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 м. Харків, Україна 

Під час здійснення міського озеленення дендрологи вража-

ються лідерами. Їх завдання полягає у складанні такого асорти-

менту рослин, які повинні суміщати такі завдання: естетичний 

зовнішній вигляд композиції та стійкість видів до екстремальних 

умов урбосередовища [1, с. 6–27; 2, с. 5–10]. Необхідно врахову-

вати для усіх типів зелених насаджень міста, що рослини, крім 

виконання екологічних, рекреаційних і естетичних функцій, вони 

можуть бути використані в якості цінних об’єктів моніторингу. 

Це дозволить отримувати актуальну інформацію щодо зв’язку їх 

реакції на антропопресинг, яка пов’язана із таксономічною 

приналежністю та контролю якості довкілля, як індикаторів, що 

здатні характеризувати його стан. 

Під час навчання у Поморській академії у Слупську (Поль-

ща) протягом 2018-2019 рр. ми звернули увагу на особливості 

озеленення і добір асортименту деревних видів. Метою дослід-

ження було встановлення видового складу деревних рослин в 

озелененні м. Слупськ і визначення їх біоекологічних особливос-

тей. Матеріали для роботи збиралися загальноприйнятими 

ботанічними методами, проводились фенологічні спостереження, 

було використано методи мікроскопії і якісних реакцій. 

Проведені маршрутно-екскурсійним методом дослідження у 

м. Слупськ дозволили зареєструвати 36 видів деревних рослин, 

які використовуються в озелененні. Вони поєднані до 30 родів і 

19 родин. Аналіз отриманих даних показав, що найбільшу кіль-

кість видів містять роди Picea Mill. і Acer L. Найбільш чисельні 
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родини Pinaceae Lindley (5 видів) i Cupressaceae Bartlett (4 види). 

Серед них варто зазначити такі декоративні рослини, що не 

трапляються в озелененні Харківської області, як Araucaria 

araucana Araucaria araucana (Molina) K. Koch, Hedera helix L.. 

Найбільша кількість видів представлена деревами і становить 

69%. Друге місце посідають кущі, їх 25% Ліани представлені 

незначною кількістю видів. Важливим фактором для створення 

композицій є максимальна висота рослин. Для кожного виду 

притаманні певні розміри, але вони можуть коливатися в залеж-

ності від екологічних факторів довкілля. Проведені дослідження і 

подальший аналіз швидкості росту деревних рослин дозволив їх 

поєднати до 4-х груп і найбільша кількість видів має повільну 

швидкість росту (14 видів).  

Важливо враховувати й відношення видів до умов освітлен-

ня. Нами було виявлено види, що відносяться до двох екологіч-

них груп – геліофітів (72%) і факультативних геліофітів (28%). Ці 

види мають специфічні морфологічні і анатомічні пристосування, 

які надають їм декоративності і роблять бажаними в озелененні. 

Наприклад, шар воску на листках Juniperus scopulorum Sarg., три-

хоми на листках як у Hippophae rhamnoides L., ажурна крона Larix 

decidua Mill., наявність антоціанів у пагонах Cornus alba L. Для 

тривалого утримання рослин в умовах міста необхідно враховува-

ти й їх вибагливість до рівня зволоженості ґрунту [2, с. 21–22]. 

Проведений нами аналіз видів показав, що вони представлені 

трьома екологічними групами серед яких 67% мезофіти. Викорис-

тання візуального польового методу дозволило визначити 

фактичну посухостійкість деревних рослин [3, с. 32]. Виявлено, 

що 30 видів є цілком посухостійкими, а в інших спостерігається 

тимчасова втрата тургору. Зимостійкість оцінювали візуальним 

польовим методом під час маршрутних екскурсій за 9-ти бальною 

шкалою В.М. Меженського [3, с. 27–30]. Спостереження показа-

ли, що всі види можна оцінити у 9 балів, так як зовнішніх пошко-

джень не було. Проведена оцінка декоративності деревних видів 

дозволила встановити, що 11 видів представляють Gymnospermae. 

Вони являються вічнозеленими рослинами і, тому, є декоративни-
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ми протягом року [4, с. 167–170]. Але, Larix decidua листопадна і 

її декоративність взимку втрачається. Magnoliophyta включає 25 

видів з яких зимовозеленими є Cotoneaster horizontalis Decne. і 

Buxus sempervirens L. Декоративні листки притаманні 24 видам 

деревних рослин і вони надають декоративного вигляду тільки 

протягом періоду вегетації. Листки набувають восени жовтого 

кольору і містять каротиноїди у 18 видів. Шість видів мають 

червоне забарвлення листків восени завдяки антоціанам. Декора-

тивноплідними є 9 видів. До цієї групи можна віднести й Taxus 

baccata L., Larix decidua. Хоча декоративними є не їх плоди, а 

жіночі шишки. Із декоративним квітуванням нами було зафіксо-

вано 6 видів. Таким чином, хоча кількість видів в озелененні 

невелика, вони гармонійно поєднані у композиціях і застосовані у 

відповідності до різних типів зелених насаджень. Бажано розши-

рити асортимент за рахунок рослин, що застосовуються в 

вертикальному озелененні.  

Література:  

1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach – 

propozycje zmian prawnych. Cz. 1. Ekspertyza na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytut Rozwoju Miast, 

Kraków 2013. URL: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/rewita-

lizacja_obszarow_zdegradowanych_w_miastach_cz._ii.pdf 

2. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія : навч. посіб. – 

К. : Вища шк., 2003. – 200 с. 

3. Меженський В.М. Уніфікування шкал оцінок, що 

застосовуються при інтродукції деревних рослин. Інтродукція 

рослин. – 2007. – № 4. – С. 26–37. 

4. Хороших О.Г., Хороших О.В. Шкала комплексної оцінки 

декоративних ознак деревних рослин. Наук. вісник. Дослідження, 

охорона та збагачення біорізноманіття: зб. наук.-техн. пр. – Львів 

: УкрДЛТУ, 1999. – Вип. 9.9. – 300 с. 
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УДК 657   Економічні науки 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ІСПАНІЇ 

 

Мазур К.Ю., 

студентка 2 курсу  

факультету інноваційних технологій, 

Університет митної справи та фінансів 

М. Дніпро, Україна 

Туризм є однією з основних галузей господарства Іспанії. 

Щорічний обсяг туристичних потоків складає біля 60% іноземних 

туристів, а їх щорічний приріст в середньому 5% за останні 20 

років. Іспанія приймає 7% від усіх іноземних туристів світу, 

займаючи 2-е місце в світі після Франції, та 2-е місце після США 

за обсягом доходів від туризму [1]. 

Найпопулярніші країни в'їзного туризму в Іспанії, це євро-

пейські країни, такі як Великобританія, Німеччина та Франція [2]. 

За даними офіційної державної статистики, 90 % усіх 

туристичних потоків направлено в п'ять основних курортних 

регіонів країни: Каталонію, Балеарські острови, Канари, 

Андалусію і Валенсію. Середні витрати туриста в Іспанії в день 

складають мінімум 101 євро [2]. 

Безсумнівно, що на потоки іноземних туристів до Іспанії 

впливає добре розвинена інфраструктура, тобто дороги, аеропорт-

ти і т.д., а також географічне положення відносно решти Європи, 

що і дозволяє здійснювати транзитний туризм через «оєвропейсь-

кий» континент в Іспанію (рис. 1).  

Загальна кількість виїжджаючих з країни відносно мала, але 

виїзний туризм у близькі країни зростає швидко. На невеликий 

ріст виїзного туризму Іспанії вказують характеристики незнач-

ного, але все ж таки зростаючого ринку (рис. 2).  

Аналізуючи індекси глобальної конкурентоспроможності, 

можна побачити, що ще в 2017 році Іспанія була на 34 місці серед 

інших країн світу, а вже 2019 року Іспанія піднялася на 23 місце і 

її індекс становив 75,3 [4].  
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Рис. 1. Динаміка туристичних прибуттів 2000-2018 рр., млн. чол., 

складено автором за даними [3]. 

 

 
Рис.3.2. Динаміка туристичних відправлень, млн. чол. за 2000-2018 роки, 

складено автором за даними [3]. 
 

Важливі фактори (географічна близькість, клімат, порівняна 

дешевизна туристичного продукту), які визначають пріоритет-

ність Іспанії як країни міжнародного туризму, звичайно, відігра-

ють головну роль для країн Європи, але не можуть поширюватися 

на економічно розвинуті держави за межами європейського 
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континенту. Та все ж, незважаючи на віддаленість від цієї країни, 

Іспанію відвідує велика кількість туристів з Японії, США, Канади 

[5]. 

Туризм в Іспанії почав розвиватися достатньо давно, що 

сприяло розвитку туристичної індустрії, яка в даний час 

знаходиться на високому рівні. Іспанія - держава, що посідає 

провідні позиції серед туристичних країн і ми можемо наглядно 

спостерігати за цим аналізуючи наші дані. Готелі в Іспанії 

відзначаються високими стандартами і розраховані на клієнтів з 

різними фінансовими можливостями. Держава вкладає значні 

кошти в розвиток туристичної індустрії, що зумовлює 

продовження покращення розвитку її інфраструктури [5]. 

Зазначили, що Іспанія входить до 10 країн з найбільшими 

темпами розвитку туристичної індустрії. Країна продовжує 

лідирувати за показниками наявності культурних ресурсів [5]. 

Література:  

1.Туристична діяльність. URL: http://www.geograf.com.ua/spa-

in/530-spain-tourism 

2. В’їзний туризм. URL: https://buklib.net/books/33477/ 

3. Туристичні прибуття. URL: https://knoema.ru/atlas/topics 

4. Конкурентоспроможність. URL: https://gtmarket.ru/ra-

tings/global-competitiveness-index/info 

5.Туризм в Іспанії. URL: http://www.geograf.com.ua/spain/530-

spain-tourism 
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УДК 347.7  Юридичны науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНО-СІМЕЙИХ ВІДНОСИН У 

РИМСЬКОМУ ПРАВІ 

 

Максимов Олексій Максимович 

здобувач вищої освіти юридичного факультету 

Науковий керівник: Ус Юлія Олегівна 

викладач кафедри 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Україна 

Принципи римського права є першоосновою на якій базуєть-

ся правова традиція країн континентальної Європи. Без 

врахування історичних витоків, а саме принципів, правових 

конструкцій та норм запозичених з римського права, дослідження 

сучасних інститутів сімейного права європейських держав є 

неможливим. Історико-правове дослідження регулювання шлюб-

но-сімейних відносин у Давньому Римі дозволяє простежити 

ключові закономірності формування та удосконалення інституту 

шлюбу у законодавчих актах країн Європи, у тому числі і 

України, чим і обумовлено актуальність обраної теми. 

Шлюбно-сімейне право Давнього Риму стало предметом 

наукових досліджень таких правників як О.С. Йоффе, О.А. 

Омельченко, О.С. Олійник, А.А. Підопригора та багатьох інших. 

Метою роботи є дослідження розвитку принципів правового 

регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі.   

Шлюб в римському приватному праві мав свої особливості і 

містив положення, запозичені нормотворцями сьогодення. Ще 

відомий римський юрист Модестин (III ст. н. е.) вважав шлюб як 

своєрідний союз чоловіка і жінки, укладений на все життя, це 

єдність божественного і людського початку [1, с. 73]. Проте, таке 

твердження не відповідало реаліям того часу. Справа в тому, що 

спочатку шлюб в Римі носив назву "cum manu" і розшифрову-

вався як - шлюбний союз, що проголошує владу чоловіка над 
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дружиною. У випадку коли жінка вступала в такий шлюб, її 

правосуб'єктність повністю поглиналася правосуб'єктністю 

чоловіка. Зокрема, чоловік міг продати її в рабство [2, с. 25]. 

Проте, положення жінок в Давньому Римі було не настільки 

безнадійним. Закон XII таблиць допускав можливість укладання 

шлюбу, за яким дружина не підпадала під повну владу чоловіка - 

"sine manu". Жінка мала право перешкодити встановленню влади 

чоловіка, покидаючи дім чоловіка на три доби підряд (usurpatio 

trinocti), цим самим перериваючи перебіг давності володіння [3] У 

тому випадку, якщо дружина не покидала будинок чоловіка - 

вона автоматично потрапляла під владу чоловіка і шлюб 

перетворювався в шлюб з владою чоловіка ("cum manu") .  

Таким чином, шлюб у формі "sine manu" - це специфічна 

форма шлюбу, заснована на рівноправності подружжя, не залеж-

ності дружини від чоловіка. При цьому дружина була повноправ-

ною господинею в домі і матір'ю дітей. Всі інші питання перебу-

вали у віданні її чоловіка. Приблизно з 2 періоду республіки 

подібна форма шлюбу поступово витіснила союз "cum manu" і 

стала переважаючою.  

Уже в I в. до н. е. з'являється спеціальна форма шлюбних 

відносин –"конкубінат". Це постійне співжиття двох осіб, які не 

перебувають у шлюбі між собою з метою ведення спільного 

господарства та розвитку життєвих цінностей в римському сус-

пільстві. При конкубінаті права дітей і самої співмешканки були 

обмеженими. Так, народжені в подібному союзі діти не значилися 

закононародженими, тому були обмежені в праві на спадок.  

Ставлення римської влади до конкубінату не було однаковим 

протягом усього існування Римської держави. Загалом можна 

виділити два основні періоди в історії формування правового 

регулювання конкубінату: 

1) ігнорування конкубінату державою; 

2) запровадження його правового регулювання [1, с. 72]. 

Свою особливу специфіку мали і умови вступу в шлюб. 

Деякі умови були абсолютними, тобто повинні були повністю 

виконуватися, тоді шлюб між римськими громадянами вважався 
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укладеним. Інші умови були відносними і їх наявність була 

необхідно для оформлення шлюбних відносин між особами, що 

належали до різних суспільних верств населення Стародавнього 

Риму. Основними умовами  вступу в законний шлюб було 

досягнення шлюбного віку (для хлопчиків цей вік становив 14 

років, а для дівчаток 12 років), обопільна згода на вступ до шлюбу 

(спочатку необхідною була згода одного лише господаря). 

Не менш важливою умовою вступу в шлюб була наявність у 

пар правомочності укласти шлюб за законом. Обмеженням до 

вступу в шлюб через відсутність самого права могли виникати 

або через те, що наречений і наречена належали до різних верств 

населення, або через наявність  родинних зв'язків між ними, або в 

рідкісних випадках у зв'язку з існуванням інших відносин між 

ними.  

Свою особливість і мали способи укладення шлюбу в Старо-

давньому Римі. Укладенню шлюбного союзу мали передувати 

заручини. В період утворення Римської держави такий обряд 

здійснювали наречений і наречена за згодою голів сімей. Заручи-

ни відбувалося у формі манципації. У більш пізній час вони 

проходили без дотримання строгих формальностей. Сторона, яка 

порушила договір заручення, втрачала право на передані нею 

іншій стороні подарунки, а також повертала отримане.  

Шлюб міг відбуватися в Стародавньому Римі трьома споро-

бами: шляхом вчинення релігійного обряду; купівля нареченим 

нареченої; згода обох сторін. 

Шлюб у Давньому Римі був досить розвиненим інститутом 

права, що включав в себе безпосередньо укладання шлюбу, 

співжиття поза законним шлюбом, майнові відносини подружжя. 

Основні принципи регулювання шлюбно-сімейних відносин, 

притаманні римському праву, були пізніше успішно рецепійовані 

правом континентальної Європи, у тому числі і вітчизняним. 
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«ВПЛИВ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНЕ І КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ НА ПОЧАТКУ 

ХХ СТОЛІТТЯ» 
 

Марченко Н.В. 

студентка природничо-географічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного  

університету імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

Сучасні території України формувалися задовго до оформ-

лення її як держави. Кожен окремий регіон мав свої особливості у 

формуванні етно-соціального складу населення, соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку. Свої особливості у даному 

контексті мав і Південь України, який у досліджуваний нами пері-

од входив до складу Російської імперії.  

Особливістю даного регіону є те, що ці землі були малонасе-

лені, освоєння їх було проблемою для держави, яка не мала для 

цього відповідних ресурсів, особливо трудових, які б мали 

відповідну культуру ведення господарства за європейськими, на 

той час сучасними, технологіями. Тому історія заселення сучасної 

території Півдня України у ХІХ столітті переселенцями з інших 

країн, їх досвід господарювання, налагодження відносин з 

місцевим населенням, допомога держави переселенцям можуть 

бути актуальними і наразі.  
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Зрозуміло, що переважна більшість німецьких колоній з’яви-

лась саме на Півдні України, який наприкінці XVIII на початку 

ХІХ ст. являв собою степову зону з досить обмеженою кількістю 

населення. Незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні труднощі, 

німецькі колоністи почали господарське освоєння регіону. В 

перші роки основою господарської діяльності в німецьких 

колоніях України було екстенсивне тваринництво, посіви зерно-

вих культур використовували лише для безпосередніх потреб. 

Обмеженість земельних площ у зв’язку з припливом населення з 

року в рік почала впливати на розміри пасовищ. Посилення 

розорювання землі також сприяло переходу до інтенсивних 

методів ведення тваринництва.  

Іншими місцями поселення німецьких колоністів на Україні 

були Волинь, Подолія та Київщина, а пізніше Слобідська Україна 

— Харківська і Чернігівська губернії.  

У німецьких колоніях — лютеранських, католицьких, мено-

нітських громадах було відповідно розвинуте й громадсько-

політичне життя: розвивався кооперативний рух, створюватись 

кредитні установи, діяли освітні товариства, школи, училища, 

існували лікарні, притулки. 

 Вихованню молоді в німецьких поселеннях приділялась знач-

на увага. Цьому сприяли заняття в початкових (церковно-приход-

ських) школах, котрі існувати майже в кожній колонії, і центральні 

училиша, які надавали середню освіту, вели підготовку вчителів 

для початкових шкіл і волосних писарів для колоній, реальні 

училища та вся система громадських відносин в поселеннях.  

Важливим було значення колонізації у тому, що завдяки їй 

стали поширюватися нові інтенсивні технології вирощування зе-

рнових, нові сільськогосподарські культури, агротехнічні ново-

введення. Але позитивні результати цього процесу були не тільки 

в економічній сфері. В галузі освіти німці також дали безперечно 

гарний приклад місцевому населенню. Одним з таких прикладів є 

історія заснування та функціонування Ейгенфельдської сільсько-

господарської школи в колонії  Ейгенфельд Мелітопольського 

повіту Таврійської губернії. Колоністи вважали будівництво 
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школи, утримання її та вчителя, громадських споруд, взаємодо-

помогу - першочерговою справою громади. Саме самодостатність 

громади, її незалежність від місцевої влади були зразком для 

українського населення. 

На межі ХІХ – ХХ століть німецькі колонії Півдня України 

переживали період динамічної соціокультурної та господарчої 

трансформації, викликаної бурхливими процесами модернізації 

місцевої економіки. Загальне зростання продуктивності сільсько-

господарського виробництва в поселеннях представників німець-

комовної спільноти, яке фіксується в даний період дослідниками-

економістами, було зумовлене не тільки екстенсивним розширен-

ням виробничої інфраструктури колоній, але й динамічною 

інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, яка харак-

теризувалась широкомасштабним впровадженням інноваційних 

технологій, практичним використанням сучасної на той час сіль-

ськогосподарської техніки та механічних знарядь праці, передо-

вих агротехнічних прийомів та методів обробітку ґрунту тощо.  

Становлення модерної виробничої інфраструктури колоній, 

загальне ускладнення та вдосконалення технологічного процесу 

організації сільськогосподарського виробництва, поява й широке 

застосування в колоністському виробництві машинних та 

агротехнічних інновацій – дані чинники розвитку господарчого 

життя викликали на внутрішньому ринку південноукраїнських 

губерній інтенсивне зростання попиту на кваліфіковану робочу 

силу та високоосвічені професійно-технічні кадри, брак яких 

гостро відчувався на виробництві.  

Німецькі колоністи за 100-150 років наполегливої праці 

перетворили голі невикористовувані в той час степи в родючі 

поля, в багаті сади, в доходні економії. Тим самим сприяли 

освоєнню земель й розширенню, поліпшенню господарства 

навколо своїх поселень. Німці-переселенці, як і представники 

інших народів, їх нашадки своєю працею та розумом сприяли 

просуванню України шляхом прогресу.  

Німецькі колоністи не мали поміж себе релігійної ворожнечі, 

хороші стосунки були із місцевим населенням. Багато німецьких 
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художників, будівничих, ремісників та інших майстрів своєї 

справи залишили добрі сліди в житті нашої країни. По-своєму 

важливою була взаємодія культур, інтенсивний діалог, що 

розвивався на літературній ниві.  

Дослідження ряду вчених переконливо засвідчують, що 

німецькі колоністи дійсно органічно ввійшли в економічне і 

суспільне життя України.  

Отже, німецькі колоністи, які осіли на українській землі, 

органічно вписалися в громадське та духовне життя місцевого 

населення, зберігаючи разом з тим особливості свого розвитку, 

свої традиції, своє віросповідання. Більше того, німецькі коло-

ністи принесли в Україну нову організацію життя у різних 

сферах: господарській, суспільній, культурній, релігійній тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У 

ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 

Марчук С.В. 

практичний психолог Державного навчального закладу 

"Вінницький центр професійно-технічної  

освіти переробної промисловості", 

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи 

Вінницького державного педагогічного  

університету імені Михайла Коцюбинського 

м.Вінниця, Україна 

Постановка проблеми та її актуальність. Феномен «пер-

фекціонізм» є складним психологічним утворенням, що поєднує 

надлишково високі стандарти очікуваних результатів діяльності і 

домагання, порушення соціальних зв’язків (приписування 

оточуючим людям надмірно високих очікувань), персоналізацію, 

пов'язану з постійним порівнянням себе з оточуючими. Основою 

мотиваційної сторони перфекціонізму є інтенсивний «конфлікт 

досягнення» при якому мотив «прагнення до успіху» і «уник-

нення невдач» виражені з однаковою силою.  

