або безкоштовного) 

трафіку. 

SEO включає наступні дії: оптимізація сторінок; зовнішня 

оптимізація; технічна оптимізація. 

Стратегія просування і подальша робота над кожним сайтом 
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розробляються індивідуально, так як для лендінгів, візиток та 

інтернет-магазинів використовуються різні підходи. 

2) Контент-маркетинг (Content marketing) – створення 

інформативного, корисного контенту з метою підвищення 

впізнаваності бренду, зростання трафіку, залучення потенційних 

клієнтів. Одна з найбільш важливих частин контент-маркетингу - 

показати користувачам головну «цінність» товару або послуги. 

Незалежно від того, чи контент є безкоштовним або ж платним, 

користувач повинен отримати дійсно корисну інформацію, яка 

спонукає його стати клієнтом компанії. 

3) Social media marketing (SMM) – це залучення трафіку і 

збільшення впізнаваності бренду шляхом залучення людей в 

дискусії і взаємодії онлайн. Найбільш популярними платформами 

є Facebook, Instagram, YouTube. Існують і інші, але їх підбирають 

в залежності від інтересів ЦА. 

Оскільки маркетинг в соціальних мережах передбачає 

активну участь аудиторії, він став популярним способом 

залучення уваги. Він ефективний як для маловідомих і невеликих 

компаній, так і для великих, що мають певну репутацію. Це 

найпопулярніша інформаційне середовище для маркетологів B2C, 

при цьому вона також завойовує позиції в сфері B2B. 

Ефективність SMM можна відстежувати за допомогою 

різних метрик. Вбудованих в соцмережі не завжди достатньо, 

тому в додаток до них використовують сервіси для оцінки 

динаміки передплатників, зворотного зв'язку, охоплення, конвер-

сії та багато іншого. Після аналізу даних можна побачити, чи 

ефективний конкретний тип взаємодії або ж його потрібно 

змінити. Метрики також показують реакцію користувачів на 

публікації: лайки, коментарі, репости, переходи на сайт за 

посиланнями. 

Багато брендів використовують цифровий маркетинг у 

соціальних мережах, щоб почати діалог з аудиторією, при цьому 

не вказуючи явно, що основна мета спілкування – перетворення 

потенційних клієнтів у покупців. Такий метод комунікації 

використовують з кількох причин. Це може бути орієнтація на 



 

111 

дорослу аудиторію або просування товарів і послуг, не придатних 

для імпульсивних покупок. 

4) Контекстна реклама або реклама з оплатою за клік (PPC) 

зазвичай відноситься до «платних результатів» у верхній або 

бічній частині результатів пошуку (SERP). Така реклама 

оплачується тільки тоді, коли на оголошення натиснули. Можна 

налаштувати показ оголошень PPC при введенні певних 

ключових запитів, створюючи оголошення, орієнтовані на 

конкретну аудиторію. 

До PPC-каналів відеосяться: Google Ads; платні оголошення 

на Facebook; платні оголошення на Instagram; рекламні 

повідомлення на LinkedIn. 

За допомогою статистики можна дізнатися, які оголошення 

приносять дохід, а які - збитки, щоб вчасно прибрати останні і 

уникнути розтрати бюджету. 

5) Партнерський digital-маркетинг - одна з ранніх стратегій, 

яку використовували для отримання пасивного доходу. 

Концепція насправді досить проста - це просування продуктів або 

послуг інших компаній в обмін за плату. 

6) Нативна реклама – це замаскований Діджитал-маркетинг. 

Такі оголошення природно вписуються в навколишній контент, 

тому при їх перегляді у відвідувачів не включається так звана 

банерна сліпота і рекламні повідомлення не викликають 

негативних емоцій. На відміну від природної, нативна реклама 

виглядає як безкорисливе повідомлення, тому до неї відносяться 

лояльніше. Існує освітня (корисні статті про товар або послугу), 

розважальна та брендована нативна реклама. Native advertising – 

це ненав'язливий спосіб спілкування з аудиторією, що підвищує 

впізнаваність бренду та при грамотному використанні збільшує 

довіру ЦА. 

7) Автоматизація маркетингу – це використання програм і 

сервісів для підтримки цифрових маркетингових рекламних 

кампаній, підвищення ефективності та актуальності реклами. Це 

оптимізація, автоматизація маркетингових завдань і робочих 

процесів. Використовуючи сервіси, можна побачити, які цифрові 
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канали працюють, а які - ні.  Всі дані відображаються в метриках, 

аналіз яких покаже, наскільки добре працює застосовувана 

стратегія. 

8) Email marketing – це використання електронної пошти для 

охоплення аудиторії. З його допомогою встановлюють довірчі 

відносини з клієнтами, утримують їх, стимулюють повторні 

продажі та повертають пасивних покупців. Email Діджитал-

маркетинг застосовують також для підвищення впізнаваності 

бренду і спілкування з кожною людиною окремо. 

9) Відео-маркетинг – це використання відеороликів для 

залучення цільової аудиторії. Більше 78% людей віддають 

перевагу відео, а ніж тексту, так як часто цікавіше подивитися, 

ніж читати опис. Існує кілька платформ для відеомаркетингу: 

YouTube, Facebook Videos, Instagram і навіть TikTok. 

Види відеоконтенту: Рекламний ролик; докладні огляди, 

порівняння продуктів; демонстрація товару / послуги і відгуки; 

інструкції по використанню; стрім і т. д. 

Що обрати рекламодавцю? – Це залежить від аудиторії і 

місця її скупчення. Одні «запалюються» після перегляду 

короткого відео, іншим необхідний детальний та корисний 

контент, на основі якого буде прийнято рішення - купувати чи ні. 

10) Вірусний маркетинг – це Діджитал-маркетинг, при якому 

споживачі передають або діляться інформацією про товари або 

послуги компанії через соціальні мережі. Сенсаційний або 

незвичайний контент привертає увагу і швидко поширюється. 

Може виражатися в будь-якій формі, наприклад, відео, пости в 

блогах, соціальних мережах, і на різну тематику (подорожі, їжа, 

краса, технології і т.д.). Результат вірусного маркетингу коротко-

часний, зі значним стрибком трафіку і різким збільшенням 

зацікавлених в бренді людей. 

11) Мобільний маркетинг – просування товарів і послуг за 

допомогою рекламних повідомлень на мобільних пристроях.  

Серед інструментів: мобільні додатки; SMS-розсилки; push-

повідомлення; реклама в додатках, іграх; QR-коди і т.д. 

Такий спосіб взаємодії з аудиторією досить ефективний, так 
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як смартфон практично завжди знаходиться поряд з користува-

чем, відповідно, реклама буде переглянута відразу ж. Повідом-

лення можна персоналізувати, а також відправляти у відповідний 

момент, наприклад, як тільки потенційний клієнт пройде повз 

заклад, прийде SMS зі знижкою на замовлення. 

Діджитал-маркетинг – це гнучкий, універсальний канал 

зв'язку з клієнтами та просування компанії. Завдяки йому можна 

достукатися і розповісти мільйонам користувачів про ваш бренд.  

Організації, які зрозуміли цю сутність бізнесу, випередять 

найближчих конкурентів на ринку. Є безліч прикладів успіху, які 

стрімко ростуть тільки завдяки їх присутності в Інтернеті. 

Amazon, Alibaba, Flipkart, Snapdeal – ці та сотні інших компаній 

стали яскравим прикладом майбутньої бізнес-концепції. 

Digital-маркетинг – це майбутнє бізнесу. Жоден сектор не 

зможе вижити або конкурувати на ринку без відповідної стратегії 

цифрового маркетингу. 
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Пандемія COVID змінила електронну комерцію в 2020 році, 

можливо, більше, ніж будь-коли в історії.  Традиційні роздрібні 

продажі зменшились, але електронна комерція продемонструвала 

вражаюче зростання на 146%. COVID пришвидшив зростання 

індустрії електронної комерції, і все більше підприємств приндну-

ються до революції в галузі електронної комерції, ніж будь-коли 

раніше. Компанії, які до цього долучились до електронної 

комерції, вже зазнали експансії, в розпал падіння традиційної 

роздрібної торгівлі. До кінця 2020 року, як очікується, глобальний 

обсяг продажів електронної комерції сягне $ 4,2 трлн. [1] 

Пандемія підкреслила явну необхідність подолання 

цифрового розриву як всередині країн, так і між ними, 

враховуючи центральну роль цифрової економіки під час кризи. 

На фоні цього проявилась велика кількість, здавалось би, 

незначних перешкод, які заважають участі дрібних виробників, 

продавців та споживачів в електронній комерції в країнах, що 

розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах. Це 

підкреслило потребу в ефективних та доступних послугах 

інформаційно-комунікаційних технологій, таких як телекомуніка-

ційні, комп'ютерні та інші ІТ-послуги та нові технології. 

Уряди країн і приватний сектор не стояли осторонь та діяли, 

забезпечуючи все необхідне для того, щоб електронна комерція 

могла допомогти полегшити деякі проблеми, викликанні 

боротьбою з вірусом. Сюди входило збільшення пропускної 

спроможності мережі, пропозиція розширених послуг передачі 

даних за невеликою ціною або взагалі без витрат, зниження або 
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скасування трансакційних витрат на цифрові платежі та мобільні 

грошові перекази, вдосконалення послуг доставки та іншої 

логістики, використання цифрових інструментів для забезпечення 

заходів та розповсюдження інформації, просування телемедичних 

послуг.  

Захист споживачів в Інтернеті - одна з проблем, яку виділила 

пандемія COVID-19. Шахрайські та оманливі практики 

встановлення ціни певними виробниками та роздрібними 

продавцями, які прагнуть заробити та отримати прибуток від 

сплеску попиту, здобули розповсюдження по всьому світу. 

Збільшення кількості невеликих пакунків, що замовляються 

безпосередньо споживачами, призвело до проблем, пов’язаних з 

дотриманням вимог правил охорони здоров'я та безпеки в 

країнах-імпортерах, а також щодо захисту здоров’я працівників, 

які беруть участь у обробці та огляді товарів. Частково, причина 

таких викликів полягає в тому, що контролюючі органи та інші 

органи, відповідальні за оцінку відповідності продукції таким 

нормам, не обов'язково оснащені для перевірки великих обсягів 

дрібних упаковок, що надходять, наприклад, через поштові та 

кур'єрські служби. 

Крім того, швидкість, з якою зростає онлайн торгівля, 

суттєво вплинула на ланцюг постачання, і тим більше внаслідок 

пандемії COVID-19. Це створює нові виклики та труднощі для 

прикордонних органів, які повинні втручатися не лише для 

перевірки, а й для збору та обміну на міжнародному рівні 

відповідної інформації та даних, що дозволяють їм визначати 

ризики, пов'язані з кожною операцією, в тому числі стосовно 

санітарних, а також фітосанітарних та технічних бар'єрів. Ці 

виклики ілюструють важливість забезпечення того, щоб члени 

СОТ базували свої правила та норми в галузі охорони здоров'я та 

безпеки на відповідних міжнародних стандартах, де це можливо, 

відповідно до Угод СОТ про санітарні та фітосанітарні норми, а 

також вказують необхідність регуляторної співпраці для 

забезпечення швидкого відстеження продукції, що є безпечною. 

[2] 
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Робота над електронною комерцією у СОТ продовжується в 

рамках багатосторонньої робочої програми з питань електронної 

комерції, де з 2017 року, обговорюється можливість прийняття 

потенційних єдиних правил щодо електронної комерції. [2]  

Обговорення питань електронної комерції в СОТ - як з точки зору 

робочої програми, так і переговорів щодо уніфікованих правил- 

може набути нового контексту з урахуванням досвіду та уроків, 

що випливають з пандемії COVID-19. Такий підхід до електрон-

ної комерції може сприяти більшій узгодженості у формуванні 

політики, забезпечити більшу визначеність доступу до ринку, 

зміцнити довіру споживачів та покращити загальний розвиток 

електронної комерції, одночасно вирішуючи проблеми та труд-

нощі, які пандемія COVID-19 виділила з точки зору електронної 

комерції. 

Наслідки пандемії COVID-19 можуть тривати довгий час, і 

електронна торгівля товарами та послугами повинна продовжува-

ти адаптуватися до нових умов. Подібний стрибок у використанні 

послуг телемереж та електронної комерції B2B та B2C також був 

зафіксований під час епідемії ГРВІ у 2002-03 роках, коли на 

світовій арені вперше з’явились такі майбутні гіганти електронної 

комерції як Alibaba та Taobao. Подібним чином COVID-19 може 

спричинити подальшу діджиталізацію суспільства та розробку 

політики й правил для регулювання Інтернет-торгівлі. 

Хоча поточна ситуація стрімко розвивається, і усі припущен-

ня, що висуваються щодо розвитку електронної комерції, можуть 

стати неактуальними в один момент, як  і сама пандемія, питання 

полягає в тому, які висновки можна зробити в контексті 

електронної комерції. 

Пандемія COVID-19 чітко дала зрозуміти, що електронна 

комерція може бути важливим інструментом / рішенням для 

споживачів під час кризи та що вона також є економічним 

фактором, в тому числі для малого бізнесу. Однак пандемія 

підкреслила не лише важливість цифрових технологій загалом, 

але й вразливі місця, що існували по всьому світу. 
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Зі змістовної сторони управління персоналом закладів вищої 

освіти має свою специфіку – це система, що включає цілий ряд 

підсистем у системі управління персоналом закладів вищої освіти 

нами виділені наступні підсистеми: 

- аналіз і планування праці працівників (аналіз і планування 

чисельності працівників; аналіз і планування трудових показ-

ників);  

- організація і нормування праці працівників (поділ і коопе-

рація праці; підбір, підготовка, підвищення кваліфікації і перепід-

готовка кадрів; розстановка кадрів, організація і обслуговування 

робочих місць; умови і безпеку праці; нормування праці: вимір 
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трудових витрат і інтенсивності праці; режими праці і відпочин-

ку; дисципліна праці);  

- управління змістом праці працівників, її якістю, трудовими 

функціями (управління освітнім процесом, включаючи формуван-

ня портфеля освітніх програм; управління у науковій діяльності; 

управління іншими видами діяльності професорсько-викладаць-

ким складом та науково-педагогічними працівниками; управління 

діяльністю допоміжних служб, роз'яснення трудових (функціо-

нальних) обов'язків);  

- управління ресурсами (оптимальність розподілу кадрових, 

фінансових, інформаційно-методологічних, матеріально-техніч-

них та ін. ресурсів);  

- мотивування та стимулювання праці (організація і 

стимулювання оплати праці);  

- контроль;  

- результативність та ефективність управління працею 

працівників ЗВО. 

У відповідності до виділених підсистем, можна сформулю-

вати відповідні функції управління персоналом закладів вищої 

освіти (рис.1).  

 

Рис. 1. Функції управління персоналом закладів вищої освіти 
 

Особливості управління персоналом закладів вищої освіти 

проявляються на всіх етапах даного управління. Так, працевлаш-

тування працівника у ЗВО здійснюється з урахуванням організа-
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ційної структури останнього, штатного розкладу, наявних кадрів і 

на основі планування потреби в персоналі (поточне і перспек-

тивне кадрове планування). [1,с.103-104];  

Реалізація управління персоналом закладів вищої освіти 

передбачає використання тих чи інших технологій і методів. 

Якщо типологізувати вживані в технологіях такого управління 

методи, то їх можна звести до: економічних, організаційно-

розпорядчих та соціально-психологічних 

Технології управління працею персоналом закладів вищої 

освіти можна аналізувати і в динаміці, наприклад, в ракурсі зміни 

концепцій трактування самого працівника ЗВО. Від методів 

управління працею працівника, що розуміється як частина 

механізму функціонування організації, коли в основі управління 

закладена сувора ієрархія, що базується на системі жорсткого 

адміністративного контролю (як це представлено в економіко-

технологічному управлінському підході), до методів управління 

більш м'яким, орієнтованим на мотивацію до праці та 

колективний контроль (як це трактується в соціально-психоло-

гічному управлінні), і, нарешті, до гуманістичного підходу, 

націленого на індивідуальність працівника і розкриття його 

творчого потенціалу, в якій управління персоналом закладів 

вищої освіти постає не в ракурсі ієрархічно вибудуваних 

відносин, а в системі, заснованої на рівноправне партнерство, в 

якому особлива роль належить самоконтролю працівника. 
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Одним із стратегічних напрямів держави є виробництво 

хліба і хлібобулочних виробів. Слід зазначити, що протягом 

останніх років спостерігаються негативні тенденції на ринку 

хлібобулочних виробів. Існує тенденція подорожчання хліба 

внаслідок зростання цін на складові інгредієнти: борошно, 

цукор, олію, яйця та підвищення цін на паливно-мастильні 

матеріали й енергоносії. Так, в 2019 році порівняно з 2018 

роком ціни на хліб зросли на 17,7%,  індекс інфляції в Україні 

становив 4,1% (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динаміка індексу споживчих цін на хліб та індексу інфляції в 

Україні, % 

Джерело: Державна служба статистики України 
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Ринок хлібобулочних виробів представлений практично 

продукцією вітчизняного виробництва. Протягом 2011-2018 

років відбувається скорочення виробництва продукції у 

натуральному вираженні і, водночас, зростання виробництва 

продукції у вартісному виразі (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Виробництво хлібобулочних виробів в Україні, тис. т 

Джерело: Державна служба статистики України 
 

Зниження виробництва хлібобулочних виробів спричине-

но зменшенням пропозиції борошна та падінням внутрішнього 

споживання продукції. 

В 2019 році у порівнянні з 2015 роком обсяг реалізації 

хлібобулочної продукції у грошовому виразі зріс на 51,4%, у 

порівнянні з 2018 роком – на 11,3%. Основними виробниками 

хлібобулочних виробів є ПАТ «Київхліб», ТОВ «ХК «Хлібні 

інвестиції», ПрАТ «Концерн «Хлібпром», ТОВ «Хлібокомбінат 

«Кулиничі», ГК «Формула смаку», ГК «Хлібодар», холдинг 

«Золотий урожай» Lauffer Group. 
 

 
Рис. 3. Сегментація виробництва хлібобулочних виробів за видами в 

2018 р. у натуральному вираженні, % 
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Хлібобулочна продукція представлена, в основному, хлібом 

із пшеничного борошна (41,8%), пшенично-житнім або житньо-

пшеничним хлібом (31,7 %) та булочними виробами (24,9%). 

Незначною часткою на ринку присутні інші види хліба (0,1-1,1%) 

(рис. 3). 

Невелика частка вітчизняних хлібобулочних виробів експор-

тується в США (рис. 4). Імпортована продукція не досягає конку-

рентних обсягів для українських виробників та поставляється на 

вітчизняний ринок, в основному, з країн Європейського Союзу. 
 

 
Рис. 4. Експорт хлібобулочних виробів, тис. т 

Джерело: Державна митна служба України 

 

Для ефективного розвитку ринку хлібобулочних виробів 

необхідно підвищити конкурентоспроможність продукції, 

розширити асортимент хлібобулочних виробів, модернізувати 

технічну базу, впровадити інноваційні технології виробництва 

продукції, що сприятимуть зниженню витрат на її вироб-

ництво. 

Література:  

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

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

2. Офіційний сайт державної митної служби України. 

URL: https://customs.gov.ua/contacts 
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АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ  КІЛЬКОСТІ ДНІВ З ОПАДАМИ В 

ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Замфірова М. С., 

аспірант 

Науковий керівник: Хохлов В. М., 

 доктор географічних наук, професор 

Одеський державний  

екологічний університет 

м. Одеса, Україна 

Кліматичні зміни, внаслідок бездумної антропогенної 

діяльності, торкнулися усіх сфер людського життя. В останні 

роки ми стали свідками жахливих наслідків надзвичайних 

природних катастроф (посухи, руйнівні тропічні урагани, 

виснажливі спеки, масштабні лісові пожежі та ін.), які забрали 

життя сотень людей та призвели до значних збитків світової 

економіки. В зв’язку з цим, актуальним є вивчення кліматичних 

змін для їх прогнозу та розроблення шляхів адаптації. З цією 

метою у даній статті проведене дослідження зміни розподілу 

кількості днів з опадами  ≥ 1 мм для 177 станцій території 

України  у зимовий період з 2021 по 2050 роки.  

В роботі використовувалися 16 симуляцій проекту CORDEX 

[1,2], що  базується на випробуваннях глобальних кліматичних 

моделей на основі сценаріїв емісії викидів парникових газів [3], де 

з чотирьох можливих сценаріїв застосовували один, а саме - 

RCP4.5. В основі дослідження розрахунок індексу RR1 (дощова 

доба) [4]. Для повноти дослідження прогнози за кліматичними 

симуляціями порівнювалися з відповідними величинами 

кліматичного кадастру України з 1961 по 1990 роки [5]. 

На рис.1 зображена кількість днів за місяць з опадами ≥ 1мм 

за даними кадастру. Як видно, звичному розподілу кількості 

вологих днів, що властивий для нашої країни в зимовий період, 

характерні  максимальні  значення  повторюваності  на  заході  
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Рис.1 – Кількість днів за місяць з опадами ≥ 1мм за даними кадастру 

1961 – 1990 рр. для 177 станцій території України 
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держави, в районі Українських Карпат та на південному березі 

Криму (14-16 днів в залежності від місяця). Такий розподіл 

пов'язаний з особливостями рельєфу, де в гірських районах 

виникає упорядковане підняття повітряних потоків, що сприяє 

розвитку циклогенезу. Ще однією притаманною властивістю 

розподілу опадів у нашій державі є їх зменшення з півночі та 

північного-заходу в південному напрямку, тому найменша 

кількість опадів ( 5-6 днів) відзначається на півдні країни, а 

саме на південному заході Одеської області у всі досліджувані 

місяці. Найбільші значення вологих днів спостерігаються у 

грудні, так на півночі країни вони коливаються в межах 9-11 

днів, в центральних регіонах – 7-9, на півдні (за винятком пів-

острова Крим) – 5-7 днів за місяць. Та поступово зменшуються 

впродовж січня і вже у лютому місяці північні та центральні 

регіони отримують лише 6-8 днів з опадами в залежності  від 

району розташування, а південні – 5-6 днів за місяць. Макси-

мум залишається на заході країни та в районі Кримських гір і 

коливається від 10 до 14 днів. 

Результати моделювання (рис.2) показують зростання 

досліджуваного параметру за увесь розглянутий період. 

Максимальні значення зберегли свою локалізацію в районі 

Українських Карпат, їх кількість зросла до 16-19 днів за місяць  та 

трішки зменшились в районі Кримських гір – 11-14 днів. Зрівню-

ється характер розподілу вологих днів у грудні та січні, так у дані 

місяці північні регіони отримуватимуть 11-13 днів, центральні – 

8-11, південні (за винятком півострова Крим) – 6-9 днів з опадами 

≥ 1 мм за місяць. Як і у випадку з кадастровими значеннями, у 

лютому місяці відзначається незначний спад кількості вологих 

днів до 9-11 на півночі, 8-9 у центрі країни та 5-8 на півдні (за 

винятком південного узбережжя Криму, про що зазначалось 

вище). Прослідковується чітка зональність розподілу кількості 

днів з опадами в широтному напрямку. Зберігається поступове 

зменшення досліджуваної характеристики у південному нап-

рямку з мінімумом на південному заході Одеської області (6 днів 

у грудні-січні, та 5 днів у лютому).  
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Рис.2 – Кількість днів за місяць з опадами ≥ 1мм за період  

2021-2050 рр. для 177 станцій території України за результатами 

ансамблю 16 моделей проекту СORDEX 
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Отримані розрахунки кількості днів за місяць з опадами 

≥1 мм в зимовий період за допомогою проекту CORDEX для 

території України з 2021 по 2050 роки  свідчать про зростання 

досліджуваної характеристики в середньому на 2-3 дні за 

місяць. Тобто, характерними рисами прийдешнього клімату 

може стати збільшення вологих днів майже по всій території 

нашої держави в зимовий період, особливо на півночі та 

північному заході. Проте, південь Одеської області можна буде 

віднести до посушливих або недостатньо зволожених регіонів, 

оскільки динаміка збільшення досліджуваного параметру тут 

не спостерігається, що можна пов’язати з впливом бризової 

циркуляції. 

Для кращого уявлення майбутніх змін доцільно провести 

дослідження кількості вологих днів у літній період з 

використанням сценаріїв RCP2.6 і RCP8.5. 
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У перші місяці 2020 року спостерігалися значні потрясіння 

на світовому ринку, спричинені спалахом COVID-19. Разом з 

іншими факторами це призвело до різкого зниження ціни на 

нафту та фондових індексів, а також до знецінення гривні. 

Відповідаючи на потенційно серйозну загрозу COVID-19 для 

охорони здоров’я, урядові органи України вжили заходів щодо 

стримування спалаху, вводячи обмеження на переміщення людей 

всередині України, тимчасове припинення транспортних зв’язків 

з Україною та обмеження в’їзду для відвідувачів у очікуванні 

подальшого розвитку подій. Деякі підприємства також доручили 

працівникам залишатися вдома та скоротили чи тимчасово 

припинили господарські операції [2] 

Видаткову частину державного бюджету за 10 місяців не 

профінансовано на 10,2%, а сума непроведених видатків сягнула 

95,7 млрд грн (з яких 34,4 млрд - захищені статті). У кінці 

листопада і в грудні виплати бюджетних зарплат і пенсій 

опиняться під загрозою, не кажучи вже про оплату бюджетними 

установами необхідних матеріалів, робіт і послуг. Така ситуація, 

очевидно, не дозволятиме ефективно протидіяти пандемії, 

провокуватиме поглиблення економічної кризи та може 

похитнути соціальну стабільність у країні. 