Глобальні процеси трансформації й перетворення суспільств-

ва висувають вимоги до формування певних якостей та рис 

особистості, які у свою чергу сприятимуть більш адаптивному та 

ефективному існуванню і взаємодії суб’єктів соціальних відно-

син. За таких умов особливої актуальності набуває дослідження 

феномену перфекціонізму, оскільки він відображає і, одночасно, 

сприяє руху особистості у напрямку самовдосконалення. Заува-

жимо, що перфекціонізм у сучасних дослідженнях більшою 

мірою розглядається як негативне явище, яке потребує не 

психологічного, а клінічного підходу. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема перфекціонізму як 

психологічного феномену є досить  новою, яка  досліджується 

переважно за кордоном. В останні роки ця тема висвітлювалася у 
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роботах таких дослідників як Н. Гаранян, С. Степанов, І. Грачова, 

С. Єніколопов, А. Холмогорова. Значний внесок у вивченні фено-

мену перфекціонізму належить і українським науковцям  

(І. Гуляс, Л. Данилевич, О. Лоза,). Проте основний внесок у  

дослідженні перфекціонізму належить зарубіжним дослідникам 

(Р. Фрост, П. Х’юїтт, Г. Флетт,  Д. Хамачек, Д. Боучер). 

Мета статті -  виокремити і розглянути основні теоретичні 

підходи до визначення та тлумачення феномену перфекціонізму у 

психологічній науці. 

Виклад основного матеріалу. Поняття перфекціонізму 

з’явилося у науковій літературі у середині ХХ ст. Фактично пер-

фекціонізм як явище психічної спрямованості відзначений наба-

гато раніше: А. Адлером – як компенсаторне прагнення до пере-

ваги і досконалості, К. Хорні  – як нарцисична  патологія [1,с.113].  

Перші наукові дослідження перфекціонізму у психології 

беруть свій початок із 30-х рр. ХХ ст., коли  К. Хорні здійснила 

перші наукові теоретичні розвідки у цій галузі. Дослідниця 

вважала, що у процесі прагнення максимально  наблизитися  до 

«істинного  ідеалу»  у  людини  народжується «здорова» мета та 

формуються цінності життя. Водночас К. Хорні зауважида, що 

слід відокремлювати поняття «істинного ідеалу» та «невротично 

ідеалізованого образу себе». 

Американський клінічний психолог М. Холендер був пер-

шим науковцем, який дав визначення перфекціонізму як 

«повсякденної практики  висування до себе вимог вищої якості 

виконання діяльності, ніж того  вимагають  обставини».  Це ста-

лося у 1965 році. Науковець вважав, що саме явище перфекціо-

нізму відіграє провідну роль у подоланні депресії та різних 

психологічних захворювань. 

У вітчизняній психологічний науці перші дослідження у 

руслі перфекціонізму були започатковані у 1990-х рр. ученими 

А. Холмогоровою і Н. Гаранян. Дослідниці ввели класифікацію за 

якою перфекціонізм має два способи вираження: нарцисичний та 

нав’язливо-компульсивний. Перший обґрунтовувався як «доміну-

вання мотивації досягнення досконалості  й отримання схвалення 
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та захоплення, на шкоду усім іншим мотивам, перетворення  

досягнення  й  визнання  його  головним сенсом життя». При 

нав’язливо-компульсивному перфекціонізмі «ідеалізований образ 

Я не витісняє такою мірою усі інші мотиви і змістовні інтереси», 

разом з потребою у досконалості зберігається зацікавленість не 

лише у результаті, але і у самій діяльності [2, с.32]. 

Серед українських дослідників, які зробили перші спроби 

класифікувати  всі теорії дослідження перфекціонізму, став О. Ло-

за. У свою чергу, науковець виділив три підходи щодо визначен-

ня феномену перфекціонізму: як прагнення до самовдоско-

налення (мотив самовдосконалення); як  настанова (установка); як 

риса особистості [3,с.242]. 

У сучасній психології виокремлюють такі основні підходи до 

визначення перфекціонізму. Перший підхід,представниками 

якого є вчені П. Хьюітт і Г. Флетт, які присвятили найбільше 

праць цьому феномену, вважають що явище перфекціонізму – це 

прагнення бути досконалим,бездоганним у всьому. За допомогою 

розробленого ними опитувальника – Багатовимірної шкали 

перфекціонізму, започаткували дослідження перфекціонізму як 

багатовимірного явища, а також виокремили та описали такі його 

складові, як орієнтований на себе, орієнтований на інших та 

соціально приписаний перфекціонізм [2, с.34]. 

Перфекціонізм – це риса особистості, яка виявляється у 

повсякденній практиці пред’явлення до себе вимог більш високої 

якості виконання діяльності, чим того потребують обставини 

(М. Холендер, Д. Хамачек, А. Холмогорова, Н. Гаранян) . А. Хол-

могорова та Н. Гаранян вважають, що перфекціонізм - це 

дисфункціональна особистісна риса, яка передбачає прагнення 

встановлювати надмірно високі стандарти і неможливість 

відчуватизадоволення від результатів діяльності. При чому 

надмірне прагнення довершеності сполучено із хронічним 

суб’єктивним дискомфортом, ризиком психічних розладів і 

низькою продуктивністю [3]. 

Перфекціонізм у дослідженнях Т. Юдеєвої має значну 

кореляцію з дисфункціональними рисами уникаючої депресивної, 
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граничної, тривожної особистості і вважається стрижневою 

характеристикою обсессивно-компульсивного і нарцисичного 

типів особистості [4,с.409].  

Д. Хамачек виокремлює адаптивний (нормальний) та дез-

адаптивний (невротичний) перфекціонізм. Адаптивний перфект-

ціонізм передбачає встановлення досяжних стандартів, здатність 

відчувати задоволення або задоволеність від виконаної роботи, 

можливість зміни еталонів відповідно до ситуації, прагнення до 

успіху та у разі не успіху відчуття, пов’язані з розчаруванням і 

докладання нових зусиль. Особливістю останнього виду 

перфекціонізму, на відміну від першого, є встановлення для себе 

занадто високих стандартів, які не залишають можливості 

допускати помилки, нездатність відчувати задоволення від 

роботи, мотивація уникнення помилки, а у разі поразки – 

жорстока самокритика,компульсивні тенденції [2, с.36]. 

Виникнення невротичного перфекціонізму, на думку 

Дж. Стоєбера та Дж. Джормана, соціально детерміноване . 

Причиною його появи можуть бути особливості батьківського 

виховання: емоційне відкидання, гіпоопіка, жорстоке виховання. 

На думку, Л. Сільвермана перфекціонізм є одним із аспектів 

обдарованості. Він найчастіше розцінюється як невротичне 

явище, пов’язане з фіксацією на ідеї досконалості. Проте 

підтверджені результати досліджень вказують, що перфекціонізм 

– це невід’ємна частина буття обдарованої людини. Навіть ті 

обдаровані люди, яким,на перший погляд, усе дається 

надзвичайно легко, насправді трудяться,прагнучи досконалості в 

тих галузях, які для них дійсно значимі [5].  

Висновки.Теоретичний аналіз сучасних аспектів проблеми 

перфекціонізму переконує, що перфекціонізм – складне та 

багатовимірне явище, яке потребує детальнішого вивчення саме з 

точки зору психології. Дослідження зарубіжних та вітчизняних 

вчених доводять, що перфекціонізм має значний вплив на життя і 

діяльність особистості і веде за собою низку не розкритих питань 

про взаємозв’язок перфекціонізму і різних станів особистості.  



 

26 

Нині на сучасному етапі розвитку людства феномен 

перфекціонізму набув важливого значення дослідження у 

психології. Розвиток креативності, прагнення до інноваційних 

методів навчання позначається на діяльності особистості, а також 

на переорієнтовці цінностей, мотивів, потреб.  
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м. Харків, Україна 

Економічний вплив західних компаній у Каспійському 

регіоні розпочався відразу після розпаду СРСР.  Головну цінність 

у регіоні представляє каспійська нафта, значні запаси якої зосе-

реджені в Азербайджані. На Заході розглядали Каспійський регі-

он як альтернативу країнам Перської затоки та російської нафти. 

Найбільшу активність спочатку проявляли саме європейські 

держави. У 1993 р. Єврокомісія приймає документ під назвою 

«До формування стратегії Європейського союзу в області відно-

син з прикаспійськими республіками». У документі стверджува-

лося, що ЄС має важливі геополітичні, економічні та моральні 

інтереси в цьому регіоні.  Серед інших цілей також говорилося 

про важливість для всього Європейського союзу розв’язання 

питання про проведення нафтопроводу.  

Розвитку відносин між США та Азербайджаном заважала 

Карабаська криза, у якій Вашингтон на початку 90-х XX в.  

підтримував вірменську сторону. 11 серпня 1992 р. Конгрес США 

прийняв 907-му поправку до «Акту про захист свободи», яка 

забороняє надавати американську допомогу урядовим структурам 

Азербайджану [2].  Дія поправки була тимчасово зупинена лише у 

2001 р. Ця обставина, втім, не заважала американським нафтовим 

компаніям активно проникати на азербайджанський ринок.  
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Повторювалася ситуація 20-х - початку 30-х рр.  XX ст., коли 

СРСР і США не мали офіційних дипломатичних відносин, але це 

не заважало американським компаніям активно співпрацювати з 

радянським урядом. 

Першим західним нафтовим підприємцем, що проник в 

Азербайджан, став представник британської нафтової компанії 

«Ramco» С. Ремп, який відвідав Баку в 1989 році. За допомогою 

С. Ремпа влада радянського Азербайджану встановила ділові 

контакти з такими гігантами світової нафтової індустрії, як 

«British Petroleum», «Statoil», «Amoco». У 1990 році була створена 

зовнішньоекономічна асоціація «Деніз», засновниками якої стали 

«Каспморнефтегаз», «Азнефть» і Каспійське морське пароплав-

ство. Але революційною стала спільна постанова Міністерства 

нафтової та газової промисловості СРСР і Ради Міністрів 

Азербайджанської РСР від 18 січня 1991 року, яка оголосила 

міжнародний тендер на вивчення і розробку родовища «Азері». У 

проведеному в червні 1991 р. тендері взяли участь три західні 

компанії: «British Petroleum», «Unocal» і «Amoco». Перемога 

дісталася останньої [1].  

Заради просування американських інтересів на Каспії в липні 

1991 р. Баку відвідав міністр торгівлі США Т. Макбрайд. У ході 

переговорів з азербайджанським лідером А. Муталібовим обгово-

рювалися питання двостороннього співробітництва в нафтогазо-

вій сфері. Формальне існування СРСР вже нікого не бентежило. 

Союзний центр вже мало втручався у внутрішнє життя радянсь-

ких республік. Американські нафтові компанії розглядали Азер-

байджан як перспективного партнера. Відвідування американсь-

кими фахівцями родовищ і об'єктів нафтогазової промисловості 

лише переконали ділові кола США в необхідності широких 

інвестицій в нафтогазову промисловість Азербайджану. Амери-

канські нафтові гіганти бачили тут для себе «золоту жилу» [2]. 

Поступово провідну роль в Азербайджані стала займати 

британська компанія «British Petroleum», яка і до цього значно 

впливала на видобуток нафти в цьому регіоні. Її альянс з 

норвезькою компанією «Statoil» отримав у вересні 1992 р. право 
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на розробку родовищ Достлуг і Шах-Деніз.  У 1992 р. право на 

розробку родовища Гюнешлі отримала американська фірма 

«Pennzoil» [3]. 

Головним питанням, що стояло і перед керівництвом 

Азербайджану, і перед західними інвесторами, було питання про 

шляхи транзиту азербайджанської нафти на західні ринки.  

Варіантів було декілька.  Можливість транспортування через Іран 

відкинув Захід, чиї відносини з Тегераном фактично були 

заморожені після ісламської революції 1978-1979 рр.  Не 

схвалював співпрацю з Тегераном і сам А. Ельчибей, який не раз 

дорікав Ірану в обмеженні азербайджанських меншин.  Шлях 

через Вірменію був закритий через Карабахську війну.  

Залишалося два варіанти.  Традиційний - через Росію, чого так не 

хотів Захід, тому що в такому випадку весь азербайджанський 

транзит знаходився б під контролем Росії.  Крім негативної 

позиції США російському варіанту заважали такі фактори, як 

недостатня потужність трубопровідної системи та нестабільна 

ситуація на Кавказі, перш за все в Чечні. Альтернативою 

північного шляху був коридор через Грузію і Туреччину.  Так 

вимальовувалася майбутня нитка трубопроводу Баку-Тбілісі-

Джейхан.  На користь цього варіанту, крім позиції Заходу, 

говорила і явно протурецька політика президента Азербайджану 

А. Ельчибея. Не сприяла грузино-турецькому варіанту внутріш-

ньополітична ситуація в Грузії, де фактично йшла громадянська 

війна. 

Туреччина була зацікавлена в транзиті азербайджанської 

нафти через свою територію.  9 березня 1993 року в Анкарі було 

підписано угоду про будівництво нафтопроводу до турецького 

порту Джейхан через Іран. 

Підготовка до підписання великомасштабного контракту з 

консорціумом західних компаній йшла повним ходом. Перед 

владою Азербайджану стояли завдання вигідніше продати свої 

нафтові родовища. З цією метою Алієв під час візиту в Париж в 

грудні 1993 р. запропонував французької компанії Elf Aquitaine 

брати участь в розвідці і видобутку нафти в Азербайджані. За 
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словами азербайджанського дипломата Е. Полухова, Г. Алієв 

прагнув «залучити на свою сторону ще одну з країн учасниць 

Великої Сімки» [2]. 

Підписання «контракту століття» стало неминучим, хоча 

Росія знову підняла питання про статус Каспійського моря і 

прагнула перешкодити проникненню некаспійських держав в 

даний регіон. Але зробити цього російська дипломатія до 1994 

року так і не змогла. 

20 вересня 1994 року в Баку, в палаці Гюлістан, була 

підписана  «Угода про розвідку, розробку і пайовий розділ видо-

бутку» щодо розробки глибоководних родовищ «Азері», «Чираг», 

«Гюнешлі», що знаходяться в азербайджанському секторі Каспію.  

Цей документ отримав назву «контракту століття» [4]. 

У його підписанні брало участь 13 компаній: «Amoco» 

(США), «British Petroleum» (Англія), «McDermott» (США), 

«Unocal» (США), «ДНКАР» (Азербайджан), «ЛУКОЙЛ» (Росія), 

«Statoil» (Норвегія), «Exxon» (США), «Turkish Petroleum» (Туреч-

чина), «Pennzoil» (США), «Itochu» (Японія), «Rаmko» (Англія), 

«Delta-Nimir» (Саудівська Аравія). 80% видобутої нафти дістава-

лося Азербайджану, інші 20% розділилися між членами угоди [4]. 

На Заході сприйняли підписання «контракту століття» 

позитивно: тепер західні компанії отримували прямий доступ до 

величезних нафтових ресурсів Каспію.   

«Контракт століття» мав для Баку величезне значення. 

Фактично він відкрив Азербайджану шлях на світову арену. За 

словами Г. Алієва, сказаним після підписання контракту: «Азер-

байджан став незалежною республікою... У житті Азербайджану 

почалася нова епоха. А в історії нашої нафтової промисловості 

закладений фундамент, умовно кажучи, третього етапу. На 

новому етапі, ми, висловлюючи волю азербайджанського народу, 

приймаємо належних заходів для використання його природних 

багатств» [1].  

Західна політика щодо Азербайджану після підписання 

«Контракту століття» різко змінилася.  З країни, чиї війська 

проводять етнічні чистки в Нагірному Карабасі, Азербайджан 
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перетворився на повноцінного партнера для Заходу.  Г. Алієв 

зумів винести максимум для своєї країни з наявних природних 

ресурсів і суперечностей Росії та Заходу з питань доступу і 

транспортування каспійської нафти. 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ 

ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ 

СФЕРИ 

 

Милович М.М., 

студентка психологічного факультету 

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

У статті розкрито методологічну базу дослідження, проведено 

теоретичний аналіз проблеми розвитку емоційної сфери дитини, 

розглянуто підходи до вивчення емоційного благополуччя / 

неблагополуччя в контексті розвитку особистості дитини. 

Розглянуто можливості спільної музично-ігрової діяльності як 
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засобу корекції емоційної сфери першокласників, розроблено 

модель психологічної підтримки емоційного благополуччя та 

корекції емоційної сфери першокласників на основі розширення їх 

досвіду креативного вираження переживань. 

Ключові слова: емоційний розвиток, креативне вираження 

переживань, корекційно-розвивальна програма, адаптація, 

емоційне благополуччя. 

The article revealed the methodological basis of research, a 

theoretical analysis of the problem of child emotional, approaches to 

the study of the emotional wellbeing /distress in the context of personal 

development. We consider the possibility of a common music-playing 

activity as a means of correcting emotional first-graders, a model of 

psychological support emotional well-being and emotional adjustment, 

based on first-graders to enhance their experience in the creative 

expression of feelings. 

Keywords: emotional development, creative expression of feelings, 

correctional developing program, adaptation, emotional prosperity 

Постановка проблеми. Емоційна сфера є важливою скла-

довою психіки дитини, основою її особистісного та пізнавального 

розвитку. В сучасній психології розвиток емоційної сфери дитини 

розглядається як одна з ключових передумов становлення 

готовності до школи. Згідно з сучасними поглядами, перехід до 

навчання у школі є однією із найважливіших вікових криз у 

становленні особистості. Думка про те, що більшість першоклас-

ників, зважаючи на їх успішне навчання та гарну поведінку, добре 

адаптується до школи, недостатньо обґрунтована, оскільки не 

завжди береться до уваги внутрішній емоційний аспект проблеми. 

І від того, наскільки продуктивним буде перехід від дошкільного 

дошкільного віку залежить стан і розвиток особистості в цілому. 

А продуктивність переходу обумовлюється, перш за все, станом 

емоційного благополуччя дитини в період кризи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До проблеми 

розуміння людини як активного суб’єкта, що пізнає і перетворює 

світ і самого себе в процесі діяльності зверталися психологи 

О. Асмолов, Л. Венгер, І. Кон, О. Леонтьєв, А. Петровський, 

С. Рубінштейн та ін. Розуміння дитини як вищої цінності і мети 



 

33 

суспільного розвитку розглядають Л. Божович, Л. Виготський, 

О. Ельконіна, О. Запорожець, В. Мухіна та ін. Теоретико-

методологічними основами дослідження є наступні положення 

психологічної науки: концепція розвитку, навчання і виховання 

дитини (Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко) [2, 9]; 

загальні положення теорії творчості (С. Грузенберг, В. Клименко, 

В. Моляко, Я. Пономарьов, Б. Теплов) [5, 7], а також художньої 

творчості дітей (О. Завгородня, О. Мелік-Пашаєв, З. Новлянська, 

Ю. Полуянов) [4]. Концепції психологічної адаптації людини 

(Г. Балл, Ф. Березін, Ц. Короленко, М. Налчаджян та ін.) [1]. 

Теоретико-методологічними основами розробки моделі організа-

ції спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу 

підтримки емоційного благополуччя та корекції їх емоційної 

сфери є принципи цілісності, активності, розвитку, творчого 

самовираження. 

Значна кількість досліджень присвячена ролі емоцій у 

процесах становлення особистості в дитячому віці, зокрема у 

періоди вікових криз, серед яких визначне місце посідає криза 

переходу до шкільногонавчання. 

Дошкільний вік є важливим етапом у розвитку особистості 

дитини. У цей період дитина освоює навколишній світ, проходить 

перші етапи в моральному становленні (Л. Божович, В. Котирло, 

С. Якобсон). Упсихології вивчалися причини та розвиток 

почуттів (Р. Ібрагімова, О. Кульчіцька, В. Щур, С. Якобсон) [6, 8]. 

Систематизація різних досліджень з вивчення емоційного 

розвитку дошкільників і молодших школярів свідчить про багато-

гранність даного явища. Важливим аспектом проблеми емоційно-

го розвитку дітей цього віку є питання емоційного благополуччя. 

У дослідженнях О.Арнаутової, І.Ільїна, Г.Кошельової, 

В.Перегуди та ін. показано, що емоційне благополуччя є одним із 

показників загального психічного розвитку і психологічного 

здоров’я. Емоційне благополуччя – це стійкий позитивний, ком-

фортний емоційний стан, який вважається базовим, пов’язаним з 

цілісним ставленням дитини до світу, таким, що впливає 

наособливості переживання сімейних і шкільних ситуацій, пізна-
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вальну і вольову сферу дитини. Змістом емоційного благополуччя 

є активно-довірливе ставлення до світу, основою формування 

якого у дитини є батьківська любов (А.Варга, Е.Еріксон, 

А.Співаковська, Е.Фромм та ін.) і стійкий позитивно-емоційний 

фон настрою (М. Колоскова), який психологи вважають віковою 

нормою емоційного життя молодшого школяра. 

В психологічній науці вивчення емоцій здійснюється в різ-

них аспектах: фізіологічному (У.Джеймс, І.Павлов, У.Кеннон та 

ін.), експресивному – дослідження експресивного компонента 

емоцій (В.Вілюнас, П.Екман, В.Лабунська, Т.Малкова, В.Фри-

зен); імпресивному – дослідження суб’єктивних аспектів 

переживань (В.Квінн, О.Плоткін, С.Рубінштейн ). Особлива увага 

приділяється вивченню ролі емоцій, утому числі й негативних, у 

творчості (Д.Матроверс, Д.Робінсон, П.Симонов). Згідно з конце-

пціями Л.Божович, Л.Виготського, О.Леонтьєва, С.Максименка, 

М.Папучі та ін. молодший шкільний вік  є сенситивним для твор-

чого становлення особистості [9]. За сприятливих психологічних 

умов, ключовою з яких є переживання емоційного благополуччя, 

у дитини цього віку може сформуватися здатність до створення 

внутрішнього художнього продукту, рефлексії переживання цьо-

го продукту, можуть закладатися основи продуктивної естетичної 

активності і суб’єктної активності взагалі. 

Проте емоційний розвиток дітей 6-7 років ускладнюється 

соціально-психологічними труднощами шкільної адаптації. Дест-

руктивні впливи в системі шкільних стосунків збільшують ризик 

психосоматичних і невротичних розладів. Нова система шкільних 

обов’язків і правил поведінки («потовщення» пласту соціальних 

патернів) може пригнічувати емоційну виразність дитини. У свою 

чергу, зниження емоційної експресивності школяра приводить до 

зниження рівня його емоційного благополуччя, втрати спонтан-

ності, довіри до себе. Тому, вік 6-7 років є критичним для станов-

лення емоційної сфери дитини. У цьому контексті особливої 

значущості набувають питання підтримки і корекції її розвитку. 