Про плачевний стан бюджету сигналізує і критичне 

зниження залишку коштів на єдиному казначейському рахунку 

(ЄКР), який на 1 листопада 2020 року зменшився до 15,1 млрд 

грн. Така сума була удвічі нижчою від середньомісячного 
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залишку коштів за попередні 10 місяців (30,2 млрд). Якщо ж 

порівнювати із попередніми роками, то на 1 листопада 2015-2019 

років залишок коштів на ЄКР у середньому становив 35,2 млрд 

грн [3]. 

План залучення позичкових коштів до загального фонду 

бюджету за січень-вересень виконано всього на 78,1%. Внаслідок 

кволої динаміки надходження внутрішніх позик та незалучення 

планових сум зовнішнього офіційного фінансування, державний 

бюджет недоотримав 113,4 млрд грн. 

Скорочення надходжень від облігацій внутрішніх державних 

позик (ОВДП) зачіпало як гривневий, так і валютний сегмент 

ринку. Суми розміщення гривневих ОВДП за 10 місяців 2020 

року (151,7 млрд грн) зменшилися на 25% відносно попереднього 

року. У березні міжнародні ринки знаходилися в стадії турбу-

лентності, що закономірно звузило попит на ОВДП. У вересні в 

Україні посилилися девальваційні тенденції, що пригнічувало 

попит на всі гривневі інструменти [4]. 

В умовах помітного зниження темпів інфляції та цілеспря-

мованої політики Міністерства фінансів на зниження відсоткових 

ставок зменшувалася як номінальна, так і реальна дохідність 

ОВДП. Реальна дохідність у січні-вересні 2020 року коливалася в 

межах 4,0% - 6,5% річних і у середньому була вдвічі нижчою, ніж 

у 2019 році. Але навіть за таких обставин дохідність ОВДП в 

Україні все ще перевищувала середній показник у країнах з 

аналогічними кредитними рейтингами, а частка відсоткових 

виплат у видатках державного бюджету перевищувала 11%. З 

огляду на це, підвищення відсоткових ставок за ОВДП не стало б 

адекватною реакцією на проблеми низького попиту на ОВДП і 

критичного стану державних фінансів. 

Перспективи збільшення місткості ринку ОВДП мали б 

пов’язуватися із збільшенням частки окремих категорій інвестор-

рів, зростанням обсягів розміщення валютних ОВДП та упорядку-

ванням вторинного ринку. В Україні до цих пір аномально 

низькою є частка фізичних осіб як інвесторів у державні цінні 

папери. За січень-жовтень 2020 р. вкладення фізичних осіб в 
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ОВДП зменшилися на 1,3 млрд грн (до 8,3 млрд) і складали 

всього 0,2% ВВП. 

Для порівняння: в Латвії та Литві даний рівень досягав 0,5% 

ВВП, у Польщі – 1%, в Італії – 5,1%, в Ірландії – 6,8%, в Угор-

щині – 14,5%, у Португалії – 15% ВВП. 

Низький рівень участі фізичних осіб на ринку ОВДП 

пояснюється високими трансакційними втратами на їх придбання 

і продаж, а також сумнівними вимогами до інвесторів в ОВДП з 

боку агентів державного фінансового контролю. Тому вкрай 

важливим завданням на сьогодні є підвищення зацікавленості 

фізичних осіб в інвестиціях у державні цінні папери. 

У макроекономічному контексті проблемним моментом, 

пов'язаним з ОВДП, є скорочення грошової маси через операції 

центрального банку з державними цінними паперами. І це в той 

час, коли у багатьох країнах світу викуп центральними банками 

державних облігацій є потужним каналом вливання ліквідності у 

кризові економіки та державні фінанси. Так, з 1 січня до 18 листо-

пада портфель ОВДП у власності НБУ зменшився на 12,5 млрд 

грн, при тому що монетарна база зросла на суму понад 100 млрд 

грн [5]. 

Якщо вдаватися до міжнародних порівнянь, то фахівці МВФ 

у своєму дослідженні відзначають: у 20 країнах з ринками, що 

формуються, які проводили політику "кількісного пом’якшення", 

суми викупу активів центральними банками (в т. ч. державних 

облігацій) наближалися до 6% ВВП на Філіппінах, до 5% ВВП у 

Польщі та досягали 2% ВВП в Угорщині, Таїланді, Індії, Колумбії 

та Чилі. 

В Україні започаткування програми викупу активів (в т.ч. 

ОВДП) Національним банком могло б стати важелем 

стримування зростання вартості державних позик та уникнення 

колапсу державних фінансів при обмеженому доступі Уряду до 

ринкового фінансування. Безумовно, така політика має бути 

зваженою і раціональною та передбачати дозовані вливання 

ліквідності з боку НБУ через операції з державними цінними 

паперами [1]. 
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Отже, поточні фіскальні дисбаланси вказують на обмежений 

потенціал Уряду щодо фінансування надзвичайних потреб країни 

в період пандемії та наявність глибоких структурних проблем у 

системі державних фінансів України. У короткостроковому 

періоді нагальними заходами для їх вирішення мали б стати 

розширення бази інвесторів на внутрішньому ринку запозичень, 

вдосконалення інструментарію та інфраструктури даного ринку, а 

також відновлення нормального діалогу та програм кредитної 

підтримки України з боку міжнародних фінансових організацій. 
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Розпочнемо дану статтю з основних термінів цієї теми, що 

затверджені ГОСТ Р 51833-2001 [1, с.1]:  

1) фотограмметрія – це наукова дисципліна і область техніки, 

предметом якої є отримання геометричної і семантичної інформа-

ції про об'єкти фотограмметричної зйомки по їх фотограммет-

ричних знімкам; 

2) фотограмметричний знімок – це зображення об'єкта 

фотограмметричної зйомки, зафіксоване на матеріальному носії в 

аналоговому або цифровому вигляді, що використовується для 

цілей фотограмметричної обробки; 

3) аерофотограмметрія – це розділ фотограмметрії, що 

відноситься до обробки фотограмметричних знімків, отриманих з 

повітряних носіїв знімальної системи. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що безперервне 

удосконалення методів будівництва та проектування потребує 

створення просунутих технологій зйомки місцевості, що у реаліях 

спеціальності потребує від інженера розуміння основних методів 

фотограмметрії, а саме аерофототопографічного знімання, та 

необхідністі збільшення рівня точності вимірів для подальшого 

розширення простору розвитку автоматичних аерофотозні-

мальних апаратів (АФА). 

Фотограмметрія дозволяє визначити по знімках досліджу-

ваного об'єкта його форму, розміри і просторове положення в 

заданій системі координат, а також його площу, обсяг, різні лінії 

перетину на момент зйомки і зміни їх величин через заданий 

інтервал часу [2, с.6]. 
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Фотограмметрія для геодезиста має свої переваги в роботі зі 

зйомки місцевості [2, с.6-7]:  

1) за знімками об’єкта можна отримати числові дані про 

нього такої щільності, якої не можливо досягнути за допомогою 

безпосередніх вимірів; 

2) числову і графічну інформацію про об'єкт можна отрима-

ти, не вступаючи з ним у контакт, коли об'єкт недоступний для 

людини або знаходиться в середовищі, небезпечній для його 

життя; 

3) оператор-фотограмметрист знаходиться в сприятливих для 

людини кабінетних умовах. 

У наш час розвитку технологій, аерофотозйомка з викорис-

танням повітряних систем на базі безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА) стає все більш популярною. У зв’язку з невисокою 

вартістю дана техніка може використовуватися будь-ким для 

потреб геодезії, картографії та будівництва. 

Так як БПЛА фізично не може переносити професійні аеро-

камери, користувачами та інженерами використовуються 

споживчі цифрові камери. Затвори в таких камерах мають 

пластинчастий або глобальний тип [3, с.1127]. 

У науковій праці А. Г. Хібінічева та В. М. Куркова [3] порів-

нюються результати аерофототріангуляції на основі лаборатор-

них даних та самокалібрування камери. Зважаючи на те, що 

досить часто виробники та користувачі таких повітряних систем 

не використовують калібрування камери, застосовується самока-

лібрування. Але цей підхід не підтверджується великими 

теоретичними та практичними дослідженнями.  

Для розуміння методів і норм аерофототопографічної зйомки 

в ГКНТА-2.04-02-98 [4] надана інструкція знімання. 

Аерофототопографічне знімання в масштабах від 1:5000 – до 

1:500 виконується стереотопографічним або комбінованим 

методом. Вибір методу залежить від характеру ситуації і рельєфу 

території, масштабу і площі знімання, існуючого фотограммет-

ричного обладнання, а також від техніко-економічних розра-

хунків [4, с.40].  
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До комплексу польових топографічних робіт при  аерофото-

топографічному зніманні належать такі процеси, як маркування 

контурних точок та пунктів; ідентифікація чітких контурів на 

аерознімках; згущення знімальної планової та висотної основи 

при стереотопографічному зніманні; дешифрування контурів [4, 

с.40]. 

Перед початком робіт також необхідно розробити робочий 

проект згущення знімальної основи. Проект висотної підготовки 

аерофотознімків при розрідженій основі розробляють одночасно з 

проектом маркування і планової підготовки аерофотознімків. При 

повній (суцільній) висотній  підготовці проект розробляють на 

аерознімках, а після цього його переносять на репродукцію 

накидного монтажу [4, с.41]. 

Щодо технічних засобів аерофотозйомки, то вона прово-

диться з літаків АН-30, АН-2, Л410 або вертольотів, наприклад, 

К-26. Літак АН-30 має практичну «стелю» польоту – 8000 м і 

середню швидкість, що дорівнює 440 км / год. Цього досить, аби 

використовувати його для зйомки в середніх і дрібних масштабах. 

Тоді, як літак АН-2 призначений для аерофотозйомки великих 

масштабів, і має середню «стелю» польоту – 5000 м та середню 

крейсерську швидкість – 180 км / год. Вертоліт К-26 застосовуєть-

ся для аерофотозйомки невеликих ділянок місцевості в великих 

масштабах. Максимальна висота польоту – 3100 м. Крейсерська 

швидкість – 140 км / год. Для зйомки невеликих ділянок місце-

вості також використовуються мінілітаки, підвісні аеростати, 

радіокеровані авіамоделі та дрони [5, с.63] .  

Самі ж аерофотоапарати (АФА) служать для отримання 

аерофотознімків земної поверхні. Це складна фотографічна 

система, що працює автоматично в складних умовах вібрацій, 

різноманітних поштовхів та перенавантажень [5, с.65]. 

АФА класифікуються за своїм цільовим призначенням, 

принципом дії, розмірами аерознімка, величиною фокусної 

відстані і типом фотоматеріалів, що використовуються [5, с.64]. 

Топографічні АФА забезпечують отримання аерознімків з 

високими вимірювальними та образотворчими властивостями і 
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використовуються при картографуванні. Мають оптичні характе-

ристики об’єктиву, жорстку конструкцію і надійну систему 

вирівнювання аерофотознімків відносно горизонтальної площи-

ни. Тоді як конструкція нетопографічних АФА не гарантує 

виконання вище вказаних властивостей при картографуванні. 

Вони практично не застосовуються і використовуються тільки 

для дешифрування об'єктів місцевості. Важливо, що на знімках, 

отриманих топографічними АФА можна ввести прямокутну 

систему координат [5, с.62-64]. 

Отже незважаючи на довготривалу історію розвитку 

представлених методів ми можемо простежити стрімкий розвиток 

технічної бази для використання фотограмметрії та аерофото-

зйомки. Хоч данні способи замірів сильно спрощували вирішення 

інженерних задач з самого моменту їх введення в експлуатацію, 

постійна потреба збільшення точності виміру стимулювала галузь 

до розвитку. Лише за останні 10 років інженери отримали 

можливість виконувати зйомку з повітря за допомогою БПЛА.  

Швидкий прогрес на ринку безпілотних літальних апаратів 

дозволив пришвидшити зйомку, зменшити штат необхідного 

персоналу, скоротити фінансові витрати та час на отримання 

дозволу на польоти, бо на відміну від зйомок на пілотованих 

літальних засобах, БПЛА не потребує отримання серйозних, 

документально завірених, прав. За рахунок розвитку споживчої 

електроніки навіть найменші контори мають змогу використо-

вувати фотограмметрію у своїх працях, що значно покращує 

кінцевий результат. 

Зважаючи на ці факти та тенденції сучасного ринку ми 

можемо прогнозувати збільшення обчислювальної потужності 

професійних інструментів, що дозволить виконувати процес 

фотограмметрії у реальному часі. Разом з покращенням у сфері 

БПЛА та загальною мініатюризацією спеціалізованої техніки це 

відкриває нові горизонти у галузі геодезії. 
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Багато дослідників намагаються запропонувати своє поняття 

«переклад». Дати точне визначення проблематично і досить 

спірно. Переклад будь-якого тексту - це багатогранна робота, яка 

наділена характерними аспектами. Всі аспекти важливо закріпити 

при встановленні поняття «переклад». Лінгвісти, вчені, дослід-

ники в галузі іноземних мов дають різноманітні тлумачення 

поняття «переклад».  

   Лінгвіст, філолог, автор багатьох популярних наукових, 

дослідницьких робіт А.В. Федоров свого часу намагався викласти 
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власне поняття «переклад». Переклад він асоціював з дією, яка 

відбувається в вигляді психічного акту. Він вважав, що підсумком 

цієї роботи є новітній словесний твір на мові перекладу. Тому 

важливо акцентувати увагу на тому, що проблеми, які з'являються 

в законотворчій і правовій сфері між юристами та іншими профе-

сіями полягвють в абстрактності особливих юридичних, правових 

понятійних взаємовідносин. Це знаходить своє відображення при 

перекладі правових документів [5, с. 17]. Тема перекладу 

правових документів є  багатоаспектною, важливою і актуальною 

для науки перекладознавства.    

Людині доводиться стикатися з певними ситуаціями і 

обставинами, які вимагають термінової і якісної послуги юриста 

вищої категорії. Досить часто всі юридичні документи треба 

перевести на мову іншої держави. Це відбувається, коли громадя-

нинові потрібно займатися робочою діяльністю або вступити до 

вузу за кордоном, ефективно провести ділові та робочі операції, 

придбати право проживати в іншій державі. У подібних умовах 

неможливо справитися без перекладача високого рівня.  

Переклад правових документів прийнято класифікувати на 

два види. Перший вид включає в себе переклад для юридичних 

осіб. Другий вид перекладу охоплює переклад для фізичних осіб. 

Такий вид перекладу слід пояснити як переклад документів, які 

взаємодіють в правовій сфері, застосовуються при обміні юри-

дичними відомостями між людьми, які розмовляють на різних 

мовах. Право - це сукупність правил і норм, які об'єднані з 

соціально-політичними та культурно-соціальними характеристи-

ками будь-якої країни. Тому перекласти юридичний і правовий 

документ досить непросте і нелегке завдання для перекладача. 

Даний переклад прийнято вважати як досить непростий тип 

пояснення тексту іноземною мовою між перекладачами. Для того 

щоб передача правової інформації була точною, слід виробляти 

переклад правильно, зрозуміло і вірно. 

В даний час вийшли праці, присвячені дослідженню ділового 

стилю в загальному вигляді та вивчення його відмінних рис. 

Вивчався характер мовної виразності ділової мови. Ці видання 
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приваблюють особливу увагу лінгвістів і перекладачів.  

Протягом довгих років склалася загальновизнана думка 

щодо головної мети ділового стилю мовлення. Метою офіційно-

ділового стилю мови є регулювання, формування юридичних 

взаємовідносин між учасниками певної області. Офіційно-діловий 

стиль мови наділений важливою функцією - інформативною. 

найбільш цікавий і поширений переклад відбувається в області 

договірного права. Договірне право - це галузь права, в якій 

відбуваються різноманітність зв'язку господарської діяльності 

між громадянами і організаціями. Воно грає головну роль при 

реалізації зовнішньоекономічних процесів. Саме договір - це той 

документ, який слід переводити на іншу мову, і тільки в ньому 

прописуються угоди сторін з конкретного предмета [1, с. 27]. 

Відомі роботи Е.М. Лазуткіної - кандидата філологічних 

наук, яка вивчала проблему значення офіційно-ділового стилю. 

Згідно з її думкою, офіційно-діловий стиль – це  певна структура 

мовних коштів, необхідних в області офіційно-ділових взаємин, 

які з'являються між громадянами і підприємствами, в ході проце-

су юридичної діяльності, виробництва і господарського обороту. 

Виділяються конкретні стильові критерії ділової мови. До них 

слід віднести: високу стандартність, велику кількість кліше, 

схильність до єдиної системи в процесі відбору засобів. Зазначені 

критерії всіх правових документів допомагають підвищити їх 

інформативність і оперативність при значному обсязі документів.  

Будь-які юридичні і правові процеси здійснюються за 

допомогою мови. Юридичні тексти містять в собі різноманітні 

комунікатівні цілі, які необхідні для виконання нормативної мети, 

коли існують багатомовні або двомовні законодавчі акти та інші 

правові документи. Важливо, щоб ці документи визначали 

законні права і обов'язки. Правові тексти і документи обов'язкові 

для досягнення інформативних цілей. До таких цілей можна 

віднести створення словників, наукових праць, документів, які 

застосовують в судових засіданнях, а також спілкування між 

юристами та їхніми клієнтами [3, с. 48]. 

Сьогодні стала актуальною проблема взаємозв'язку мови 
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юриспруденції і культури. Переклад буде об'єднуючим елемен-

том в процесі дослідження і з'ясування будь-яких культурних 

спільнот, в реалізації комунікації серед них. Якщо розглядати 

специфіку та складності перекладу в сфері юриспруденції, то це 

допоможе знайти рішення великій кількості практичних завдань. 

Щоб адекватно здійснювати переклад юридичних документів, 

важливо володіти знаннями правових норм і систем, вміти 

орієнтуватися в соціокультурних реаліях певної країни. Дослід-

ники прийшли до висновку, що кожен перекладач, який має 

справу з юридичним документом, зобов'язаний врахувати вимоги 

узусу. Узус - мовні звички, правила, звичаї носіїв мови перекладу.  

Значну увагу слід приділяти будь-якому перекладу правових 

документів. Це пов'язано з тим, що подібний переклад найчастіше 

базується на теоретичних, абстрактних визначеннях, які міцно 

укорінилися у вітчизняній соціокультурній сфері або в інтелекту-

альних традиціях. Таким чином, переклад спричинить перехід з 

конкретної культурної області в іншу. 

У здійсненні перекладу документів нерідко виникають 

складнощі. Це може залежати від того, як простежується взаємо-

зв'язок двох правових систем. Наприклад, правова система Ірану 

базується на ісламському праві, але повинна відповідати цвіль-

ному кодексу. І навпаки відбувається у Великобританії. Велико-

британія не має  написаної  Конституції, а її правова система 

будується на 4 головних елементах: статутне право (statute law), 

англо-саксонське право (common law), конвенції (conventions) і 

робота адміністративних органів (works of authority). В Англії 

словосполучення «of city (of town)» необхідно переводити як 

«місто-графство». У наведеному випадку слово «county» означає - 

графство. У США словосполучення «metropolitan town» перекла-

дається як «місто - округ». Однак, слово «county» в США слід 

перекладати як - округ. Деяка розбіжність відбувається через 

різницю традицій, звичаїв і культури мови абсолютно різних 

країн [2, с. 24]. 

Важливо розібратися і в перекладі інших юридичних 

термінів, які з англійської мови в певних країнах перекладаються 



 

140 

по-різному. Визначення «сondition» - «істотні умови». Визначення 

«warranties» - «прості умови». Дані поняття використовуються 

тільки в англійському договірному праві. Поняття «warranty» в 

американському праві перекладається як - «порука», «гарантія». 

Нерідко трапляється так, що досвідчений перекладач може 

зіткнутися з термінами, до яких важко знайти належне правове 

значення. Італійська правова система не містить подібних 

поняття, які змогли б позначити правильний переклад англійсь-

ких слів - «undue influence»,«Estoppel», «consideration». В таких 

умовах перекладач повинен виражати термін за допомогою свого 

словникового опису. 

Перекладачеві слід брати до уваги відмінності декількох 

правових систем, значно точніше перекладати поняття, визначен-

ня. Невеликі неточності і незначні спотворення при перекладі 

документа призводять до помилкового тлумачення змісту тексту. 

Постанови суду, договори, конвенції, угоди та інші нормативно-

правові акти перекладаються  правильно тільки тоді, коли буде 

виконана єдина головна умова: всі перераховані документи 

повинні бути підписані і затверджені законодавством. Тільки за 

такої умови переклад буде правильним, вірним, справедливим. 

Юрист-перекладач повинен володіти відмінною мовною підгото-

вкою, належними перекладацькими знаннями, широкими відомо-

стями договірного права нашої держави та інших країн. При 

перекладі слід пам'ятати про те, що слова, які використовуються в 

повсякденному житті, можуть набути особливого термінологічно-

го сенсу у змісті юридичного документа. Перекладач користуєть-

ся спеціальними довідниками і словниками, щоб не відбулася 

заміна понять, що мають загальне значення. Перекладачі зазвичай 

працюють у всіх сферах юриспруденції: цивільне право, кримі-

нальне право, сімейне право, трудове право, податкове право. 

Найбільш необхідною категорією перекладу сьогодні 

вважається переклад законодавчих нормативно-правових актів, 

юридичних текстів і правових документів. На наш погляд, 

необхідно переосмислення, в першу чергу, освітніх підходів до 

підготовки перекладачів -юристів, розвитку їх практичних умінь в 
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вузі, спираючись на ідеї та досвід провідних перекладачів в нашій 

країні і за кордоном. 
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Захист прав і свобод людини і громадянина є надзвичайно 

важливим зобов'язанням кожної сучасної правової держави. Дана 

модель захисту знаходить своє відображення у Загальній 

декларації прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю 

ООН 10 грудня 1948 г. [2], Конвенції «Про захист прав людини і 

основних свобод» від 4 листопада 1950 г. [3] і в цілому ряді інших 

міжнародно-правових актів.  

Стаття 3 Конституції України говорить, що «Людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
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ються в Україні найвищою цінністю. Визнання, дотримання і 

захист прав і свобод людини - обов'язок держави» [1]. Однак, не 

завжди взаємодія громадянина і держави в особі його представни-

ків виявляється конструктивною і повною мірою відповідає вста-

новленим правовим вимогам. Певною мірою це пов'язано і з тим, 

що ні на державному, ні на міждержавному рівні права і свободи 

не можуть бути сформульовані інакше як в гранично узагальнено-

му вигляді, а в цій ситуації їх інтерпретація конкретною людиною 

може відрізнятися і від самого початку закладеного в них (приро-

дно-правового) сенсу, і від їх офіційного тлумачення державою.  

Громадяни України, які вважають, що їхні громадянські і 

(або)політичні права були порушені, мають право звернення до 

міжнародних органів за захистом. До таких структур можна 

віднести Комітет з прав людини Організації Об'єднаних Націй та 

Європейський Суд з прав людини при Раді Європи.  

Міжнародний захист прав людини має на увазі сукупність 

норм, що регулюють спільну діяльність держав щодо захисту 

порушених прав людини, він передбачає визначення прав, свобод 

і обов'язків громадянина перед державою, а також покладання на 

державу обов'язків дотримання та захисту прав громадян. Крім 

того, регламентується механізм контролю з боку міжнародних 

організацій за виконанням державами своїх зобов'язань.  

В даний час громадяни, чиї права порушені державними 

органами або іншими посадовими особами, активно користу-

ються правом на захист з боку міжнародних структур. Досить 

проаналізувати дані про звернення до Європейського Суду з прав 

людини. Так, за 2019 рік на розгляд судового органу було 

передано 8833 скарг з боку наших громадян. І відразу ж виникає 

питання: Наскільки ефективний такий захист прав?  

Спільну діяльність держав в області захисту прав людини і 

громадянина очолює і координує Комітет з прав людини 

Організації Об'єднаних Націй. Даний орган здійснює нагляд за 

дотриманням Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права країнами - учасниками.  

В основному діяльність Комітету спрямована на вирішення 
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найбільш гострих конфліктів, що виникають в державі. Ця 

організація має право розглядати скарги з приводу порушень 

владою прав громадян, а також в разі підтвердження висунутих 

звинувачень виносити рекомендації державі про зміни ситуації і 

відновленню порушених прав і свобод.  

Рішення даного органу носять рекомендаційний характер, 

тому вони необов'язкові для виконання. З цього можна зробити 

висновок, що, з одного боку, ефективність міжнародного право-

вого захисту в певній мірі знижується внаслідок того, що рішення 

Комітету з прав людини ООН носять необов'язковий характер, а з 

іншого - в дійсності, не всі висновки Комітету допомагають від-

новити порушені права, особливо там, де мова йде про традицій-

но значущі для суспільства цінності, які потребують особливого 

захисту збоку держави.  

Наступним не менш важливим міжнародним органом по 

захисту прав є Європейський Суд з прав людини, який розглядає 

окремі скарги, щоб визначити наявність або відсутність порушень 

Європейської конвенції про захист прав людини і основних 

свобод. Якщо визначається неприйнятність скарги, то вона не 

підлягає розгляду, в зворотному випадку Суд може запропону-

вати «угоду про дружнє врегулювання» або вирішити справу 

самостійно. В результаті санкціонується фінансова компенсація 

матеріального збитку і моральної шкоди, або виплата стороні, яка 

виграла всіх її витрат. 

Рішення названого органу носять обов'язковий характер, і в 

разі відмови держави виконувати свої зобов'язання вона перестає 

бути членом Ради Європи. Завдяки необхідності виконання 

рішень та заходів, що застосовуються в випадку незгоди з 

висунутим висновком, ефективно здійснюється відновлення 

порушених прав і свобод.  