В плані корекції емоційної сфери у психологічних дослід-

женнях розглядаються можливості музичної діяльності в 
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контексті взаємодії різних видів мистецтв, педагогіки, медицини 

(В.Анісімов,Ю.Брюкнер, В.Петрушин, А.Співаковська, Ю.Отт, 

У.Рюрег,Ф.Хайгл, Д.Швабе). Вивчення музично-ігрової діяльнос-

ті як засобу корекції емоційної сфери дітей охоплює ряд аспектів: 

використання спільної ігрової діяльності, музики та гри безпосе-

редньо укорекційних цілях (Л.Абрамян, А.Варга, А. Верна, І.Ви-

годська, А.Захаров, А.Співаковська, М.Чистякова); музикотерапія 

психічної сфери дітей, що включає і пантоміму, і різні способи 

малювання під музику (Ю.Брюкнер, І.Медераке, Д.Ульбріх), коли 

здійснюється корекція емоційних відхилень, страхів, рухових і 

мовленнєвих розладів, психосоматичних захворювань, поведінко-

вих розладів, комунікативних труднощів (P.Бенензон, Р.Грюс, 

У.Грюс, 3.Мюллер, Д.Швабе); вивчення зв’язку креативності та 

соціальних емоцій (О.Никіфорова), креативності та соціоемоцій-

них потреб дитини (Ш. Блумен-Пардо, Е.Ландау); вивчення 

проективної, компенсаторної і катарсичної функцій музичного 

мистецтва; вивчення впливу музичної діяльності на інтелектуаль-

ну, емоційну, духовно-етичну сфери дітей під час шкільного 

навчання (Ю.Алієв, О.Апраксина, Д.Кабалевський, Н.Терентьєва, 

Б.Яворський). Педагоги-музиканти відзначають, що будь-який 

витвір музичного мистецтва має значний потенціал у фасилітації 

розвитку та корекції емоційної сфери дитини. 

Специфіка корекційної роботи в процесі музично-ігрової 

взаємодії відображується у формах її організації (індивідуальні і 

групові заняття та тренінги), що охоплюють такі види музичної 

діяльності: вокальну діяльність (дитячий фольклор, рольові пісні, 

мелодизовані мовні ігри, вокально-артикуляційна гімнастика), 

музично-ритмічну діяльність (рухові динамічні паузи, ритміка з 

елементами лікувальної фізкультури, творчі завдання на невер-

бально-рухову реалізацію певних музичних образів, проективне 

малювання, мелодизовані пальчикові ігри), музично-дидактичні 

ігри корекційно-розвивальної спрямованості (розвиток фонемного 

слуху, дрібної моторики, пізнавальної діяльності) та ін. Проте, 

питання щодо використання потенціалу спільної музично-ігрової 

діяльності для підтримки емоційного благополуччя та корекції 
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емоційних станів у молодших школярів вивчені недостатньо, 

відсутні методичні розробки (тренінги, індивідуально-консульта-

ційні заняття тощо), зручні для використання в масовій шкільній 

практиці, обґрунтовані програми підготовки шкільних психологів 

та вчителів початкової школи до організації спільної музично-

ігрової діяльності. Водночас відомо, що саме спільна діяльність, 

зокрема музично-ігрова, є базовим підгрунтям для реалізації 

соціальної ситуації розвитку дитини, зовнішнім джерелом її внут-

рішньоособистісних здібностей до самопідтримки емоційного 

благополуччя (Л. Виготський). 

На основі теоретичного аналізу і узагальнення даних 

наукових джерел нами сформульовано наступні припущення: 

1) існує зв’язок між емоційним благополуччям дитини та її 

здатністю до креативного вираження своїх переживань; 

2) психологічною умовою корекції емоційної сфери 

першокласників є спрямованість спільної музично-ігрової 

діяльності на творче вираження дітьми своїх переживань. 

Виходячи із зазначених припущень, розроблено теоретичну 

модель організації спільної музично-ігрової діяльності першо- 

класників як засобу підтримки емоційного благополуччя та 

корекції їх емоційної сфери (див.рис.1). В основу моделі покла-

дено такі положення: емоційний розвиток дитини ми розглядаємо 

як процес диференціації та збагачення емоційної сфери, а також 

розширення можливостей експресії емоцій. У молодшому шкіль-

ному віці емоційний розвиток ускладнюється вимогами шкільної 

адаптації. У контексті узгодження суспільних і особистісних 

потреб важливого значення набуває збереження емоційного 

благополуччя першокласників через розширення їх можливостей 

щодо конструктивного вираження емоцій. 

Емоційне благополуччя – це стійке домінування позитивних 

емоційних станів (щастя, радості), що не виключає негативних 

емоцій за умови їх конструктивного вираження (наприклад, в 

творчій грі). У свою чергу, емоційне неблагополуччя – це стійке 

переважання у дитини негативних емоційних станів, пов’язане з 

недовірою до себе і світу та іншими проблемами. Для корекції 
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емоційних станів та підтримки емоційного благополуччя дітей 

важливе значення має можливість креативного вираження ними 

своїх переживань. Конструктивне вираження емоцій, зокрема 

негативних, може бути внутрішнім механізмом збереження 

емоційного благополуччя. Що більше дитина опановує культурні 

засоби емоційної експресії, то ймовірніше збереження її емоцій-

ного благополуччя. У процесі креативного вираження пережи-

вань відбуваються якісні позитивні зміни емоційного стану 

дитини. Емоційні стани людини бувають переважно позитивно 

або негативно забарвленими. Невизначені (орієнтовні) емоційні 

стани характерні для ситуацій, коли людина потрапляє в нові, 

незнайомі умови. Якщо що-небудь перешкоджає задоволенню 

потреб, або усвідомлюється неможливість їх задоволення, склада-

ється негативне емоційне ставлення до чинників перешкод. Якщо 

потреба задовольняється, або є надія щодо її задоволення, то ви-

никають позитивні переживання (наприклад, у зв’язку із задово-

ленням потреб у враженнях, спілкуванні, грі, творчості та ін.). 

У процесі креативного вираження переживань дитині 

необхідно розпізнати, позначити, символізувати свої почуття. 

При створенніобразу, символу, знаку відбувається дистанцію-

вання від негативних емоцій, дитина переживає радість, пов’язану 

із задоволенням творчої потреби і естетичне задоволення від 

створюваного продукту. В ході цього процесу відбувається 

трансформація емоційного стану дитини.  

Відновлення емоційного благополуччя потребують діти із 

стійкими високими показниками тривожності, агресивності та 

пригніченості. Ці діти часто зазнають труднощів у визначенні 

власних переживань, у розрізренні видокремлення почуттів та 

тілесних відчуттів (прояви алекситімії). Розуміння своїх емоцій і 

почуттів є важливим моментом в становленні особистості, а та-

кож у її соціальній адаптації. Проте можливості повного усвідом-

лення молодшим школярем своїх відчуттів і розуміння чужих 

переживань ще обмежені. Діти не завжди точно орієнтуються у 

вираженні емоцій, як своїх, так і оточуючих, оцінюючи їх нетеч-

но. Недосконалість у сприйманні і розумінні почуттів призводить 
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до виключно зовнішнього наслідування дорослих у вираженні 

почуттів, і тому молодші школярі часто нагадують батьків і 

вчителя за зовнішніми ознаками стилю спілкування з людьми. 
 

 
Рис. 1. Модель організації спільної музично6ігрової діяльності (CМІД) 

першокласників як засобу підтримки емоційного благополуччя та 

корекції емоційної сфери 
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Емоційно благополучні діти, порівняно з неблагополучними, 

зазвичай легше долають труднощі шкільної адаптації. Проте і у 

таких дітей може спостерігатися зниження емоційного благопо-

луччя упродовж першого шкільного року. Сказане підкреслює 

необхідність цілеспрямованої роботи щодо створення у процесі 

шкільного навчання умов для переживання дітьми станів 

емоційного благополуччя. 

Оптимальні можливості, з нашої точки зору, для створення 

цих умов надає спільна музично-ігрова діяльність. Робота з дітьми 

в процесі такої діяльності спрямована не лише на зниження 

високих показників тривожності, агресії, пригніченості в емоційно 

неблагополучних першокласників, але і на фасилітацію їх особис-

тісного розвитку, зміцнення довіри до себе, оволодіння культурно-

креативними засобами самовираження. Розвиток емоційної сфери 

першокласників – це, з одного боку, диференціація та збагачення її 

змістовних компонентів (переживань), а з іншого – розширення 

діапазону інструментальних компонентів (засобів експресії) в 

процесі спільної музично-ігрової діяльності. При цьому особлива 

увага приділяється ознакам і можливостям дітей виражати свої 

переживання в культурно-креативній формі. Включення дітей у 

цікаву спільну музично-ігрову діяльність, яке відбувається у 

навчальному процесі, може сприяти успішній адаптації школярів, 

а також бути найважливішою передумовою розкриття їх інтелек-

туальних і творчих можливостей. Участь дітей в спільній музично-

ігровій діяльності також є профілактикою порушень емоційного 

благополуччя. Дляпідтримки емоційного благо получчя та 

ефективної корекції емоційної сфери першокласників важливі такі 

психолого-педагогічні та організаційно-методичні умови: створен-

ня соціальної ситуації розвитку культурно-креативних навичок 

творчого самовираження; організація спільної взаємодії, в процесі 

якої: у дітей виникає потреба в творчих проявах, діти навчаються 

соціально прийнятним засобам самовираження та мають можли-

вість апробувати різні способи творчого самовираження в 

атмосфері психологічної безпеки; наявність програмного забезпе-

чення спільної музично-ігрової діяльності [3]. 



 

40 

В процесі спільної музично-ігрової діяльності психолог 

(педагог), використовуючи різні форми роботи, виконує такі 

основні завдання: забезпечує підтримку емоційного благополуччя 

дитини засобами спільної музично-ігрової діяльності; стимулює 

дітей до творчих проявів; надає зразки соціально адекватних 

культурно- креативних засобів самопрояву; стимулює у всіх 

учасників зацікавленість до дій та переживань один за одного; 

створює ситуацію успіху для кожної дитини [3]. 

Висновки. У процесі реалізації корекційно-розвивальної 

програми виокремлено основні психолого-педагогічні та організа-

ційно-методичні умови корекції емоційних станів першокласни-

ків та підтримки їх емоційного благополуччя: створення соціаль-

ної ситуації розвитку культурно-креативних навичок самовира-

ження; організація спільної взаємодії, в процесі якої у дітей 

виникає потреба у творчих проявах, діти навчаються соціально 

прийнятним засобам самовираження та мають можливість апро-

бувати різні способи творчого самовираження в атмосфері 

психологічної безпеки; наявність програмного забезпечення 

спільної музично-ігрової діяльності. Встановлено значне поліп-

шення показників емоційного благополуччя впродовж навчаль-

ного року у першокласників під впливом їхньої участі в спільній 

музично-ігровій діяльності. 

1. У сучасній психолого-педагогічній літературі відсутні 

ефективні розробки щодо використання спільної музично-ігрової 

діяльності для корекції емоційної сфери  першокласників, хоча 

корекційно-розвивальні можливості музики вивчені у різних 

аспектах і доведені. 

2. Виокремлено три рівні емоційного благополуччя першо-

класників: 1) високий; 2) знижений; 3) низький. До групи дітей з 

високим рівнем ми відносимо дітей з достатньо низьким рівнем 

негативних емоційних станів тривожності, агресії, пригніченості 

та з достатньою вираженістю позитивних емоційних станів 

(щастя, радості). До групи зі зниженим рівнем ми зарахували 

дітей з середнім рівнем вираженості високих показників тривож-

ності, пригніченості, агресії і, водночас, з низьким рівнем вираже-
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ності показників позитивних емоцій. До групи з низьким рівнем 

ми зарахували дітейз відносно високим рівнем тривожності, 

агресії, пригніченості та недостатньою вираженістю позитивних 

емоцій. При цьому емоційне благополуччя ми розглядали як 

стійке домінування позитивних емоційних станів (щастя, радості), 

що не виключає конструктивно опрацьованих негативних емоцій 

(наприклад, в творчій грі). 

3. У результаті емпіричного дослідження визначено динаміку 

змістовних компонентів емоційної сфери першокласників 

упродовж навчального року. На початку року в більшості дітей 

виявлено підвищений (високий та середній) рівень вираженості 

негативних емоцій (активних – агресії і пасивних – тривоги, 

пригніченості), знижений – позитивних емоцій ( щастя, радості). 

У дівчаток частіше діагностувався підвищений рівень пригніче-

ності, у хлопчиків – агресії. Виявлено тенденцію до зниження 

рівня вираженості як негативних, так і позитивних емоцій у 

першокласників упродовж навчального року. 

4. Вивчено інструментальний компонент емоційної сфери 

першокласників, розвиток якого пов’язаний, насамперед, із 

здатністю дітей творчо виражати свої переживання. Рівень такої 

здатності виявився приблизно однаковим у хлопчиків та дівчаток, 

у шестирічних та семирічних дітей. Від початку до кінця року 

спостерігалась тенденція до зниження показників здатності 

креативно виражати свої переживання. Визначено середні показ-

ники креативного вираження переживань у трьох групах дітей, 

різних за рівнем емоційного благополуччя. Найвищі показники 

креативного вираження емоцій спостерігаються в емоційно 

благополучних, дещо нижчі – у не зовсім благополучних, най-

нижчі – в емоційно неблагополучних. Відмінності за показниками 

в групі емоційно благополучних і емоційно неблагополучних – 

статистично значущі. Тобто,  існує  позитивний зв’язок між 

розвитком інструментального компонента емоційної сфери 

дитини та її емоційним благополуччям. 

5. Розроблено й апробовано на практиці шкільного навчання 

програму фасилітації здатності до креативного вираження 
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переживань засобами спільної музично-ігрової діяльності, яка 

виступає методичним забезпеченням моделі організації спільної 

музично-ігрової діяльності першокласників. Результати дослід-

ження підтвердили ефективність даної корекційно-розвивальної 

програми. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 

 

Милович М.М., 

студентка психологічного факультету 

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
Історична свідомість у різних своїх аспектах вивчається у 
філософії, соціології, культурології, історії, психології. На нашу 
думку, предметом психологічних досліджень повинна бути 
історична свідомість особистості у різноманітних своїх виявах, 
що становлять структуру, яка охоплює мотиваційний, когнітив-
ний, емоційний, діяльнісний та оцінний компоненти психіки 
особистості. 
З’ясування психологічної структури історичної свідомості 
виступаєнеобхідною теоретичною базою для проведення 
емпіричного дослідження розвитку цього феномена у студентів 
та розроблення питання психологічних умов її формування, що й 
планується здійснити у подальшій роботі. 
Ключові слова: історична свідомість, особистість, структура, 
мотиваційний, когнітивний, емоційний, діяльнісний та оцінний 
компоненти. 
Different aspects of historical conscience are investigated by 
philosophy, sociology, history, psychology. We consider that the object 
of psychological investigation must be person’s historical conscience 
in the various aspects, which construct the structure with motivational, 
cognitive, emotional, practical and evaluative components. 
The determination of historical conscience structure is theoretical 
basis to empirical investigation of students historical conscience 
development and overworking of question on psychological terms of its 
forming. 
Key words: historical conscience, personality, structure, motivational, 
cognitive, emotional, practical and evaluative components 

Постановка проблеми. Феномен історичної свідомості є 

предметом досліджень багатьох наук. Втім, якщо ця проблема є 

традиційною для філософії, культурології, історії й методики її 

викладання, сьогодні активно розробляється у соціології, то для 
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психології ще й дотепер залишається майже не вивченою. Самі 

представники інших наук (М. Барг, М.М.Бахтін, М. Бердяєв, 

В.С. Біблер, Н.Д.Бурикіна, А.А.Корольов та ін.) обґрунтовують 

назрілу потребу в психологічному вивченні історичної свідомості. 

Цим зумовлена актуальність нашого дослідження. 

Метою статті є з’ясування психологічного аспекту фено-

мена історичної свідомості, моделювання і аналіз психологічної 

структури історичної свідомості. 

Основні результати. Вирішення задачі обґрунтування 

проблеми історичної свідомості як предмета психологічних 

досліджень, на нашу думку, пролягає через розкриття фактично 

вже зроблених кроків назустріч такими науками, як філософія, 

соціологія, культурологія, історія, психологія. З боку філософів, 

соціологів, культурологів, істориків відповідні спроби мають 

досить тривалу традицію (представники Школи Аналів – В.М.Ва-

шкевич, С.С.Гогоцький, А.А.Корольов, Д.Г.Кравченко та ін.). 

На думку українського філософа з Поділля кінця ХІХ ст. 

С.С.Гогоцького, «...в історії повторюється в широких розмірах те 

ж саме, що у розвитку кожної людини – перехід від даного 

іпасивного стану моральних сил до свідомості і самодіяльності» 

[11,с. 37]. Як справедливо зауважує Н.Д.Бурикіна, у Школі Аналів 

(М.Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич) «в 

якості сфери синтезу різноманітних історичних наук було обрано 

Людину та її свідомість. У них, на думку аналістів, повинні знай-

ти відображення всі сторони буття» [9]. Саме Людина була визна-

чена тим центром, навколо якого стало можливим об’єднання 

зусиль усіх істориків, а історія перетворювалась з науки про 

минуле на науку про Людину та її свідомість. Втім, дослідницька 

методологія Школи Аналів була все ж таки ближчою до 

соціології, ніж до психології, оскільки вчених, передовсім, 

цікавили не стільки індивідуальні, скільки типові для суспільства 

певної історичної епохи особливості. Наприклад, у роботі 

«Апологія історії» М.Блок визначає, що історія – «наука про 

людей, про людей у часі, наука про людський дух» [6]. А.Я. 

Гуревич метою роботи історика вважає дослідження закарбованої 
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у пам’ятниках, текстах, інших джерелах людської свідомості, 

характерної для певної епохи [12]. 

У процесі викладання історії в навчальних закладах з 

успіхом використовується метод психологічного аналізу 

біографій, взаємин, поведінки й діяльності історичних осіб (В.М. 

Вашкевич [10], А.А.Корольов [13]). 

Зустрічні кроки у напрямі історії зроблено і психологами. 

Наприкінці ХІХ століття закладається традиція розглядати 

психічні й культурно-історичні процеси в єдності та взаємозв’яз-

ку (О.О.Потебня, В.Вундт, Л.Леві-Брюль). Проте у радянський 

період – особливо у 50-ті роки – монополія на дослідження 

суспільного розвитку належала марксистській філософії. Не 

випадково відомий радянський психолог того періоду С.Л.Рубін-

штейн наполягав на тому, що коли психічна структура виявляєть-

ся з історичного розвитку, то таке дослідження належить до 

історичного матеріалізму, до суспільно-історичної дисципліни, а 

не до психології [15, с. 241]. Поряд з тенденцією до чіткого 

розмежування психології з іншими науками, існувала й проти-

лежна, яка представлена психологами школи Л.С.Виготського 

(О.Г.Асмолов, В.П.Зінченко, О.М.Леонтьєв та ін.). Не випадково 

концепція розвитку вищих психічних функцій, розроблена 

Л.С.Виготським, отримала назву «культурно-історичної». Пред-

ставники сучасної соціальної психології висловлюють схожі ідеї, 

наполягаючи на тому, що теорія соціальної поведінки є 

відображенням сучасної історії (К.Й.Герген [21]). 

Спробуємо диференціювати у понятті історичної свідомості 

психологічний аспект, який і може бути предметом її досліджень. 

Історична свідомість проявляється на різних взаємопов’язаних рів-

нях і має індивидуальну, соціально-групову й історичну специфіку 

(Н.Б.Бурикіна [9], В.М. Вашкевич [10], А.А.Корольов [13], Д.Г. 

Кравченко [14], Ж.Т.Тощенко [16],  Н.Е. Яценко [18]). Минуле у 

всій своїй багатоманітності є надбанням як для суспільства в ціло-

му, так і для різних соціально-демографічних, соціально-професій-

них й етносоціальних груп, а також окремих людей. Відповідно 

необхідно досліджувати це явище. На рівні суспільства, певної 
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цивілізації – у філософії, культурології, історії, на рівні соціальних 

груп – у соціології, на рівні особистості – у психології, педагогіці. 

Втім, слід зауважити, що внесок перелічених наук у 

розроблення проблем історичної свідомості є різним за обсягом. 

Найбільше уваги їй приділяє філософія, культурологія, історія й 

методика її викладання, останнім часом – і соціологія. Для 

психології історична свідомість ще й дотепер залишається «terra 

incognita». Натомість, низка авторитетних науковців (М. Барг, 

М.М.Бахтін, М. Бердяєв, В.С. Біблер, Н.Д.Бурикіна, А.А.Коро-

льов та ін.) більш наполегливо говорять про важливість вивчення 

історичної свідомості не лише як складової певної епохи, але й 

окремої особистості, чим формулюють суспільний запит щодо 

тематики психологічних досліджень. 

Так, наприклад, М. Бердяєв називає свою працю про історію 

«Доля людини» та стверджує, що історичне пізнання є способом 

пізнання духовної дійсності [4]. М. Барг [2] обґрунтовує концепт-

цію історичної свідомості як історичної культури, окреслює 

складний і тривалий процес усвідомлення людиною свого місця у 

світі,історичному просторі й часі. Тобто М.Барг має на увазі 

історичну свідомість не як суспільне явище, а як утворення 

особистості. 

М.М.Бахтін [3], В.С. Біблер [5] розглядають історичне й 

культурне пізнання в нероздільній єдності, вважаючи їх 

необхідними умовами становлення особистості, її зрілості. 

Філософ і культуролог Ю.М.Шилков переконаний, що 

антипсихологізм, як методологічна позиція в культурології та 

історії, приречений, бо він невідворотно призводить до 

«бездушного» погляду на культуру. Натомість природу культури 

важко зрозуміти, якщо орган її створення й сприйняття – душа 

людини – ампутований [16]. 

Відомий російський соціолог Ж.Т. Тощенко висловив глибо-

ке переконання у тому, що людина не може вповні відчути себе 

громадянином країни, якщо вона не лише не знає найважливіших 

подій, віх її історії, але й свого родоводу, історії свого міста, села, 

свого краю [16]. 
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Саме психологія є тією дисципліною, що підходить до 

дослідження історичної свідомості погляд окремої особистості. 

Для психолога історія – не тільки наукова дисципліна, але й 

часткаіндивідуальної й колективної свідомості, у системі якої 

осмислюється взаємозв’язок історії суспільства з біографіями 

людей і генеалогією родин. 