Якщо аналізувати кількість поданих скарг громадянами 

України, то можна відзначити високий рівень довіри громадян до 

названого механізму захисту власних прав. За статистикою, 

наведеною Європейським Судом, кількість звернень знаходиться 

на високому рівні, більш того, існує тенденція збільшення кіль-
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кості прийнятних скарг. Також було виявлено низку актуальних 

проблем, які традиційно стають предметом розгляду в Європейсь-

кому Суді, серед них найбільш частими є порушення права на 

свободу і безпеку, нелюдського або принизливого поводження та 

права на ефективний захист [4]. Такі обставини свідчить про те, 

що саме в сферах, пов'язаних з нормативно-правовим регулюван-

ням відповідних відносин, найчастіше виникає розбіжність між 

розумінням прав і свобод їх носіями з одного боку і їх інтерпрета-

цією посадовими особами держави - з іншого [5, с. 264].  

Підведемо підсумки: 

1. Міжнародний захист прав і свобод людини і громадянина 

є прогресивним засобом відновлення соціальної справедливості, 

однак він не передбачає реалізацію всіх без винятку домагань, які, 

на думку носіїв суб'єктивних прав, не були задоволені державою 

незаконно. Такий захист має своїм об'єктом справедливість в її 

загальновизнаному, а не індивідуалізованому розумінні. 

2. Значна кількість скарг від громадян України в Європейсь-

кий Суд з прав людини обумовлено високим рівнем довіри 

громадян до механізму захисту власних прав. 

3. Для українців звернення в міжнародні органи є, перш за 

все, способом наполягання на власному, суб'єктивному розумінні 

сенсу і значення належних їм прав. Однак, Комітет з прав людини 

Організації Об'єднаних Націй і Європейський Суд з прав людини 

є міжнародними органами, діяльність яких спрямована на 

відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, перш 

за все, в їх універсальній, загальновизнаній інтерпретації. 
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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ  
 

Знанецький В.Ю., 
  старший викладач кафедри  Філологія та переклад  

Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

м. Дніпро, Україна 
Анотація. В роботі висвітлюються питання пошуку і дослід-
ження нових педагогічних прийомів, що сприяють розвитку 
мотивації студентів до вивчення іноземних мов у процесі 
професійної підготовки, дозволяють застосовувати активні 
форми навчання та забезпечити ефективність викладання.      
Ключові слова: професійна компетенція, забезпечення ефектив-
ності викладання, поточна регламентація, рівень мотивації, 
сучасні методи навчання, вибір мотиваційних стратегій.  

Зміни, що вiдбувaються в соціальній сферi нашого суспіль-

ства, викликaли необхідність формування активної, конкурент-

ноздатної особистості. У зв'язку з цим одним із важливих завань 

підготовки фахівців було і залишається завдaння вивчення 

іноземних мов не лишe в мовних, але й в немовних ВНЗ. В 

сучасних умовах перед викладачем іноземної мови постає 

завдання пошуку і досліджeння нових для нього пeдагогічних 

аспектів, котрі зможуть забезпечити ефективність викладання. 

Виникає необхідність в розробці і дослідженні методологічних 

основ забезпечення ефективності викладання, у виявленні 

структурних компонентів особистості викладача, які 
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сприяли б підвищенню рівня його педагогічної майстерності.  

Метою цієї роботи є розгляд питання щодо розвитку мотивації 

студентів до вивчення іноземних мов у процесі професійної 

підготовки на немовних факультетах вищих навчальних закладів в 

Україні.  

Серед інтегрованих вимог до фахівця XXI століття треба 

відзначити високу комунікативну готовність, яка припускає 

володіння найбільш поширеними у діловому світі іноземних мов. 

На думку багатьох роботодавців України, володіння іноземною 

мовою займає зараз друге місце серед вимог, що висуваються 

ними до випускників вищих навчальних закладів, поступаючись 

тільки професійній компетенції та випереджуючи комп'ютерну 

грамотність.  

Сучасні соціальні умови: спільні проекти з іноземними парт-

нерами, документація на іноземних мовах до сучасних технічних 

засобів, зацікавленість фірм у фахівцях, що знають іноземні мови є 

сприятливими передумовами успішності формування потреб у вив-

ченні іноземних мов. Звичайно, при цьому не слід зменшувати роль 

викладача, адже від його здатності впливати на cтудентів багато в 

чому залежить вcтановлення довірчих cтоcунків в аудиторії.  

Далеко не останню роль в ефективноcті того чи іншого курсу 

навчання відіграє поточна регламентація. Під поточною регламен-

тацією розуміється те, як викладач організовує процес, процедурні 

характеристики роботи з свого предмету. Процедурна організація 

сама по собі є cтимуляцією учнів до оволодіння предметом. Коли 

зрозуміло, що домaшні завдaння не хаотичні, а ноcять cиcтемний 

характер, коли студент помічає що викладач індивідуально відсте-

жує роботу і прогрес кожного учасника групи, тоді все це покра-

щує мікроклімат в групі і контакт з викладачем. Співвідношення 

контролю з боку викладача і автономноcті студента повиннi 

змiнюватиcя в залежності  від переходу студента з курсу на курс. 

Отже, адeквaтний вибір поточної рeглaмeнтaції може відіграти не 

оcтанню роль в eфективноcті вивчення будь-якого предмету. 

Вaжливо, щоб стиль цієї реглaмeнтації відповідав рівню 

підготовлeноcті групи та її потeнціалу. 
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Таким чином, викладання іноземної мови на факультетах 

немовних ВНЗ повинне мати свою специфіку в порівнянні з 

викладанням на факультетах мовних ВНЗ, відбиваючу відносно 

низьку мотивацію і високі труднощі засвоєння мови. Рівень 

мотивації тісно пов'язаний з рівнем успішності засвоєння 

предмету. Підвищуючи мотивацію до вивчення іноземної мови, 

ми підвищуємо також рівень її засвоєння і, як додатковий 

позитивний ефект, отримуємо підвищення успішності з цього 

предмету та суб'єктивну задоволеність. Для ВНЗ, де іноземна 

мова не є профільним предметом, питання вибору мотиваційних 

стратегій має особливу актуальність. В першу чергу, це пов'язано 

з тим, що вивчення іноземної мови на факультетах немовних 

ВНЗ, носить в основному інтенсивний характер. Для викладача 

особливо важливо вибрати саме ту мотиваційну стратегію, яка 

буде адекватна для кожної конкретної групи студентів.  

Незважаючи на значну кількість публікацій та досліджень в 

цьому напрямку, проблема мотивації студентів до вивчення 

іноземних мов у процесі професійної підготовки залишається 

актуальною. Питання подальшого дослідження може бути 

пов'язане з вивченням питань позааудиторної, самостійної роботи 

студентів. Способи і методи, що були розглянуті в цій роботі, 

мають допомогти  викладачам та студентам у формуванні 

орієнтовного і поведінкового елементів мотивації, що сприятиме 

підвищенню якості вивчення іноземних мов. 
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Інформаційна революція та формування нового типу 

суспільного устрою – інформаційного суспільства – висувають 

інформацію і знання на перший план соціального та економічного 

розвитку. Зростаюче значення освіти як найважливішого джерела 

економічного зростання, соціальної стабільності та одного з 

показників якості життя населення, обумовлює необхідність 

більш детального розгляду самого цього поняття з точок зору 

різних підходів до його дослідження. 

Освіта, як і будь-які соціально-економічні процеси, що 

виникають в просторово-часовому контініумі, підкоряючись 

концептуальним особливостям еволюційного розвитку, належить 

до тих реальних явищ і процесів суспільного життя, які привер-

тають пильну увагу представників економічних, соціальних та 

гуманітарних наук, за результатами досліджень яких на сьогодні 

послідовно сформовано велику кількість дослідницьких підходів 

та визначень даної дефініції, багато з яких є актуальними і донині. 

Найбільший поштовх до розробки і деталізації підходів 

можна віднести до XX сторіччя, що цілком очевидно пов’язано з 

розвитком самої науки як такої, однак перші думки про навчання 

і виховання відмічені ще в працях античних учених. 

Випереджаючий розвиток пов’язаний зі створенням лідерсь-

ких дослідних та інноваційних структур, зміст освіти в яких 
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випереджає світовий рівень підготовки кадрів, швидкою пере-

дачею їх інновацій в систему освіти України для максимального 

освоєння і розвитку передової методології та змісту освіти як та-

кої. Наприклад, успішну модернізацію системи освіти в поєднанні 

з випереджаючим розвитком освітніх технологій при збереженні 

національних традицій тривалий час проводить Китай [1]. 

Особливістю запровадження інновацій у сфері освіти є 

достатньо тривалий латентний період відображення і реалізації їх 

результатів. Якщо вважати реальним результатом запровадження 

комплексу освітніх інновацій випуск кваліфікованого фахівця, 

який здатен не лише ефективно виконувати свої функціональні 

обов’язки, а й продукувати та запроваджувати інноваційні 

технології у сфері своєї професійної діяльності, то зрозуміло, що 

від запровадження певної інноваційної педагогічної технології на 

тому чи іншому віковому або освітньому етапі до отримання 

дієвих результатів цієї технології може пройти десяток років, чи 

навіть і більше. І саме тому в освіті конче потрібно запровад-

ження найактуальніших і найновіших інновацій. 

Для виходу України в світові лідери за рейтингами рівня 

освіти на сучасному етапі необхідно перейти до поєднання 

модернізації та випереджаючого розвитку науки та вітчизняної 

освіти, починаючи з системи підготовки кадрового потенціалу 

(вчителів для вчителів). 

Випереджальний розвиток освіти поряд з її модернізацією 

повинен супроводжуватися вивченням та широким впроваджен-

ням в практику кращого вітчизняного досвіду. Отже, мета 

подальшого оптимального розвитку вітчизняної системи освіти 

полягає у гармонійному поєднанні українського історичного 

досвіду з модернізацією, підготовці та здійсненні переходу від 

закордонного запозичення освітніх технологій до точок росту 

національних досягнень в науці через систему освіти, випереджа-

ючими світовий рівень. 

Інновації освітнього менеджменту вимагають побудови оп-

тимальної системи педагогічного управління, які відповідатимуть 

вимогам демократичності, прозорості, доцільності та ефективнос-

ті. І нарешті, інновації в підготовці та перепідготовці фахівців 



 

150 

спрямовані на забезпечення підготовки та перепідготовки педаго-

гічних та науково-педагогічних працівників, здатних сприймати, 

запроваджувати та продукувати інноваційні технології [2]. 

Інновації в освіті видаються більш широким поняттям, оскіль-

ки вони додатково охоплюють науково-технологічні, інфраструк-

турні, економічні, соціальні, юридичні та інші інновації. Особливої 

уваги заслуговують юридичні інновації в освіті, оскільки вони пе-

редбачають ініціювання вищими навчальними закладами законот-

ворчих ідей та напрацювання ними пропозицій щодо вдосконален-

ня нормативно-правової бази функціонування освітньої галузі 

освіта як система являє собою сукупність елементів , що визнача-

ють значення освіти як найважливішого джерела економічного 

зростання, соціальної стабільності та одного з показників якості 

життя населення, ідея іноваційності в освіті потребує постійного 

нарощування педагогічних технологій  із певним випереджуючим 

характером. 
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Досліджуючи маркетингові комунікації, не можна обійти 

стороною інтегровані маркетингові комунікації, які являють 

собою окрему концепцію маркетингу, розповсюджену з 1990-х 

рр. В її основі закладено принцип «управління всіма мож-

ливими джерелами інформації про продукцію або послуги 

організації для якнайшвидшого її просування на ринки, а також 

підтримки лояльності споживача» [1, с. 211]. Інтегровані 

маркетингові комунікації являють собою систему інформацій-

но-комунікативного впливу на цільову аудиторію, розраховану 

на синергетичний ефект від комплексного застосування най-

більш ефективних інструментів. Вони припускають паралельне 

використання різних каналів і носіїв комунікації. Можна 

погодитись з О. В. Гуменною [2] щодо необхідності оцінки 

стратегічної ролі кожного з елементів при плануванні системи 

маркетингових комунікацій. 

Огляд фахової літератури доводить, що з позицій більшості 

авторів, зокрема С.С. Гаркавенко Т.Г. Діброви Н. М. Андрєєвої та 

О. В. Рулінської Є. Ромата та багатьох інших, система маркетин-

гових комунікацій об’єднує п’ять основних (базових) інструмен-

тів впливу на цільові сегменти ринку: рекламу, прямий марке-

тинг, засоби стимулювання збуту, персональні продажі, зв’язки з 

громадськістю. Порівняльна характеристика даних інструментів 

надана в табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Характеристика інструментів системи маркетингових комунікацій 
Інструменти 

комунікацій 
Зміст комунікативних засобів Характеристика інструментів 

 

Реклама 

Платна форма неперсоніфіко-

ваних комунікацій з метою 

просування товарів, послуг, 

ідей 

Різноманітна за мотивами впливу. 

Особливості: відсутність 

особистого контакту з 

аудиторією, інформування, 

переконання, інколи – 

драматизація. 

Ступінь гнучкості: гнучкий 

(рекламна кампанія може бути 

перервною). 

Прямий 

маркетинг 

Використання засобів 

комунікації (пошта, мобільний 

зв’язок, Інтер-нет), які в 

принципі виключають особис-

тий контакт (на відміну від 

персонального продажу), для 

спонукання здійснення поку-

пок потенційними спожива-

чами (теле-мркетинг, ефект-

ронна комерція, соціальні 

мережі)). 

Найбільш динамічно 

розвивається внаслідок 

бурхливого розвитку 

інформаційних технологій. 

Особливості: призначений для 

конкретної цілевої аудиторії. 

Ступінь гнучкості: дуже гнучкий. 

Ефективний інструмент 

комунікацій в освіті. 

Засоби 

стимулю-

вання 

збуту 

Комплекс заходів стимулю-

ючого (непрямого) впливу, 

призначених для посилення 

відповідної реакції ринку 

(цінові знижки, купони, 

премії, подарунки). 

Різноманітний характер. 

Особливості: вплив через 

комунікації, стимулювання, 

запрошення до покупки, акцент 

на купівлі. В освіті не є дієвим. 

Ступінь гнучкості: гнучкий (але 

чітко обмежений). 

Персональ

ний 

продаж 

Безпосереднє спілкування з 

потенційними споживачами з 

метою продажу (товарні 

презентації, семінари, 

виставки, в освіті – прямі 

контакти з членом  приймаль-

ної комісії). 

Має значення для більш піздньої 

стадії процесу купівлі (в освіті – 

подача документів абітурієнтом 

ЗВО). Особливості: особиста 

взаємодія, сприяє поступовому 

встановленню відносин, 

наявність реакції. Ступінь 

гнучкості: не гнучкий. 

Зв’язки з 

громадсь-

кістю 

Спеціальні програми, 

спрямовані на зміцнення або 

захист іміджу організації 

(виступи, публікації, 

спонсорство, лобіювання). 

Дуже ефективні, особливо в 

освіті. 

Особливості: велика довіра, 

підняття соціального статусу. 

Ступінь гнучкості: експеримент. 
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За своєю економічною сутністю реклама – це форма марке-

тингових комунікацій, яка представляє собою неперсоніфіковане 

звернення, що здійснюється через засоби масової інформації з 

метою агітації на користь будь-якого товару, послуги, марки, 

бренду, організації тощо [3, с. 18]. 

Засоби стимулювання збуту (продажів) – це короткострокові 

заохочувальні заходи, що сприяють продажу продукції і послуг, 

які включають: стимулювання споживачів, стимулювання 

торгівлі та стимулювання збуту самої організації [4, с. 136]. 

Використовуються такі основні методи: надання зразків для 

випробувань; використання купонів, торгова знижка; пакетні 

продажі за зниженими цінами; премії; сувеніри з рекламою; 

заохочення постійної клієнтури тощо. 

Під персональними продажами розуміється усна презентація 

товару з метою його збуту в розмові з одним або декількома 

потенційними покупцями. Це найбільш ефективний інструмент 

маркетингових комунікацій на певних етапах його збуту, 

особливо для створення в покупців сприятливого відношення до 

пропонованих продуктів та послуг. Однак це й найбільш дорогий 

метод просування. Особистий продаж є найбільш ефективним 

засобом продажів і переконання, використовується як інструмент, 

наступний після реклами, при укладанні угоди або розвитку 

довгострокових відносин, які ведуть до угоди. 

Особливістю прямого маркетингу, в порівнянні з іншими 

складовими системи маркетингових комунікацій, оскільки є 

можливість встановлення контакту з потенційним або реаль-

ним споживачем незалежно від місця його знаходження. 

Негативний ефект можливий, якщо прямий маркетинг застосо-

вується лише в короткостроковому періоді, коли недостатньо 

кваліфіковані менеджери неправильно використовують інфор-

мацію про клієнтів, викликаючи у них неадекватну реакцію. 

Тому, для встановлення успішних і довгострокового клієнтсь-

ких відносин, організації створюють бази даних, що містять 

всю інформацію про клієнта і використовуються для подаль-

ших комунікацій. 
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До інструментів прямого маркетингу відносять послуги з 

організації поштових розсилок і логістики, продажу та оренди баз 

даних, телемаркетинг, Інтернет, мобільний зв’язок тощо. Най-

більш ефективними засобами прямого маркетингу є SMS-

маркетинг та використання мережі Інтернет. 

 Таким чином роль маркетингових комунікацій   полягає у 

формуванні інструментарію інтегрованих маркетингових комуні-

кацій, основаного на координації всіх комунікативних дій, що 

впливають на клієнта (реклама, маркетинг, зв’язки з громадсь-

кістю) з метою досягнення успіху в ситуації постійного зростання 

конкуренції на ринку. При цьому ефективність маркетингових 

комунікацій забезпечується тільки комплексним поєднанням 

зазначених елементів в межах запланованої маркетингової 

програми. В іншому випадку маркетингові комунікації втрачають 

свою системність. 
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Анотація. Досліджено світові тенденції вирощування конопель. 

Виявлено, що за останнє десятиліття оборот ринку технічних 

конопель виріс з нуля до сотень мільярдів доларів. Проте, поки у 

всьому світі зростає попит на подібну продукцію, проблема 

відмежування технічних конопель від нелегальних її сортів, збуту 

вирощеного врожаю та його ліцензування не збавляють обертів 

на теренах багатьох країн. Для України, наразі потрібно 

урахувати кращий міжнародний досвід у сфері вирощування 

коноплі та внести зміни до ряду законодавчих актів 

Ключові слова: вирощування конопель, світове виробництво, 

динаміка, урожайність, експорт. 

Тренд продукції коноплярства набуває в Європі все більшої 

популярності, а насіння цієї культури дехто з експертів за своїми 

якостями прирівнює до суперфудів.  

Конопля може рости практично скрізь. У світі переробля-

ється 100% рослини конопель, тоді як в Україні – лише 85%, 

решта вважається відходами. Через недосконалість законодавства 

українські виробники можуть працювати лише з насінням і 

волокном. Коноплі біологічно сумісні з усіма вирощуваними 

культурами, практично не зачіпають їх шкідники та хвороби, не 

потрібні й добрива. Впроваджуючи коноплі в сівозміну, можна 

збільшити виробництво кормових культур, поліпшити родючість 

ґрунту та вносити набагато меншу кількість добрив [1]. 

Наразі застосування медичного канабісу (коноплі) легалізм-

вано у 44 країнах світу. Популярність застосування канабісу в 

медичних цілях та загальна тенденція щодо його легалізації у 
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світі викликані даними наукових досліджень, що підтверджують 

зростаючу кількість терапевтичних ефектів канабісу [2]. 

Світовий ринок зараз перебуває на порозі бурхливого 

зростання. З 2017 року його обсяг оцінювався в 9,5 млрд. дол. 

2018 року марихуану (різновид коноплі) дозволили вирощувати, 

продавати і вживати в Канаді, і тут же розгорнувся розвиток 

цього бізнесу в регіоні. За прогнозами Arcview Market Research  і 

BDS Analytics, до 2022 року обсяг міжнародного ринку  марихуа-

ни досягне 22 млрд. дол., а до 2027-го року – 57 млрд. дол [3]. 

За останні 10 років на європейському ринку коноплярства 

площі технічної коноплі зросли з 10 тис. га до майже 43 тис. га. 

Лідерами вирощування коноплі у 2019 р. є Франція, Китай (зай-

має від 65 до 75 % ринку конопель), Австралія, Канада, Чилі, ПАР 

тощо [4]. 

У 2019 р переробка промислового канабісу в Європі зросла 

більш, ніж на 50% в порівнянні з 2015-м. Зараз в ЄС вирощується 

понад 50 тис. га технічних конопель, тоді як ще в 2011-му– 8000 га. 

На сході Європи вирощування канабісу відроджується в 

Україні, Чехії, Румунії. Проте, найбільші площі конопель засіяні у 

Ефіопії (29,8 тис. га), США (22,3 тис. га) та Німеччині ((17,2 тис. 

га). Але на першому місці з виробництва маємо США (48,5 тис. т) 

при урожайності 21,8 ц/га [5]. 

Частина врожаю експортується для переробки в Угорщину, 

інші країни Західної Європи і в США. Угорщина вже одним з 

основних постачальників конопляного сировини і тканин в США. 

Також на експорт йдуть зерна канабісу та папір з конопель. 

Станом на сьогодні площі під вирощування технічних 

конопель в Україні становлять близько чотирьох тисяч гектарів. В 

середньому один український фермер на продажі конопель може 

заробити від $500-700 за гектар землі. Економічна ефективність 

вирощування конопель виправдовує себе і досягає рентабельності 

на рівні 50% [6].  

Основним недоліком вирощування конопель є потреба у 

спеціалізованій сільгосптехніці та великих затратах на вироб-

ництво і переробку. Але висока прибутковість культури нівелює 
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ці мінуси. Однак, справжня золота жила може відкритися за умо-

ви легалізації медичного та рекреаційного використання коноплі. 

Середня врожайність дозволених культур технічної коноплі в 

Україні становить 1,5 тонни з га, а дозволених культур у Франції 

та Нідерландах – 8 тонн з га. Різниця шалена. В Україні у 2019 

році площа під посівами технічної коноплі становила 2-4 тис га, у 

Франції – 14,5 тис га, у Канаді – 37 тис га. У США – 60 тис га, 

тобто в 30 разів більше, ніж в Україні [7]. 

В Україні найсильніша в світі селекційна школа технічних 

конопель, тому 80% насіння для посівів і виробництва продуктів 

харчування йдуть на експорт в наступні країни: США, Канаду, 

Італію, Уругвай, Парагвай. Готова продукція поки що не відпові-

дає параметрам якості світового ринку через застарілі заводи з 

переробки. Але на внутрішньому ринку на насіння, волокна, ба-

гаття і тресту є попит серед локальних виробників їжі і текстилю. 

На превеликий жаль посіви технічної коноплі в Україні 

скорочуються. Якщо у 2016 році було посіяно 3,5 тис. га, у 2017 – 

2,7 тис. га, то у 2018 та 2019 роках – ще менше. Посіви носять 

фрагментарний характер у Житомирській, Сумській, Київській та 

Харківській областях. Обсяги виробництва сягають від декількох 

соток й до 800 га. Дозволи на вирощування технічної коноплі 

мають близько 30 підприємств, але у минулому році посіяли її 

тільки близько 12 виробників [8]. 

Одна з причин такого стану речей – відсутність потужностей з 

первинної переробки. З часів СРСР залишилось усього 4 заводи з 

первинної переробки технічних конопель: два – у Сумській, один – 

у Полтавській і один – у Житомирській області, який на даний 

момент не працює, а знаходиться у процесі переобладнання.  

Заводи здатні переробляти солому, з якої можна виробляти 

текстиль, трикотаж, взуття, целюлозу та папір. У Рівненській, 

Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях, де тради-

ційно вирощують понад 1,5 тис. га конопель, потужності по 

переробці взагалі відсутні. 

З 30 підприємств з дозволом на вирощування конопель, в 

2018 році її сіяли тільки 12 виробників, а площі посіву скороти-
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лися з 3 500 до 2 700 га [9]. В цей же час ціни на насіння для 

посіву зросли на 10 000 грн/т, з 30 000 до 40 000 грн/т. Попит на 

продукцію з конопель продовжує рости в Європі, США, Канаді та 

Китаї. 

Технічна конопля в Україні може стати для багатьох госпо-

дарств альтернативною культурою для вирощування. Якщо 

довести площі посівів технічних конопель в Україні до показ-

ників 120 тис. га, то український ринок тільки за рахунок 

виробництва насіння й соломи буде приносити прибуток у 

бюджет держави до 100 млн. дол. США. А отримання дозволу 

вирощування технічної коноплі для використання з терапевтич-

ною метою дозволить легально заробляти у сотні разів більше. 

На даний момент країна використовує коноплю у вироб-

ництві відразу трьох напрямків – це виготовлення олії, мила, а 

також продаж очищеного насіння. При цьому остання категорія 

товару розрахована не на внутрішнього споживача, а на експорт 

за кордон. 

Україна, в розпорядженні якої – чудові кліматичні умови для 

медичної коноплі нарівні з технічною, може досягти вагомої 

частки на цьому ринку. Але для легалізації вирощування цієї 

культури необхідно вдосконалити юридичну базу та механізм 

вживання продукції в медичній сфері. 

Таким чином, для України тема конопель наразі закрита, 

проте десятки країн переглядають своє відношення до марихуани, 

особливо щодо її використання в медицині. Тому ця галузь зараз 

– одна з найбільш динамічних у світі. 