В особистості, як і у людської спільноти, формується 

історична свідомість, що передбачає особистісне ставлення до 

історії, зумовлене індивідуальними й колективними поглядами на 

неї,особливостями усвідомлення розміщення своїх «Я» та «Ми» 

учасовому просторі минулого, теперішнього, майбутнього; 

ставленням до історії суспільства у зв’язку з власним життям і 

долею свого роду. 

Отже, предметом психологічних досліджень повинна бути 

історична свідомість особистості у різноманітних своїх аспектах, 

що становлять певну структуру, яка охоплює певні компоненти 

психіки особистості. На основі уявлень про історичну свідомість 

представників таких наук, як філософія, соціологія, історія, ми 

зробили спробу визначити провідні її психологічні складові на 

рівні особистості. У словникових визначеннях історичної сві- 

домості знаходимо перелік її складових. Зокрема, в одному з них 

історична свідомість тлумачиться як складна сукупність взаємо-

пов’язаних елементів: знання історії, осмислення історичного 

досвіду й зумовлених ним уроків, соціальне прогнозування, 

усвідомлення історичної відповідальності за свою діяльність [20]. 

Соціолог Ж.Т.Тощенко до компонентів історичної свідомості 

зараховує сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, настроїв, 

що відбивають сприймання й оцінку минулого [16]. Й.Рюзен 

конкретизує поняття як «сукупність ментальних (емоційних і 

когнітивних, естетичних, моральних, несвідомих і свідомих) 

операцій, через які досвід часу в медіумі пам’яті перетворюється 

на орієнтування життєвої практики» [16]. Філософ Д.Г.Кравченко 

стверджує, що сутність історичної свідомості охоплюється 

понятійною тріадою: історичні знання (пам’ять) – ставлення до 

них – мотивація діяльності [14]. 
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Отже, в структурі історичної свідомості особистості вбача-

ється доцільним і обґрунтованим виділення таких психологічних 

компонентів, як мотиваційний, когнітивний, емоційний, діяльніс-

ний та оцінний. Спробуємо окреслити зміст перелічених 

складових. 

Історична свідомість особистості є закарбований досвід, що 

виступає результатом певної діяльності особистості з його 

осягнення. Джерелом цієї діяльності, її початком є мотивація 

особистості, яка визначає її прагнення до історичного пізнання. 

Історія володіє певною приваблюючою силою для особистості 

через той сенс, який вона для неї має. Особистісний сенс процесу 

пізнання історії становить мотиваційний компонент історичної 

свідомості людини. Він виявляється як спроможність цієї науки 

розсунути межі теперішнього, розширити особистісний простір, 

зрозуміти себе в історичному контексті – в інших обставинах, 

образах, розкрити зв’язок зі своїми попередниками, логіку розвит-

ку своєї країни, родини, організації в процесі взаємодії різних її 

представників. Маючи інтерес до свого минулого, люди прагнуть 

глибше осягнути, як жили, про що думали, чого боялися, чому 

раділи, про що спілкувалися її попередники. На перший погляд, 

це питання побутового рівня, але якщо історію суспільства вони 

не цікавлять, то для особистості вони є центральними. 

Сенс історії полягає також у збереженні зв’язку між поколін-

нями, який дозволяє особистості пізнати саму себе. Щоб зрозу-

міти історію, вважає К.Ясперс, потрібно відповісти на запитання, 

що таке людина;водночас, людина розкривається через час, через 

історичність. Людипрагнуть зрозуміти історію як дещо 

неподільне, цілісне, щоб завдяки цьому зрозуміти себе. Історична 

свідомість створює ту сферу, в якій прокидається наше розуміння 

природи людини [17]. 

Г. Болінгброк вважає, що людина має занадто мало 

життєвого часу, щоб самій побачити весь процес становлення й 

розвитку багатьох явищ. Тому досвід стає бажаною ідеєю цілого. 

Єдність (симультанність) розділених часових відтинків в 

історичній свідомості особистості породжує ще й специфічну 
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мотивацію, зумовлену потребою продовження в інших людях, 

бажання, щоб наступники не забули, зрозуміли їх почуття, 

оцінили їх неповторність, виявили інтерес до їх життя. Сенс 

історії втому, що вона слугує способом  водночас і зрозуміти, і 

подолати обмеженість людського життя. 

Реалізація прагнення особистості до історичного пізнання 

призводить до наповнення її когнітивної сфери відповідним 

змістом – знаннями, уявленнями, спогадами тощо. Історична 

свідомість являє собою складне й суперечливе поєднання 

наукових й побутових уявлень про історію в цілому, історію 

країни, свого народу, а також історії свого міста, села, родини. 

Особливо привертають увагу людини значні історичні події, що 

стосуються країни, соціальних груп, окремої особистості, деякі 

проблеми суспільного життя. 

Провідними критеріями когнітивного компонента виступа-

ють історична пам’ять та історичне мислення. Історична пам’ять 

відзначається актуалізованістю й вибірковістю. Особистість 

можепам’ятати лише про певні історичні події й ігнорувати інші, 

не меншважливі. Залежить від терміну давності подій. Найкраще 

людина пам’ятає події, в яких брала участь, які трапились 

протягом її життя. Історична пам’ять стосується дат, подій, 

видатних осіб. Історична пам’ять віддзеркалює світогляд й 

уподобання людини, її оцінки, цінності. Актуалізація в пам’яті 

конкретних історичних осіб, властивостей їх вдачі й особистісних 

якостей слугує індикаторами того, що становить собою особливу 

цінність для людини, що зачіпає її «за живе». Історична пам’ять 

особистості відзначається суб’єктивізмом. Окремі події та їх 

наслідки можуть виявлятись у гіперболізованих варіантах. Втім, 

історична пам’ять, хоча й відзначається фрагментарністю та 

суб’єктивізмом, але дозволяє утримувати у свідомості особис-

тості основні події минулого, перетворюючи історичне знання у 

різні форми світоглядного сприймання минулого досвіду, його 

фіксації у легендах, казках, епосах [16]. 

Іншим критерієм когнітивного компонента історичної 

свідомості є історичне мислення. В.І. Меркушин визначив його 
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прояви у наступному переліку: вміння відтворювати історичне 

минуле, відчувати епоху, орієнтуватись в історичному просторі й 

часі, вміння розкривати причинно- наслідкові зв’язки в історії, 

вільно оперувати історичними фактами, визначати їх достовір-

ність [7]. 

Проникнути у минуле, що є сутнісним прагненням особис-

тості, можна тільки через історичне знання, яке, у свою чергу, 

викликаєсвоєрідні переживання, емоції, які впливають на інтерес 

до історії. Сьогодні проблема єдності знання та переживання 

стосовно історичної свідомості – незважаючи на свою значущість 

– навіть не поставлена ані у психології, ані у педагогіці. У цих 

переживаннях вирізняється спектр різномодальних емоцій 

(гордість за своїх попередників, жаль про минуле, впевненість у 

своїх можливостях зробити краще, ніж раніше тощо), які 

посилюють мотиви проникнення людей у минуле за допомогою 

історичного пізнання. Ж.Т.Тощенко зауважує, що нерозвиненість 

емоційної складової історичної свідомості «підриває основи 

високих почуттів – патріотизму, гордості за свою країну, 

готовності її захищати й відстоювати її інтереси [16]. Історія 

людства полягає не тільки у переміщенні народів, у географічних 

та часових меж держав, а й у становленні людської духовності. 

Чи змінюється щось у ній із поколіннями людей? Пізнання 

біографії своїх попередників створює враження повторення 

людського життя. Те, що відбувається в долі особистості, 

виявляється, вже здійснилось у житті інших, почуття, які ми 

робимо своїми. Не випадково латинський вираз стверджує, що 

«Ми помираємо стільки разів, скільки помирають наші близькі». 

Фактично так на психологічному рівні реалізується філософське 

положення про єдність зміни, руйнування тих чи інших старих 

суспільних форм життя і сталість, незмінність, які даються ідеєю, 

вічними істинами духовності людини. 

Переживання особистістю повторення чиєїсь долі у своїй 

власній впливає на неї амбівалентно. По-перше, пригнічуючи 

переживання самоцінності й унікальності, а по-друге, розши-

рюючи рамки її власного життя. Переживання повторності не є 
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абсолют- ним, оскільки врівноважується почуттям унікальності. 

Особистість прагне до збереження своєї індивідуальності. «Я» та 

«Ми», що існують у всіх людей, ти не менше переживаються 

кожним як неповторні й унікальні. 

Історія має для кожної людини й соціальної групи значення 

не тільки науки, але й несе у собі глибокий і потужний потенціал 

дії. Як відомо, колективна та індивідуальна свідомість не 

обмежена часовими рамками теперішнього, а проникає у минуле 

й майбутнє, де люди безпосередньо не можуть діяти, виявляючи 

свою суб’єктність. Водночас фактор минулого й майбутнього ми 

завжди враховуємо, діючи актуально. На дієвість історії для 

особистості, для розуміння нею дійсності, для прийняття нею 

рішень звертають увагу дослідники історичної свідомості. Марк 

Блок, який загинув від тортур у гестапо, заповідав: «Нам треба 

краще розуміти душу людини хоча б для того, щоб вести 

невідворотні битви, а тим більше,щоб їх попередити» [6]. 

Ж.Т.Тощенко відзначає зростання актуальності специфічної 

форми суспільної свідомості й поведінки людей, що охоплює 

знання, розуміння й ставлення людей до історичного минулого, 

його взаємозв’язку із сьогоденням та можливому відображенню у 

майбутньому. Історична свідомість і пам’ять є досить стійкими 

характеристиками образу життя людей, які значною мірою 

визначають їх наміри й настрої, опосередковано потужно 

впливають на характер й методи вирішення суспільних проблем. 

Дієвість історичної свідомості досліджується у контексті 

віртуалістики – нової міждисциплінарної науки на стику філосо-

фії й психології. Віртуалістика вважає, що відображене має такий 

же статус реальності й істинності, як і відображуване, що 

тимчасовістьіснування не робить подію менш суттєвою (Е.Ф.Аса-

дуллін [1]). 

Віртуалістика працює з відображеними подіями, тому має 

можливість досліджувати явища не лише статично (симультан-

но), але й їх виникнення й розгортання (сукцесивно): генезис 

організму, розвиток дитини, історію суспільства, еволюцію 

всесвіту тощо. 
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Історична свідомість як віртуальна реальність відзначається 

інтерактивністю (активністю взаємодії), яка передбачає вір туаль-

ний вплив на події відображуваної реальності. Крім того, вірту-

альна реальність відкриває нові можливості у моделюванні 

йпрогнозуванні суспільно-історичних процесів. 

У дослідженнях істориків, які використовують методологію 

синергетики, історична свідомість тлумачиться як спосіб 

самоорганізації суспільства (Л.І.Бородкін [8]). 

Історична свідомість особистості наповнена оцінками, які 

пронизують її історичну пам’ять й мислення, впливають на моти-

ви пізнання історії, набувають дієвості при прийнятті особистістю 

рішень. Водночас, історія дозволяє людині адекватно оцінювати 

себе, не перебільшувати й не применшувати значущість своїх 

діянь, сприймати їх у контексті досвіду людства. К. Ясперс 

зауважує, що занурення особистості в історію дозволяє не тільки 

глибше зрозуміти її, але й інакше оцінювати саму себе [17]. 

Найбільш чіткі й різнобарвні оцінки особистість надає 

недавнім подіям, та їх учасникам, які вона краще знає й пам’ятає. 

Такі події історії ще виступають частиною особистого життя 

людини йпозначені особливостями їх індивідуального сприйнят-

тя, специфічного розуміння й пояснення. Актуальність таких оці-

нок посилюється за рахунок явищ їх обговорення у спілкуванні з 

родиною, друзями, колегами, у засобах масової інформації. 

У змісті оцінки вирізняється, по-перше, ідея про значущість в 

історії певної події, постаті, а по-друге – суб’єктивне їх значення 

для людей – позитивне чи негативне. Так, у дослідженні В.І.Мер- 

кушина [7] виявлено, що люди найбільш значущою подією ХХ ст. 

називають Велику Вітчизняну війну, а її роль оцінюють як нега-

тивну. Крім того, оцінки різними людьми одних і тих же подій є 

неоднозначними. Найбільша одностайність виявилась в оцінках 

науково-технічних досягнень (політ Ю.Гагаріна, освоєння 

космосу). 

Висновки і перспективи. Сучасна наука відзначається 

міждисциплінарними дослідженнями. Історична свідомість у 

різних своїх аспектах вивчається у філософії, соціології, культу-
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рології, історії, психології. Постає завдання диференціювати у 

поняттіісторичної свідомості психологічний аспект, який і може 

бутипредметом її досліджень. На нашу думку, предметом психо-

логічних досліджень повинна бути історична свідомість особис-

тості у різноманітних своїх виявах, що становлять структуру, яка 

охоплює певні компоненти психіки особистості. Проведений 

нами аналіз уявлень про історичну свідомість представників 

таких наук, як філософія, соціологія, історія дозволяє запропону-

вати виділення таких психологічних компонентів, як мотивацій-

ний, когнітивний, емоційний, діяльнісний та оцінний. 

З’ясування психологічної структури історичної свідомості 

виступає необхідною теоретичною базою для проведення 

емпіричного дослідження розвитку цього феномена у студентів 

тарозроблення психологічних умов її формування, що й 

плануєтьсяздійснити у подальшій роботі. 
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Анотація: у цій роботі розкривається сутність судової прак-

тики адміністративних судів у справах щодо будівництва в 

межах населених пунктів та дозволів на їх подальшу забудову. 

Ключові слова: адміністративні суди, Касаційний адміністра-

тивний суд Верховного Суду, Кодекс Адміністративного судачин-

ства України, Конституція України 

Нерідко для забудови земельної ділянки та подальшого її 

розвитку особі необхідний дозвіл відповідного суб’єкта владних 

повноважень на розробку різних проектів землеустрою або іншої 

документації щодо забудови територій населених пунктів. Через 

складні та заплутані процедури виникають непорозуміння між 

особами та державними органами, про що свідчить судова практи-

ка. Проте, донині невідомо, яким чином адміністративні суди зас-

тосовують норми права у відповідних справах. Актуальною зали-

шається і подальше виконання судових рішень, так як іноді важко 

змусити суб’єкта владних повноважень до вчинення певної дії чи 

пояснити позивачеві неможливість задоволення його інтересу. 

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи держав-

ної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-

сіб, що передбачені Конституцією та законами України [1]. Тоб-

то, відповідні дозволи на забудову територій мають видаватися 

виключно у порядку, що передбачено законодавством України. 

Найчастіше судові спори виникають щодо неправомірності 

видачі дозволів відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» [2] і бездіяльності щодо їх невидачі. У 
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справі № 810/726/18 позивач зазначив, що містобудівні умови та 

обмеження видані з порушенням вимог ч. 5 ст. 29 вищезгаданого 

закону [3]. Проте, Касаційний адміністративний суд Верховного 

Суду не погодився з позицією судів попередніх інстанцій щодо 

задоволення позову і визначив, що необхідні для нового 

будівництва містобудівні умови та обмеження не можуть 

видаватися органами місцевого самоврядування у випадку наяв-

ності: фактів невідповідності будинку умовам плану відповід-

ного населеного пункту; можливого блокування новим будин-

ком іншої вже збудованої будівлі; неврахування забудовником 

водойми, яка пов’язана із земельною ділянкою, що планується до 

забудови. Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 

також враховував суспільний інтерес жителів міста, що узгоджу-

ється з правовою позицією постанови Верховного Суду у справі 

№ 826/13584/16 [3]. 

У справі № 807/127/18 державне підприємство звернулося до 

суду з адміністративним позовом, у якому просило визнати 

протиправними дії щодо невидачі містобудівних умов та обме-

жень для будівництва багатоквартирного будинку. Касаційний 

адміністративний суд Верховного суду визначив, що надсилання 

листів-відповідей разом із неприйняттям рішення на заяву про 

надання містобудівних умов та обмежень свідчать про проти-

правність дій відповідача. Проте, такі дії не означають, що пози-

вач може одразу вимагати у судовому порядку видачі дозволу, 

минаючи рішення уповноваженого суб’єкта владних повнова-

жень [4]. У справі №640/8241/17 щодо відмови в наданні буді-

вельного паспорту для забудови земельної ділянки, Касаційний 

адміністративний суд Верховного Суду відмовив у задоволенні 

позову, оскільки відповідач, відмовляючи у наданні будівельного 

паспорта, діяв в межах наданих йому повноважень та у спосіб, що 

передбачені законами України [5].  

Інше проблемне питання, що підіймалося в адміністративних 

справах щодо забудови територій населених пунктів, стосувалося 

юрисдикції.  

 У справах №826/17429/16, №2107/1226/12 та № 363/3101/17 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_919/ed_2018_11_23/pravo1/T113038.html?pravo=1#919
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щодо забудови територій населених пунктів та забезпечення 

їхньої інфраструктури підіймалася проблематика застосування 

поширення юрисдикції адміністративних судів на усі спори, сто-

роною яких є суб’єкт владних повноважень [6]. Касаційний 

адміністративний суд Верховного Суду постановив, що при роз-

в’язанні питання розмежування компетенції судів щодо розгляду 

адміністративних справ недостатньо застосування виключно фор-

мального критерію визначення суб`єктного складу спірних право-

відносин, і визначальною ознакою для правильного вирішення 

спору є характер правовідносин, з яких виник спір. Тому, публічно-

правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністратив-

них судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин. 

Отже, адміністративні суди у спорах щодо забудови стосу-

ються переважно питання щодо дій чи бездіяльності щодо видачі 

містобудівних, а також у випадках, коли предмет спору стосуєть-

ся юрисдикції. Водночас, недостатньою є практика Верховного 

Суду у спорах щодо забудови територій, через що проблематично 

простежити усі можливі тенденції у відповідній судовій практиці. 

Розв’язати проблему у вказаних спорах можна шляхом звернення 

судів до Верховного Суду задля відкриття провадження у зразко-

вій справі відповідно до статті 290 Кодексу адміністративного су-

дочинства України, а також укладання дайджесту у спорах щодо 

забудови територій населених пунктів. Через складність рішень у 

відповідних справах, доцільно інформувати сторони щодо можли-

вості роз’яснення судової справи згідно зі статею 254 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Мірошніченко Л. В.,  

к. філол. наук, 

Татусько Д. Ю., 

 студентка,  

Дніпропетровський державний 

   університет внутрішніх справ, 

м. Дніпро, Україна 

Вивчення державної мови в Україні на сьогодні є актуальним 

питанням, адже мова є скарбницею і надбанням будь-якої нації. 

Наразі в країні спостерігається глобальна проблема – втрата 

національної мови. За свідченнями соціологічних опитувань, на 

території нашої країни спостерігається доволі високий відсоток 

громадян, які в повсякденному житті спілкуються російською 

мовою або суржиком, як відомо, це явище «забруднює нашу 

мову» [1].  Думки громадян з цього приводу розійшлися. Одні 

аргументують це тим, що «українською розмовляти соромно» [1]. 

Інші схиляються до думки, що українську мову знають тільки 

корінні українці західної частини країни, а от російська –  стала 

«відомою на весь світ ще за часів Радянського Союзу» [1]. Після 

розпаду СРСР пройшло вже більше двадцяти років, а мешканці 

України досі розмовляють не державною мовою, а російською. У 

чому полягає зазначена  проблема? Сучасному поколінню варто 

замислитися над унікальністю нашої рідної української мови.  

Однією з причин не бажання вивчати державну мову є зниже-

ння рівня культури мовлення нашого народу. У різних соціальних 

галузях життя варто контролювати вживання державної мови на 

високому рівні, це стосується сфери засобів масової інформації, 

публікації газет, журналів, різних телепрограм, радіо, мовлення 

держслужбовців, влади та ін. У суспільстві простежується процес 

знецінення освіти через економічну проблему в країні. Володіння 

державною мовою і грамотність представників  суспільно-гумані-
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тарних професій наразі не сприймається як обов’язковий компо-

нент професійної підготовки, це свідчить про безвідповідальність з 

боку українців. Варто на державному рівні свідомо дбати про 

розвиток національної мови та популяризації її серед молоді нашої 

країни. Мова – це прекрасний скарб українського народу, який ми 

здобували віками і виборювали «потом і кров’ю». Потрібно лиш 

почати пишатися своєю мовою, створити певний тренд, розмовля-

ти українською. Варто прищеплювати любов і повагу до рідної 

мови ще з дитинства, це певна робота батьків і вчителів, спілкува-

тися з однодумцями, важливо знайти досвідчених співрозмовників, 

щоб бути прикладом для решти українців. Розпочати потрібно 

кожному з себе, потрібно читати, спілкувати українською, слухати 

пісні україномовних співаків, дивитися фільми з українським 

перекладом, потрібно активно діяти – буде результат.    

Актуальність вивчення української мови наразі є важливою 

умовою удосконалення розумового розвитку нації. Нехтування 

нашою мовою призведе до втрати цінного надбання наших 

предків і загалом всього українського народу. 

 «Головним завданням української мовної політики є 

поступова трансформація інформаційно-культурного простору, 

задля збільшення кількості українськомовної продукції» [2]. 

Отже, в сучасному суспільстві постала проблема вивчення 

державної мови на високому рівні, адже це свідчить про розвиток 

інтелекту всієї нації. Українська мова – це головна причина уніка-

льності та єдності українського народу, і саме в час загрози її 

зникнення, народ має берегти та вивчати її, якщо  зникне мова – 

зникне й народ. 
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м. Дніпро, Україна 

За даними Всесвітньої туристської організації, в 2018 році 

число міжнародних туристичних прибуттів по всьому світу досяг-

ло 1,4 мільярда. У цьому році також відзначався сьомий рік пос-

піль, коли зростання експорту туризму (+ 4%) перевищує зростан-

ня експорту товарів (+ 3%). Країни з економікою, що розвиваєть-

ся сприяють збільшенню частки мандрівників в цій глобальній 

тенденції і стають все більш привабливими в якості напрямків, 

оскільки вони демонструють велику конкурентоспроможність в 

сфері подорожей і туризму. Зростання конкурентоспроможності в 

сфері туризму та подорожей традиційно привносить величезні 

вигоди: від збільшення ВВП і робочих місць до місцевого еконо-

мічного розвитку для більш віддалених спільнот [1]. 