Тому, для України, наразі потрібно урахувати кращий 

міжнародний досвід у сфері вирощування коноплі та внести зміни 

до ряду законодавчих актів, що регламентують дотримання 

фундаментальних прав людини і регулюють поводження з нарко-

тичними засобами, створюють умови для надходження значних 

фінансових інвестицій у економіку України, розвитку ряду 

галузей науки і освіти, нових галузей економіки, вдосконалення 

системи охорони здоров'я та правоохоронної системи, посилення 

боротьби із корупцією. 
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студенти факультету інноваційних технологій 

Трофімов О.В. 
доцент факультету інноваційних технологій  

Університет митної справи та фінансів  
м.Дніпро,Україна  

Транспортна аналітика - одна з найважчих і закритих тем в 

урбаністиці. Вона включає в себе багато розрахунків, метрик і 

математичних моделей, тому виконується вузькими спеціаліс-

тами.  

В урбаністиці великі дані дають уявлення про набагато 

більшу кількість людей, ніж раніше можна було уявити. Для вив-

чення мобільності і активності населення традиційно використо-

вували перепис населення, інформацію про покупку нерухомості і 

реєстрації фірм.  

У  великого сучасного міста є дві транспортні моделі: 

статична і динамічна. Остання включає в себе безліч даних, які в 

режимі реального часу показують, як відбувається рух в місті в 

конкретний момент часу. 

В цілому є багато параметрів, які транспортники вивчають і 

досліджують: 

1)Для аналізу транспортного попиту найчастіше використо-

вують матриці кореспонденцій (origin-destination matrices). У 

найпростішому вигляді це таблиця, в якій позначені райони 

відправлення, прибуття і кількість переміщень між ними.  

2)Щоб зрозуміти транспортну доступність того чи іншого 

району, використовують метод ізохрон: для точки або цілого 

району оцінюється час у дорозі на тому чи іншому транспорті і 

картографують.  

Набагато складніше зрозуміти, скільки людей і яким видом 

транспорту користуються. Для цього до сих пір використову-
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ються соцоопитування. Це дуже дорого, так як для великого міста 

потрібна відповідна вибірка.  

З розвитком цифрових технологій способів пізнавати 

геолокацію людини стає все більше. Тільки телефон надає кілька 

варіантів дізнатися місце розташування власника: 

1) стільникові оператори.  

2) виробники операційних систем. Наприклад, всі пристрої з 

iOS і Android за замовчуванням записують вашу геолокацію - так 

ви можете знайти втрачений телефон.  

3) місце розташування користувача відомо багатьом 

мобільних додатків. Геолокацію використовують навігаційні 

сервіси типу TomTom або Here, додатки для бігу на кшталт Nike + 

і багато інших.  

4)відкрита інформація, якою діляться самі люди в Twitter, 

Instagram, Foursquare або Facebook.  

5)аналіз  потоків через камери відеоспостереження на дорогах, 

датчики, встановлені в асфальт, розумні ліхтарі і інші рецептори  

6)аналіз фінансових транзакцій, коли ваша картка розповідає 

про те, де і в який час ви робите покупки, а відповідно, як 

рухаєтеся по місту.  
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Базові положення ведення війни на морі були сформовані на 

основі ідей відомих теоретиків( Ф. Г.Коломба, А.Т.Мехена, 

Дж.Корбета) На їх думку, перемогу у майбутній війні здобуде та 

сторона, яка забезпечить безпеку своїх морських комунікацій, 

заблокує аналогічні комунікації ворога та завдасть поразки 

головним силам ворожого флоту в одній або кількох битвах. 

Змагання в будівництві військово-морського флоту між 

Німеччиною і Англією продовжувалося  до початку першої 

світової війни. Німці, що стали в останній чверті XIX в. на шлях 

колоніальних захоплень, вирішили посилено розвивати свій 

військово-морський флот. До 1914 р. німецький флот міцно 

зайняв друге місце серед флотів. Англійська влада розуміла, що 

рішення німецького уряду в області розвитку військово-морсько-

го флоту ставило під загрозу морську могутність Англії. Основна 

ставка в суднобудуванні робилася на лінійні кораблі. У всіх 

флотах велика увага приділялась розвитку крейсерів. Ще у 80-ті 

та 90-ті роки успіхи кораблебудування в галузі артилерії, броню-

вання, двигунів  стимулювали створення кораблів такого класу, 

чим відзначилась Франція. Вона показала приклад дієвості крей-

серів на морських комунікаціях. Будівництво броненосних 

крейсерів розпочали всі флоти, і воно тривало до 1910 року. 

Рейдерські крейсери(клас «А») відрізнялись від крейсерів класу 

«Б»(розвідка і підтримка ескадри) тільки радіусом дії та 

озброєнням. 

Крейсери, побудовані після 1911 року, мали палубне (20-
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60мм) і бортове (до 76мм) бронювання і були класифіковані як 

легкі. Водозаміщення цих крейсерів складало 3 — 5 тисяч тонн, 

швидкість досягала 25 — 29 вузлів (46,3 — 53,7 км/год); 

озброєння спочатку було 8 — 12 гармат калібру 100 — 120 мм, а 

потім калібру 150 — 152 мм. 

Значну кількість подібних кораблів на початок війни мали 

тільки Англія та Німеччина. Перед новими легкими крейсерами 

ставились наступні завдання: взаємодія з ескадрами своїх 

лінкорів, яка полягала у захисті від торпедних атак есмінців 

ворога та підтримці своїх під час нападу, крім того ближня 

розвідка й участь в другорядних бойових операціях 

Англійці вдосконалили наступальні характеристики броне-

носних  крейсерів і створили кораблі, завдання яких підтримувати 

головні сили флоту. Еволюція цього підкласу закінчилась 

створенням лінійних крейсерів. Вони вдосконалювались одно-

часно з дредноутами, швидко перевершивши їх за швидкістю (від  

25 до 31 вузла), за масою паросилового обладнання(11,5 — 15% 

від загального водозаміщення проти 7 — 8,5 % на лінкорах ). 

Лінійний крейсер мав меншу броню,   меншу кількість озброєння.  

Практика війни показала, що крейсери можуть успішно діяти  

на морських комунікаціях і бути самостійною оперативно-

тактичною силою. 

 Ідея крейсерських операцій  на морських комунікаціях 

знаходила своє теоретичне обгрунтування та практичне втілення з 

часів північно-американської міжусобної війни, потім російсько-

японської війни. Напередодні Першої світової війни ця сама ідея 

знайшла своє втілення в планах німецького командування. 

Велика Британія найбільше залежала від морських комунікацій. 

Якщо для інших держав  крейсерська війна становила відносну 

загрозу, то для Англії-найбільшу (дві третини щоденних потреб 

забезпечувалося підвозом). Головні шляхи англійської торгівлі 

проходили в Атлантичному, Індійському та Тихому океанах. 

Німеччина розробила незадовго до війни план крейсерських 

операцій і вела відповідну підготовку по створенню опорних 

станцій, яку не встигла закінчити. В Тихому океані знаходилась 
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ескадра адмірала Шпеє, в Атлантичному-крейсер «Карлсруе», в 

Індійському-«Кенігсберг» та «Емден». Протягом майже всього 

1914 року тривали операції крейсерів, які створили для морських 

сполучень Англїї доволі велику загрозу. Щоб нейтралізувати 

німецькі крейсери, британське командування мусило відволікти 

значні сили з головного театру Північного моря. Багаточисельні 

транспорти з військами, які відправляли з колоній та домініонів 

до Європи, величезне напруження морських перевезень взагалі, 

викликане початком війни, становили надзвичайно вразливі 

об’єкти для німецьких кораблів. 

Безпосередній збиток, що завдали їх дії морській торгівлі 

Антанти, був не таким великим-120 суден (приблизно 500.000 

тон). Але моральне значення й паніка, яку сіяли відважні дії 

німецьких крейсерів, значно переважало матеріальні результати 

їхніх операцій. Англії довелось сконцентрувати для боротьби з 

ними  доволі великі сили, проте полювання затяглося. 

 Найбільш видатних результатів досягли крейсерства:  

Карлсруе 16 суден 72216 тонн, Емдена 16 суден 70825 тонн, 

Кронпринц Вільгельм 14 суден 55944 тонн.  

Крейсери виявилися більш дієвим інструментом ведення 

морської війни в умовах стратегії морської блокади, ніж це перед-

бачалось спочатку. По  обидва боки Середземного моря розташу-

вались головні сили лінійних флотів, які очікували генеральної 

битви. Англійці на Скапа-Флоу, німці – Вільгельмсгафе. Оскільки 

німецький флот поступався чисельністю британському, то німці 

не поспішали з вирішальною битвою. Вони планували зменшити 

кількість кораблів суперника на третину у невеликих операціях. 

Такі операції проходили за участю крейсерів. Яскравими 

епізодами війни стали битва при Коронелі, при Фолклендах, 

Гельголандська битва та на Доггер-банці. У битві при Коронелі 

перемогла ескадра Шпеє, продемонструвавши високий рівень 

тактики та навченості особового складу. Це була єдина перемога. 

Останні битви закінчились перемогою британського флоту. Флот 

відкритого моря, маючи окремі тактичні успіхи, не зміг досягти 

стратегічної мети-прорвати блокаду. Знищення ескадри Шпеє 
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зробило безпечним торгівельне судноплавство. З цього часу 

океанські шляхи Британії та її союзників були вільні для 

безперешкодного притоку предметів постачання й товарів, а 

також  для передислокації військ. 

Однак розвиток підводної війни доволі швидко зробив це 

забезпечення менш дієвим, ніж це здавалось після перемоги 

Стерді.  

Підводний човен виявився тією зброєю, яка за період 

Великої війни пройшла  найбільший еволюційний шлях. Ще в 

кінці 19ст. у Франції  пропагувалася ідея, що використання 

підводних човнів здійснить повний переворот у веденні морської 

війни(відмирання лінійного флоту та вирішення долі війни 

боротьбою човнів проти торгівлі ворога). Перебіг подій 

російсько-японської війни довів перспективність підводних 

човнів у складі морських сил. Ця ідея знайшла підтримку в 

Англії. У Німеччині  пізніше звернули увагу на підводні човни і 

через їхні суттєві технічні недоліки, і через відсутність досвіду 

використання. Але саме підводні човни виявились головним 

супротивником великих надводних кораблів та ефективною 

зброєю на морських комунікаціях, чим принципово змінили 

характер війни. 

На початок війни використовували підводні човни для 

охорони Гельголандської бухти та торговельних перевезень. Ідея 

застосування «у-ботів» проти торгівлі Англії як контрзаходу 

голодній блокаді прийшла від  підводників діючого флоту ще у 

листопаді 1914 року і, долаючи значні політичні перешкоди, 

поступово втілювалася у життя. 

Підводна війна проходила у три етапи: обмежена війна 1915-

1916рр., війна по призовому праву 1916-1917рр., необмежена 

підводна війна 1917-1918рр. 

Виявилось, що для комерційного судноплавства субмарини є 

більш страшний ворог, ніж для військових кораблів. За період 

проведених операцій було знищено понад шість тисяч 

торгівельних та промислових суден Антанти й нейтральних країн, 

що складає загальний тоннаж більше тринадцяти млн. тонн. Не 
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військові дії на суходолі, не армада лінійного флоту, а саме 

підводні човни ледве не призвели до вирішального перелому у 

війні. За словами лорда Черчіля, успіх перемоги висів на 

найтоншій волосинці.   

Таким чином, крейсери, надводні та підводні, стали одним з 

вирішальних засобів і методів ведення морських операцій 

протягом Першої світової війни. 
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БАНКРУТСТВО В СВІТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Карпенко О.О 

студентка кафедри обліку та фінансів 

Попович Є.Б. 

студентка кафедри підприємництва та маркетингу 

Черкаського державного бізнес-коледжу 

м. Черкаси, Україна 

Сьогодні, в силу стрімкого поширення пандемії, бізнес може 

зіткнутись з безпрецедентним темпом зростання кількості 

банкрутств. За умов втрати ліквідності та відсутності оборотних 

активів для погашення поточних зобов'язань – загроза неплато-

спроможності стає все більш реальною. Більшість європейських 

країн вже оголосили про підтримку бізнесу. Податкові канікули, 

реструктуризація заборгованості, пільгове кредитування – це той 

пакет антикризових заходів, який може сприяти збереженню 

бізнесу.  

Очікується, що до кінця року через завдану пандемією коро-

навірусу економічну шкоду збанкрутують тисячі підприємств по 

всьому світу. Нині уряди провідних економік намагаються 

запобігти цьому. 

На фоні боротьби з коронавірусом більшість країн світу уже 

вдались до таких безпрецедентних заходів як введення «морато-

рію на відкриття справ про банкрутство», збільшення строку для 

звернення до суду, або взагалі звільнення директорів від обов'язку 
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звернення до суду з загрозою неплатоспроможності. Так, Німеч-

чина тимчасово звільняє як боржників від обов'язку звернення до 

суду у зв'язку з неплатоспроможністю, за умов, що така неплато-

спроможність викликана пандемією та існують можливості рест-

руктуризації компанії, так і кредиторів від права ініціювати спра-

ву про банкрутство. Натомість, Австрія обмежилась тільки про-

довженням строку, протягом якого керівники мають звернутись 

до суду і ініціювати справу про банкрутство (з 60 до 120 днів), за 

умови, що така неплатоспроможність була викликана пандемією. 

При цьому ризик персональної відповідальності керівників/засно-

вників по боргах компанії нікуди не зникає. 

На відміну від багатьох інших країн, в Японії немає спеціаль-

ного закону, що регламентує питання, пов'язані з неплато-

спроможністю. Однак японський уряд, а також певною мірою й 

приватний сектор зробили інші кроки, спрямовані на пом'якшен-

ня завданої пандемією шкоди. Приміром, натепер податкові 

органи надають однорічний пільговий період щодо сплати 

загальних і місцевих податків і зборів, якщо через пандемію дохід 

платника податків скоротився приблизно на 20 відсотків і більше 

в порівнянні з аналогічним торішнім періодом. Крім того, підпри-

ємствам водопостачання, водовідведення й каналізації та газосос-

тачання було запропоновано дозволити не оплачувати рахунки 

фізособам і компаніям, що зазнають фінансових труднощів. 

У Росії, наприклад, авіаперевізники та туристичні компанії, 

які зіткнулись з фінансовими труднощами, в результаті отриму-

ють не тільки податкові пільги від держави, але і «мораторій на 

банкрутство». І це не дивно, адже зниження грошових резервів 

авіакомпаній через численне скасування рейсів призведе до 

неможливості виплати боргів, а відтак і до технічних банкрутств. 

За даними CAPA (Centre for Aviation), до кінця травня 2020 р. 

може спостерігатись безпрецедентний темп збільшення банк-

рутств більшості світових авіаліній. Як це вже трапилось з 

британською авіакомпаніє Flybe, яка оголосила себе банкрутом, 

не впоравшись з економічними труднощами через коронавірус. 

Більшість компаній України уже зіткнулись з загрозою 
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неплатоспроможності, інші ж намагаються мінімізувати ризики. 

Втім наслідок залишається для всіх один – реальна відповідаль-

ність менеджменту по боргах компанії. У Кодексі з процедур 

банкрутства йдеться про те, що солідарна (по всіх боргах ком-

панії) відповідальність менеджменту компанії настає у тому 

випадку, коли бізнесу загрожує неплатоспроможність. В силу 

відсутності змін до Кодексу з процедур банкрутства на період 

пандемії, менеджмент компанії (директор/члени дирекції) продов-

жує відповідати по боргах компанії за несвоєчасне звернення до 

суду у разі виникнення загрози неплатоспроможності. 

Хоча в Китаї не було внесено жодних змін до законодавства 

про неплатоспроможність, влада КНР оприлюднила нові 

інструкції щодо питань банкрутства. Тепер суди у справах про 

банкрутство повинні заохочувати процеси реструктуризації та 

врегулювання, перш ніж допустити ліквідацію компанії. Передба-

чається, що ці судові інстанції активно керуватимуть перегово-

рами між кредиторами й боржниками за допомогою розстрочки 

платежів, подовження терміну виконання зобов'язань і зміни 

вартості контракту. Крім того, якщо під час реструктуризації не 

вдасться знайти нових інвесторів, суди зможуть подовжити 

термін подачі пропозиції про реструктуризацію до шести місяців. 

Якщо компанія бере участь в заходах протидії пандемії, суд може 

навіть повністю припинити процедуру банкрутства. Перш ніж 

оголосити компанію банкрутом, судові інстанції мають перевіри-

ти як спроможність боржника працювати й далі на ринку, так і 

загалом життєздатність галузі, в якій він зайнятий. Мета такого 

підходу - допомогти уникнути процедури банкрутства для тих 

боржників, які могли б вижити, якби не сталося пандемії. 

Отже, процедури банкрутства в світі знаходяться на стадії 

постійної доробки та оновлення відповідно до змін як в націо-

нальній економіці, так і в міжнародному економічному середо-

вищі. І саме адаптація національного законодавства до сучасних 

міжнародних та європейських правових норм і цінностей є 

запорукою поглиблення європейського й міжнародного 

співробітництва вітчизняних суб’єктів господарювання. 
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Стаття 51 Цивільно-процесуального Кодексу України 

визначає, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна 

відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого 
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провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного 

позовного провадження - до початку першого судового засідання 

за клопотанням позивача замінює первісного відповідача 

належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі. 

Отже, можна сказати, що процесуальні права і обов’язки 

відповідача переходять до іншої особи, яка відповідно до 

законодавства повинна відповідати перед позивачем.  

Щодо визначення поняття правонаступництва, то воно має 

схожу структуру, оскільки передбачає перехід процесуальних 

прав та обов'язків від однієї особи, яка була в процесі стороною 

або третьою особою, до іншої особи у зв'язку з переходом до неї 

суб'єктивних матеріальних прав. 

Хоча юридична природа цих двох понять дещо схожа, вони 

мають зовсім різні юридичні ситуації виникнення, призначення, 

структуру та процес.  

Щоб розібратися детальніше у різниці наведених двох 

понять, треба проаналізувати підстави виникнення цих явищ. 

На думку Д. М. Чечота, процесуальне правонаступництво 

має місце в тих випадках, коли виникає необхідність заміни осіб, 

які є сторонами, через правонаступництво, що відбулося в 

матеріальному праві 

 Підставами для процесуального правонаступництва відпові-

дно до ч. 1 статті 55 Цивільно-процесуального Кодексу України є: 

1. перехід суб'єктивних матеріальних прав і обов'язків в 

результаті: 

• смерті громадянина (окрім спорів, пов'язаних з особою); 

• припинення діяльності юридичної особи (реорганізації); 

• уступки вимог; 

• переведення боргу; 

1. наявність порушеного цивільного процесу до моменту 

настання фактів, вказаних вище; 

2. вибуття з процесу певних суб'єктів: сторін і третіх осіб, 

які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

Вибуття інших суб'єктів не приводить до виникнення 

процесуального правонаступництва. 
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При визначенні того, чи є відповідач належним або 

неналежним, вирішальне значення має приналежність спірних 

прав і обов'язків. Належна сторона є носієм або спірних прав, або 

спірних обов'язків. Неналежний відповідач - особа, відносно до 

якої за матеріалами справи виключається припущення про те, що 

вона є суб'єктом спірного правовідношення. 

На думку С.С. Бичкової, щоб встановити юридичний стан 

«неналежності сторони» у цивільному процесі, слід визначити: 1) 

матеріально-правовий аспект юридичної природи неналежної 

сторони, тобто встановити, що вона не є ймовірним суб’єктом тих 

прав, свобод, законних інтересів чи юридичних обов’язків, які 

становлять зміст спірних правовідносин і з приводу яких суд 

повинен ухвалити судове рішення; 2) процесуальний аспект 

юридичної природи неналежної сторони, тобто провести її заміну 

у порядку, встановленому у ч.2 ст.51 ЦПК України, або 

дочекатись ухвалення рішення суду про відмову у задоволенні 

позову. 

Ще одним фактором співвідношення правонаступництва і 

заміни неналежної сторони є суб’єктний склад. Відповідно до 

правонаступництва, ця процесуальна дія не обмежується 

виключно сторонами цивільної справи, поряд зі сторонами 

правопопередниками можуть бути і треті особи. Однак у заміні 

неналежної сторони, відповідно перехід процесуальних прав та 

обов’язків є обмеженим у рамках офіційних сторін спору. 

Підсумовуючи вищевикладене, ми зробили висновок, що 

хоча юридична природа понять правонаступництва і заміни 

неналежної сторони, на нашу думку, схожа, оскільки полягає у 

переході цивільних процесуальних прав та обов’язків від 

правопопередника до правонаступника, однак ці форми мають 

доволі різну конструкцію, коло суб’єктів і підстави виникнення. 
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педагогічної академії» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

В умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства все 

більшої популярності у світі набирає онлайн-освіта. Нині, під час 

пандемії, дистанційне навчання як така форма навчання, що 

використовує комп’ютерні та телекомунiкацiйні технології з 

наявною iнтерактивною взаємодiєю учасників освітнього процесу 

– це вже норма часу. Ключовим його елементом є електронні 

навчальні курси, без яких неможливо уявити сучасну дійсність, 

адже з їх допомогою можна набувати нові знання та вміння, 

безпосередньо не виходячи з дому. Актуальність даної теми 

полягає в тому, що серед різноманіття можливостей платформ 

виникає потреба в пошуку якісних електронних навчальних 

курсів, але не кожен знає, за якими показниками та критеріями їх 

оцінювати, щоб обрати для себе найкращий. 

Питання дослідження якості електронних навчальних курсів 

на платформах дистанційного навчання та критерії її оцінювання 

ведуться вченими у різних напрямах. Так, у працях Н. Морзе, 

О. Глазунової [1, c. 63] розкриті критерії якості електронних 
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освітніх ресурсів для платформ дистанційного навчання. Т. Бон-

даренко розглянула комплексний моніторинг якості ефектронних 

освітніх ресурсів [2, c. 32]. Методику оцінювання якості електрон-

них навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної 

освіти запропонувала Г. Кашина [3, c. 229]. 

Метою даної роботи є розробка та висвітлення критеріїв 

якості електронних навчальних курсів на платформах дистанцій-

ного навчання та показників їх оцінювання. 

Для розробки критеріїв якості електронних навчальних 

курсів (ЕНК) важливо визначити складові структури курсу та 

здійснити їх характеристику. 

Структура ЕНК пропонує можливість ефективного досягнен-

ня освітньої мети і, залежно від функціонального призначення, 

включає змістовну та програмну частину, а також методичні 

рекомендації як для викладача, так і для студента.  

Зміст ЕНК на платформах дистанційного навчання повинен 

відповідати потребам Державних стандартів освіти України з 

конкретних напрямів підготовки фахівців, типовим програмам 

дисциплін державних стандартів професійного навчання, перелі-

ку обов'язкових навчальних видань з дисциплін. Відповідність 

змісту ЕНК цим стандартам може підтвердити експертиза науко-

во-методичного центру МОН України. ЕНК, який використову-

ється для самостійного вивчення конкретної навчальної дисцип-

ліни при консультаційній підтримці закладу освіти, має включати 

повний набір навчальних ресурсів, засоби для реєстрації 

студентів, засоби комп'ютерного моделювання та експеримен-

тального дослідження об'єктів, інтерактивні навчальні завдання, 

засоби для контролю знань та вмінь. 

Електронні навчальні матеріали повинні забезпечувати 

широке подання структурних компонентів освітнього проце-

су: 

• отримання навчального матеріалу (навчання); 

• практичні заняття (тренування і закріплення знань, вмінь і 

навичок); 

• атестація (контроль отриманих знань, вмінь, навичок);  
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• можливість підсумкового контролю отриманих знань 

сучасними методами комп'ютерної атестації.  

Зміст електронних матеріалів, поданих у курсі, має відповіда-

ти ряду вимог, таких як: достатня глибина, коректність та наукова 

вірогідність викладання навчального матеріалу з врахуванням 

останніх наукових досягнень, доступність викладання. При оці-

нюванні змістовної складової ЕНК потрібно також враховувати 

логіку подання навчального матеріалу (будувати процес отриман-

ня знань у чіткій логічній послідовності), його зв’язок з практи-

кою шляхом надання студенту прикладів, завдань практичного 

характеру, моделей різноманітних процесів та явищ тощо.  

У свою чергу програмна частина реалізується через пред-

ставлення змісту за допомогою ІКТ, мультимедіа та через 

програмування, здійснення навігації в ЕНК, пошук навчального 

матеріалу, програмного забезпечення та методичних засобів для 

підготовки, наявність статистичних даних про результати 

навчання студентів. Вона забезпечується обраною платформою, 

на якій конструюються курси (Prometheus, Coursera, Edera, 

Moodle тощо), а також модератором сайту курсів.  

Рекомендації для вчителя (викладача) містяться у методичній 

частині ЕНК: опис типових сценаріїв для виконання різних 

завдань, а також приклади використання всіх модулів та об’єктів 

курсу.  

Для ЕНК нами розроблено такий комплекс критеріїв 

оцінювання якості ЕНК (Рис. 1): 

- оцінювання змістовної частини (шкала оцінювання від 

1 до 3); 

- оцінювання програмної частини (шкала  оцінювання від 

1 до 3); 

- оцінювання методичної частини (шкала  оцінювання від 

0 до 2); 

оцінювання змісту електронних матеріалів, поданих у 

курсі (шкала оцінювання від 1 до 3).  

Отже, нами розроблено та висвітлено критерії якості 

електронного навчального курсу на платформах дистанційного 
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навчання та їх показники. Для цього було визначено складові 

його структури та їх особливості, що дозволить скласти таблицю 

для оцінювання змістовної, програмної та методичної частин, а 

також змісту електронних матеріалів, поданих у курсі. 
 