Менш ніж за десять років число туристів в Ісландії виросло в 

п'ять разів в період буму, який почався в 2010 році і досяг піку в 

2016 році (рис.1). Це стало основною рушійною силою швидкого 

економічного зростання Ісландії в останні роки, що знайшло 

відображення в підвищенні обмінного курсу, заповнюваності 

готелів світового класу (78% в столичному регіоні в 2018 році) 

зростанні заробітної плати, населення і цін на житло [2].  

Станом на 2019 рік, ситуація змінилася, і Isavia, оператор 

аеропорту Кефлавік, прогнозував, що кількість міжнародних 

відвідувань скоротиться на 17% в 2019 році  . Однак, в 2019 році 

кількість туристів скоротилося лише на 14% після постійного 

зростання протягом майже десятиліття (1,995,972 чол.).  

Основною причиною цього є банкрутство WOW Air в 

березні 2019 року. WOW air була заснована в 2011 році і швидко 
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стала однією з найбільших компаній в Ісландії з точки зору 

персоналу і доходів. У 2018 році авіакомпанія перевезла 3,5 

мільйона пасажирів, 36% всіх пасажирів, які подорожують через 

аеропорт Кефлавік. 

 

 
Рисунок 1. Графік динаміки кількості міжнародних відвідувань 

аеропорту Кефлавік (складено автором автором за даними [3]) 

 

Іншою причиною такого зниження є катастрофи літаків 

Boeing 737 MAX, що обмежує можливості Icelandair по збільшен-

ню пропускної спроможності через повну зупинку всього світо-

вого парку 737 MAX. Це зниження неминуче шокує економіку і 

сектор туризму, але слід пам'ятати, що число відвідувачів в 2019 

році, вище, ніж в 2016 році, і є третім за величиною роком для 

сектора [2]. 

Хоча скорочення чисельності є значним, довгострокові перс-

пективи залишаються позитивними, а інші чинники сприяють 

менш "болісному" коригуванню. По–перше, ісландська крона 

останнім часом знецінилася і станом на серпень 2019 року приб-

лизно на 10% слабкіше, ніж влітку 2018 року, що означає, що 

Ісландія, ймовірно, більше не є найдорожчою країною в Європі і, 

отже, більш конкурентоспроможною. 

Розглянемо показники рівня розвитку галузі. 

За даними Всесвітнього економічного форуму – частка 

туризму у ВВП Ісландії становить 2 346.9 мільйонів дол. США 
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(9,0%) і загальній зайнятості 15,200 (7,6%). Надходження від 

в’їзного туризму 3,011.3 мільйонів дол. США. 

Розглянемо, для порівняння, рівень розвитку індустрії та 

економіки туризму в інших провідних країнах світу (таб.1). 
 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця показників рівня розвитку галузі Ісландії з іншими 

провідними країнами світу  

Країна 

Частка туризму 
Надходження від 

в’їзного туризму у ВВП 
у загальній 

зайнятості 

млн. дол. 

США 
% робочі місця % млн. дол. США 

Ісландія 2,346.9 9,0 15,200 7,6 3,011.3 

Іспанія 78,464.0 5,4 958,100 5 68,114.1 

Німеччина 138,987.8 3.5 3,065,300 6.8 39,823.4 

США 554,872.9 2,7 5,793,400 3.7 210,747.0 

(складено автором за даними [1]) 

 

Іспанія в 2019 році залишається найбільш конкурентоспро-

можною економікою в світі, коли справа доходить до індустрії 

подорожей і туризму (далі – T&T). Країна має розвинену 

економіку, орієнтовану на туризм, причому більше половини 

внутрішніх витрат на T&T припадає на міжнародних відвідувачів. 

Однак можна зробити ще більше для поліпшення ринку людських 

ресурсів і праці в Іспанії (41 місце), особливо в світлі погіршення 

практики найму і звільнення (з 107 до 126) [1]. 

Німеччина є найбільшою в регіоні економікою T&T і займає 

третє місце в світовому рейтингу Індексу конкурентоспроможно-

сті подорожей і туризму. Незважаючи на те, що вона приймає 

менше половини міжнародних туристів, що прибувають до Іспа-

нії або Франції, вона як і раніше займає 9–е місце в світі в цій га-

лузі, і її індустрія T&T виграє від істотної, динамічної економіки, 

яка генерує досить великий внутрішній ринок. Завдяки все більш 

сприятливій діловій атмосфері (з 18 до 14) і ринку праці (з 7 до 3) 

були ослаблені обмеження на іноземну робочу силу (з 64 до 11). 

Сполучені Штати є одночасно країною з найвищим рейтин-

гом (5–е місце) і найбільшою економікою в області T&T у всьому 
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регіоні Північної і Південної Америки. Поєднання загального 

розміру економіки і конкурентоспроможності T&T допомагає 

пояснити, чому в країні найбільший в світі ВВП T&T, на який 

припадає більше однієї п'ятої загального світового обсягу. Проте, 

основна причина поліпшення становища Сполучених Штатів 

полягає в поліпшенні і без того сильного ділового середовища (з 

16 до 4) і ринків людських ресурсів і праці (з 13 до 1) [1]. 
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м. Черкаси, Україна 

Значне місце в системі наукового управління на рівнях 

системи країни  надається освіті яка  є однією з найбільш перева-

жаючих, розгалужених  та  важливих сфер  розвитку суспільства і 

соціального життя населення. 
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Розвиток  суспільства та пов'язаний з цим процес формуван-

ня нових економічних відносин викликав потребу по-новому 

поглянути на деякі теоретичні аспекти управління розвитком 

освітньої системи в нових економічних  умовах, критично переос-

мислити проблеми, що постали в даній сфері, виробити адекватні 

сучасним умовам підходи до вирішення цього питання. Сьогодні 

освіта розглядається як найважливіший інтелектуальний ресурс 

окремих особистостей та фактор національної безпеки та 

добробуту суспільства в цілому. 

Системний підхід до формування системи управління закла-

дом освіти   дає змогу розглядати його комплексно, в єдності всіх 

складових частин як інтегровану цілісну систему. формування 

нової моделі управління освітньою системою, основними елемен-

тами якої мають бути такі: система цілей; система управління, 

покликана забезпечити функціонування управління сфери освіти  

в динамічному середовищі; організація управління освітою та 

реформами в напрямку більш ефективної її організації, яка ґрун-

тується на сукупності об'єктивних і суб'єктивних динамічних 

факторів. Ефективна модель управління Сучасною системою 

освіти  має бути мобільною, стійкою щодо зовнішнього середови-

ща та висококонкурентною, як  в масштабах держави, так і 

конкретному освітньому закладі. 

 У сучасній науковій літературі відома велика кількість різ-

них визначень  поняття «освіта», тому доцільно розглянути 

найпоширеніші та загальноприйняті її трактування. Категорія 

«освіта» як гранично загальне поняття відоме давно. Так,   при 

розгляді «освіти» І. Підласий, вбачає у ній «обсяг систематикова-

них знань, умінь і навичок, способів мислення, якими оволодів 

той, кого навчали»    

Подібної думки дотримується такі науковці як Є. Бондарев-

ська, С. Кульневич   пояснюючи  освіту як «духовне обличчя 

людини, яке формується під впливом моральних і духовних 

цінностей» [1, с.36.]. 

При дослідженні освіти дещо іншої думки дотримується В. 

Андрущенко який вважає, що освіта розглядається як «сукупність 
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певних компетенцій особистості, а також знань умінь і навичок, 

засвідчених відповідним документом» [2, с.10]. 

Існують різні точки зору з приводу трактування «освіти» як 

безперервний процес, що виступає формою навчання,  виховання, 

саморозвитку особистості, в якому знання, навички та досвід,   

передаються за допомогою теоретичного та практичного засвоєн-

ня систематизованих наукових знань.  Позиції  такого підходу 

розділяють наукові праці  В. Лєдньової, І. Харламова, Л.Б.Лук’я-

нової в роботах цих авторів освіта  визначається як взаємопов’яза-

ні процеси, а тому засвоєння знань, умінь і навичок, тобто досвіду 

попередніх поколінь, розвиток функціональних механізмів психі-

ки, виховання типологічних властивостей є складовими станов-

лення особистості» [3, с.36].І. Харламов   вважає, що «освіта» - це 

«процес і результат оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 

розвитку світогляду, ідейно-політичних поглядів і моральності, 

творчих здібностей і задатків» [4, с.91] 

В українському термінологічному  тлумачному словнику  за 

редакцієй колектива науково-педагогічних кадрів післядипломної 

педагогічної освіти  Є. Р. Чернишової, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоць-

кого [5, с. 66.] процес освіти  трактується як «свідомий процес, 

спрямований на всебічний розвиток особистості, систематичне 

поповнення знань, умінь і навичок упродовж життя для інтелекту-

ального, культурного і духовного розвитку особистості, удоскона-

лення професійної компетентності та духовних потреб людини». 

Згідно з енциклопедією освіти  за редакцією редактор 

В.Г.Кременя «процес освіти»  охоплює все життя людини і забез-

печує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості та 

всебічне збагачення її духовного світу, це цілеспрямована систе-

матична пізнавальна діяльність щодо освоєння і вдосконалення 

знань, умінь і навичок, здобутих у загальноосвітніх і спеціальних 

установах, а також шляхом самоосвіти [6] 

Відома велика кількість різних визначень поняття «система» 

які широко використовується зарубіжними і вітчизняними вчени-

ми-економістами, залежно від контексту, галузі знань та цілей в 

їхніх дослідженнях. Зауважимо, що визначення цього поняття є 
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досить усталеним, а тому не потребує значних дискусій з приводу 

її  сутності, тому доцільно перейти до розгляду сутності  

«системи освіти». 

Дослідження  освіти як «системи»   розділяють Г.Васьківська    

А. І. Кузьмінський та В.Л. Омеляненко  М. Даниловим, та Б. Єси-

повим   Які основним у даному підході  вбачають розгляд освіти 

як певної системи, спрямованої на нівелювання перешкод, які 

частіше за все виникають у зовнішньому середовищі,   акцентту-

ють увагу на складниках, компонентах, елементах та особливос-

тях її функціонування як цілісності системи. 

Так, згідно із системним підходом Г.Васьківська розглядає 

освіту як «багатопланове явище, що характеризується сукупністю 

зв'язків з внутрішнім та зовнішнім оточенням»   

Слід зазначити, що М. Даниловим, та Б. дається саме таке 

узагальнення щодо освіти як «володіння системою знань, умінь і 

навичок; необхідна умова підготовки людини до життя і праці, 

формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил і 

здібностей; основний шлях здобування освіти – навчання». 

 А. І. Кузьмінський та В.Л. Омеляненко надають визначення 

освіти як складної багатофункціональної та багаторівневої 

«соціально-педагогічної системи, яка функціонує в освітньому 

середовищі у певному соціокультурному просторі» [7, с.129]. 

Дещо іншої думки дотримується І. М. Грищенко,  науковець 

робить акцент на динамізмі процесів, що відбуваються у сучасній 

системі освіти, розглядаючи її як «цілісну сукупність взаємо-

пов'язаних елементів і компонентів, таких як люди, установи, 

програми, структури, завдання і технології, кожна з яких вносить 

свій внесок у характеристики цілого та орієнтована на досягнення 

конкретних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища»    

На основі виявлених властивостей можна сформулювати 

поняття системи освіти в цілому, а також у результаті синтезу з 

поняттями «освіта» та «процес освіти» – отримати власне бачення  

 Підсумовуючи викладене можна зазначити, що що в резуль-

таті проведеного аналізу економічної літератури, з урахуванням 

комплексного підходу до визначення сутності «системи освіти» 
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можна зробити висновки, що освіта як система є пріоритетною 

підсистемою, що структурується у багаторівневий простір  в сис-

темі національної економіки. «Системи освіти» не може бути су-

купністю випадкових елементів, а являє собою внутрішньо орга-

нізовану цілісність інфраструктурних зв’язків і сукупність взаємо-

зумовлених елементів сфери соціального життя населення, що ві-

дповідають певним критеріям і мають ознаки, цілісну єдність всіх 

складових частин, створюючи умови для розвитку суспільства. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКОМ СФЕРИ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ 

МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО ОБ'ЄКТІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Мошенська О.В., 

аспірантка 

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

м. Київ, Україна 

Інвалідність як соціальне явище притаманне кожній державі. 

За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики 

України, чисельність осіб з інвалідністю в Україні на сьогодні 

складає 2,628 млн. осіб. Ці дані свідчать про гостроту та пошире-

ність проблеми інвалідності. 

Категорія осіб з обмеженими фізичними можливостями 

потребує соціального захисту з боку держави. 

Разом із тим, сьогодні виникає безліч проблем щодо реаліза-

ції соціального захисту інвалідів, що зумовлено кількома 

чинниками. По-перше, відносини у сфері соціального захисту 

інвалідів регулюються великою кількістю нормативно-правових 

актів, які нескоординовані між собою, несистематизовані та 

суперечать один одному. По-друге, органами державної влади та 

місцевого самоврядування не виконуються у повному обсязі 

покладені на них обов’язки у сфері соціального захисту прав 

інвалідів. По-третє, система адміністративно-правових засобів є 

неефективною. Зазначене вище дозволяє зробити висновок про 

неможливість реалізації інвалідами у повному обсязі гарантова-

ного їм права на соціальний захист. 

Це підтверджується і результатами проведеного анкетування. 

Так, 50 % респондентів відзначили невідповідність здійснюваних 

державою заходів у сфері соціального захисту інвалідів потребам 

останніх, а 53 % – неефективність таких заходів. Водночас, 40 % 
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опитаних охарактеризували стан нормативно-правового забезпе-

чення сфери соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями як задовільний. 

Детермінантом зазначених проблем є відсутність у органів 

державного управління та органів місцевого самоврядування 

можливості отримувати адекватну інформацію щодо соціального 

стану і потреб інвалідів, оскільки така інформація є опосередкова-

ною: вона надається відповідними органами, що зобов’язані без-

посередньо захищати і гарантувати права та інтереси осіб цієї 

категорії. Громадські організації як суб’єкти реалізації соціально-

го захисту інвалідів, у свою чергу, керуються швидше комерцій-

ними інтересами, аніж задоволенням потреб відповідної категорії 

осіб. 

За таких умов виникає потреба у дослідженні природи, 

особливостей, принципів, системи соціального захисту інвалідів, 

механізму його адміністративно-правового регулювання і розроб-

ленні на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо вдосконале-

ння національної нормативно-правової бази, упорядкування орга-

нізаційно-структурних формувань, заходів у відповідній сфері. 

Сьогодні адміністративно-правовому регулюванню у сфері 

соціального захисту інвалідів присвячено недостатньо уваги у 

монографічних дослідженнях, у наукових працях ці питання до-

сліджено лише фрагментарно. У науці адміністративного права 

комплексний аналіз проблеми адміністративно-правового регу-

лювання соціального захисту інвалідів залишився поза увагою. 

Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному 

рівні цієї проблеми, наявність правових прогалин, а також необхі-

дність проведення комплексного правового дослідження питання 

адміністративно-правового регулювання у сфері соціального 

захисту інвалідів, свідчать про актуальність проблеми. 

Міжнародне та вітчизняне нормативно-правове забезпечення 

людей з особливими потребами висвітлювалася в роботах таких 

науковців, як Ю. Богінська, О. Василенко, А. Колупаєва, В. Ля-

шенко та ін.. Пpo те слід зазначити, що в Україні на сьогодні 

залишаються малодослідженим соціально-педагогічний контекст  
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законодавства  в процесі реформування освіти осіб з інвалідністю, 

що й зумовлює необхідність більш детального вивчення цього 

питання. 

На сучасному етапі розвитку системи інтеграції людей  з  

інвалідністю, зокрема вирішення проблем людей з особливими 

потребами здійснюється в Україні, відповідно до документів, 

затверджених міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО, 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міжнародною 

організацією праці, Міжнародною лігою товариств допомоги 

людям  з особливими  потребами та вітчизняним законодавством. 

Вони зосереджують свою увагу та зусилля на різних аспектах 

життєдіяльності такої категорії населення: 

-розробка методів та критеріїв діагностування відхилень у 

здоров’ї; 

-визначення місця та ролі держав та держав учасників щодо 

її обов’язків по відношенню до осіб з інвалідністю; 

-вивченні та впровадження шляхів удосконалення системи 

підтримки та допомоги, розвитку її правового статусу тощо. 

Важливим етапом становлення вітчизняної нормативно-

правової бази є досвід впровадження міжнародних документів, 

що регламентують здобуття освіти людьми з особливими 

потребами, найбільшого значення набули акти, прийняті ООН. 

На сьогодні найбільшим досягненням щодо прав людини на 

міжнародному рівні стала Загальна Декларація ООН  про права 

людини, що була ухвалена Організацією Об’єднаних Націй 10 

грудня 1948 р. Даний документ — загальна Декларація ООН про 

права людини, проголосила рівність прав уcіx без винятку людей 

[1]. 

IIpo те значним та більш ґрунтовним досягненням у сфері 

прав осіб з інвалідністю можна вважати прийняту 20 грудня 1971 

року Генеральною Асамблеєю ООН Декларацію про права розу-

мово відсталих осіб.  Згідно якої розумово відсталі мають ті ж 

самі права, що й yci інші члени суспільства: 

-право на обслуговування у медичній сфері; 

-право на забезпеченість матеріальними цінностями; 
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-право на освіту та професійну підготовку відповідно до 

власних можливостей; 

-право на проживання в сім’ї чи перебування у спеціалізова-

них закладах, де умови наближені до звичайних умов 

проживання. 

Пізніше Генеральна Асамблея ООН 9 грудня 1975p. ухвалює 

Декларацію про права інвалідів, яка проголошує, що:  "Інваліди, 

незважаючи на причину, характер i складність їхніх каліцтв a6o 

порушень, мають ті ж основні права, що й їхні співгромадяни 

того ж віку" [2]. 

У цьому нормативно-правовому документі заявлено, що 

інваліди мають отримувати необхідну підтримку, яка б дала 

змогу проявити свої можливості та здібності i прискорила процес  

їхньої  інтеграції  у суспільство відносно власних можливостей. 

Із впевненістю можемо сказати, що згадані міжнародні 

документи вперше визнають, що інвалідність слід розглядати не 

крізь  медичний вектор, а її слід розглядати як соціальну 

проблему, проблема  захисту прав та інтересів i свобод людини. 

Важливим, на  мою думку, є прийняті "Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів", затверджені 20 

грудня 1993 року на 48 cecії Генеральної Асамблеї ООН, в яких 

розглядалися механізми та шляхи реалізації рівних прав та 

можливостей у сфері освіти для осіб з інвалідністю та визнання 

інтегрованого навчального середовища як пріоритетного напряму 

розвитку сучасної системи освіти. У цьому документі було 

обґрунтовано умови організації навчально-виховного процесу в 

інтегрованому середовищі [3]. 

Важливим також є прийняті закони: 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні № 2249-VIII від 19.12.2017 який визначає 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і 

гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для 

участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 

суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість 

особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи 
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людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з 

індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами [4]. 

 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про регулювання містобудівної 

діяльності" № 473-ІХ, який Верховна Рада України схвалила 16 

січня 2020 року, щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудів-

ної діяльності дає визначення понять «маломобільні групи насе-

лення» та «засоби безперешкодного доступу до об’єктів» і 

передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють прис-

тосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійс-

ненні містобудівної діяльності. Згідно з законом, облаштування 

засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комуналь-

ного та громадського призначення, зокрема до під'їздів та / або 

квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших мало-

мобільних груп населення може здійснюватися за відсутності 

документа, що засвідчує право власності чи користування 

земельною ділянкою [5]. 

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про 

затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-

2015 роки "Безбар'єрна Україна" від 29 лип. 2009 р. № 784 затвер-

джено план заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки “Без-

бар’єрна Україна”. Вона є чинною [6]. 

Також, не менш важливими є Державні будівельні норми 

щодо доступності маломобільних груп населення – ДБН В.2.2-

40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд” які забезпечують рівні 

права на використання житлових будинків, громадських будівель, 

та споруд, різними верстами населення [7]. 

Отже, аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення 

інтеграційних пpoцеciв осіб з інвалідністю свідчить про наявність 

достатньої кількості законодавчих  актів,  приписів  пов’язаних  з  
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виконанням міжнародних зобов’язань України щодо створення  

та  реалізації  необхідних умов. На жаль, не всі механізми здійс-

нення інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, передбачених 

нормативними положеннями, є відпрацьованими i практично 

забезпеченими. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ФОРМ СПІВУЧАСТІ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ 

 

Ольховська А.-М. А.,  

студентка 6 курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

Науковий керівник: Ус. О. В.,  

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права №1 

Національний юридичний університет ім.Я.Мудрого 

м. Харків, Україна 

Питання щодо розмежування форм співучасті у криміналь-

ному правопорушенні є одним з найбільш дискусійних та 

актуальних на сьогодні. Так, чинне кримінальне законодавство, а 

саме стаття 28 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України) регламентує, що кримінальне правопорушення може 

бути вчинене групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою а також злочинною організацією. 

Незважаючи на законодавче закріплення даних форм, їх 

відмежування одна від одної, є доволі проблематичним як 

теоретичним, так і практичним моментом. У зв’язку з цим, 

хочемо навести ряд проблем, вирішення яких, дозволить чітко та 

якісно дослідити та вдосконалити обрану проблематику.  

Недостатнє законодавче визначення ознак форм співучасті. 

Незважаючи на те, що ст. 28 КК України закріплює різновиди 

форм співучасті у кримінальному правопорушенні, на жаль, зако-

нодавець не дає достатньо чіткий перелік ознак кожної з таких 

форм. Так, О. В. Ус зазначає, що інститут співучасті є інститутом 

Загальної частини кримінального права, і форми співучасті, 

передбачені у ст. 28 КК України, повинні мати усталені ознаки [1, 

с. 60]. Така законодавча прогалина суттєво ускладнює процес 

кримінально-правової кваліфікації діяння вчиненого у співучасті і 

породжує безліч дискусійних питань. У зв’язку з цим, часто 

судові інстанції застосовують положення вищезазначеної статті 



 

76 

на свій розсуд. Як приклад, можна навести положення абз. 5 п. 10 

ППВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 

23.12.2005 р. №13 – якщо перше та наступні кримінальні правопо-

рушення були вчинені до моменту набуття злочинною організа-

цією обов’язкових ознак, такі діяння вважаються вчиненими у 

складі організованої групи [2]. Дане твердження, на наш погляд, є 

доволі дискусійним, адже законодавець не регламентує, які саме 

ознаки є обов’язковими, а які факультативними для кожної з 

форм. Більше того, у слідчо-судовій практиці рідко трапляються 

випадки, коли діяння співучасників підпадають під конкретний 

різновид форми співучасті, тобто містять всі ознаки, передбачені 

для відповідної форми співучасті, закріплені у ст. 28 КК України.  

Відсутність регламентації ролей співучасників криміналь-

ного правопорушення. Проаналізувавши чинні законодавчі 

положення КК України та судову практику щодо даного питання, 

можемо стверджувати, що нема єдиної чіткої позиції щодо поділу 

ролей співучасників у відповідній формі співучасті. Зокрема, 

помилки при кваліфікації кримінальних правопорушень, учине-

них у співучасті, інколи виникають унаслідок нечіткого розумін-

ня того, що являє собою попередня змова групи осіб, недостат-

ньої уваги до встановлення ролі співучасників та розмежування 

таких ролей [3, с. 59]. У наукових працях можна зустріти інфор-

мацію, що залежно від ролей, які виконують співучасники, форми 

співучасті поділяються на: просту – де всі співучасники реалізо-

вують об’єктивну сторону кримінального правопорушення, тобто 

виконують роль виконавців (співвиконавців); складну – коли 

відбувається поділ ролей між співучасниками (виконавець, орга-

нізатор, підбурювач, пособник), або такі особи здійснюють роль 

співвиконавців. Незважаючи на теоретичні дослідження у сфері 

даної проблематики, відсутність законодавчого закріплення 

диференціації таких ролей сприяє їх різноманітному судовому 

тлумаченню. Свідченням цього є абз. 1 п. 16 ППВСУ «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» 

від 07.02.2003 р. №2 – умисне вбивство вважається вчиненим за 
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попередньою змовою, якщо у ньому брало участь декілька осіб, 

які попередньо домовилися про його виконання [4]. Вважаємо, 

що таке трактування не зовсім відповідає ч. 2 ст. 28 КК України, 

яка не регламентує, що групу осіб за попередньою змовою мають 

складати лише виконавці відповідного кримінального правопору-

шення, як це визначила судова інстанція. Аналогічні твердження 

можна прослідкувати в абз. 1 п. 18 ППВСУ «Про деякі питання 

застосування законодавства про відповідальність за ухилення від 

сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» від 

08.10.2004 р. №15 [5].  

Неточне тлумачення ознаки «стійкості». Ч. 3 та ч. 4 ст. 28 

КК України регламентують, що таким формам співучасті як 

організованій групі та злочинній організації повинна бути прита-

манна ознака стійкості. П. 11 ППВСУ «Про практику розгляду 

судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

злочинними об’єднаннями» закріплює ознаки внутрішньої та 

зовнішньої стійкості для вищезазначених форм співучасті. Погод-

жуємося з думкою О. В. Ус, що при вчиненні кримінального 

правопорушення у співучасті необхідно з’ясувати форму співу-

часті, оскільки вона, у більшості випадків, має значення для 

кваліфікації такого діяння [6, с. 151]. Як вже зазначалося, на 

практиці досить рідко зустрічаються форми співучасті з чітко 

вираженими всіма ознаками, передбаченими відповідною части-

ною ст. 28 КК України, у тому числі, і ознаки стійкості. Вважає-

мо, що з метою недопущення помилок під час здійснення кримі-

нально-правової кваліфікації діянь та для чіткого відмежування 

даних форм співучасті, варто було б розмежувати поняття внутрі-

шньої та зовнішньої стійкості окремо для кожної з них. Положен-

ня абз. 2 п. 11 даної Постанови, що визначає ознаки зовнішньої 

стійкості злочинної організації, розширити для подальшого 

забезпечення однакового судового тлумачення даної ознаки для 

відповідної форми співучасті.  

Обмежене тлумачення ознаки ієрархічності. Відповідно до 

ч. 4 ст. 28 КК України злочинна організація – це ієрархічне 

об’єднання. Так, п. 12  ППВСУ «Про практику розгляду судами 
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кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями» дає досить обмежене визначення поняття ієрар-

хічність. Сутність даної ознаки полягає у підпорядкованості 

учасників злочинної організації організатору та опирається на 

принцип взаємозалежності всіх учасників такого об’єднання або її 

структурних частин. Вважаємо, що дане визначення сформульо-

ване неточно і не в повній мірі відповідає сутності поняття 

ієрархічності, закріпленого у КК України, беручи до уваги той 

факт, що законодавець передбачає вищезгадану ознаку тільки для 

однієї з форм співучасті, а саме злочинної організації. У той час, 

як дане визначення ієрархічності можна застосувати й до інших 

форм співучасті (наприклад, організованої групи), де також 

відбувається розподіл ролей, підпорядкування організатору тощо. 

Так, підтримуючи наукову позицію Р. С. Орловського, хочемо 

зауважити, що ієрархічність включає в себе підпорядкованість 

членів злочинної організації як структурно, так і функціонально 

[7, с.57]. У такому випадку, доцільно було б розширити тлумачен-

ня ієрархічності, вказавши скільки саме ланок підпорядкованості 

повинна включати злочинна організація, щоб вважатися такою.  

Неповний перелік обставин, що обтяжують покарання, у 

розрізі питання форм співучасті. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 67 КК 

України обставиною, що обтяжує покарання є вчинення криміна-

льного правопорушення групою осіб за попередньою змовою [8]. 

Якщо відповідна форма співучасті не є ні обов’язковою, ні 

кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, то вона 

виступає обставиною, що обтяжує покарання (окрім групи осіб 

без попередньої змови і злочинної організації, оскільки, якщо 

злочинна організація вчинила один чи декілька кримінальних 

правопорушень, в такому випадку, покарання призначається за 

спеціальними правилами). Так, підвищення результативності 

кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб, групою 

осіб за попередньою змовою, організованою групою, відбувається 

внаслідок психологічного фактору, а також об’єднання дій спів-

учасників [9, с. 124]. Можна стверджувати, що кримінальне 

правопорушення вчинене у співучасті є більш суспільно небез-
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печним, ніж те, яке вчинене одноособово. У зв’язку з цим, саме 

поняття співучасті являє собою вищий ступінь суспільної небез-

печності, адже поєднує зусилля декількох суб’єктів кримінально-

го правопорушення, саме тому перелік таких обставин має охоп-

лювати всі форми співучасті у кримінальному правопорушенні. 

Вважаємо, що вищезгадане положення ст. 67 КК України потріб-

но доповнити, включивши ще одну форму співучасті – групу осіб 

без попередньої змови. Безсумнівно, наявність попередньої змови 

підвищує ступінь небезпечності діяння, але не можна стверджува-

ти, що кримінальні правопорушення вчинені групою осіб без 

попередньої змови є менш небезпечними. Окрім того, такі зміни 

дозволять неухильно дотримуватися принципу індивідуалізації 

покарання.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що проблематика 

розмежування форм співучасті у кримінальному правопорушенні 

є однією з найбільш актуальних. Дане питання привертає ще 

більшу увагу, у зв’язку з недосконалістю законодавства та 

відсутністю єдиної позиції судової практики щодо тлумачення та 

відмежування кожної з вищезазначених форм. Це призводить до 

складнощів під час здійснення кримінально-правової кваліфікації, 

адже на практиці форми співучасті досить рідко наявні у своєму 

«класичному» виді, передбаченому КК України. У зв’язку з цим, 

варто було б вирішити запропоновані проблеми на законодавчому 

рівні, беручи до уваги аспекти слідчо-судової практики. 

Література:  

1. Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм 

співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / 

О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні 

науки». – Вип. 2, том 4. – 2014. – С. 56–61.  

2. Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова 

Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 р. №13. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05#Text  

3. Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: 

аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // 



 

80 

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – 

Вип. 27. – С. 59–71. 

4. Про судову практику в справах про злочини проти життя 

та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України 

від 07.02.2003 р. №2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh-

ow/v0002700-03#Text  

5. Про деякі питання застосування законодавства про 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного суду 

України від 08.10.2004 р. №15. URL: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/v0015700-04#Text  

6. Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті / О. В. Ус // Вісн. Нац. акад. правов. наук України : зб. 

наук. пр. – Х.: Право, 2014 – № 1 (76). – С. 149–159.  

7. Орловський Р. С. Иерархичность как признак преступной 

организации / Р. С. Орловський // Закон и жизнь: Междунар. 

научн.-практ. правовой журнал. – № 5/3 (269). – 2014. – С. 56–59.  

8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 

05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh-

ow/2341-14#Text  

9. Орловський Р. С. Вчинення злочину групою осіб, групою 

осіб за попередньою змовою та організованою групою як квалі-

фікуюча ознака конкретного складу злочину / Р. С. Орловський // 

Актуальні питання та проблеми правового регулювання 

суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Дніпропетровськ, 4-5 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ : ГО 

«Правовий світ», 2014. – С. 124–126.  



 

81 

______________________________________________________ 
УДК 688(043.2)                       Економічні науки 
 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВА ТА ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ ДЛЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ СУМОК 

 

Останкулова І.О., 

студентка факультету дизайну 
Київський національний університет технологій та дизайну 

м. Київ, Україна 

У зв’язку з тим, що за сучасних умов дизайнери всього світу 

пропонують безліч варіантів оздоблення жіночих сумок, з вико-

ристанням нових матеріалів, форм, фурнітури, наразі є доречним 

пропозиції нових конструкторських рішень, стильових оформ-

лень, використання незвичних матеріалів. В сучасному  дизайні 

використання дерева для виробництва жіночих сумок набуло 

певної популярності, та користується попитом у споживачів. 

Основними цілями розробки нових моделей з використанням 

дерева, є формування раціонально асортименту в сучасних 

умовах конкуренції. 

В даний час прикраси з дерева та епоксидної смоли набули 

неабиякої популярності і увійшли в моду завдяки своїй ексклю-

зивності. Крім того, такі вироби дуже легкі, стійкі до різних 

впливів. Смола за зовнішнім виглядом схожа на скло, але набага-

то легше піддається обробці. Тому можна виробляти з неї вироби 

різних форм і розмірів [1]. Поставленою задачею є  застосувати 

дану технологію до виробництва жіночих сумок. Основою даного  

методу є  розширення різноманітності асортименту сумок. 

Для виготовлення таких сумок застосовується дерева різних 

порід, в залежності від їх характеристик, та естетичних властивос-

тей. Можливе використання зрізів дерева та оброблених дощечок, 

в залежності від бажаного результату. Використання виду смоли 

та її характеристика також залежить від потрібного кінцевого 

результату. З точки зору хімії, епоксидна смола - це синтетичне 

полімерне з'єднання. Але для того, щоб смола проявила свої влас-

тивості, використовувати її потрібно тільки з затверджувачем. 

Саме завдяки такій комбінації, можна добитися абсолютно різних 
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результатів полімеризації: від жорстких, міцних матеріалів і до 

м'яких [2].  Для забарвлення можливе додавання різноманітних 

барвників та декоративних включень (наприклад: блискіток, ко-

льорового піску, люмінесцентного порошку тощо). Для застосу-

вання смоли при виготовленні сумок, слід використовувати вид 

смоли для творчості, вони характеризуються низьким рівнем 

пожовтіння та високим рівнем прозорості [3].   

При виготовленні сумок з використанням дерева та епоксид-

ної смоли, змінюється технологічний процес виготовлення сумок. 

Для застосування цього методу виробництва, можливе виготов-

лення бокових стінок сумки. Бокові стінки жіночих сумок можуть 

мати м’яку, на пів жорстку, та жорстку форми. Для того щоб 

застосувати дерево зі смолою у виробництві сумок, можливе їх 

використання саме в бокових стінках сумок, ці елементи можуть 

бути виконані з жорсткого матеріалу та будуть зручними у вико-

ристанні . Основу сумки до бокових частин можливо кріпити за 

допомогою клею та декоративних цвяхів.  За рахунок жорстких 

бокових стінок, збільшується  довговічність даного виробу, тому 

як сумка матиме жорсткий каркас, який не матиме можливості 

деформуватися при експлуатації.  
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ЗНАЧЕННЯ ПРОПРІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ФОРМУВАННІ 

МОВНОЇ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

Пежинська О.М., Бубняк Р.А., 

доценти кафедри романо-германської філології 

Бубняк Г.М. 

асистент кафедри романо-германської філології 

Тернопільський національний педагогічний  

університет імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

Сучасний рівень розвитку суспільства потребує підготовки 

високоосвічених фахівців для усіх сфер життя, що висуває все 

більші вимоги до системи освіти. З огляду на це виникає 

необхідність пошуку нових підходів до визначення змісту 

виховання й освіти, до створення особистіснозорієнтованої 

моделі навчання молодого спеціаліста, який уміє асоціювати, 

висувати нові ідеї, думки.  

Вивчення пропріальної лексики належить до лінгвістичних 

дисциплін, зокрема лексикології, бо обидві науки об’єктом 

дослідження мають слово. Прослідковується також взаємозв’язок 

між етимологією та ономастикою, оскільки важливими є методи 

етимологічного аналізу, щоб з’ясувати значення етимона коли 

актуалізується його доантропонімна семантика. Варто також 

звернути увагу на зв’язок з дериватологією, який виникає при 

дослідженні способів творення ВН. 

Формування ономастичних знань є важливою складовою в 

контексті виховання мовної особистості, досконалого володіння 

мовними навичками й уміннями, сформованості у неї потреб 

пізнавати мовні явища [2, с. 83-85]. 

Протягом багатовікової історії народ створив незліченні 

скарби словесного мистецтва, які належать до найцінніших 

надбань світової культури, це – власні найменування. Важливість 

пізнання ономастикону для сучасної людини полягає у 
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ціннісному ядрі національної культури, бо саме в онімах, у 

семантичних ознаках власних назв поєднались і знайшли втілення 

духовні засади життя, морально-естетичний кодекс. У цьому 

великий потенціал науки про власні назви.  

Вивчення географічних назв як області, так і країни підвищує 

у студентів значний науковий інтерес, формує мовну компетент-

ність. Топоніми знайомлять нас з особливостями географічного 

положення місцевості; з характером поверхні, річок і озер, 

рослинного й тваринного світу; з життям, культурою та побутом 

народу, його господарською діяльністю; з історичними подіями 

краю, місцями героїчної боротьби за національну й соціальну 

незалежність. 

Актуальність такого дослідження визначається соціальними 

факторами, оскільки питання найменування й особливо 

перейменування географічних назв є одним із затребуваних; 

важливістю знань про походження власних назв, їх зміни в часі 

допомагає сформувати творче ставлення до фактів мови і стає 

одним із пріоритетних; важливо також привернути увагу до 

смислового значення кожного із топонімів, оскільки вони несуть 

в собі історичні, географічні, культурні відомості про народ; по-

четверте, тим, що знайомство з власними назвами допомагає 

студентам краще засвоїти матеріал з іноземної мови і досягнути 

кращих особистісних, міжпредметних і предметних результатів, а 

викладачу дає можливість сформувати творчу, всебічно розви-

нену особистість, яка знає свою історію і вміє оцінити минуле 

своєї країни. Вивчення географічних назв має великий науковий і 

практичний інтерес, допомагає вирішити питання навчання і 

виховання студентів засобами рідної та іноземної мов. Викорис-

тання текстів ономастичного змісту збагачує словниковий запас, 

має позитивний вплив на рівень правописних і мовленнєвих 

умінь і навичок. 

Уведення в навчальний процес етимологічних відомостей 

про назви країн, міст, сіл, поселень, рік, гір посилить інтерес 

студентів до навчання, розширить їхній кругозір, збагатить 

мовлення, виробить навички наукового аналізу, допоможе на 
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основі знайомих місцевих назв краще запам’ятати складний 

матеріал. 

Вивчення власних назв у ЗВО, на думку багатьох методистів, 

повинно базуватися на вирішенні цілого ряду лінгводидактичних 

завдань у єдиному семантичному просторі. Вони тісно пов’язані з 

культурою, історією країни і, разом із тим, мають специфічні 

риси морфемної будови, словозміни, словотвору та орфографії 

[11]. 

Важливість засвоєння студентами фонових знань, які 

концентруються в пропріальній лексиці, є цілком очевидною: 

вона визначається необхідністю інтерпретації різних онімних 

одиниць у процесі вивчення лінгвістики. Розуміння значення 

онімів є одночасно засвоєнням мовною особистістю ключових 

концептів національної й іншомовної культури, а відтак сприяє 

формуванню навичок міжкультурної взаємодії у філологів.  

Поряд з комунікативною компетенцією підкреслюється 

необхідність оволодіння соціокультурною компетенцією, яка 

власне складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій. 

Актуальності набуває соціокультурний аспект, який стає не-

від’ємним компонентом змісту навчання іноземних мов. Врахову-

ючи вітчизняний та зарубіжний досвід, українські вчені-мето-

дисти (О.Б. Бігич, Г.А. Гринюк, С.Ю. Ніколаєва, Т.І. Олійник, 

К.І. Онищенко, О.П. Петращук, Н.К. Скляренко, Л.П. Смєлякова, 

Е.Г. Хоменко, Л.П. Щербак) визначають такі компоненти змісту 

навчання: 

1. Сфери спілкування, теми, ситуації. 

2. Мовний, мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїно-

знавчий навчальний матеріал. 

3. Знання, навички та вміння мовлення [7]. 

Таким чином, уважне ставлення до змісту навчання, 

раціональне використання різних методів з врахуванням різних 

сфер мовного спілкування допомагають визначити коло основних 

тем для створення ефективної навчальної ситуації та покращення 

результативності навчання іноземної мови.  
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Важливість засвоєння студентами фонових знань, які 

концентруються в ономастичній лексиці, є цілком очевидною: 

вона визначається необхідністю розуміння та інтерпретації різних 

текстів рідною й французькою мовами в процесі навчання, під час 

використання текстів в різних комунікативно- прагматичних 

цілях. Розуміння культурно значущих онімів та їх значень є 

одночасно засвоєнням мовною особистістю ключових концептів 

національної й іншомовної культури, а відтак сприяє формуван-

ню навичок міжкультурної взаємодії у процесі вивчення інозем-

ної мови. 

Складна та багатогранна система ономастичної лексики 

зумовлює необхідність поділу її як за денотативною співвісне-

сеністю (антропоніміка, топоніміка, ергоніміка тощо), так і за 

сферами використання (реальні, естетичні тощо).  

Акумулюючи в собі різну інформацію, власні назви надають 

змогу прослідкувати етноісторичні зв’язки мовного середовища, 

взаємодію з культурами інших народів. Оніми є кодами певної 

суми фонових знань, специфічними видами згорнутих національ-

но-культурних текстів, що зберігають у своїй семантичній пам’яті 

культурно-історичні сюжети, вписані у сучасну суспільну 

свідомість [10].  

Дослідження ономастикону варто проводити на двох рівнях: 

синтагматичному та парадигматичному, що сприяє системному 

підходу до вивчення пропріативів.  

Системний підхід до вивчення власних найменувань з 

погляду парадигматики передбачає: 

 1) виявлення й систематизацію ономастичного простору;  

2) опис окремих груп власних найменувань;  

3) опис варіантів ономастичної номінації [10, с. 83].  

Як зауважує О. Петренко, що парадигматичний підхід є 

доречним у масштабних, оглядових роботах, у яких йдеться не 

про один підсектор, а про ціле онімне поле [8].  

Синтагматичний аналіз передбачає послідовне членування 

мовленнєвого потоку та встановлення специфіки поєднання 

одиниць із попередньою й наступною за контрастом у лінійному 
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ряді [4]. При такому підході вивчають типи вживань онімів, 

способи їх включення в контекст, в різні типи художнього 

мовлення, наявність явищ апелятивації чи онімізації. 

І. Ковалик наголошує на необхідності розглядати специфіку 

пропріальної лексики у тісному взаємозв’язку з апелятивною, які 

разом становлять цілісну частину лексичного складу мови 

передовсім у сфері номінативних утворень [4, с. 13].  

Важливе значення для проведення аналізу онімів відіграє 

вибір методів дослідження. Сучасні лінгвісти використовують у 

своїх дослідженнях комплексний підхід до аналізу онімів. 

Методологічну основу дослідження власних назв становить 

історичний підхід, який дає змогу розглядати топоніміку Франції 

як комплексне утворення, в котрому можна виділити складові 

частини, а також топонімні ряди, що взаємодіють між собою як 

елементи єдиної системи.  

Уведення в навчальний процес етимологічних відомостей 

про тематичні групи власних назв (антропоніми, зооніми, фітоні-

ми, міфоніми, топоніми, космоніми, прагматоніми, ідеоніми й 

ергоніми) посилює інтерес до навчання, збагачує мовлення, 

виробляє навички наукового аналізу, допомагає на основі знайо-

мих місцевих назв краще запам’ятати складний матеріал, чітко 

виокремити спільні та відмінні риси цієї галузі мовознавства.  

Основною є методологічна концепція вивчення власних назв, 

яка підпорядковується принципу системності. Для його реалізації 

використовуються історичний метод, метод етимологічного 

аналізу та словотвірний аналіз ономастичного матеріалу. 
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Для України внутрішня торгівля є важливою сферою 

економіки, адже саме ця галузь має вагому частку у формуванні 

валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Так, питома вага 

торгівлі склала 13,2 % у 2019 році та 14,2 % у першому півріччі 

2020 року від загального розміру ВВП [1] . Пандемія COVID-19 

не лише внесла корективи в суспільне життя, а й вплинула на 

економіку усіх країн світу, в тому числі і України. Внаслідок 

введених карантинних заходів падіння українського ВВП, за 

даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, у першій половині 2020 р. склало 6,5% і за 

прогнозом Національного банку України (НБУ) його падіння до 

кінця 2020 року може скласти мінімум 6% .  

Карантин не лише зупинив роботу багатьох галузей економі-

ки, серед яких - роздрібна торгівля непродовольчими товарами, 

готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення, наземне транс-

портне сполучення, промисловість, сільське господарство, а й 

заморозив інвестиції в ці галузі та виробничі ланцюги між ними. 

Та перехід з тотального до адаптивного карантину змінив 

ситуацію і вже з червня 2020 року показники товарообігу зросли, 

зокрема за 8 місяців оптовий товарообіг вийшов з позитивно 

динамікою - 0,2%, а роздрібний виріс на 8,7% в порівняні з 

відповідним періодом минулого року [3]  

Основним показником ефективності роботи ритейлу є 
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тенденція до збільшення величини товарообігу. Тому з метою 

підвищення результативності роботи розроблялися заходи щодо 

збільшення його обсягів. Проте ті завдання, які ставили перед 

собою ритейлери до карантину як перспективні, а саме: збільшен-

ня мережі магазинів, розширення торгових площ, збільшення 

асортименту товарів, в тому числі і брендових, потерпіли крах. 