 
Рис. 1 Критерії та показники оцінювання якості ЕНК  
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На сучасному етапі головним завданням для України є вихід 

на світовий ринок із наданням торговельних послуг, які б відпо-

відали світовим стандартам, зокрема, з використанням вендинг-

автоматів. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що останніми 

роками всебічне впровадження інновації в національній економіці 

торкнулось і сектору роздрібної торгівлі.  

Вендинг - це напрям підприємницької діяльності спрямова-

ної на продаж затребуваних послуг і товарів через торгові авто-

мати.  

«Vending» (від латин. vendere - продавати) - торгівля, продаж 

(у роздріб). 

Слово вживається для позначення роздрібної торгівлі, 

переважно за допомогою вуличних торговців, тобто це – надання 

послуг за допомогою торговельних автоматів без участі людини. 

Питанням розвитку, управління продажу товарів через 

торговельні автомати в сучасних умовах присвячена достатньо 

велика кількість наукових праць таких вчених як: О. Андрєєва, 

О. Азарян, І. Грабар, І. Дахно, Д. Денисова, А. Золотницького, 

В. Куценко, А. Мазаракі, Р. Образцового, С. Скибінського, С. Че-

рнецького. Також ці питання розглядалися вединговими компані-

ями такими як «S.I.Trade», «Vending unipay system», «Авангард», 

«Карбон», «The Hanna Group», «Allvend», але на сьогоднішній 

день не достатньо з'ясовані. Так як вендинг набув широкого 

поширення за кордоном та зарекомендував себе як зручний і не 

дуже вимогливий спосіб вести торгівлю або надавати послуги, то 
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існує можливість застосування даного виду бізнесу і в Україні. 

Розвиток послуг вендингу є найважливішою умовою подальшого 

підвищення продуктивності праці та культури торгівлі. За об’єк-

тами продажу вендинг-ринок поділяється на: а) автомати з 

продажу товарів (холодні напої в банках і пляшках, гарячі і 

холодні напої на розлив, штучний товар, гарячі страви, поп-корн, 

засоби особистої гігієни, фасований корм для тварин, газети, 

карти передоплати); б) автомати з продажу послуг (музичні 

автомати, фотоавтомати, копіювальні автомати, автомати пральні 

і сушильні, більярдні столи-автомати, дитячі ігрові автомати 

тощо), [3, с.82]. Сьогодні на ринку вендингових послуг переважа-

ють вітчизняні компанії та приватні підприємці. Основними 

користувачами торговельних автоматів є студенти, державні 

службовці, дрібні клерки, офісні працівники. Понад 10% 

доводиться на керівників. Левовій частці відвідувачів (майже 

80%) ще не виповнилось 40 років, понад 25 % доводиться на 

підлітків, з них майже 10% - на дітей до 16 років [6]. Найбільшого 

розповсюдження в Україні отримали платіжні термінали та 

автомати з продажу гарячих напоїв – кава, чай, тощо. Їх популяр-

ність пояснюється тим, що платіжні термінали практично не 

потребують обслуговування, достатньо тільки збирати виручку та 

поповнювати автомат папером для чеків, а гарячі напої завжди 

користуються популярністю, особливо в місцях з великим 

потоком людей – торговельні та офісні центри, підземні пішохідні 

переходи, адміністративні будівлі [1, с.38].  

Варто зазначити, що найбільшу популярність придбали 

снекові і кавові торгові автомати. Їх встановлюють в торгових 

центрах, вищих навчальних закладах, лікарнях та інших 

громадських місцях. Розвиток вендингу у нас актуальний: 

порівняно з іншими країнами він знаходиться у стадії активного 

зростання. Якщо в Японії та Америці приблизно 70% роздрібної 

торгівлі припадає на вендінговий бізнес, то на вітчизняному 

ринку цей показник становить всього 30%. 

 На сьогодні, країнами-лідерами, де торгові автомати 

найбільш розповсюджені є Японія, США і Великобританія. У 
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Японії: один апарат – на 23 осіб населення, в США – на 35 осіб. 

Для України вендинг – явище порівняно нове: один автомат 

припадає на 3400 осіб. Передусім в Україні налічується близько 

45000 одиниць торгових автоматів, велика частка яких припадає 

на кавові автомати – це близько 90%.  

Установка торговельного устаткування не вимагає від 

бізнесмена великих витрат. Повну вартість кожна торгова машина 

окупає за 1 рік.  

На даний момент всі торговельні автомати відомих вироб-

ників майже однакові по надійності та довговічності.  

Дослідження показали, що основними причинами розвитку 

вендинг-індустрії в Україні в найближчі десятиліття будуть: 

впровадження нових технологій, що дозволяє виготовляти доско-

наліші автомати, за нижчою ціною та з великим асортиментом 

товарів. 
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 соціальної роботи і мистецтва 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Науковий керівник: Нікітська Ю.М. 

кандидат педагогічних наук, ст. викладач  

Сучасний світ вимагає інновацій і ХХІ століття постало як 

час технологічного прогресу: впроваджуються інноваційні 

технології на підприємствах, відбувається роботизація численних 

сфер виробництва, а нині ці зміни сягнули й сфери освіти. 

Сьогодні впровадження нових методик в управління кадровим 

потенціалом закладу освіти є обов’язковою вимогою для 

ефективної роботи системи менеджменту. Успішність кадрового 

потенціалу закладу освіти значною мірою залежить від рівня 

кваліфікації кадрів штатного складу, їх мотивації до праці, 

здатності до командної роботи, дисципліни та готовності 

повсякчас стикатись з новими викликами. 

Основним змістом кадрового менеджменту є довготривалий 

процес впливу суб’єкта на об’єкт управління. Структура цього 

впливу складається з методів управління працівниками закладу 

освіти: адміністративних (організаційно-розпорядчих), економіч-

них, правових, соціально-психологічних та технологічних [1]. 

Управління кадровим потенціалом – це процес, який сприяє 

розвитку та вдосконаленню навичок та здібностей персоналу в 

різних умовах. Для того, щоб розвивати навички управління 

таким потенціалом, варто розуміти сутність цього поняття. Кад-

ровий потенціал – це сукупність здібностей і можливостей кадрів, 

які забезпечують досягнення цілей довгострокового (перспектив-

ного) розвитку підприємства чи установи [1]. Кадровий потенціал 
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характеризує можливість персоналу застосовувати нові знання і 

технології, приймати організаційні та управлінські рішення та 

виготовляти інноваційну продукцію. Кадровий потенціал харак-

теризує систему менеджменту, її гнучкість та адаптивність [2]. 

Сучасна система менеджменту в Україні потребує карди-

нальних змін. Для того щоб проаналізувати наявний стан 

порушеного питання у закладі освіти варто використовувати різні 

методи та методики. Зазвичай прогресивні та сучасні керівники 

або впроваджують авторські методики або використовують 

досвід зарубіжних колег.  

Найбільш цікавим є досвід американської моделі управління. 

Їхня система побудована на принципах конкуренції та заохоченні 

особистісних та професійних навичок робітників з метою 

збільшення прибутку компаній. В свою чергу в закладах освіти 

вони будують відносини на рівні довіри, що сприяє дружній та 

відкритій атмосфері в стосунках між керівником та підлеглим. 

Також постійно проводяться атестації з метою підвищення 

професійної підготовки працівника, збільшення заробітної плати, 

працеспроможності тощо [3]. 

Звичайно, в закладах освіти України теж має місце атестація 

працівників: раз на рік вони проходять курси з підвищення 

кваліфікації, але часто ті не відображають реальний стан справ. 

Робота в сфері управління кадрами в Україні на даний момент не 

забезпечує оновлення будь-якого роду кадрів. Немає і єдиного 

зразка за яким би відбувалося вивчення здібностей і схильностей, 

професійного і посадового просування працівників. 

Варто пам’ятати, що існує певна особливість управлінської 

моделі закладу загальної середньої освіти, яка має чотири рівні 

управління. Перший рівень (директор) – загальний, другий (зас-

тупники директора) – стратегічно-тактичний, третій (психолог, 

методист та ін.) – організаційно-виконавчий, четвертий (учитель-

предметник, педагог-організатор класу) – функціональний, п’ятий 

(учень) – результативний. Виходячи з такої моделі, варто наголо-

сити, що педагогічний персонал, який відноситься до 3 та 4 рів-

нів, є не лише об’єктом управління з боку керівництва закладу 
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освіти, а виступає також суб’єктом управління стосовно учнів. 

Проте управління кадровим потенціалом подекуди не відповідає 

вимогам сучасності [4]. І перш за все це залежить від керівника. 

Таким чином, забезпечення ефективності управління закладами 

загальної середньої освіти та перехід до якісно нового рівня їх 

функціонування або розвитку значною мірою залежить від 

професійної компетентності керівників. 

Отже, для того щоб досягнути вершин у вдосконаленні 

кадрового потенціалу закладу загальної середньої освіти 

необхідно, перш за все, керівнику вміло оперувати своїми 

управлінськими діями і, відтак, якісно впливати на діяльність 

всього колективу. Для того, щоб реалізувати певні ідеї в цьому 

напрямі варто підбирати такі методики, які заохочували б 

працівників до співпраці та розвитку. 
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Під час бойових дій в період Другої світової війни загинула 

велика кількість військових і цивільного населення. Навіть зараз, 

в епоху новітніх технологій та можливостей важко назвати 

приблизне число втрат, тому що з кожним роком з’являється все 

більше документальних матеріалів, що висвітлюють минуле під 

зовсім іншим кутом. Сьогодні, одним із дискусійних питань, що 

виникають між українськими та російськими науковцями є т. зв. 

проблема «чорносвитників». В той час, як вітчизняні дослідники 

намагаються відкрити світові жахливі сторінки своєї історії, 

плеяда російських вчених, звісно, що не всіх, намагається 

нівелювати ці зусилля.  

В 1942 р. було створено спеціальні польові військкомати, які 

могли мобілізовувати, навіть юнаків 16 – 17 років, які не мали 

відповідної підготовки і тому виконували роль «гарматного 

м’яса». Жодним чином їх не забезпечували тим необхідним, що 

може знадобитися у бою, в який, до речі, вони йшли без зброї та у 

звичайному одязі, що послугувало причиною виникнення 

специфічної назви – «чорносвитники», або «чорна піхота». В 

історичній науці це поняття звучить по-різному, наприклад: 

«чорно піджачники», «чорні свитки», «штрафні», «трофейні 

солдати», «одноразові солдати» [1, 514]. 
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Висвітленням цієї теми в радянській історичній науці не 

займалися, її оминали, переважно для того, щоб не зруйнувати 

міфу про «Велику Вітчизняну війну». Зараз аналогічної тактики 

дотримується і потужна машина російської пропаганди. Розмови 

на цю тему змусять відкрити велику кількість неприємних 

таємниць. Не лише керівництво Радянського союзу, а і взагалі всі 

дії радянської армії доведеться переосмислити по-новому, через 

що може з’явитися дуже багато невигідних запитань, відповіді на 

які будуть рівнозначні програшу у війні. Тому це питання зали-

шиться закритим не лише в СРСР, а і в його правонаступниці – 

Російській федерації, засоби масової інформації та наукове 

середовище якої навмисно оминають цю тему. Більше того, час-

тина вчених стверджує, що це все вигадки українських істориків і 

«примусово та непідготовленими» на фронт нікого не залучали. 

В українській історіографії ця тема викликала неабиякий 

інтерес серед дослідників. З моменту проголошення незалежності 

Україною, проблема «чорносвитників» обговорюється у наукових 

осередках, у засобах масової інформації, у патріотичних 

громадських організаціях. 

Тематику «чорної піхоти» досліджують: О. Лисенко, В. Ко-

роль, М. Коваль, І. Муковський, В. Гриневич, Р. Пилявець та інші. 

Варто зазначити, що в радянський період тему «чорної піхоти» 

піднімали, переважно, письменники Ю. Яновський, Д. Міщенко, 

О. Гончар, В. Захарченко, але все ж епізодично та з викорис-

танням різних художніх та літературних форм, щоб приховати 

справжню сутність творів та не отримати «вето» на публікації.  

Окремо варто виділити документальні фільми, які присвячені 

зазначеній тематиці, а саме «Чорна піхота» (2010, І. Кравчишин) 

та «Рівень секретності 18» (2011, В. Іванов). 

У праці з регіональної історії «Черкащина: історія краю та 

його людності» описано чотири види «чорної піхоти» та їх 

відмінності від особового складу штрафних батальйонів, які мали 

повноцінне обмундирування та військову підготовку. Автори 

також наводять відмінності між «чорносвитниками» та «чорними 

бушлатами», аби запобігти ототожненню цих категорій [1, 514]. 
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Р. Пилявць аналізує стан дослідження теми, наводить опис 

окремих епізодів, які зафіксовані у щоденниках очевидців та 

учасників боїв, ставлення до цієї «категорії», забезпечення зброєю 

та ін. Автор зазначає, що значна частина мобілізованих навіть не 

добиралися до військових підрозділів [2, 163].  

Дослідник В. Кравченко описує процес мобілізації таким 

чином: «Всю чоловічу частину населення міста Бердянськ і 

навколишніх сіл, віком від 15 до 60 років мобілізували і 

«погнали» під Мелітополь на «німця». Не обмундирувавши, не 

навчивши, не озброївши. Серед мобілізованих було багато 

інвалідів-фронтовиків, які обморозили кінцівки ще під час 

радянсько-фінської війни…» [3]. 

В. Король фіксує події, як «мобілізували» цих новобранців, 

«облави по хатам» і т.д. Також передає спогади очевидців, які 

бачили муки через, які проходять юнаки, та подальші наслідки. 

Щодо колишніх військовополонених, то він зазначає, що ці 

солдати за відома командувача Воронезького фронту (М. Ватуті-

на) йшли в атаку без належного озброєння і підготовки, спокуту-

ючи, в такий спосіб свою «провину» перебування в окупації [4]. 

Про ці події, та про раптові залучення таких «солдатів» до атак 

згадували, не чекаючи такої нагоди, О. Довженко, А. Дімаров, В. 

Астафьєв (радянський та російський письменник), генерал армії 

М. Лященко, О. Гончар та інші.  

Російський публіцист та історик Р. Медведев, який був 

мобілізований до Червоної армії в 17 років разом зі своїм братом, 

розповідає про те, що підготовка новобранців проводилася на 

низькому рівні, що фактично це є злочином. Однак в цей період 

така практика була нормою. Історики описують, що командири 

йшли на такі вчинки заради того, щоб якомога краще відзвітувати 

перед Сталіним [5, 96]. 

У своїх працях історики пишуть про налаштованість 

більшості командирів: «…поки ми кров проливали у боротьбі з 

ворогом, ви відсиджувалися, тож тепер змийте власною кров’ю 

плями окупації..»[5, 95 –97]. Така жорстокість була обумовлена 

тим, що мобілізовані проживали на захопленій території під час 
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німецької окупації, а ті хто залишився на місцях з приходом 

противника, автоматично вважалися зрадниками. 

Автори праці «Черкащина: історія краю та його людності» 

наводять дані щодо ставлення командирів до таких підрозділів, 

описують і виняткове жалісливе ставлення до цих дітей. Такими 

були одиничні випадки, наприклад: «…коли радянського лейте-

нанта призначили командувати ротою неозброєних підлітків, щоб 

вести їх у бій, він наказав їм розбігтися по лісу, заявивши, що 

відмовляється кидати дітей на смерть, а сам застрелився…», 

«…один генерал дивився під час бою на дії непідготовлених 

«чорносвитників» і плакав…»  [1, 515]. Також автори вказують 

кількість мобілізованих та загиблих, однак загалом їх важко 

більш точно підрахувати, тому що часто їх ховали в братських 

могилах, інші загинули при форсуванні Дніпра і т.д.  

Значна частина істориків вважає, що від самого початку 

пoвернення Червоної армії в Україну прaктикa кидaння в бій 

поганo oзбрoєних і непідгoтoвлених до нього людей була, 

швидше за все не винятком, а правилом [2, 165]. 

Процеси створення польових військкоматів та мобілізації 

почалися ще в 1942 р., однак найжахливішими та найкриваві-

шими були епізоди за їх участі в 1943 р., а саме в битві за Дніпро, 

коли такі загони зазнали найбільше втрат. Тема «чорносотенців» 

має обговорюватися в усіх можливих джерелах інформації, як 

одна з кривавих сторінок в історії України. Про вклад цих юних 

та непідготованих людей мають знати та пам’ятати, адже саме 

вони «прочищали» шлях для основних військ, вони були тим 

самим «гарматним м’ясом», інформацію про яких всіляко 

намагалися приховати радянські керівники та служби, від яких 

продовжують відхрещуватися і в сучасній Росії.  
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Корженевська К.С., 

студентка факультету лінгвістики  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

Фразеологія кожної мови є відображенням народу, його 

ідентифікації та самосвідомості, характерних проявів особливос-

тей менталітету та культурного світу. Лінгвісти завжди розгляда-

ли фразеологізми як систему різноструктурних та різноманітних 

стійких сполук (Ш. Бали, В.В. Виноградов) [1, с. 223]. Фразео-

логізм допомагає людині висловити своє ставлення до подій та 

розкрити у певній мірі її культурну позицію стосовно певної 

ситуації. 

При формуванні загального фразеологічного значення голов-

на роль належить особливому компоненту-зооніму, який входить 
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у структуру фразеологічної одиниці.  А.А. Кипріянова пропонує 

термін зоосемізм. На її думку, зоосемія – це "надсукупність, яка 

функціонує в мовах і об’єднує найбільш близькі родовидові 

сукупності" [2, с. 31]. Компонент-зоосемізм формує індивідуальне 

значення фразеологізму, втрачаючи при цьому справжнє 

первинне значення – позначення тварини.   

Саме фразеологізми із компонентами-зоосемізмами здатні 

передати вираження певних рис людини, опис зовнішності, 

характеру, розумових здібностей шляхом застосування 

метафоризації. Тому у вжитку часто помітні фразеологізми з 

наявністю у конструкції образів представників фауни. Часовий 

критерій, тобто період чи й точний рік їхнього виникнення, 

свідчить про те, що вже близько шестиста років в німецькій мові 

функціонують ФО feiger Hund та krummer Hund, які були утворені 

й набули поширення ще у 15- му столітті. Шістнадцятим 

століттям дослідники датують появу таких фразеологічних 

зворотів, як seltsamer Vogel та falsche Katze [3, с. 205]. Тенденція 

створення фразеологізмів на основі тварин простежується з 

самого початку їх появи і до сьогодення. Окрім того, у сучасній 

німецькій мові всупереч процесу уникання складних для 

розуміння виразів фразеологізми не втрачають своєї актуальності 

та досить часто використовуються навіть дітьми, наприклад: 

„Blindekuh spielen“ із використанням тваринного образу корови 

означає «грати в піжмурки». Усталеність виразів зайняла настіль-

ки стійку позицію в розвитку мови, що навіть кожна дитина 

зрозуміє, що мається на увазі не «гра в сліпу корову».  

У німецькій мові, як переважно і в більшості мов, 

виокремлення людських якостей відбувається шляхом порівняння 

зі свійськими тваринами, які викликають у людському мисленні 

вже певні усталені асоціації: Kätze, Hund, Schwein, Ochse, Pferd, 

Hase, Dachs тощо. Відповідно за емоційно-експресивним 

забарвленням вони несуть зазвичай негативне та позитивне 

значення стосовно опису людини, яке при компарації різних мов 

часто збігається, що, власне, підтверджує схожість мисленнєвого 

відображення дійсності, елементів культури та менталітету різних 
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народів. Отже, стосовно опису людини зооморфні фразеологізми 

можна розподілити на дві основні групи: 

1. Негативно забарвлені:  

- „das Fell des Bären verkaufen, bevor man ihn erlegt“ – „ділити 

шкуру ще не вбитого ведмедя“ характеризує корисливу людину, 

яка діє лише з метою отримання вигоди та розподіляє прибуток 

ще не здійсненої справи; 

- „jemandem einen Bärendienst erweisen“ – „зробити ведмежу 

послугу“, тобто допомогти іншому, проте нашкодити собі; 

- „schlafende Hunde soll man nicht wecken“ – „не буди лихо, 

поки воно тихо“;  

- „auf dem Hund sein“ – „терпіти нестатки“; 

- „wie ein begossener Pudel“ – „як у воду опущений“ (пригні-

чений чимось); 

- „böse wie ein Wolf“ – „злий як собака“.  

- „ein Wolf im Schlafpelz“ – „вовк в овечій шкурі“.  

- „mein Name ist Hase“ – „моя хата з краю, нічого не знаю“. 

Характеризує людину, якій байдуже або яка боїться висловити 

власну думку у випадку суперечливої ситуації. Відповідно образ 

зайця і в українській мові асоціюється зі страхом.   

- „den Bock zum Gärtner machen“ – „приставити вовка до ота-

ри“. Вживається у випадку із небезпечною, корисливою людиною.  

- „störrisch wie ein Esel“ – „впертий як віслюк“ (до край-

нощів); 

- „da lachen ja die Hühner“ – „курям на сміх“; 

- „schlau wie ein Fuchs“ – „хитрий як лиса“; 

На основі цих фразеологізмів можна зробити висновок, що 

найпоширенішим є застосування саме образу собаки у негатив-

ному значенні, що співпадає певною мірою із частотним 

вживанням цього представника фауни в українській мові. На 

прикладі фразеологізму „Schlafende Hunde soll man nicht wecke“ 

при перекладі українською образ собаки опускається, натомість 

замінюється лихом. Окрім того, через різний світогляд, традиції 

світосприйняття народу все ж спостерігається зміна образу 

тварини, наприклад, «злий як собака» передається через „Wolf“ 
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німецькою. Ці зооніми також займають перші позиції серед 

образів для передачі негативної конотації.  

2. Позитивно забарвлені: 

- „ein alter Hase“ – „cтріляний горобець“ (про досвідчену 

людину, гарного спеціаліста); 

-  „Schwein haben“ – мати вдачу; 

- „sanft wie ein Lamm“ – російською „кроткая овечка“ 

(тихіше теляти); 

- „mir allen Hunden gehetzt sein“ – «стріляний птах» (мудра 

людина, яку важко обманути); 

- „arbeiten wie ein Dachs“ – «працювати як віл». 

У фразеологізмах із позитивною конотацією помітна 

наявність представників фауни переважно свійських тварин, з 

якими людина має тісний контакт. 

У сучасній німецькій мові наявна значна кількість зооморфіз-

мів із компаративним значенням: leben wie Hund und Katze – жити 

як кішка з собакою; er schüttet's ab wie der Hund den Regen – йому 

як із гуски вода; wie ein toter Hund zum Bellen – з нього толку, як із 

козла молока. Цей фразеологізм цікавий тим, що перекладається 

на українську мову іншим зоосемізмом, що вказує на відмінність 

понятійних систем зіставлених мови [2, c. 35]. 

Фразеологізми із компонентами-зоосемізмами у німецькій 

мові використовують не тільки стосовно опису людини, її пове-

дінки, а також у ситуаціях, пов’язаних із зовнішніми факторами, 

які емоційно впливають на стан людини, для точної передачі 

своїх вражень, які неможливо висловити звичайними словами. 

Більшість цих виразів містить образи саме представників фауни, 

наприклад: „Da liegt der Hund begraben!“ означає „Так ось де 

собака зарита!“ у випадку довгого, можливо, навіть виснажливого 

пошуку істинної причини; „einen Bärenhunger haben“ – „голодний 

як собака“ (дуже сильно); „einen Vogel haben“ вживається у 

ситуації, коли людина вже не в своєму розумі; „Klappe zu, Affe 

tot“ – „пиши пропало“ (вже марно на щось сподіватися). На 

основі наведених прикладів можна помітити, що фразеологізми із 

компонентами-зоонімами використовуються також у випадках 
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напружених ситуацій, коли емоції досягають найвищої степені.  

Отже, провівши аналіз вище зазначених зооморфних 

фразеологізмів можна зробити висновок, що компонентами-

зоонімами наділені фразеологічні одиниці, які пов’язані з 

вираженням емоцій або ставлення мовця до адресата, його 

поведінки, характеру. Фразеологічні одиниці несуть у собі 

негативне або позитивне конотативне значення, для створення 

якого беруться відповідні образи тварин з їхніми певними рисами, 

усталеними у культурі народу. При порівнянні німецьких 

зооморфних фразеологізмів з українськими еквівалентами 

виявлено як схожість в асоціаціях тварин із певними рисами 

людини, так і невідповідність у зіставленні деяких зоонімів, яку 

можна простежити під час перекладу на основі застосованих 

прийомів опущення або заміни образу.  
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Досягнення науки та техніки — це найцінніші надбання 

людства, які є показниками прогресу та відкриттями нових 

можливостей та горизонтів. В ХІХ ст. міжнародна спільнота 

звернулася до питання активного обміну промислових та науко-

вих відкриттів. З 1851 року був запущений процес організації 

регулярних виставок.  

Як правило, підготовка до головної події року була 

грандіозною. В містах виростали нові квартали, будувалися 

павільйони, мости, оранжереї. Міста-господарі таких Всесвітніх 

промислових виставок намагалися застосувати найновіші 

досягнення науки та техніки та продемонструвати організацію 

найвищого рівня.  

Ці виставки були символами епохи прогресу до наукових 

досягнень. Там стиралися національні бар’єри та відбувався обмін 

досягнень окремих винахідників та створювалися умови для 

зародження нових проєктів, які реалізовувалися та презенту-

валися на наступних виставках. 