Під час пандемії відбулися зміни споживчої поведінки населення 

та ланцюгів надходження товарів до покупців. 

Зокрема, відбулася кардинальна зміна поведінки споживачів 

щодо вибору товарів. Так, перевагу почали надавати практичним 

товарам за нижчими цінами, ніж брендовими, придбавати товари в 

мережі “біля дому” або навпаки, здійснювати покупки із сайтів, так 

як інтернет-торгівля розширила вибір товарів за вигідними цінами. 

В той же час карантин змінив і споживчий попит населення. 

На це вплинули різні причини, серед яких: 

• невпевненість у завтрашньому дні. Це спонукало до того, 

що в пріоритеті стало придбання найбільш необхідних товарів 

повсякденного попиту, в тому числі харчових продуктів та сані-

тарно-гігієнічних засобів, засобів захисту, а придбання окремих 

товарів було зупинено; 

• зниження рівня доходу населення, зокрема за рахунок 

скорочення працюючих, переведенням на дистанційну роботу, 

перебування працівників у відпустці без збереження заробітної 

плати. Як наслідок, зменшення доходу потенційного покупця 

призвело до перегляду споживчого кошика та призупинення 

придбання запланових товарів довготривалого користування; 

• закриття офлайн-магазинів промислових товарів, будіве-

льних матеріалів, побутової техніки, автомобілів. Багато спожива-

чів, здійснюючи придбання важливих дорогих покупок, традицій-

но хотіли б “наживо” оцінити товар, проте не мали такої можли-

вості, і як результат- не здійснили покупку запланованого товару. 

Проте, вагомим аргументом того, що український ритейл 

розвивається є дані рейтингу, опублікуваного виданням Forbes 

Ukraine. Серед ста українських компаній із найбільшим розміром 

виторгу, п’ятнадцять компаній у сфері роздібної торгівлі, е-комер-
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ції та ресторанного ритейлу, зокрема : АТБ - 104,9 млрд,грн, Foz-

zy Group - 78,2 млрд.грн, Епіцентр К - 45,7 млрд.грн, Metro Cash 

& Carry -19,8 млрд.грн, Ашан -14,2 млрд.грн, Comfy-13,6 млрд. 

грн, Фокстрот -13,1 млрд.грн, Eva-12,9 млрд, грн, Rozetka -12,2 

млрд. грн, Varus- 1,3 млрд грн, Велмар, Велика кишеня-11,1 млрд. 

грн, Novus-11,0 млрд грн, Eldoradо -9,7 млрд грн, McDonald’s - 

7,8 млрд грн, Таврія В— 7,5 млрд грн.(7). Дані свідчать проте те, 

що незважаючи на кризові наслідки в багатьох сферах економіки, 

українські ритейлери адапуються до сучасних умов, змінюють 

тактику ведення бізнесу. 

Так, введення карантинних заходів в Україні весною 2020 

призвело до розриву ланцюга передачі товару від продавця до по-

купця. Фізичне відвідування торгових точок з реалізації промис-

лових товарів, одягу, косметичних засобів став неможливим і 

єдиним шляхом задоволення потреб покупців став продаж товарів 

через інтернет. Продуктові ритейлери працювали в звичайному 

режимі, проте з метою безпечної покупки та закриття транспорт-

ного сполучення у великих містах, теж актуальним став розвиток 

інтернет-торгівлі. 

Завдяки тому, що до карантину найбільші ритейлери побуто-

вої техніки, такі як Розетка, Comfi, Цитрус, Фокстрот, Алло під-

тримували в активному стані свої інтернет - магазини, вони 

змогли задовільними попит споживачів. Крім того, застосування 

креативних реклам, використання засобів омніканальності забез-

печили ріст обсягів продажу товарів. На підтвердження вищезга-

даної інформації можна привести дані дослідження компації GFK 

по обсягам та асортименту товарів побутової техніки та електро-

ніки. Так, ринок побутової техніки та електроніки в період з 16 

березня до 19 квітня 2020 скоротився на 26 % в порівняні з 

відповідним періодом минулого року. Найбільше зменшилися 

продажі смартфонів,телефонів, саме товарооборот по даній 

позиції скоротився на 43 % , по великої побутової техніки - в 

середньому на 35%, проте обсяг продаж ноутбуків виріс на 22 %. 

В період з 20 квітня по 17 травня 2020 обсяги продаж відновлюва-

лися з показником зростання 8%. Лідерами за темпами росту 
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стали категорії ноутбуків — 63%, пилососи -49 % , електробритви 

-33 %. Всього за 5 місяців 2020 року ринок побутової техніки та 

електроніки, враховуючи оновлений попит, збільшив обсяги 

продаж порівняно із попереднім роком на 13 % [6] . 

Ритейлери в сфері краси та здоров’я теж зіткнулися з даною 

проблемою як закриття мережі офлайн-магазинів, і лише завдяки 

налагодженню інтернет-торгівлі та росту попиту на окремі товари, 

зокрема по догляду за шкірою та стайлінгу змогли здійснювати 

свою діяльність. Найбільші ритейлери в сфері продажу косметики 

та парфумерії, такі як MakeUp, мережа Eva , Prostor, Brocard відмі-

тили збільшення обсягів інтернет- продаж в 3 рази, проте не перек-

рили загального розміру товарообороту в порівняні з 2019 роком [4]   

В результаті карантинних заходів щодо закриття торгових 

центрів та магазинів, ритейлери в індустрії одягу та взуття зазна-

ли великих збитків. Зокрема, в ритейлера одягу Н& М за період з 

березня по травень 2020 року продажі зменшилися в 4,6 рази. 

Світовий рітейлор - іспанська компанія Inditex (бренди Massimo 

Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho) через весняні карантинні 

заходи не змогла продати свою весняну колекцію одягу, тому 

керівництвом було прийнято рішення щодо часткового закриття 

офлайн-магазинів в Європі та Азії та інвестування 1 млрд евро в 

розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд евро - в інтергацію техноло-

гій продаж. Аналогічно компанія Nike зазнала великих збитків 

через закриття магазинів, тому запланувала нарощування обсягів 

інтернет-продаж із 30% до 50%. [5]  

Продуктові ритейлери в рейтингу найприбутковіших торго-

вих мереж займають перші позиції. І хоча даний вид торгівлі буде 

завжди користується попитом, проте лише карантин став каталіза-

тором розвитку інтернет- торгівлі в даному секторі. Так, в най-

коротші терміни відкрили свої інтернет- магазини АТБ, "Сільпо", 

"Фора", удосконалив схему роботи Ашан, зокрема стали розвива-

тися послуги "click and collect", "click and drive" [2] . Хоча дана 

бізнес- модель потребувала додаткових витрат у вигляді автомати-

зації та діджиталізації господарських процесів, налагодженню 

логістичних шляхів, забезпечення достатньою кількість кваліфіко-
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ваних кадрів, проте є перспективною поряд з офлайн-торгівлею. 

Звичайно, пандемія призвела до різкого погіршення економі-

ки України, в тому числі вплинула і на сферу роздрібної торгівлі. 

Проте, ритейлери, щоб забезпечити ріст товарообороту, повинні 

адаптуватися до нових реалій, враховувати зміни в поведінці 

споживачів, вести гнучку систему планування асортименту, інвес-

тувати кошти в розвиток онлайн-торгівлі, практикувати викорис-

тання різних каналів для цілісного і послідовного обслуговування 

покупців, налагоджувати логістичні мережі доступу товарів до 

кінцевого споживача. 

Література:  
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сьогодні https://retailers.ua/uk/news/menedjment/10471-riteyl-i-
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pokupok-chto-ne-hotyat-pokupat-ukraincy-vo-vremya-epidemii-

24092020-400168) 

4. Как чувствуют себя на карантине украинские ритейлеры 

здоровья и красоты?https://retailers.ua/news/menedjment/10415-kak-
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подарил надіжду https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/305886-

6-kak-karantin-snacala-torgovlu-unictozil-a-potom-podaril-

nadezdu.html  

6. GfК: ринок побутової технікі та електроніки виріс на 13% 

у гривні за п'ять місяців 2020 року https://retailers.ua/uk/news/mene-

djment/10560--gfk-ryinok-byitovoy-tehniki-i-elektroniki-vyiros-na-13-

v-grivne-za-pyat-mesyatsev-2020-goda 

7.Топ-15 найприбутковіших торгових мереж України за 

версією Forbes https://rau.ua/novyni/top-15-torgovyh-merezh-forbes/ 
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Пандемія COVID-19 показала реальний рівень глобалізації 

світової економіки. Одночасно вона змусила національні 

держави вжити жорстких заходів щодо обмеження мобільності 

економічних суб'єктів і домашніх господарств, істотно змінивши 

модель їх поведінки. І пропозиція, і попит на товари і послуги 

стали визначатися не ринковими механізмами, а приписами 

держави, які швидко привели до їх істотного скорочення.  

Епідемія коронавіруса обернулася для світової туристичної 

індустрії величезними втратами. За оцінками Всесвітньої ради з 

туризму і подорожей (World Travel & Tourism Council), на під-

ставі наявного досвіду після епідемій 2002 року (важкий гострий 

респіраторний синдром) і 2009 року (свинячий грип) збиток від 

пандемії для світової спільноти може скласти близько 22 млрд. 

дол. США[1]. 

Пандемія COVID-19 внесла корективи і в туристичну 

індустрію Китаю. Найбільш помітними тенденціями є зростання 

популярності внутрішнього туризму і екотуризму; екскурсії за 

попереднім замовленням; пріоритет санітарної безпеки і гігієни; 

розвиток «хмарного туризму». Зарубіжні напрямки поки 

залишаються незатребуваними. В країні набуває популярності 

внутрішній туризм, в першу чергу туристичні продукти, пов'язані з 

природою і перебуванням на свіжому повітрі. Введений режим 

попереднього бронювання може стати для об'єктів показу пос-

тійним, так як дозволяє здійснювати моніторинг і контролювати 
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туристичні потоки в цілях безпеки епідеміологічної обстановки. 

Епідеміологічна безпека та захист здоров'я стали головними 

вимогами до об'єктів туристичного сервісу і гостинності у 

китайських туристів, що може вимагати від туроператорів змі-

нити свої стандарти захищеності і гігієни. Широке розповсюд-

ження за час карантину отримав «хмарний туризм», який дозво-

лив залучити молоде покоління до туристичних зон і об'єктів 

Китаю за допомогою онлайн-трансляцій, AR-, VR-інструментів і 

відеочатів [2]. 

Згідно з весняним прогнозом, COVID-19 пандемія виклика-

ла скорочення близько 7, 75% у ВВП єврозони у 2020 та нанесе 

шкоди навіть у 2021 році, коли ВВП зросте, але залишиться 

нижче рівня 2019 року. На основі прогнозу бачимо, що падіння 

активності продовжуватиметься у 2020 році та частково відно-

виться у 2021. З початком пандемії COVID-19, яка охопила сві-

тову індустрію гостинності у березні 2020 року США, Європа, 

Азія та Близький Схід зафіксували зниження щорічного прибут-

ку на 100% і більше, згідно з даними HotStats, оскільки поши-

рення вірусу продовжувалося, а подорожі було припинено[3]. 

 

Таблиця 2 

Регіональні зміни в GOPPAR та TRevPAR в березні 2020 року 

Регіон Зміна в GOPPAR (у%) Зміна в TRevPAR 

(у%) 

Азіатсько-Тихооке-

анський регіон 

-117,8 -75,3 

Європа -115,9 -61,6 

США -110,6 -62,1 

Середній Схід -98,4 -61,7 

Джерело: складено автором на основі [4] 

Валовий операційний прибуток на доступне приміщення 

(GOPPAR) зменшився на 110,6% у річному обчисленні до - 

12,71 дол. США. Тризначне падіння було безперечно 

найбільшим відсотковим зниженням, коли-небудь зафіксованим 

HotStats з тих пір, як він почав складати графіки даних США. 

Попередній максимум становив - 10,4% у березні 2015 року. 
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Березень 2020 року також вперше у базі даних HotStats США 

зафіксував від’ємне значення GOPPAR. Зменшення GOPPAR 

було результатом величезних  падінь у доходах. RevPAR за 

місяць знизився на 64,4%, на що сильно вплинуло падіння 

наповнюваності на 48,8 % до 31,5%. Зниження RevPAR, у 

поєднанні з більш ніж 65% падінням загального обсягу F&B 

RevPAR, призвело до зниження загального доходу на 62,1% 

(TRevPAR), найбільшого зниження з січня 2016 року, коли 

TRevPAR знизився на 8,2% у порівнянні з 2015 роком. 

Прибутки готельної індустрії в Європі теж неминуче йшли на 

спад. Хоча дані за лютий були нічим не примітними, у березні 

GOPPAR за місяць знизився на рекордних 115,9%, що є найбіль-

шим зниженням за рік із квітня 2009 року, коли GOPPAR в умо-

вах глобальної фінансової кризи впав на 37,9%. RevPAR 

знизився на 66,2% у порівнянні з аналогічним періодом мину-

лого року, що було результатом зниження заповнюваності на 

44,6 відсоткового пункту, у поєднанні зі зниженням середнього 

рівня на 11% у річному обчисленні. Оскільки всі допоміжні 

доходи різко впали, це призвело до зниження TRevPAR на 

61,6%, що знову є найбільшим падінням KPI у річному 

обчисленні з квітня 2009 року, коли TRevPAR знизився на 

23,5%[4]. 

Дані показують, що COVID-19 вдаряє по доходам і прибут-

ку приблизно в 3 рази сильніше, ніж Глобальна фінансова криза. 

Зниження доходів супроводжувалося двозначним зменшенням 

витрат, результатом закриття готелів, зменшенням операцій та 

зменшенням кількості персоналу. Витрати на робочу силу змен-

шились на 28,8% у річному обчисленні за умови доступності 

номеру. Загальні накладні витрати зменшились на 25,3% у річ-

ному обчисленні. Рівень прибутку знизився на 45,7 процентного 

пункту до -13,1%, вперше HotStats зафіксував негативну норму 

прибутку для регіону. Посилення збитків у березні є ймовірним 

провісником посилення збитків для США, Європи та Близького 

Сходу у квітні. Китай, звідки пішов коронавірус, продовжує 

страждати від негативних показників упродовж тривалого часу, 
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але є ознаки поліпшення. У провінції Хубей, де вперше було 

виявлено коронавірус, кількість людей у березні становила вже 

до 58,9%, що на 11% менше, ніж у тому ж році. Хоча більша 

частина цієї заповнюваності, ймовірно, є медичні працівники, 

які використовують готелі для проживання [4]. 

Уряди країн світу запроваджують ряд заходів і кроків для 

забезпечення сталого функціонування туристичної сфери, при-

стосування до нових жорстких і обмежувальних економічних 

умов розвитку. Серед найбільш поширених варіантів запровад-

ження політики мінімізації негативних наслідків розгортання 

пандемії з боку урядів виступають: відтермінування сплати 

податкових, боргових зобов’язань та забезпечення доступних 

кредитних ліній для суб’єктів підприємництва. Вважаємо за 

необхідне розглянути приклади застосування заходів підтримки 

туристичних підприємств у декількох країнах світу [5]. 

1) Грузія: урядом підготовлено напрями стимулюючої 

політики відносно туристичного галузі та її захисту. Перед-

бачено ряд заходів фіскального характеру, а саме, звільнення від 

податку на майно та податку на прибуток туристичних 

підприємств; погашення урядом відсотків за кредити для 

готелів, із готельними номерами від 4 до 50 одиниць.  

2) Італія: задля повномасштабного впливу створено навча-

льні матеріали щодо загроз пандемії, а також затверджені прото-

коли всім суб’єктам туристичної діяльності. Виділено державне 

фінансування відновлення кіносектору та фестивального шоу; 

3) Німеччина: загальнодержавна політика послаблення фіс-

кального навантаження, відстрочка платежів за позиками, під-

тримка ліквідності. Інформаційна підтримка всіх суб’єктів ту-

ристичної діяльності шляхом запровадження роботи веб-сайту 

(www.corona-navigator.de) із постійним моніторингом ситуації та 

рекомендаціями;  

4) Таїланд: загальнодержавна політика стимулювання ту-

ристичної сфери, а саме започаткування «Проекту стимулюван-

ня внутрішнього туризму» під егідою Управління туризму 

Таїланду; «Проекту розвитку потенціалу підприємців та персо-
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налу в туризмі» під егідою Департаменту туризму; «Проект з 

розробки систем кіберпошуку для запобігання та протидії зло-

чинності, яка впливає на туризм» під егідою Бюро туристичної 

поліції;  

5) Угорщина: надання цільової фінансової допомоги най-

більш постраждалим секторам (туризм та гостинність); значне 

посилення заходів соціального захисту для секторів економіки, 

що перебувають під найбільшою загрозою (подорожі, туризм); 

запровадження спрощеної процедуру оподаткування та процеду-

ри подачі податкових декларацій. Запроваджена практика звіту-

вання перед Урядом Угорської агенції туризму щодо стану 

туристичних підприємств. Також ця організація підготувала 

пакет антикризових дій щодо туристичного сектору (зокрема, 

роботодавці цих підприємств звільняються від сплати податку 

на заробітну плату на відповідний період 2020 р., за винятком 

внеску на охорону здоров’я);  

6) Фінляндія: пряме державне фінансування закладів ресто-

ранної сфери, а також фінансова підтримка національної авіа-

компанії Finnair. 

Оперативно відреагувала на виклики пандемії і ЮНВТО, 

створивши «Глобальний кризовий комітет з туризму»[6]. Мета 

створення такого органу полягає у:  

1) максимальному сприянні у здійсненні урядами країн 

світу комплексу кроків із підтримки функціонування турис-

тичної сфери;  

2) розробка та реалізація планів відновлення світової 

туристичної індустрії;  

3) підготовка пакету технічної допомоги відновлення 

(«Recovery Technical Assistance Package»). 

Отже, пандемія COVID-19 показала усі слабкі сторони 

туристичної індустрії та справила на неї надзвичайно негатив-

ний вплив. Однак світова спільнота, так само як і уряди окремих 

країн вжили оперативних заходів для покращення негативних 

показників ефективності, скориставшись іноваційними інстру-

ментами та проводячи політику підтримки галузі.   
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 і природокористуванняУ країни»  

 м.Рівне, Україна 

Світова пандемія вплинула абсолютно на всі сфери життя та 

діяльності людини. Вимушена самоізоляція, необхідність тримати 

соціальну дистанцію, карантинні обмеження у пересуванні через 

непрацюючий громадський транспорт - всі ці чинники спонукали 

замислитися над тим, як покращити простір таким чином, щоб 

мати якнайменше незручностей.  

Благоустрій - одна зі складових комфортності міст, одна з 

найголовніших тенденцій, характерних для українських міст. 

Боротьба за пішохідний простір, обмеження в користуванні 

транспортом показало, що наші міста не пристосовані для піших 

тривалих прогулянок або для комфортного пересування велоси-

педами, самокатами чи іншими видами мобільного транспорту. 

Тому міста мають ставати дедалі більш комфортнішими для 

пішоходів, вже зараз є певні зрушення в цьому напрямі, а панде-

мія в перспективі може підсилити цю тенденцію. 

Хідники обростають офіційними та неофіційними болар-

дами, стовпчиками, кашпо - півсфера.  

Тротуар звільняється від автомобілів, кіосків та вибухає 

літніми кафе, стільцями, столиками, лавами, парасольками тощо. 

Особливо це відчутно у центральних частинах міста та з часом 

дійде і до спальних мікрорайонів.  Ще одна тенденція, яка наразі 
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спостерігається - озеленення прилеглих територій. Містяни 

потерпають через погану якість повітря, тому озеленення має 

стати мейнстрімом (першошляхом) на найближчі роки, аби 

виправити ситуацію. Найважливішою тенденцією в умовах сучас-

них міст є озеленення прилеглих територій за рахунок зменшення 

площі покриття. Звісно, що завдяки озелененню різними метода-

ми ми робимо міста красивими та затишними. Проте, ще більш 

важлива мета - чисте повітря та здоров’я мешканців. Зелені 

рослини здатні в процесі своєї життєдіяльності виділяти кисень, 

чим забезпечують життя на нашій планеті вже понад 3,5 млрд 

років, захищають від вітру і пилу, приглушають міські шуми. 

Тому висадка дерева - це ще й екологічна та соціальна місія. 

 

   
Рис.1. Боларди, кашпо – півсфера. 

 

Характерні риси таких об'єктів - акцент на створення зручної 

системи пішохідних та велосипедних переміщень, використання 

природних, технологічних та якісних будівельних матеріалів, еле-

ментів та технологій, лаконічність формотворення, функціональ-

ність, інженерна доречність конструктивних та будівельних 

рішень. 

Розвинені країни вже давно визначилися з напрямком 

розвитку міст. Серед основних пріоритетів визначається еколо-

гічність, технологічність, інноваційність, людиноцентричність. 

Екологічність прослідковується в максимальній інтеграції в 

природу. Це має бути природний ландшафт у міському 

середовищі. В людини виникає відчуття, ніби вона є на природі, а 

насправді вийшла в місто. Це покращує емоційний стан, підвищує 
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настрій, розслаблює. Адже, в галасливому місті, де велика 

концентрація бетону і машин, людина швидше втомлюється. 

До цього ж тренду можна віднести збереження існуючої 

екосистеми. Не потрібно штучно добирати невибагливі види 

рослин, якщо вже є ті, які ростуть в даних конкретних умовах 

багато років, вони пристосовані до цих умов й добре в них почу-

ваються. Ще один тренд був зумовлений небезпеками сучасності. 

В деяких країнах, де висока вірогідність скоєння терористичних 

актів, застосовують спеціальні елементи благоустрою, що покли-

кані захищати містян. Наприклад, гігантські кашпо з ґрунтом, які 

мають завадити поширенню вибухової хвилі. Також в Європі 

прослідковується тренд на соціальний простір, який об'єднує, 

спонукає людей комунікувати між собою. 