З 65 проведених в ХІХ-ХХІ ст.  виставок рекордсменами є 

Сполучені Штати Америки, які організували 20 подій, далі йдуть 

Франція (9), Бельгія (8), Великобританія (4), Японія (4), Італія (4), 

Австралія (2). 

В 1928 році у Франції було створено Міжнародне бюро 

виставок. Ця міжурядова організація відповідає за контроль та 

регулювання проведення всіх міжнародних виставок. 22 листо-

пада 1928 року була підписана відповідна Конвенція. Міжнародне 

бюро виставок відповідає за місце проведення події, регулює 
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організаційні питання та слідкує за виконанням положень 

Конвенції. Зусиллями МБР (Міжнародного бюро виставок) 

проходить адаптація виставок до мінливих викликів епохи. 

Наприклад, з середини 90-х років ХХ ст., МБР зосередило та 

намагалося привернути увагу до проблем екології. Гасло виставки 

2008 року: «Вода — сталий розвиток». Головна тема Виставки 

2010 року, яка пройшла в Шанхаї — «Живий океан і прибережна 

зона: різноманітність ресурсів та їх раціональне використання». 

Що стосується публіцистичної діяльності, то на сторінках 

щорічних бюлетенів та щоквартальних інформаційних бюлетенів, 

виходять статті, які стосуються глобальних викликів людства і, 

так чи інакше, вони підіймаються на самих виставках. 

Міжнародні промислові виставки — це значно більше ніж 

просто презентація останніх досягнень науки та техніки. Це 

унікальне явище, яке зосереджує та акумулює нові погляди на 

розвиток людства, звертає увагу на виклики сьогодення та 

превентивно реагує на виклики майбутнього. 
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У педагогічній літературі та літературі з теорії управління 

визначається сукупність принципів, спрямованих на регулювання 

реалізації окремо взятих функцій управління: планування і 

визначення мети, організації та контролю та ін. При характерис-

тиці принципів управління необхідно взяти до уваги, що вони є 

проявом певних закономірностей в системі управління.  

Л.М. Карамушка до принципів управління відносить «гума-

нізацію і демократизацію управління; цілісність і системність; 

єдиноначальність і колегіальність; раціональне поєднання 

централізації і децентралізації управління в освітньому процесі; 

повноту інформації та об'єктивність в управлінні освітнім 

процесом» [1, с.54].  

Отже, при проведенні аналізу принципів управління, можна 

виділити наступне. Принципи управління освітнім процесом 

спрямовані на гуманістичну орієнтацію, на розвиток діяльнісної 

сутності особистості.  

Перша група принципів, заснованих на ідеях особистісно-

орієнтованого підходу, відносяться: принцип гуманізації управ-

ління та демократизації управління освітнім процесом, принцип 

природо-доцільності управління освітнім процесом коледжу. 

Суть даного принципу природо-доцільності, сформульованого 

Я.А. Коменським, полягає в тому, щоб центром освітнього 
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процесу був студент зі своїм рівнем розвитку і конкретними 

особливостями. При реалізації принципу природо-доцільності 

необхідно, щоб в управлінні освітнім процесом будь-які 

відносини будувалися відповідно до особливостей того, хто 

навчається. 

Принцип гуманізації та демократизації управління освітнім 

процесом. Управління освітнім процесом можливо тільки на 

основі співуправління, співпраці, самоврядування. 

До другої групи принципів відносяться загальні вимоги до 

управління і безпосередньо – до управління освітнім процесом. 

Ключовим принципом цієї групи можна визначити принцип 

єдності і несуперечливості дій, спрямованих на досягнення 

освітнього результату, студента і педагога. Даний принцип 

спрямований на те, щоб освітній процес в закладі освіти був 

організований комплексно, а також, щоб в управлінні освітнім 

процесом не було протиріч і дублювання в діях всіх аспектів 

життєдіяльності студента. 

До принципів третьої групи управління відносять принцип 

інтеграції та принцип цілісності в управлінні освітнім процесом. 

Принцип цілісності в управлінні освітнім процесом означає 

певне досягнення єдності всіх його компонентів і чинників. 

Передбачається, що цілісність в управлінні освітнім процесом 

забезпечить взаємозв'язок і взаємодію управлінських функцій в 

діяльності педагогічного колективу та керівника закладу.  

Реалізація принципу цілісності «сприяє упорядкуванню 

освітнього процесу, а також виключає однобічність в управлінні, 

коли головною і вирішальною функцією визнається будь-яка одна 

з них» [8]. Цей принцип акцентує увагу на тому, що управлінська 

діяльність послідовна, логічна, взаємовигідна, всі її функції в 

рівній мірі важливі. 

З. В. Рябова відзначає ще один принцип управління освітнім 

процесом – принцип інтеграції, і говорить про те, що «інтеграція 

виступає як процес і результат становлення цілісності – єдиної 

якості на основі багатьох якостей» [2]. Вона зазначає, що це 

принцип має кілька градацій:  
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перша – передбачає взаємодію компонентів при збереженні 

їх відносної самостійності;  

друга – передбачає якісні зміни компонентів, проте поза 

взаємодії компоненти втрачають придбану якісну специфіку;  

треття – відображає рівень системи, коли компоненти не 

можуть існувати поза системою, що проявляється в перетворенні 

всіх компонентів різного рівня освітнього процесу закладу. 

Таким чином, виконання наведених принципів та врахування 

факторів сприятиме побудові ефективної моделі управління 

освітнім процесом в закладах вищої освіти, заснованої на 

концептуальних підходах. 

Найважливішим напрямком модернізації освіти є підвищен-

ня його якості, яка передбачає вдосконалення, як самого освіт-

нього процесу, так і управління ним. Зарубіжний досвід доводить 

існування певного числа моделей побудови управління в освіті, а 

також можливість їх використання для вдосконалення управління 

в освітніх організаціях. 
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студентка 2 курсу  

кафедри готельно-ресторанної  

справи та товарознавства, 

факультету інноваційних технологій, 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Португалія займає п'яте місце в Європі за кількістю 

приїжджаючих туристів. Країну щорічно відвідує близько 13 млн. 

чоловік протягом всього року (Рис.1). Така кількість туристів 

забезпечується великими державними вкладеннями в туристич-

ний бізнес. В останні роки Португалія зробила величезний крок 

вперед на ниві туризму. Всього кілька років тому, коли туристи 

більше прагнули відвідати інші країни, в туристичну галузь 

Португалії були вкладені величезні ресурси і сили, що позначи-

лося на прибутті туристів 1. В країні найвище числом компаній 

в туристичному секторі, рейтинг туристичних підприємств 

складає 16,16% усіх компаній в країні 3.  

Туристський сектор в Португалії зосереджений в невеликих 

районах – в глибині країни і у південних берегів (найбільша кон-

центрація туристів на Атлантичному узбережжі півострова Іберія 

припадає на південну частину Португалії – Алгарве), а північні 

Атлантичні береги у неї  напівпорожні. 

Якщо аналізувати обсяг внутрішнього туризму в Порту-

галії –  тільки третина населення країни проводить відпустку в 

своїй країні. У португальців на відміну від іноземних гостей 

популярністю користуються північні прибережні райони. Що 

стосується виїзного туризму, тільки 10% населення виїжджає 

за кордон 2. 
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Рис. 1 Туристичні потоки у Португалії, складено автором за даними 2 

 

На споживчий попит впливають політична і економічна 

стабільність держави, кліматичні умови, географічні умови, 

демографічний чинник, психологічні чинники, смаки туристів, 

число туристів, дохід та ціни туристських продуктів (Рис.2). 

 
Рис.2 Туристський попит та туристська пропозиція, складено автором за 

даними 4 

 

Португалія будує великі плани по розвитку туризму. На 

даному етапі туристський попит перевищує туристську 

Характеристика туристичного ринку Португалії
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пропозицію. Країна прагне потрапити в 15 глобальних турис-

тичних напрямків Всесвітньої туристської організації. Зараз 

Португалія набирає темпи в туризмі, щорічно збільшуючи вкла-

дення в туристичну індустрію і отримує від цього гарний прибу-

ток. Країна поступово виходить на великий міжнародний ринок і 

вже не поступається відомим європейським курортам і навіть 

навпаки, перевершуює їх своєю унікальністю і само бутністю 5. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
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доцент, канд. біол. наук доцент кафедри  

Коц Віталій Павлович 

 доцент, к.б.н., доцент кафедри  

кафедра анатомії та фізіології людини  

ім. д.м.н. Я.Р. Синельникова,  

Курко Олександр 

студент природничого факультету,  

Харківський національний педагогічний університет  

імені Г.С.Сковороди, Україна 

Стан фізіологічних можливостей організму молодих людей 

знаходиться в залежності  від різних факторів: напружена розумо-

ва діяльність протягом тривалого часу, емоційні перевантаження, 

не організований режим праці, відпочинку, харчування, погані 

умови проживання. Також це - обмеження матеріальних засобів. 

На даний час у зв’язку із кризовим станом у країні, у світі, 

ситуацією, що склалася на Сході нашої країни в результаті 

бойових дій, багато студентів Донецької та Луганської областей 

знаходяться у стані обмеження матеріальних засобів та у стані 

психологічного стресу. Через переведення навчальних закладів на 

дистанційне навчання через пандемію ковіду зріс негативний 

вплив такого фактору як гіподинамія, малорухливість, зростання  

кількості часу перебування за моніторами.  

У студентів через переведення навчальних закладів на 

дистанційне навчання через пандемію ковіду зріс не тільки  вплив 

такого негативного фактору як гіподинамія, малорухливість, а і 

змінився режим  праці та відпочинку. Це більш пізнє вставання 

вранці та більш пізній перехід у сон.  

Цікаво дослідити, яких пристосувальних змін зазнає 

організм у першокурсників при потраплянні у якісно нові умови 
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соціалізації та життєдіяльності, якими є умови навчання у 

вищих навчальних закладах, коли є такий фактор, як перехід на 

дистанційне навчання. 

Студенти першокурсники знаходяться у стані адаптації. 

Адаптація до комплексу факторів, специфічних для навчання у 

вузі, це багаторівневий соціально-психологічний процес, який 

супроводжується напруженням компенсаторно-пристосувальних 

систем організму. 

До періоду першого карантину, що ввели  навесні 2020  

проводились активно дослідження питання функціональних та 

адаптаційних можливостей організму [1-12]. 

Важлива роль у регуляції діяльності організму належить в 

першу чергу взаємодії симпатичного та парасимпатичного 

відділів вегетативної нервової системи. Перенапруження 

механізмів адаптації приводить до дисфункції вегетативної 

нервової системи і  може стати основою передхвороб. 

Метою даної роботи є вивчення адаптаційних можливостей у 

студентів першого курсу на початку листопада; з використанням 

емпіричного методу [6,7, 10]. У дослідженні приймали участь 

студенти першого курсу у листопаді 2020 року.  

Аналіз досліджень показав, що регулярно (більше 1 години 

на день) виконують фізичні вправи 59% опитаних студентів 

природничого факультету (16% - не виконують жодних фізичних 

вправ, а 25% - 20 хв на добу.  

Під час проведення дослідження було встановлено, що 

студенти, які  систематично займаються фізичними вправами 

мають кращі показники адаптації: 66% - задовільну адаптацію 

організму до умов навколишнього середовища при високих чи 

достатніх функціональних можливостях організму, 30% - мають 

напруження адаптаційних механізмів, при  яких достатні 

функціональні можливості забезпечуються за рахунок мобілізації 

функціональних резервів; та лише 4% - незадовільну адаптацію 

організму до умов навколишнього середовища при зниженні 

функціональних можливостей.  

Малорухомий спосіб життя студентів, ще й підсилений 
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переходом на дистанційне навчання, негативно впливає на стан 

здоров’я  і становить загрозу перспективі його збереження та 

зміцнення в подальшому житті. Потрібно пам’ятати, про 

необхідність фізичної активності, дихальних та кардіо- вправ в 

умовах перебування великої кількості часу вдома, тим паче що, 

це гарна звичка у молоді роки, коли закладаються основи 

світогляду, формуються життєві орієнтири.  
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Педагогічні науки 

 

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Кошкіна  О.Ф.  

 завідувач електротехнічним відділенням 

 Нікопольського фахового коледжу НМетАУ,  

 голова ПЦК електротехнічних дисциплін, 

 ст. викладач вищої категорії  

Економіка нашої країни має гостру потребу у висококваліфі-

кованих фахівцях, які здатні витримати жорстку професійну 

конкуренцію та швидко адаптуватися до вимог сучасних підпри-

ємств. Модернізація системи вищої освіти потребує пошуку 

нових інноваційних технологій навчання.  

Власний досвід багаторічної роботи в системі вищої освіти 

дозволив мені виявити основні недоліки в організації підготовки 

молодшого спеціалістів техніків-електриків та запропонувати 
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використання  проектної технології навчання для розвитку 

творчих здібностей та пізнавальної активності студентів при 

викладанні спеціальних дисциплін. 

Теоретичні засади проектної діяльності розкриваються у 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців Бібік Н.М., 

Бех І. Д., Корзаченко О.В., Локк Д., Полат О.С. та іншіх. 

Аналіз навчального плану, навчальних програм дисциплін 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка», галузі знань 14 «Електрична інженерія» показав, що 

при підготовці техніків - електриків необхідно враховувати в 

змісті дисциплін багатокомпонентну структуру та велику 

різноманітність технологічних об'єктів, які є на сучасному вироб-

ництві, пов'язувати теоретичні знання з умінням застосовувати їх 

в практичній діяльності   на підприємстві. 

Сучасне виробництво насичене різноманітним електротех-

нічним устаткуванням різного рівня складності. Молодшому 

спеціалісту в умовах виробництва необхідно добре орієнтуватися 

в таких важливих питаннях як: 

- скорочення втрат електроенергії в системах електропоста-

чання і електроустаткування  технологічних об’єктів; 

-  перехід підприємства на енергозберігаючі технології; 

- модернізація існуючого і впровадження нового енергоефек-

тивного електроустаткування; 

- налагодження контролю та обліку витрат електроенергії; 

- впровадження автоматизованого управління технологіч-

ними процесами при широкому використанні мікропроцесорної 

техніки. 

Аналіз показує, що існуюча  система підготовки молодших 

спеціалістів не дозволяє в повній мірі задовольнити зростаючі по-

треби суспільства в професійних кадрах відповідної кваліфікації.  

До основних недоліків системи підготовки молодших 

спеціалістів можна віднести: 

- орієнтацію на підготовку спеціалістів по конкретній 

спеціалізації; 

- скороченням навчального аудиторного часу на вивчення 
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дисциплін професійного циклу; 

- перевантаженість навчальних планів дисциплінами гумані-

тарного циклу; 

- недостатня увага розвитку творчої ініціативи та  пізнаваль-

ної активності студентів при викладанні спеціальних дисциплін. 

Перераховані вище фактори мають бути враховані при 

модернізації організації навчального процесу. Із власного досвіду 

роботи мною пропонується використання інноваційної проектної 

технології для підготовки студентів  галузі знань 14 «Електрична 

інженерія».      

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що 

вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішен-

ня. Проектна діяльність передбачає розвиток самостійного мис-

лення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати 

нестандартні рішення.  

Проектна технологія заохочує студентів до навчання, тому 

що вона: 

- особистісно-орієнтована;  

- використовує безліч дидактичних підходів; 

- має високу мотивацію; 

- дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у 

конкретній справі. 

Залучення студентів до проектної діяльності спрямоване в 

першу чергу на:  

- досягнення конкретних цілей (розвиток аналітичного, кри-

тичного, творчого й проектного мислення, стимулювання мотива-

ції особистісного росту, включення студентів у режим самостій-

ної роботи, тощо);  

- розвиток комунікаційних компетенції;  

- формування дослідницьких умінь (виявлення проблеми, 

висунення гіпотези, збір необхідної інформації, здійснення різних 

видів дослідницької роботи, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів тощо).  

Здійснення проектної діяльності може бути реалізоване з 

використанням різних підходів. Першим із них передбачено 
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виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації 

кінцевого інтелектуального продукту безпосередньо на парі або 

під час проведення серії занять з певної теми. Іншим варіантом 

передбачено проведення проектної діяльності в позааудиторний 

час. 

Механізм реалізації проектної технології у вищий школі 

складається з п'яти основних компонентів: 

- організація стимулюючого інформаційного простору, для 

розвитку потенціальних можливостей учня, його внутрішнього 

світу; 

- організація різноманітних видів діяльності як умова само-

реалізації кожного учня: соціально-комунікативної, суспільно-

корисної, ігрової, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької; 

- організація продуктивного спілкування як умови соціаль-

ного розвитку; 

- психолого-педагогічна підтримка студентів, допомога їм у 

самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації; 

- підвищення професійної майстерності викладача.  

Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, 

теоретичну, пізнавальну значимість. 

Найскладніший момент при запровадженні в навчальний 

процес проектної технології – визначення критеріїв оцінки 

проектів. 

 Критерії оцінювання виконання проекту:  

- аргументованість вибору теми, актуальність, практичне 

спрямування проекту;  

- обсяг і повнота пояснювальної записки, глибина розкриття 

теми, самостійність виконання;  

- аргументованість запропонованих рішень, висновків;  

- якість оформлення, відповідність вимогам стандарту до 

оформлення документації, повнота бібліографії. 

Критерії оцінювання захисту проекту: 

- якість доповіді: композиція, повнота представлення роботи 

та отриманих результатів; аргументованість, переконливість, об-

сяг і глибина знань з теми, ерудиція, предметні зв'язки, наочність;  
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- педагогічна орієнтація: культура мови, манера, відчуття 

часу, імпровізація, утримання уваги аудиторії; 

- відповіді на запитання: повнота, аргументованість, перекон-

ливість;  

- ділові й вольові якості доповідача: відповідальне ставлення, 

самостійність, готовність до дискусії, здатність працювати з пере-

вантаженням, доброзичливість, контактність. 

Реалізація методу проектів на практиці змінює роль 

викладача під час навчального процесу. Із носія готових знань він 

перетворюється на організатора пізнавальної діяльності студентів. 

Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки 

викладачу необхідно переорієнтувати свою навчально-виховну 

роботу і роботу студентів на різноманітні види самостійної 

творчої діяльності. Тобто якість проектної діяльності залежить від 

сукупності зусиль викладача та студента. 

Виконані студентами електротехнічного відділення Ніко-

польського технікуму НМетАУ науково-творчі проекти  визнані 

одними з кращих на щорічних міських, обласних та всеукраїнсь-

ких конкурсах студентських науково-дослідницьких і науково- 

творчих робіт. Наукова робота «Енергетичний аудит газової 

роликової печі № 1 в умовах ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН» зайняла І місце на Всеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності з металургії серед студентів І-ІІ р.а. в номінації 

«Енергозбереження в металургії та металознавство» (студент  

Капленко О.О., керівник Кошкіна О.Ф). Кращі студентські проек-

ти відбираються для подальшого застосування в навальному 

процесі, а також  в курсовому і  дипломному проектуванні. 

Отже, проектна технологія виступає як важливий компонент 

продуктивної вищої освіти і представляє собою новий інновацій-

ний спосіб організації навчального процесу. Навчання за 

проектною технологію орієнтоване на формування навичок 

аргументації особистої думки та культури спілкування, вдоско-

налення вміння визначати джерело проблеми, аналізувати їх та 

розробляти сценарії оптимальних технічних та управлінських 

рішень. 
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УДК 376                 Педагогічні науки 
 

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЗАТРИМКА МОВЛЕННЄВОГО 

РОЗВИТКУ» ТА ЙОГО СУТНІСТЬ 
 

Кравченко В. П.,  

викладач кафедри спеціальної  

педагогіки та спеціальної психології, 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна  

академія» Запорізької обласної ради 

Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури 

сучасних підходів до виховання і навчання дітей раннього віку 

засвідчує посилений інтерес науковців до проблеми формування і 

розвитку мовленнєвої діяльності дітей раннього віку. 

Затримка мовленнєвого розвитку або темпова затримка 

розвитку мовлення – це повна відсутність мовлення у дітей до 

трьох років або значне відставання у його формуванні [4]. 

Ряд авторів (Т. В. Волосовець, Н. С. Жукова, О. М. Мастю-

кова, Т. Б. Філічева та ін.) затримку мовленнєвого розвитку 

визначають як атиповий розвиток мовлення, при якому відста-
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вання цієї функції у всіх її структурних компонентах (у фонетиці, 

лексиці, граматиці), незалежно від ступеня, носить тимчасовий 

характер і порівняно легко долається в умовах корекційної 

роботи. Мовлення таких дітей відносно сформоване, але на 

відміну від мовлення дітей з типовим розвитком, характеризу-

ється порушенням звуковимови, неправильним підбором слів, 

порушенням зв’язку слів (процесів узгодження і управління). 

Затримка мовленнєвого розвитку включає всі форми і 

різновиди мовленнєвих порушень як функціонального, так і 

органічного генезу. Причиною затримки мовленнєвого розвитку 

можуть бути органічні ураження кори головного мозку або 

затримка її дозрівання. 

Основними проявами затримки мовленнєвого розвитку у 

дітей раннього віку можна вважати наступні:  більш пізній поча-

ток розвитку мовлення, грубі порушення фонематичного ладу 

мовлення, бідність і обмеженість словникового запасу, складнощі 

в оволодінні граматикою. Таким чином, перераховані особливості 

свідчать про порушення всіх компонентів мовленнєвої діяльності 

дитини [3, с.16]. 

Ю. Ф. Гаркуша, І. С. Кривовяз, Л. С. Цветкова та ін., розгля-

дають затримку мовленнєвого розвитку як системний дефект, 

який впливає на  вищі функції різних аналізаторних систем, та 

припускають різні причини і механізми його виникнення. 

Результати досліджень А. М. Богуш, Н. С. Жукової, Р. Є. Ле-

віної, Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун, М. К. Шеремет та ін., 

присвячені проблемам затримки мовленнєвого розвитку та 

загальному недорозвиненню мовлення у дітей дошкільного віку, 

свідчать про те, що діти раннього віку з порушенням мовлення зі 

значними труднощами оволодівають мовленнєвою діяльністю в 

процесі засвоєння рідної мови. Відхилення мовленнєвого розвит-

ку вищезазначеної категорії дітей характеризуються недорозви-

ненням як експресивного, так і імпресивного мовлення. 

За результатами дослідження стану мовленнєвого розвитку 

дітей раннього віку, О. Є. Громовою було виділено наступні 

форми затримки мовленнєвого розвитку: 
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– неускладнена затримка мовленнєго розвитку (дитина 

говорить кілька лепетних слів, у неї не з’являються нові слова при 

досить гармонійному розвитку інших функцій); 

– затримка мовленнєго розвитку при рівномірному характері 

порушень в інших сферах: руховій, сенсорній, емоційній (пасив-

ний словник обмежений елементарними побутовими поняттями); 

– груба затримка мовленнєвого розвитку при парціальних 

порушеннях в інших сферах (дитина демонструє вкрай низьку 

мовленнєву активність при достатньому обсязі пасивного 

словника, нерідко при прямому зверненні до неї яскраво проявляє 

мовленнєвий негативізм); 

– затримка мовленнєвого розвитку в структурі складного 

дефекту (дитячий церебральний параліч, органічне ураження 

центральної нервової системи) [1]. 

При цьому автор робить акцент на тому, що доцільно 

дотримуватися більш «м’яких» формулювань при первинній 

діагностиці відхилень від типового протікання мовленнєвого 

розвитку у дітей раннього віку, підкреслюючи не тільки величезні 

компенсаторні можливості розвитку дитячого організму, але й 

істотну роль спеціально організованої допомоги з подолання 

порушень розвитку мовлення на ранніх етапах його становлення. 

Особливу складність для диференціальної діагностики пред-

ставляє відмежування такої форми мовленнєвого дизонтогенеза, 

як затримка мовленнєвого розвитку від подібних станів (затримка 

психічного розвитку, загальне недорозвинення мовлення). 

Під поняттям «затримка психічного розвитку» розуміють 

функціональний діагноз, який проявляється у невідповідності 

розвитку пізнавальної діяльності дитини тому рівню, який 

визнано нормативним для дітей даної вікової категорії, а також 

присутністю розладів в емоційно-вольовій сфері. Таким чином, 

затримка психічного розвитку може проявлятися як в емоційно-

вольовій незрілості дитини, так і в інтелектуальній недостатності 

[5, с.17]. 

У дітей із затримкою психічного розвитку на першому році 

життя спостерігається відставання темпу психомоторного 
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розвитку, у дво-трирічному віці – відставання у розвитку мов-

лення, а також досить стійкі фонетико-фонематичні порушення і 

розлади артикуляції. В артикуляційній моториці має місце 

недостатність тонких і диференційованих рухів. Деякі діти не 

можуть сприймати на слух фонеми, подібні за звучанням, в 

результаті чого недостатньо розуміють звернене мовлення. 

Загальне недорозвинення мовлення – це різні складні 

мовленнєві розлади, при яких у дітей порушено формування всіх 

компонентів мовленнєвої системи, які відносяться до її звукової і 

смислової сторони, при нормальному слуху та первинно 

збереженому інтелекті [2, с.624]. 

Необхідно відмежовувати таке поняття як «загальне 

недорозвинення мовлення» від поняття «затримка мовленнєвого 

розвитку». Така необхідність, зазвичай, виникає в молодшому 

дошкільному віці, коли відзначається пізній початок становлення 

мовленнєвої функції та уповільнений темп її розвитку. Найбільш 

точне розмежування цих станів можливе в процесі корекційного 

логопедичного впливу. Одним з найбільш важливих діагностич-

них критеріїв є можливість засвоєння дитиною граматичних норм 

рідної мови. 

Дитина із загальним недорозвиненням мовлення I рівня 

майже повністю не розуміє граматичних змін слова. Мовленнєві 

компоненти спілкування вкрай обмежені. Цей рівень мовленнє-

вого розвитку характеризується  як повною відсутністю мовлен-

ня, так і наявністю невеликої кількості звуків, звуконаслідувань та 

звукокомплексів. На відміну від дітей із загальним недорозвинен-

ням мовлення I рівня, діти із темповою затримкою мовленнєвого 

розвитку досить добре розуміють звернене мовлення, у тому 

числі і значення граматичних змін слова; у них відсутні змішуван-

ня в розумінні значень слів, подібних за звучанням (наприклад, 

«поїзд – пояс»). 

Розвиток мовлення дитини із затримкою мовленнєвого 

розвитку відрізняється від мовлення дитини з типовим розвитком 

лише своїми темпами, закономірності ж формування лексико-

граматичних структур в імпресивному та експресивному мовлен-
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ні відповідають типовому онтогенезу. Характер використання 

граматичних структур дитиною із затримкою мовленнєвого 

розвитку відповідає рівню мовленнєвого розвитку дитини з 

типовим розвитком, але молодшою за віком. Діти із затримкою 

мовленнєвого розвитку здатні до самостійного оволодіння 

мовленнєвими узагальненнями, що мало доступне дітям із 

загальним недорозвиненням мовлення. 

Таким чином, у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку 

характер мовленнєвих помилок менш специфічний, ніж у дітей із 

загальним недорозвиненням мовлення. Проте, якщо у дитини 

раннього віку вчасно не помітити відставання в мовленнєвому 

розвитку, затримка мовленнєвого розвитку може перерости в 

загальне недорозвинення мовлення або інші складні порушення 

мовленнєвого розвитку. 
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ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Крисюк Д. Л., 

здобувач гуманітарно-технологічного факультету 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

 академії імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Україна 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 

стрімким розвитком інноваційних процесів в сфері освіти. 

Вимоги до вищої освіти сьогодні визначаються ситуацією, в якій 

знаходиться держава, коли відбуваються глобальні процеси 

перерозподілу праці. В якості глобальної мети реформування 

професійної освіти стоїть мета навчити майбутнього вчителя 

трудового навчання та технологій самостійно взаємодіяти з 

інноваційно-розвиваючим світом професійної діяльності.  

Це передбачає використання у закладах вищої освіти нових 

освітніх  технологій. Поняття «освітня технологія» на нинішній  

день не є загальноприйнятим у традиційній педагогіці. У 

документах ЮНЕСКО освітні технології розглядаються як 

системний метод створення, застосування і визначення всього 

процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і 

людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням 

оптимізацію форм освіти. 

З одного боку, освітні технології це сукупність методів і 

засобів обробки, уявлення, зміни і пред'явлення навчальної 

інформації, з іншого - це наука про способи впливу викладача на 

здобувачів вищої освіти в процесі навчання з використанням 

необхідних технічних або інформаційних засобів.  

Модернізація фахової підготовки вчителів трудового 

навчання має відповідати реформуванням шкільної освіти та бути 

спрямованою на формування технологічно освіченої особистості 
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педагога, готового до проектно-технологічної діяльності та змін у 

технологічній освіті. А це можливо завдяки використанню сучас-

них освітніх технологій під час фахової підготовки у закладі 

вищої освіти. 

Сучасні освітні технології збагачують освітній процес за 

рахунок впровадження активних, аналітичних, комунікативних 

засобів навчання, забезпечують зв’язок теорії та фундаменталь-

ного підходу в науці з практикою і прикладними дослідженнями, 

змінюють уявлення викладачів і здобувачів про освітню діяль-

ність, формують сучасні компетенції у майбутніх фахівців, що 

відповідають вимогам ринку праці, забезпечують становлення 

аналітичних, організаційних, проектних, комунікативних нави-

чок, здатності прийняття рішень у невизначених ситуаціях, умін-

ня будувати і керувати індивідуальними освітніми програмами, є 

ресурсом для зміни змісту освіти і структури освітнього процесу 

відповідно до міжнародних вимог і Болонської угоди [1, с. 9]. 

Освітня  технологія поєднує в собі впорядковану сукупність 

дій, операцій і процедур, покликаних забезпечувати діагностова-

ний і гарантований результат у навчальному процесі, що постійно 

змінюється.  

Реалізація змісту нової програми трудового навчання (2017 

року)  вимагає як від учня, так і від вчителя активного включення 

в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення 

виробів. Оскільки уроки трудового навчання побудовані за 

проектно-технологічною системою, в основі якої лежить метод 

проектів, ця технологія має бути домінуючою і в процесі 

підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. 

 Освітня технологія «метод проектів» – це система навчання, 

гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на 

творчу самореалізацію особистості учня, розвиток його інтелекту-

альних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчих 

здібностей у процесі створення під контролем вчителя нових 

товарів і послуг, що володіють об’єктивною чи суб’єктивною 

новизною та мають практичну значущість. Він ґрунтується на 

розвитку пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно 
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конструювати власні знання й орієнтуватися в інформаційному 

суспільстві, продуктивно мислити. Інакше кажучи, під методом 

проектів розуміють спосіб досягнення дидактичної мети через 

детальну розробку проблеми – технологію, яка повинна 

завершитися реальним практичним, належно оформленим 

результатом [2, с. 66–67]. 

Таким чином, виконання майбутніми вчителями трудового 

навчання проєктів з фахових дисциплін повинно бути спрямоване 

на засвоєння змісту цих курсів, формування міжпредметних умінь 

і навичок, вмінь самостійно виконувати поставлені завдання, а 

також на розвиток творчих здібностей здобувачів. З іншого боку, 

розвиток творчих здібностей, творчої ініціативи і самостійності у 

майбутніх учителів дає змогу успішно виконувати проєкти, 

створювати оригінальні предмети, а основне – будувати в 

майбутньому освітній процес у школі за такою схемою, з викори-

станням тих форм і методів, за якими навчались у закладі вищої 

освіти. 
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Всесвітня організація охорони здоров’я визнала коронавірус-

ну інфекцію COVID-19 пандемією. Тимчасове припинення 

роботи деяких компаній, згортання ритейлерських мереж, зупин-

ка на невизначений термін роботи закладів харчування, колапс у 

готельному бізнесі та сфері розваг, криза авіа перевізників через 

закриття кордонів. На жаль, цей перелік можна продовжувати 

довго, як і підраховувати вже наявні та прогнозувати майбутні 

економічні втрати від COVID-19. Національні уряди вдаються до 

безпрецедентних рішень, спрямованих на пом'якшення соціально-

економічних наслідків всесвітньої пандемії [5]. 

Поширення захворювання, в першу чергу призведе до 

зниження економічної активності в країні та світі і як наслідок 

зупинення роботи деяких суб’єктів господарювання, що виклика-

не відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних 

для виконання роботи, у з обставинами невідворотної сили. 

Таким чином виникає нагальна гостра необхідність з боку 

держави у підтримці платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19). 

Саме тому 18.03.2020 р. набрав чинності Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». Вказаним законом, серед 
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іншого, передбачені зміни до Податкового кодексу України та 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально-

обов'язкове державне соціальне страхування». Ухвалення такого 

Закону є позитивним кроком. Україна слідує прикладам країн 

Заходу для мінімізації втрат вітчизняного бізнесу. Проте чи є ці 

заходи достатніми? Проаналізуємо основні з них [1]. 

У США Міністерство фінансів надало підприємцям можли-

вість відтермінувати сплату податків на 3 місяці. Фізичні особи 

можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до 1 млн 

доларів, а корпорації — на 10 млн доларів. Франція теж відтермі-

нує податкові платежі, а також плату за оренду та комунальні 

послуги. Великобританія планує знизити податки та стимулювати 

доступне кредитування малого бізнесу. Німеччина надає державні 

кредитні гарантії для бізнесу. До речі, на кредитування виділено 

550 млрд євро. Латвія має намір вчинити ще радикальніше та 

надати бізнесу, що постраждав, податкові канікули терміном на 1 

рік. Влада у Данії пообіцяла покрити 75% фондів заробітної плати 

приватним компаніям, які стали жертвами пандемії, за умови, що 

вони не будуть скорочувати робочі місця. Литва пообіцяла 

компаніям зберегти робочі місця та розподілити сплату податків 

за договірним графіком. 

Дуже правильні та своєчасні кроки назустріч бізнесу зробила 

влада, розвантаживши бізнес податковими перевірками. Наразі 

ресурси компаній мають бути спрямовані на пошук шляхів 

подальшого існування та відновлення, а не на бюрократичні 

процедури.  

На період дії карантину, ввезення на територію України та 

постачання на території України товарів (в тому числі лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), 

необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, звільняються 

від оподаткування податком на додану вартість [2]. 

Тимчасово спрощено порядок виробництва дезінфекційних 

засобів, зокрема, надано державним підприємствам, які є вироб-

никами спирту етилового, право використовувати вироблений 
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ними спирт для виробництва дезінфекційних засобів без наяв-

ності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту, за умови 

обладнання місць відпуску дезінфекційних засобів засобами облі-

ку виробленої продукції та участі представників контролюючих 

органів у контролі за дотриманням умов денатурації спирту. 

Також до 15 серпня 2020 року включно продовжено терміни 

погашення податкових векселів, виданих виробниками або імпор-

терами палива для реактивних двигунів та/або бензинів 

авіаційних, які припадають на період з 1 березня по 31 травня 

2020 року. 

Для спирту етилового, який використовується для вироб-

ництва дезінфекційних засобів, до 31 травня 2020 року акцизний 

податок встановлено за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-

відсоткового спирту [3]. 

Також змін щодо проведення перевірок зазнав Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування». Впроваджується мораторій на 

проведення документальних перевірок правильності нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на період карантину. 

Тож, заходи, втілені Верховною Радою, наразі здатні трохи 

пом'якшити наслідки економічної кризи. Проте у разі загострення 

ситуації та продовження карантину українській владі потрібно 

буде йти на більш радикальні кроки, наслідуючи антикризові 

програми розвинених країн Заходу. Зокрема, щодо продовження 

строків податкових канікул чи розробки спеціального графіка 

сплати податків, впровадження кредитних канікул та спеціальних 

програм з доступного кредитування бізнесу й оплати праці [4]. 

Враховуючи українські реалії, впровадження подібних 

заходів зможе полегшити наслідки СOVID-19 для бізнесу, але 

водночас стане для влади важким екзаменом на професіоналізм. 

Однак інших варіантів врятувати бізнес не буде. 
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Подолання проблемних питань, що стосуються охорони 

довкілля та запровадження еколого-економічного підходу в 

управлінні як держави, так і підприємств є можливим лише із 

застосуванням державних інструментів регулювання. Запровад-

ження екологічного податку є саме тим інструментом такої систе-

ми управління. Наразі екологічний стан нашої держави та її при-

родних ресурсів вимагає впровадження ефективних заходів та дій.  

З кожним роком в Україні збільшується кількість сміття, що 

негативно впливає на стан навколишнього природного середо-

вища. Станом на 2019 рік Україна була вкрита 35 млн.т. відходів, 

що перевищує площу найбільшої області України – Одеської. 

Тож необхідно створити умови, які б забезпечили підвищення 

якості життя, екологізацію виробництва й відновлення природ-

ного потенціалу.  



 

220 

Окрім фіскальних цілей, екологічні податки мають на меті  

стимулювати екологічну поведінку платників, що має сприяти 

зменшенню навантаження на довкілля та забезпечувати охорону 

навколишнього середовища. Тому, необхідним є розробка меха-

нізму облікового, аналітичного та контрольного відображення 

операцій та дій підприємства, які безпосередньо передбачають 

використання природних ресурсів, формування екологічних 

активів, зобов’язань, доходів та витрат. 

Одним із найбільш важливих стимулів раціонального приро-

докористування є екологічне оподаткування. Принцип введення 

екологічних податків полягає у встановленні прямої залежності 

між розміром податкових відрахувань і ступенем негативного 

впливу на навколишнє природне середовище та природні ресурси 

у результаті діяльності суб’єктів господарювання. 

У Податковому кодексі України визначено сутність екологіч-

ного податку та основних його характеристик, а саме:  

– платники податку;  

– об'єкт та база оподаткування;  

– ставки податку; 

 – порядок обчислення податку;  

– порядок подання податкової звітності та сплати податку 

[1].  

На сьогодні в Україні розроблено і впроваджено основні 

елементи економічного механізму державного регулювання 

природокористування та природоохоронної діяльності. Найваж-

ливіші з них: екологічний податок, який справляється з обсягів 

викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забрудню-

ючих речовин та розміщення відходів ; система зборів за 

спеціальне використання природних ресурсів (мінеральних, 

водних, земельних, лісових, біологічних); законодавства про 

охорону довкілля; відшкодування збитків, заподіяних унаслідок 

порушення законодавства про охорону довкілля. Дані елементи є 

важливими економічними важелями, за допомогою яких держава 

намагається компенсувати негативний вплив господарської 

діяльності людини на природу.  
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Законодавство більшості країн спрямоване на спрощення 

розрахунків і порядок стягнення різних екологічних податків, 

мінімізацію витрат щодо оподаткування. Іноземні країни 

використовують ці види податків для стимуляції інвестиційної 

діяльності у сфері охорони довкілля.  

Наразі, в Україні екологічні податки виконують лише роль 

фіскальної спрямованості системи стягнення екоресурсних 

платежів. Слід зауважити, що екологічні податки – неоднознач-

ний економічний інструмент, тому кожна країна повинна 

вирішувати проблему впровадження екологічних податків 

відповідно до своїх потреб та вимог, що виступає основним 

чинником диференціації екологічних податків у світі. Існує точка 

зору, що екологічні податки – це механізм протидії конкуренції, 

«механізм, який зменшує конкурентоспроможність держави через 

витрати на екологічні заходи» [2, с. 169].  

На думку, проф. Веклич О. О. Податковий кодекс потребує 

змін, зокрема висвітлення тих положень з пільгового екологіч-

ного оподаткування, які фактично визначені відповідними норма-

тивно-правовими документами з питань охорони навколишнього 

природного середовища і раціонального природокористування [3, 

c. 47]. 

Класифікація екологічних податків має важливе значення в 

контексті узагальнення та систематизації. Так Директорат із подат-

ків і митних зборів Європейської Комісії [2] класифікує екологічні 

податки наступним чином: «1) енергетичні податки – відпові-

дають за 3/4 надходжень від екологічних податків та 1/12 надх-

оджень від усіх податків країн –членів ЄС; 2) транспортні податки 

на реєстрацію та використання автомобілів припадає 1/5 надход-

жень від екологічних податків та 1,4% всіх податків; 3) податки на 

забруднення та податки на використання природних ресурсів – 

складають всього 3% надходжень від екологічних податків».  

 Головна ознака податкового еколого-економічного інструме-

нтарію передбачає, що кошти надходять на бюджетні рахунки від-

повідного рівня (державного чи місцевого) та використовуються 

на фінансування екологічних проблем та відшкодування збитків.  
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В національній економіці екологічне оподаткування відіграє 

досить значну роль, але, як правило, є неефективним і недієвим 

інструментом регулюванняв порівнянні з країнами ЄС. 

Отже, у сучасних умовах екологічне оподаткування виступає 

одним із найважливіших елементів регулювання стану навколиш-

нього природного середовища. Однак чинна програма екологіч-

ного оподаткування в Україніне ефективна про що свідчать 

залежність обсягу надходжень екологічного податку, передусім 

від економічних циклів, а не від чинного податкового законо-

давства; зменшення витрат суб’єктів господарювання на інновації 

(у тому числі пов’язані з екологією); нераціональний розподіл сум 

екологічного податку.  

У країнах ЄС є такі види екологічного податку, існування 

яких не притаманне Україні, які дійсно стимулюють суб’єктів 

господарювання до зменшення викидів забруднюючих речо-

вин. Особливістю екологічної політики європейських країн є 

застосування комплексу інструментів впливу на суб’єктів гос-

подарювання для забезпечення екологічної безпеки всередині 

країни.  

Таким чином, на сучасному етапі екологічні податки займа-

ють важливе місце в податкових системах країн ЄС та постійно 

удосконалюються. Однак слід зауважи ти, що система оподатку-

вання господарської діяльності в Україні, пов’язаної з експлуата-

цією природних ресурсів, потребує реформування відповідно до 

світового досвіду та специфіки економіки держави [4]. 
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Стаття 89 Цивільно-процесуального Кодексу України 

зазначає, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переко-

нанням, що базується на всебічному, повному, об’єктивному та 

безпосередньому дослідженні присутніх у справі доказів. 

С.В. Васильєв зазначає, що оцінка доказів за внутрішнім 

переконанням передбачає встановлення імовірності та сили 

доказів самим судом.  

Тобто, внутрішнє переконання може мати багаторівневу 

побудову та комплексний зміст, в яких інтенсивно співпрацюють 

об‘єктивні та суб‘єктивні фактори [5, с.144]. 

Для розгляду зазначеної теми потрібно розпочати із 

визначення поняття’’ докази ’’. Доказами вважають обставини у 

справі, за допомогою яких суд може встановити присутність або 

відсутність умов, які аргументують вимоги та заперечення 

учасників справи, та умов, що відіграють вагоме значення та 

впливають на подальше вирішення справи. 

Зазначимо, що для кожного окремого доказу відповідно до 

нашого законодавства встановлюються свої критерії оцінки, а 

саме: належність, допустимість, достовірність. Проте для 
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сукупності доказів законодавство встановило інші критерії 

оцінювання, такі як достатність і взаємний зв’язок доказів у їх 

сукупності. Тобто докази не повинні шкодити розумінню суті 

правового конфлікту. 

Оцінка доказів — це інтелектуальна робота суб'єктів 

доказування, що базується на засадах логіки та процесуального 

права.[2, с.182] Відповідно до цивільно-процесуального 

законодавства оцінку доказів можуть здійснювати лише учасники 

цивільних процесуальних правовідносин та суб'єкти доказування. 

Суб’єктами оцінки доказів вважаються усі осіб, які беруть участь 

у справі, тобто усі суб’єкти доказової діяльності, а не лише суд. 

Відповідно до теорії цивільного процесуального права 

оцінку доказів можна поділити за юридичним критерієм. 

Відповідно до цього попередня оцінка вважається виходом суду 

до нарадчої кімнати під час судового розгляду справи. Остаточна 

оцінка вважається приводом для прийняття рішення суду у 

справі. Щодо контрольної оцінки можна зазначити, що суди 

апеляційної та касаційної інстанції здійснюють її під час 

перевірки рішення судів першої інстанції. 

Владною оцінкою називають оцінку доказів, де мова йде про 

суб’єкта, який має владні права у цивільній справі [3, с.42]. Оцін-

ка доказів, яка надається особами, які беруть участь в справі, 

отримала назву рекомендаційна у теорії цивільного процесу, бо 

для суду вона має рекомендаційний характер, а не владний. Суддя 

має право відхилити міркування та мотиви сторін у питаннях 

оцінки доказів, вказавши доводи такої позиції у справі [3, с.43]. 

Під судову оцінку можуть підпадати лише ті докази, які мит-

тєво були розглянуті в судовому засіданні, з врахуванням 

належності фактичних даних і допустимості засобів доказування 

[4, глава 13]. 

Оцінка доказів судом є підставою, щоб прийняти відповід-

ного рішення суду за змістом акта застосування права, що має 

неухильний, владний характер, втілений у мотивувальній частині 

[5, с.148]. 

Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, 
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що оцінка доказів є одним з найбільш актуальним і досліджу-

ваним питанням цивільного судочинства. 
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У сучасних глобалізаційних процесах визначальне місце 

займає розвиток ринку електронної комерції (e-commerce). 

Донедавна це поняття було досить суперечливим і критично 

оцінювалося у вітчизняній економічній науці, оскільки воно не 

мало правової бази. На сьогодні ситуація змінилася: електронна 

комерція є одним з важливих інструментів, який не тільки 

стимулює розвиток бізнесу в Україні, а й має вплив на 

національну економіку.  
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За останні роки дослідження електронної комерції набули 

великого значення завдяки прийняттю відповідного законодавст-

ва щодо регулювання цього виду підприємницької діяльності. 

Щороку багато міжнародних аналітичних компаній досліджують 

глобальний ринок електронної комерції та представляють свої 

щорічні звіти. На жаль, у нас є обмежена кількість подібних 

досліджень внутрішнього ринку електронної комерції. 

Відповідно до ЗУ «Про електронну комерцію» електронна 

комерція – це відносини, спрямовані на отримання прибутку, що 

виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 

припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внас-

лідок чого в учасників таких відносин виникають права та 

обов’язки майнового характеру[1].  

В залежності від учасників відносин, а також веб-сайтів, за 

допомогою яких здійснюється діяльність на ринку, електронну 

комерцію можна поділити на 7 видів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Види електронної комерції залежно від учасників відносин  

[2, с.7] 

В2С

• Бізнес для споживача - підприємства продають товари або послуги 
кінцевим користувачам (тобто споживачам).

B2B

• Бізнес для бізнесу - відноситься до операцій, що проводяться між 
двома підприємствами.

C2B

• Споживач для бізнесу - споживач продає або вносить грошову 
користь бізнесу. 

C2C

• Споживач для споживача - коли щось купується та продається між 
двома споживачами

G2B

• Уряд для бізнесу - коли компанія платить за державні товари, 
послуги або сплачує податки чи збори, використовуючи Інтернет.

B2G

• Бізнес для уряду - коли уряд за допомогою інформаційно-
телекому- нікаційних систем здійснює транзакції з купівлі від 
бізнесу.

C2G

• Споживач для уряду - коли споживачі здійснюють адміністративні 
платежі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
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У даному дослідженні електронна комерція розглядати-

меться в контексті найбільш поширеного її виду - бізнесу для 

споживача, так як саме цей вид підлягає найбільшій тінізації. 

Електронна комерція відноситься до ВЕД «Оптова та 

роздрібна торгівля», але саме рівень її тінізації не відокремлюєть-

ся у розрахунках, а так як для ринку е-комерції характерна значна 

кількість дрібних угод, фіскальний контроль за якими є досить 

затратним і малоефективним, недосконалість податкового 

законодавства з зазначеного питання створює підґрунтя для 

тінізації цього сегменту, що впливає на національну економіку. 

За попередніми розрахунками Мінекономіки рівень тіньової 

економіки у січні-березні 2020 року склав 31% від обсягу 

офіційного ВВП, при цьому усі без виключення види економічної 

діяльності (ВЕД) показали тенденцію до збільшення рівня 

тіньової економіки на тлі зростання обсягу збитків підприємств 

цих ВЕД за результатами січня-березня 2020 року порівняно з 

відповідним періодом 2019 року (рис. 2). 
 

 
 Рис. 2. Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності,  

% від обсягу офіційного ВДВ відповідного ВЕД [3, с.4] 

 

Згідно з даними звіту з аналізу e-commerce країн Європи у 

2019 р. товарообіг українського ринку електронної комерції зріс 

на 15 %, при цьому найнижчі сходинки Україна зайняла у 
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рейтингу проникнення інтернету (67 %) та частки споживачів, що 

роблять покупки через інтернет (22 %). 1,9 % електронна комер-

ція займає  у структурі ВВП (2 місце серед країн Східної Європи)  

[4, с.62]. 

Прагматичні аспекти свідчать про те, що кількість функціо-

нуючих інтернет-магазинів в Україні перевищує 8 тис. (з них 

офіційно зареєстровані близько 3 тис.), майже 70 % з них 

створюються як інтернет-вітрини звичайних магазинів і застосо-

вують електронну комерцію для додаткового збуту товарів, лише 

30 % здійснюють господарську діяльність виключно у мережі 

Інтернет [5, с.73]. 

Найбільш поширеними порталами для покупок є prom.ua, 

Rozetka та OLX, але незареєстровані підприємці, які уникають 

сплати податків доволі часто зустрічаються в соціальних мережах 

(Facebook, Instagram), які наразі користуються великою популяр-

ністю серед споживачів. 

Також такі підприємці зменшують податкове навантаження 

за рахунок несплати значної частини податків від заробітної 

плати: співробітники працюють на основі цивільно-правового 

договору, а насправді мають повноцінні трудові відносити, що 

дозволяє роботодавцям сплачувати менше, ніж мінімальна 

заробітна плата або сплачувати її за менший період часу, ніж 

працює робітник. 

На сьогодні заборонено продавати через мережу Інтернет 

алкогольні напої та тютюнові вироби, а також лікарські засоби. 

Стосовно останніх існує дисонанс - споживачі стикаються з 

проблемами придбання ліків, які не виробляють в Україні, але 

відсутність лабораторій, що перевіряють і сертифікують ліки 

іноземного виробництва, спонукає шукати шляхи придбання 

лікарських засобів через нелегальних постачальників, які діють 

через мережу інтернет.  

Після запровадження карантину через пандемію корона-

вірусу у березні уряд ухвалив постанову [6], яка дозволила 

поштовим операторам доставляти ліки на замовлення на час дії 

карантину, але вищенаведена ситуація вимагає пошуку альтерна-
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тивних шляхів щодо легалізації продажу ліків онлайн і 

фіксуванню їх на законодавчому рівні. 

Варто зазначити, що до оподаткування інтернет-магазинів не 

застосовується якийсь індивідуальний підхід. Як і для інших 

компаній, Державна фіскальна служба України користується 

двома системами оподаткування: загальною та спрощеною. В 

результаті, окремі суб’єкти економічної діяльності знаходять різні 

шляхи ухилення від сплати податків, зокрема, вони уникають 

державної реєстрації підприємницької діяльності та не вносять 

доходи, отримані від ведення інтернет-бізнесу, у податкові 

декларації [7, с.146]. 

За порушення законодавства з питань оподаткування такі 

підприємці притягуються до фінансової, адміністративної та 

навіть кримінальної відповідальності. Також  бізнесу доведеться 

«виходити з тіні», тому що президентом України підписано Закон 

"Про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсь-

кого харчування та послуг" та інших законів України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг [8], але ведення 

«білого» бізнесу має свої переваги (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Переваги реєстрації підприємств електронної торгівлі [8] 

• Документи для вчинення реєстраційних 
дій подаються онлайн, що займає лічені 
хвилини.

Спрощена процедура 
реєстрації – "Онлайн 

будинок юстиції"

• Запроваджується можливість 
використання програмного РРО, який 
буде доступний з будь-якого гаджету, а 
видача розрахункового документу 
відбуватиметься в електронній формі.

Обов’язковість 
використання реєстраторів 

розрахункових операцій 
(РРО)

• Відповідні звіти формуються  в 
автоматичному порядку програмним 
РРО, що значно спрощує формування 
звітності.

Щоденне подання фіскальних 
звітних чеків до 

контролюючого органу

• Вчасна сплата податків обійдеться 
значно дешевше, ніж невчасна з 
врахуванням штрафів.

Економія коштів
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У 2020 р. відбулося вимушене (через пандемію) та 

прискорене зростання e-commerce, що призведе до зміцнення 

позицій нових трендів у 2021 році, зокрема попиту на метод 

покупок через смартфон, за допомогою голосових команд та 

соціальних мереж. Також важливою є роль: штучного інтелекту 

для підвищення персоналізації та якості обслуговування 

споживачів; доповненої реальності для візуалізації товарів.  

Бізнес відходить від понять B2B і B2С і переходить на 

принципово новий шлях – D2C (Direct-to-Consumer). Під D2C 

розуміють прямі продажі бренду кінцевому споживачу. 

Поступово виробники відмовляються від посередників у вигляді 

роздрібної торгівлі, дистриб’юторів і дилерів. Філософія такого 

підходу проста – бренд краще знає свого покупця і повинен 

спілкуватися з ним безпосередньо [9].  

Через обмеження, пов’язані з пандемією, виник новий тренд 

в e-commerce – онлайн-відеоконсультації з офлайн точок 

продажів. Статистика показала, що кожна третя відеоконсуль-

тація завершується покупкою [9]. 

Як бачимо, розвиток електронної комерції в сучасному світі - 

одна з важливих тенденцій світової економіки, але разом з 

позитивним впливом на національну економіку, вона має й 

негативний - пов'язаний з тінізацією. Тому законодавство у сфері 

регулювання електронної комерції потребує вдосконалення, бо 

незабаром це стане основним способом продажу товарів, 

особливо в умовах пандемії. 
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ОСНОВНІ ЛЕКСЕМИ, ЩО ВЕРБАЛІЗУЮТЬ 

КОНЦЕПТОСФЕРУ «ЩАСТЯ» 

 

Ленів М.І., 

студентка факультету іноземних мов 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Емоції та почуття, будучи чимось таємничим та невловимим, 

відіграють важливу роль у житті людей. Це пов’язано з тим, що 

емоції мають великий вплив на людей. Вони визначають нашу 

поведінку та є невід’ємною частиною нашого життя. 

Проблема щастя цікавила людей ще з античних часів. Багато 

філософів, які займалися питаннями етики, писали про велике 

щастя, до якого повинні прагнути всі люди. Така увага до щастя зі 

сторони вчених доводить , що уявлення про щастя належить до 

основних категорій культури, які «є центром національної та 

індивідуальної свідомості, а відношення до них характеризує 

духовну суть людини» [2, с.10]. 

Концепт емоції «Щастя» в кількісному відношенні доволі 

широко представлений в німецькому фразеологічному фонді. 

Згідно з «Німецько-українським фразеологічним словником» В. І 

Гаврися та О. П. Пророченка його вербалізують 72 фразеологічні 

одиниці. Проаналізувавши дані фразеологізми, ми можемо 

стверджувати, що основною лексемою, що вербалізує концепт 

«Щастя» є слово Glück. Воно наявне у 61 фразеологічній одиниці, 

тобто вживається у 84,71% проаналізованих нами фразеологізмів. 

Вживаються також  деривати слова das Glück та складні слова, 

складовою частиною яких, власне, і є das Glück: glücklich, der 

Glückliche, der Glückshafen, die Glückshaube, der Glückstern, die 

Glückssträhne [1]. 

Тлумачні словники німецької мови дають наступні визна-

чення лексеми Glück: 
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-etw., was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger 

Umstände ist; besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des 

Schicksals (удача, успіх); 

-das personifiziert gedachte Glück; Fortuna (фортуна); 

-angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich 

befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etw. kommt, was 

man sich gewünscht hat (приємний чи радісний стан, що 

переживається кимось); 

-einzelne glückliche Situation; glückliches Ereigniss, Erlebnis 

(щасливий випадок) [3]; 

-günstige Umstände oder erfreulichе Zufälle, auf die man keinen 

Einfluss hat und die einem einen persönlichen Vorteil oder Erfolg 

bringen (успіх, щаслива несподіванка);  

-Der Gefühlszustand, in dem man groβe Freude oder 

Befriedigung empfindet (стан великої радості чи задоволення) [3]. 

Таким чином, в німецькій мові слово Glück є основною 

лексемою, що вербалізує концепт «Щастя», та  представляє такі 

базові значення, як Segen, Heil, Wohl, Erfolg, Glücksfall, Erfolg 

(благо, благодать, удача, фортуна, щасливий випадок). 

Література:  

1. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фра-

зеологічний словник. К.: Радянська школа. 1981. Т 1,2 416 + 382 с. 

2. Зинковьева Е. И. Понятие «концепт» в рамках спецкурса 

«Языковая картина мира / Е. И. Зинковьева // Лингвистика, 

методика и культурология в преподавании русского языка как 

иностранного: сб. ст. СПб., 2003. 11. 

3. Duden: Deutsches Universalwörterbuch [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.duden.de/. 
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студенти факультету  

інноваційних технологій 

Тарасенко К.М. 

старший викладач кафедри готельно-ресторанної  

справи та товарознавства  

Університету митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна   

На сьогоднішній день, у зв'язку з циклічними коливаннями 

економіки і неефективним використанням трудових ресурсів 

посилився рівень безробіття, гостро постала проблема зайнятості 

населення, і як результат, все частіше стали розглядатися питання 

боротьби з бідністю. Проблема зайнятості і безробіття є однією з 

найважливіших аспектів регулювання політики держав з ринко-

вою економікою. 

Справа в тому, що на тлі пандемії COVID-19 близько 1,6 

млрд людей у всьому світі ризикують залишитися без засобів 

існування. Адже в результаті закриття підприємств і припинення 

роботи бізнесу майже половина працюючих людей в світі можуть 

втратити дохід. За оцінкою деяких експертів, наслідки пандемії 

коронавірусної інфекції найсильніше вдарили по сфері зайнятості 

США, де кількість безробітніх наблизилося до рівня Великої 

депресії. В Євросоюзі під загрозою звільнення опинилися майже 

60 млн зайнятих [1].  

Станом на 12 жовтня 2020 року формально зафіксовано 427 

тис. безробітніх, що на 59% (159 000) більше, ніж за той період 

2019 року. Враховуючи деякі фактори, можна стверджувати, що 

коронавірусна епідемія вдарила по частині суспільства в більшій 

мірі, ніж економічне потрясіння 2008 року. Як результат, стрімке 

збільшення безробіття. Україна - не рідкісний випадок. З початку 
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карантину статус безробітних отримали близько пів мільйона 

українців [2;3]. 

Згідно ситуації в Україні, моніторинг якої здійснювала 

інвестиційна фірма «Dragon Capital», «кількість безробітних в 

Україні згідно результатів квітня 2020 року, збільшилася з 9% аж 

до 20%. У свою чергу, згідно оцінки наших державо правителів 

прогнозується збільшення рівня безробіття в Україні аж до 9,4%, 

при тому, що в 2019 даний коефіцієнт становив 8,2%» [2]. 

Нині виділяють також і інші причини виникнення безробіття, 

крім проблеми довготривалої пандемії: 

- економічні спади і депресії, що змушують роботодавця 

знижувати потребу в трудових ресурсах; 

- впровадження нових технологій, структурні зрушення в 

економіці; 

- зростання чисельності населення; 

- нестабільність розвитку окремих галузей економіки. 

Всі ці причини, так чи інакше, викликають безробіття або 

сприяють її подальшому розвитку. Неконтрольований розвиток 

цього процесу може привести до серйозних макроекономічних 

наслідків. 

Слід зазначити, що становище загострюють й інші державні 

фактори. Чим менше люди працюють, тим менше вони платять 

податків, бо паралельно знижується споживання. Як результат, 

бюджет недоотримує значну частину надходжень. Справа в тому, 

що при цьому навантаження на державний бюджет збільшується 

за рахунок зростання кількості громадян, які стають на облік до 

центру зайнятості та подають заявки на допомогу по безробіттю. 

Означимо, що, в останні роки, спостерігається старіння насе-

лення, так як вагома частка українців змушена їхати в пошуках кра-

щого рівня життя та заробітку за кордон, а кількість офіційно пра-

цюючих громадян, які сплачують податки постійно зменшується. 

Враховуючи вищеозначене, на нашу думку, ігнорування 

проблеми безробіття призведе країну до:  

- створення соціальної нестабільності в державі, поглиблення 

бідності населення;  
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- суттєвого скорочення обсягів виробництва та надходжень 

до бюджету, формування внутрішнього валового продукту; 

- поступової декваліфікації робочої сили, неможливості 

реалізації потенціалу сотень тисяч безробітних людей; 

- збільшення видатків на допомогу по безробіттю;  

- зростання захворюваності, злочинності, тобто через 

безробіття руйнується здоров'я та менталітет нації. 

Треба розуміти, що скасування карантину не вплине на 

миттєве відновлення економіки та сфери зайнятості. Період 

відновлення роботи всіх установ та підприємств у найближчий 

час буде непростим через збереження карантину, обмежену 

роботу транспорту та інші обмеження.  

Власне кажучи, під ураженням ще певний період будуть 

перебувати галузі туризму, готельного господарства, авіатрас-

порт, також залізничний транспорт, сфера обслуговування. 

Передбачається, що купівельна спроможність громадян буде 

помірною, так як велика кількість українців в проміжок пандемії 

втратили регулярний дохід. Проте, відновлення фінансового 

зростання України залежить від багатьох моментів - включаючи 

відновлення діяльності роботи підприємств, ефективності 

кредитування та інше. 

На нашу думку, пріоритетом для уникнення кризи є стиму-

лювання доходів громадян. Крім виплат, підтримки роботодав-

цям, потрібні сучасні кредити під мінімальним відсотком.  

Задля покращення економічної ситуації звернемо увагу на 

два ключові інструменти, за допомогою яких можна відновити 

довіру населення:  

1. Перший інструмент - це соціальний діалог з працівниками 

і роботодавцями: він має ключове значення для зміцнення довіри 

суспільства та забезпечення підтримки тих заходів, які необхідні 

для подолання кризи.  

2. Другий інструмент - це міжнародні трудові норми: вони 

служать основою для проведення в життя політичних заходів, 

завдяки яким процес відновлення буде носити стабільний і 

справедливий характер.  
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Тобто, у цей важкий період необхідно зробити все, щоб 

звести до мінімуму економічну та медичну загрозу для населення. 

В свою чергу, експерти Atlantic Council підготували добірку 

принципів, які допоможуть українській економіці знову стати на 

ноги після корона вірусу, зокрема :  

1. Сприяти зростанню малого та середнього бізнесу.  

2. Сприяти розвитку громадянського суспільства.  

3. Створити сприятливі умови для іноземців: і для бізнесу, і 

для туризму [4]. 

 За результатами нашого дослідження зазначимо, що 

економічна криза, спровокована пандемією COVID-19, зачепила 

усю світову економіку. Кожна країна, прямо чи опосередковано, 

відчуває негативний вплив коронавірусу на свою фінансово-

економічну систему. Також означимо, що ринок праці дзеркально 

відображає більшість політичних і соціально-економічних 

процесів, що відбуваються в державі під час всесвітньої пандемії, 

та фокусує в собі найгостріші проблеми.  

 Держава, поповнюючи арсенал свого впливу на ринок праці 

новими засобами, насамперед має займатись ефективністю 

відтворення суспільного капіталу, накопиченням фінансових 

ресурсів та здійснювати інвестиційну зовнішню економічну 

політику, сприяти створенню спільних підприємств, що принесе 

нові робочі місця та прибутки сім'ям громадян України. 

Враховуючи вищевикладене, стає очевидно, що: 

1. Скасування карантину не приведе до моментального 

відновлення економіки  та колосального зниження безробіття.  

2. Перед людьми відкривається можливість перейти на 

віддалену працю, та враховувати  це постійним доходом.  

3. Раціоналізація зайнятості населення і створення умов для її 

підтримки можливе лише за умови, коли вона стане стрижневим 

елементом економічної політики, буде передбачати хоча б част-

кове фінансування цільових програм зайнятості з боку держави. 
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У 1813 році в роботі А. Шопенгауера [1] було вперше дано 

поняття «мотивації», як «певної каузальності, видимої зсередини» 

та описаний закон мотивації. Незважаючи на те, що процес 

мотивації праці цікавив організації ще задовго до появи самого 

терміна, довгий час вважалося, що найкращим стимулом для 

підвищення ефективності праці є його оплата. І лише у першій 

половині 20 століття почалася наукова розробка ефективних 

методів мотивації персоналу, без застосування інструментів 

примусу. Приводом послужили Хоторнські дослідження, що були 

проведені Елтоном Мейо в США у 1928 році.  

Експерименти Мейо, початкова мета яких полягала у 

встановленні взаємозв'язку між продуктивністю праці та умовами 



 

239 

роботи, в результаті не призвели до пояснення причин та не дали 

задовільних результатів. Однак саме завдяки цим дослідженням 

був виявлений зв'язок між продуктивністю праці та соціально-

психологічним кліматом, після чого система стимулювання 

співробітників за допомогою матеріальної винагороди змінилася 

розробкою різних систем мотивації персоналу, заснованих на 

психології людини, а в менеджменті з'явилася концепція «людсь-

ких відносин» [2].  

Для того щоб простежити розвиток підходів до мотивації, 

розглянемо їх історичну періодизацію. У таблиці 1. наочно пред-

ставлено те, як еволюція концепцій мотивації пов'язана з 

процесами розвитку цивілізації, науки і техніки. 

Отже, проблема мотивації персоналу вже мінімум сімдесят 

років є однією з центральних в менеджменті. Систематизація ево-

люцій концепцій мотивації демонструє як змінювалися домінуючі 

потреби персоналу від суто матеріальних до самоствердження та 

активної участі у суспільних процесах. 

В кінці 50-х років ХХ століття вчені, які займаються пробле-

мами менеджменту та ефективності управління, загострили увагу 

на чинниках, що здійснюють мотивуючий та демотивуючий вплив 

на працівника. В цей час в США активно стали розвиватися теорії 

мотивації, які були покликані підвищити індивідуальну ефектив-

ність працівників. Менеджмент, нарівні з науковою складовою, 

все частіше почали розглядати як мистецтво управління людьми. 

Існуючі теорії мотивації розкривають розуміння мотивів тру-

дової діяльності людини, а також дають інструментарій для управ-

ління цими мотивами на практиці. Класичні теорії мотивації праці 

поділяються на змістовні та процесуальні. В основі змістовних тео-

рій розглядаються базові фактори формування мотивації (табл. 1.).  

 

Таблиця 1. 

Характеристика змістовних теорій мотивації праці 

Теорії Автор Основні уявлення 

Ієрархія 

потреб 

Маслоу Ієрархія потреб подана як піраміда з п'яти рівнів:  

1) фізіологічні потреби; 2) потреби в безпеці; 3) по-

треби в приналежності; 4) потреби у визнанні; 
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5) потреби в самовираженні. За пірамідою можна 

рухатися тільки знизу вгору, коли потреби більш 

високого рівня з'являються тільки після задово-

лення потреб рівнем нижче. 

Модель 

придба-

них 

потреб 

Мак 

Клел-

ланд 

Людині властиві три види потреб: в досягненні 

(успіху), в приналежності (причетності), у владі. 

Відповідно до теорії потреби розвиваються в 

результаті навчання і набуття життєвого досвіду. 

Модель 

ERG 

Альдер-

фер 

Виділяється три групи основних потреб: існування, 

в зв'язках і зростанні. Потреби представлені в 

ієрархії, але рух по ним, на відміну від теорії Мас-

лоу, можливий як зверху вниз, так і знизу вгору. 

Двух 

факторна 

модель 

Герцберг На робочому місці поряд з певними факторами, 

які викликають задоволення від роботи, в той же 

час існує окремий набір факторів, який викликає 

незадоволеність від роботи. В результаті експери-

ментів автор прийшов до висновку, що існує дві 

основні категорії факторів оцінки ступеня 

задоволеності від виконуваної роботи: гігієнічні 

фактори - умови роботи і мотиватори – досягнен-

ня, визнання заслуг, відповідальність, можливості 

для кар'єрного зростання. 

  

Процесуальні теорії розглядають мотивацію як процес 

впливу на поведінку людини факторів-мотиваторів   

Отже, різні мотиваційні теорії до кінця ХХ століття стали 

складатися в єдину концепцію, яка передбачає індивідуальний 

підхід до співробітників, різні методи мотивації, які залежать 

від сфери діяльності організації та її масштабу, а також 

менталітет і культурні традиції [3, с.176].  
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Залучення економіки України до світового ринку не буде 

реальним без створення сучасного строкового ринку, ринку 

форвардних та ф'ючерсних біржових контрактів. Щоби у системі 

біржової торгівлі брала участь достатня кількість продавців та 

покупців, необхідно відпрацювати чіткий механізм, пов'язаний із 

захистом інтересів усіх його учасників. Вони мають бути 

впевненими, що ліквідність біржових угод є максимальною, а 

ризик непоставок або неплатежів - мінімальний. 

На державу покладається забезпечення правової бази, що 

підтримує ефективний контроль з боку держави за біржовою 

діяльністю як одного із аспектів управління економікою в цілому. 

Вироблення чітких правил та норм біржової діяльності органами 

управління країни необхідне професійним посередникам, а ще 

більше їх клієнтам, накази яких вони виконують при укладенні 

біржових угод. Особливе значення це має на ринку цінних 

паперів і похідних фінансових інструментів, ф'ючерсів та 
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опціонів, оскільки інвестори не працюють на біржі, не беруть 

участі у торгах, а довіряють свої права та кошти біржовим 

брокерам. Саме тому має бути гарантований захист інтересів. 

Державне регулювання не повинно мати заборонного 

характеру, його завданням є забезпечення однакових прав усіх 

учасників біржової торгівлі, стимуляції участі у торгах, суворий 

контроль дотримання встановлених правил, вимог, положень. 

Держава повинна створити єдину правову основу для функціону-

вання бірж, контролю за їх діяльністю зі сторони державних 

органів, ліцензування діяльності як бірж, так і учасників біржової 

торгівлі, встановити відповідні системи оподаткування [1, с.506]. 

Сучасна біржова торгівля регламентується законодавчими 

актами та контролюється державними та громадськими 

комісіями. Залежно від ступеня державного регулювання 

біржової діяльності розрізняють три основні національні моделі: 

 американська модель - це самоорганізоване співтовариство 

професійних посередників з переважаючим внутрібіржовим 

регулюванням. Відповідний державний орган - Комісія з товарної 

ф'ючерсної торгівлі - виконує спостережні та дорадчі функції, 

займається загальнонаціональною координацією біржових ринків 

та проводить юридичну експертизу біржової документації; 

 англійська модель - це поєднання сильної ролі уряду з 

широким членством бірж та брокерів в неурядовій некомерційній 

організації - Управлінні з цінних паперів і ф' ючерсів; 

 французька модель - контроль уряду за діяльністю бірж та 

організацією ринку. 

На сучасному етапі реформування економіки України одним 

з основних завдань є переосмислення економічної концепції 

становлення та функціонування ринків основних активів та 

визначення головної мети державної політики щодо забезпечення 

на них стану динамічної рівноваги. За більше десяти років 

ринкових реформ в Україні так і не створено ефективно діючих 

ринків сировини та фінансових інструментів із негайною 

поставкою, які у зарубіжній економічній літературі прийнято 

називати спотовими (spot market) [3, с. 40]. 
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Саме на спотових ринках визначаються базові ринкові ціни, 

які мають вирішальний вплив на теперішній стан економіки в 

цілому, а також на формування відповідних сподівань учасників 

ринків на перспективу. Процес становлення цих ринків 

відбувається фрагментарно в процесі гострої політичної боротьби 

за сфери впливу, розподіл і перерозподіл державної власності. 

Особливо гострою є боротьба на енергетичному ринку та ринку 

капіталу, учасники яких не зацікавлені у встановленні прозорих 

правил укладання угод. 

Історія розвитку західних ринків доводить, що на певному 

етапі значні за обсягами спотові ринки формують вертикальні 

складові у вигляді ринків строкових контрактів. Першими такими 

контрактами були форвардні (forward). Ці контракти виникають 

на позабіржових сировинних ринках у відповідь на гостру 

потребу захисту від цінових коливань [2, с.176]. 

Форвардні контракти на активи (товари, цінні папери, 

валюту, фондові індекси) з відстроченою поставкою за цінами або 

курсами, погодженими у момент укладання угоди, існують на 

всіх ринках і будуть існувати завжди, оскільки в загальному 

випадку всі види контрактів у всіх видах бізнесу можна віднести 

до форвардів. Ціна за будь-яким контрактом завжди погоджується 

у момент укладання угоди, поставка відбувається у терміни, 

обумовлені у контракті. 

Регламентація з боку держави може виявлятися у дотриманні 

певних загальноприйнятих між учасниками ринку документарних 

форм. Встановлення основних кількісних параметрів угоди є 

прерогативою сторін - продавця та покупця. 

Впровадження форвардних контрактів у торговельну 

практику дозволило продавцям та покупцям частково вирішити 

проблему страхування цінових і курсових ризиків у майбутньому, 

однак майже завжди одна зі сторін несла суттєві фінансові втрати: 

реальні або у вигляді недоотриманої вигоди. Більше того, за 

допомогою форвардів, які мали завершуватися обов'язковою 

поставкою, учасники ринків не могли отримувати прогнозні 

значення майбутніх цін. 
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Дану проблему було вирішено через повну стандартизацію 

форвардів і організацію біржової торгівлі ними з використанням 

маржинальної системи клірингових розрахунків. Повністю 

стандартизований форвард був геніальним винаходом торговців. 

Стандартні параметри щодо кількісних та якісних характеристик 

були визначені, виходячи із оптимальних розмірів партій товарів, 

які могли доставлятися різними видами транспорту. Місцями 

доставки товарів були визначені сертифіковані склади, розміщені 

у фінансових, транспортних центрах, портах тощо. Саме так 

виникає не лише новий інструмент - ф' ючерсний контракт - але й 

унікальний ринок, який репрезентує учасникам майбутні спотові 

ціни, або ф'ючерсні ціни (futuresprices) [1, с.245]. 

Ставлення держави до біржової торгівлі визначається 

конкретними історичними умовами, інтересами різних 

соціальних груп, економічною ситуацією, традиціями тощо. 

Від самого їх зародження біржі у країнах континентальної 

Європи функціонують під контролем держави. При надмірній 

спекуляції і маніпуляціях з цінами, особливо коли це зачіпало 

життєві інтереси виробників та торговельного капіталу, уряди 

ряду країн закривали біржі. Так було у 1896 р. в Німеччині, у 

1903 р. - в Австрії, коли заборонили торгівлю ф'ючерсами на 

зернові та олійні культури (в той же час тривала торгівля ф' 

ючерсами на цукор, каву, бавовну, кольорові метали), в 1987 р. - в 

Гонконгу, коли заборонили проведення операцій з цінними 

паперами [3, с.56]. 

В Україні прийнята перша (американська) модель 

державного регулювання біржових ринків. Однак на державному 

рівні були запроваджені, як тепер виявилося, безперспективні 

заходи щодо організації бірж в якості потужних гуртових 

товарних ринків, які на Заході сьогодні перетворилися у центри 

вивчення кон'юнктури та укладання строкових фінансових 

контрактів. Такий перебіг подій зумовлювався прийняттям 

недосконалого біржового законодавства, яке включає Закони 

України "Про товарну біржу", Закон України "Про цінні папери і 

фондову біржі", Закон України "Про оподаткування прибутку 
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підприємств", Правила випуску та обігу фондових деривативів і 

низку законопроектів, серед яких виділимо такі: "Про похідні 

цінні папери", "Про строкові фінансові інструменти" [4,5,6]. 

Отже, сучасний етап розвитку економічних відносин пока-

зав, що біржі, і біржовий механізм торгівлі міцно утвердилися в 

якості одного з найголовніших механізмів здійснення торгових 

операцій. Насправді будь-яка біржа є лише логічним розвитком і 

впорядкуванням іншої допоміжної торговельної структури - 

Ринку. Основна проблема, яка стояла на шляху збільшення 

торгових оборотів ринків, була успішно подолана на біржі. Цією 

проблемою була наявність продаваного товару. 

Хід розвитку української біржової діяльності робить 

нагальною завдання корінного вдосконалення біржового 

законодавства. Негативний вплив на правову ситуацію в даній 

області надає і відсутність в Україні системного підходу до 

інституту біржового права. 
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