Нових тенденцій додала пандемія, яка диктує нові правила у 

співвіснуванні в містах. Елементи благоустрою мають допома-

гати створювати приватні місця для відпочинку, сприяти дистан-

ціюванню. Для цього активно використовуються природні 

елементи. Наприклад, австрійські архітектори спроєктували парк 

для соціального дистанціювання, який має вигляд лабіринту - при 

проєктуванні застосовувався принцип паралельних маршрутів. 

Ще один тренд, який набрав обертів в світі, - ревіталізація 

промислових зон. Європейські країни демонструють вдалий 

приклад ревіталізації. Реанімовані території перетворюються в 

креативні простори, кампуси, технопарки або офісні будівлі. 

Наприклад, успішна компанія з ревіталізації старих залізничних 

шляхів, яка була проведена в Гейдельберзі - на їх місці з'явилися 

ресторани, дитячі сади і культурні центри. Або старі газометри у 

Відні, де успішно розмістили квартири, на середніх поверхах -  

офіси, на нижніх - розважальні заклади, а в цокольному 

приміщенні - шопінг-центри.  

Хоча в плані благоустрою Україна все ще повільно розвива-

ється. Також  є момент, який дещо ускладнює рух уперед - геогра-

фічне розташування України. Наша країна фізично знаходиться у 

зоні східноєвропейських та близькоазійських впливів. Переусві-

домлення різних практик є невід’ємною частиною нашого буття. 
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До прикладу можна взяти історію квартальної забудови у різних її 

куточках: абсолютно європейські периметральні квартали Львова, 

прохідні квартали центральної частини Києва часів Російської 

імперії та робочі квартали східної України, які були завезені 

європейськими колонізаторами та промисловцями. За своєю 

суттю це абсолютно різні моделі переусвідомлення європейської 

типології квартальної забудови. Або діаметрально протилежна 

дифузія сучасного висотного будівництва, яка просувається зі 

сходу на захід України, мутує, адаптується і накладається на 

забудову мікрорайонного планування. 
 

 
Рис.2. Благоустрій площі 

 

Все ж  орієнтир іде на західні практики, з застосовуванням 

європейського досвіду. Наприклад, набирає обертів тренд верти-

кального та дахового озеленення, який в деяких країнах вже 

закріплений на законодавчому рівні. Якщо ще років з 10 тому 

поодинокі зелені дахи можна було зустріти лише в проєктах пре-

міум-класу, то сьогодні вони впроваджуються в різних класах 

нерухомості. 

Останнім часом з’являються вдалі проєкти ревіталізації 

занедбаних промислових зон. Варто надихатися успішним 

європейським досвідом ревіталізації, адже завдяки цьому можна 

створити нові робочі місця, зони відпочинку та комерції.  
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Благоустрій можна розглядати як інвестицію в підвищення 

конкурентоспроможності об’єктів нерухомості. Адже, навіть 

найкращий житловий комплекс з усіма сучасними бізнес-

центрами, який за своїми характеристиками відповідає класу В 

або навіть А, але розташований в естетично непривабливому 

середовищі, некомфортному для людини, втрачає в ціні. 
 

 
Рис.3. Зона відпочинку в промисловій зоні (проєкт ревіталізації) 

 

Кожна криза спонукає до бурхливого розвитку. І ця криза 

також стане поштовхом до того, щоб шукати нові рішення. Архі-

тектори будуть шукати нові шляхи проєктування так, щоб 

забезпечити захищеність, не обмежуючи прозорість і відкритість. 

Які основні завдання потрібно вирішити місту, щоб воно стало 

комфортним для людей? Хто має брати участь в розробці 

стратегії міського планування? Чи доцільно залучення іноземних 

консультантів для вирішення цих завдань? Який зі світових 

прикладів планування міського простору можна було б взяти за 

основу для українських міст? Це запитання які сьогодні актуальні, 

та архітектори крок за кроком їх вирішують, втілюючи в життя 

свої ідеї. Це хороший привід подумати про організацію вироб-

ництва і життя таким чином, щоб оминати великих ланцюгів 

доставки продуктів і матеріалів, а виробляти все на місці і 

користуватися місцевими товарами і ресурсами. І це, звичайно, 

вплине на архітектуру. 
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Анотація: Надана динаміка змін вікового рівня лідерів жіночого 

одиночного фігурного катання на ковзанах – чемпіонів Європи, 

світу та Олімпійських ігор за останні 10-20 років. Показана 

сучасна тенденція подальшого «омолодження» спортивної дис-

ципліни фігурного катання на ковзанах. Сформована проблема 

невідповідності закономірностей розвитку вікової періодизації, 

принципів спортивної підготовки, змагальної діяльності та її 

реалізації в практиці фігурного катання. 

Ключові слова: Фігурне катання на ковзанах; вікова періодиза-

ція; тенденція «омолодження» спортивної дисципліни; вікова 

періодизація. 

Постановка проблеми.  Згідно даних основних положень 

теорії та методики спортивної підготовки існує тісний взаємо-
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зв’язок між віком та спортивним результатом [2]. З метою оптимі-

зації змагального процесу у багатьох видах спорту використову-

ється чітка періодизація змагальних груп на вікові категорії. 

Специфіка змагальної програми у фігурному катанні не 

передбачає розмежування на вікові категорії після 15 років. Цей 

вік дозволяє спортсмену брати участь у юніорських змаганнях, 

однак не виключає і перехід до дорослих. Практика фігурного 

катання показує, що більшість спортивних команд та спортсменів 

приймають рішення переходу в дорослу категорію, так як це дає 

відповідну  перевагу спортсмену відносно антропометричних 

характеристик та фізіологічних особливостей [4, 6].  

Мета дослідження – оптимізація планування тренувального 

процесу та змагальної діяльності висококваліфікованих спортсме-

нів у жіночому одиночному фігурному катанні на ковзанах з 

урахуванням сучасної тенденції зменшення вікового рівня 

переможців та закономірностей вікової періодизації. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз та узагальнення змін вікового рівня 

переможців змагань у жіночому одиночному фігурному катанні 

на ковзанах та їх взаємозв’язок з закономірностями вікової 

періодизації. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених в роботі 

завдань застосовувались наступні методи дослідження: теоре-

тичний аналіз і узагальнення наукової, науково-методичної та 

спеціальної літератури та досвіду тренерської практики, аналіз 

відеозаписів, протоколів змагань, педагогічне спостереження, 

педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Останні чотири  роки чемпіонами світу у жіночому одиноч-

ному катанні на ковзанах ставали юні спортсменки: 2016 - 2017 – 

Євгенія Медведєва (Росія), 16 і 17 років відповідно, 2018 – Кейт-

лін Осмонд ( Канада),  23 роки, 2019 – Аліна Загітова (Росія), 16 

років [3].   Таким чином, середній вік медалісток за останні 4 роки 

складає – 18 років. Звісно, що фігурне катання на ковзанах і особ-

ливо у жіночому одиночному катанні, як і художня гімнастика – 
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вид спорту  з ранньою спеціалізацію. Однак за  останні роки спос-

терігається  очевидне «омолодження», тобто зміщення віку 

чемпіонок в бік зменшення.  

Згідно теорії та методики спортивної підготовки, рання спе-

ціалізація є певною мірою раціональною відносно урахування  

сенситивних періодів розвитку рухових якостей. Так, значні тем-

пи приросту показників точного відтворення амплітуди рухів рук 

у дівчат спостерігаються у віці 4-7 років, найбільші темпи прирос-

ту координаційних здібностей у відбувається у віці 7 – 8 років [1]. 

Однак, у зв’язку з  раннім залученням до активної змагальної 

діяльності, функціональний стан організму спортсменок та їх пси-

хологічна підготовка не завжди відповідає рівню, що вимагається.   
 

 
Рис. 1. Динаміка віку чемпіонок світу у жіночому одиночному 

фігурному катанні на ковзанах в період 2009 – 2019 рр. 

 

Так, на рис. 1 показано динаміку зниження віку чемпіонок 

світу у період 2015-2017 роки. Володарці золотої медалі  чемпіон-

нату світу 2018  було 23 роки, а 2019 року – 17. Для більшого 

обґрунтування певної тенденції  необхідно  проаналізувати вік 

чемпіонок Європи за період останніх 10 років.  

На рис. 2 показано графік який демонструє стрімке зниження 

показників віку чемпіонок Європи починаючи з 2014 року. Дана 

тенденція характеризується ще й тим, що показником того, що 

спортсменки з меншими антропометричними показниками, 

зокрема – вагою тіла та зростом,  можуть мати  превагу у зв’язку 

кращою координацією [5].  
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На рис. 3 показано динаміку віку олімпійських чемпіонок яка 

має більш стабільну динаміку зниження, в порівнянні з перемож-

ницями чемпіонатів Європи та світу (рис. 1, 2 ). Однак, можна від-

мітити, що спортсменки, старші 21 року піднялися на вищу схо-

динку п’єдесталу лише раз – Сідзука Аракава, Японія, 26 років.  
 

 
Рис. 2. Динаміка віку чемпіонок Европи у жіночому одиночному 

фігурному катанні на ковзанах в період 2010 – 2020 рр. 
 

 
Рис. 3. Динаміка віку олімпійських чемпіонок у жіночому одиночному 

фігурному катанні на ковзанах в період 1992 – 2018 рр. 

 

Виходячи з аналізу віку чемпіонок трьох найбільш титулова-

них або престижних змагань у фігурному катанні, можна зробити 

висновок щодо оптимального та науково обґрунтованого   пері-

оду виходу спортсменок на світову арену та реального віку 
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досягнення найвищих результатів. Так, середній вік чемпіонок 

Європи – 20 років, чемпіонок світу 21 рік, а олімпійських 

чемпіонок – 19. Це свідчить про те, що фактично, у переможців 

чемпіонату Європи та світу, яким 20 - 21 рік, буде значно менше 

шансів здобути золоту медаль, аніж більш юній спортсменці.  

Так, більш того ,можна сказати що за всю історію фігурного 

катання лише декільком фігуристкам вдавалось стати 

володарками «Великого шолому». Термін «Великий шолом» у 

фігурному катанні неофіційно застосовують у разі здобуття пере-

моги  у всіх трьох найбільш престижних міжнародних змаганнях 

вищого рівня – чемпіонату Світу, фінал Гран – Прі, та чемпіонат 

Європи чи Чотирьох Континентів протягом одного сезону. Пере-

мога в Олімпійських іграх та доповнення золотих медалей у 

вищезгаданих  змаганнях дає звання «Кар’єра золотого шолому». 

До таких фігуристок належать: І. Слуцька, К. Костнер, Е. Тукта-

мишева, Е. Медведєва. Остання фігуристка зробила це двічі.  
 

 
Рис. 4. Динаміка віку переможців «Великого шолому» у жіночому 

одиночному фігурному катанні на ковзанах в період 2004 – 2017 рр. 
 

Як можна побачити на рис. 4 вік переможців «Великого 

шолому»  має схожу динаміку з рис. 2  – вік чемпіонок Європи та 

відображає зниження віку учасниць міжнародних змагань.  Так, 

виходячи з показників, середні значення потенційного віку 

чемпіонок коливаються в рамках 16 – 18 років. 
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можна зробити наступні висновки щодо динаміки показників віку 

чемпіонок з фігурного жіночого одиночного катання на ковзанах  

на міжнародній арені. Так, в усіх трьох найбільш престижних 

видах розглянутих змагань, а також володарок «Великого 

шолому» спостерігається виразне зниження віку починаючи з 

2011-2012 років. Це в повній мірі  свідчить про явну тенденцію 

«омолодження» спортивної дисципліни, та багато в чому  

позбавляє потенційних спортсменок старшого віку можливостей 

на виграш.  
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м. Черкаси, Україна 

Формування корпоративної культури покликане виконувати 

зовнішні та внутрішні функції. У зовнішньому середовищі її 

функції пов’язані із дотриманням закладами вищої освіти соціаль-

ної відповідальності, яка полягає у внесенні вкладу організації у 

добробут усього суспільства та забезпечення інтересів суспільст-

ва так само, як і власних. Внутрішні функції корпоративної куль-

тури полягають у забезпеченні здорового середовища в середені 

колективу. До основних внутрішні функцій корпоративної куль-

тури можна віднести [1]: 

1. Регламентуюча та регулююча, що полягає в створенні 

корпоративних норм і включає їх до внутрішніх нормативних 

положень на основі попередньої оцінки і проведення аналізу, а 

також для здійснення моніторингу дотримання цих положень 

працівниками. 

2. Змістовна, що передбачає участь культури у визначенні 

особистої соціальної місії. 

3. Оціночно-нормативна, на основі якої проводяться порів-

няння поведінки індивідуума з прийнятими нормами оцінки 

працівника  і відповідно визначають негативні та позитивні його 

дії, ставлення до організаційного розвитку (позитивне або нега-

тивне). 
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4. Креативна, що відповідає та створення і збереження 

духовних цінностей. 

5. Пізнавальна – отримання працівниками нових знань, 

участь у нових формах навчання і громадської роботи, здобуття 

соціального і духовного досвіду. 

6. Комунікаційна відповідає за взаєморозуміння членів 

організації та їх взаємодія через цінності, прийняті суспільством 

норми поведінки та інші елементи культури. 

Для формування ефективної корпоративної культури 

необхідно забезпечити гармонійне поєднання її основних 

складових, до яких  О.В. Красненко пропонує виділити наступні 

елементи корпоративної культури [2] : 

- місія, стратегія та головні завдання організації; 

- методи та засоби досягнення стратегічних цілей; 

- системи підпорядкування а стимулювання; 

- індивідуальні і групові критерії оцінки досягнень персо-

налу; 

- засоби комунікації та інформаційні системи; 

- засоби контролю і координації спільних дій. 

Відповідно до виділених елементів, процес формування 

корпоративної культури починається зі створення бачення, а 

потім – місії як соціально значимого статусу організації. Далі 

визначається її індивідуальність, ідентичність, і тільки тоді 

створюється корпоративна культура. 

Важливим є те, що формування корпоративної культури 

здійснюється з урахуванням основних принципів комунікації з 

метою зробити вищий навчальний заклад відомим та приваб-

ливим не лише серед потенційних абітурієнтів, але й у суспільстві 

в цілому. Отже, корпоративна культура є ефективною формою 

повідомлення, здатною створити у цільової аудиторії саме таке 

сприйняття, яке необхідно для досягнення конкретних цілей  

Таким чином, впровадження методів та інструментів форму-

вання корпоративної культури є об’єктивною потребою сьогоден-

ня у сфері вищої освіти. Результативність механізмів формування 

та державного забезпечення корпоративної культури у системі 
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вищої освіти визначається підвищенням рівня політичної, 

правової та організаційної культури суб’єктів надання освітніх 

послуг, їх відповідальністю перед майбутніми поколіннями. 
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Пандемія COVID-19 – це один із найбільших викликів для 

України та світу. Держави зазнали великих збитків у різних галу-

зях, а особливо в галузі авіації, яка завжди була одною із провідних 

галузей економіки. Світова цивільна авіація ризикує втратити при-

близно 118 мільярдів доларів, і ці не оптимістичні прогнози можуть 

призвести не тільки до економічної скрути, але і до банкрутства 

авіаперевізників. Криза, спричинена пандемією, стала найглибшою 

для авіації з часів Другої світової війни. І ще не відомо скільки буде 

тривати локдаун та обмеження в авіаційній сфері[1]. 
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Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) 

прогнозує, що в наступному році світова авіаційна галузь зазнає 

багатомільярдних збитків і почне відновлюватися не раніше кінця 

2021 року [2]. В ІАТА припускають, що лише в четвертому 

кварталі 2021 року можна говорити про відновлення 

прибутковості галузі: коли агресивне скорочення витрат в 

авіакомпаніях припиниться, країни почнуть активно відкривати 

кордони і потік пасажирів помітно зростатиме [3]. 

Якщо брати нашу державу, то в Україні, галузь авіації тільки 

почала активно розвиватися з впровадженням безвізового режиму 

з  і приносити прибутки,  а карантинні обмеження повертають цю 

сферу економіки у великий регрес. Українська авіація загалом 

відображає модель світової: від початку 2020 року вона зазнала 

падіння на 65 %, разом з усіма суміжними галузями, авіаційні 

підприємства постали перед безпрецедентними викликами. Через 

запровадження карантинних заходів та закриття державних 

кордонів, призупинення міжнародного та внутрішнього 

регулярного авіасполучення обсяги повітряного руху в Україні 

значно зменшилися [4, с.141]. 

Щоб пережити коронакризу, українські авіакомпанії змушені 

були вдатися до таких заходів як: скорочення авіаційного парку 

для того, щоб зекономити на обслуговуванні літаків, які 

простоюють; скорочення частини персоналу; переорієнтації з 

регулярних рейсів на евакуаційні та чартерні до країн, які 

продовжують приймати українських туристів; використання 

пасажирських літаків для термінових вантажних перевезень. 

Тобто, українські авіакомпанії намагаються адаптуватися до 

труднощів, попри це, вони потребують державної підтримки для 

уникнення повної стагнації. 

Безспірно, в українських реаліях подолання зазначеної 

кризової ситуації в авіаційній галузі неможливе без впровадження 

рішучих заходів із державного регулювання галузі. У зв’язку з 

цим для підтримання авіаційної галузі вважається за необхідне, 

перш за все, «затвердити державну цільову програму підтримки 

авіаційної галузі з метою мінімізації негативних наслідків кризи, 
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звільнити авіапідприємства від сплати податку на додану 

вартість, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-

альне страхування та податку на доходи фізичних осіб»[4, с.141], 

скасувати або зменшити акцизи на авіаційне пальне. Ефективним 

та дієвим механізмом може стати впровадження прямих, переду-

сім державних, інвестицій в галузь, надання прямої грошової 

підтримки з боку держави у вигляді довгострокової кредитної 

лінії, а також кредитних канікул на увесь час кризи. 

Загалом, без кредитів чи державної допомоги авіалініям і 

авіакомпаніям буде важко подолати кризу, спричинену пандемі-

єю. Під загрозою зникнення можуть опинитися невеликі перевіз-

ники, які ще не встигли закріпитися на ринку або обслуговують 

лише сезонні літні рейси. Значно менше криза торкнеться компа-

ній, які мають державну підтримку, або великих авіакомпаній, що 

мають можливість залучити значні додаткові кошти [5].  

Ряд експертів у сфері авіації говорять про необхідність 

часткової переорієнтації українських авіакомпаній на внутрішній 

туризм, зміну формату авіаперевезень: тобто відмову від переве-

зень водночас великої частини пасажирів і повного заповнення 

салону пасажирами. Генеральний директор IATA Александр де 

Жуньяк прогнозує, що авіалінії, які намагатимуться зберегти 

відстань між пасажирами за рахунок збереження вільного сидіння 

між ними, зможуть працювати, хоча і із мінімальним прибутком 

[6]. Згідно з аналізом  ІАТА, у випадку введення соціального 

дистанціювання на борту літаків і блокування продажу місць 

через одне, максимальне заповнення рейсів становитиме 62 %. У 

такому випадку лише 4 із 112 проаналізованих авіакомпаній 

отримуватимуть прибуток, інші літатимуть у збиток. Для отри-

мання хоча б мінімального прибутку перевізникам доведеться 

підняти ціни на 43-54% [8]. 

Одним із аспектів вирішення кризових проблем в галузі 

авіації, зумовлених світовою пандемією, може стати і підписання 

Україною Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС, яка 

лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, що певною мірою 
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може вплинути на збільшення кількості польотів та пасажирських 

перевезень до країн Європи. 

Отже, пандемія COVID-19 має серйозні наслідки для світової 

та української авіаційної галузі, а особливо  гостро вони пов’язані 

зі зниження рівня її прибутку, та мають досить не оптимістичний 

прогноз в розвитку даної галузі. Тому впровадження та реалізація 

вищезазначених заходів щодо мінімізації негативних наслідків 

коронакризи в галузі дало б змогу для її відновлення, 

функціонування та розвитку. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Полонський О.О.,  

магістрант кафедри маркетингу 

Національний університет водного  

господарства та природокористування,  

м. Рівне, Україна 

Система управління економічною безпекою є базою успіш-

ного функціонування і розвитку підприємств. В ринкових умовах 

забезпечення економічної безпеки організації безпосередньо 

визначається впровадженням нововведень у виробничий процес, 

що є ефективним засобом підвищення конкурентоспроможності, 

поліпшення якості продукції.  

Різноманіття термінів інноваційних можливостей підприєм-

ства викликане неоднозначним розумінням даного визначення 

фахівцями. Розглянути сутність терміну «інноваційний потенці-

ал» можна за допомогою його ключових складових. Термін 

«потенціал» утворюється від латинського слова «potentia», яке 

позначає силу, якусь можливість, існуючу в закритому вигляді і 

здатну організуватися при сприятливих і не сприятливих умовах. 

В теорії поняття «потенціал» утворює ключову величину потен-

ційної енергії в конкретній точці обставин. У широкому розумінні 

потенціал – це узагальнений взаємозв'язок ключових чинників, 

що знаходяться в наявності, які можуть бути використані в дійс-

ності для досягнення кінцевої мети і фінансового результату [1].  

Інновація –  показник наукової діяльності, представлений у 

вигляді нової продукції, впровадженої на ринок, результат іннова-

ційного технологічного процесу, який реалізується у господарсь-

кій діяльності. Таким чином, визначення «інноваційний потен-

ціал» можна уявити як затребувану здатність до відбиття певного 

порядку речей в інноваційну концепцію для задоволення існую-

чих потреб. При цьому використання інноваційного потенціалу 
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дає можливість переходу до конкретних дій, тобто до нового 

стану від традиційного.  

Інноваційний потенціал підприємств складається з унікаль-

них здібностей збільшувати такі складові як матеріальні та інвес-

тиційні, інформаційні, кадрові, що у свою чергу допоможе 

організації досягти нових стратегічних цілей. Слід зазначити, що 

не вся продукція, пропонована організаціями на існуючому рин-

ку, формує їх потенціал, а лише та, яка потенційно рентабельна. 

Продукція, створена на базі інноваційних технологій, відрізняєть-

ся високими якісними характеристиками і повинна користуватися 

попитом у кінцевих споживачів. При обґрунтуванні змісту інно-

ваційного потенціалу підприємств необхідно враховувати, що він 

пов'язаний з обов'язковим впровадженням у виробництво іннова-

ційних ідей і технологій.  

Характеристика змісту інноваційного потенціалу підприємств 

являє собою сукупність потенційно утворюючих компонентів, 

внутрішнього процесу, різних властивостей, ключових протиріч, 

тенденцій і взаємозв'язків, які формують конкурентоспроможність 

інноваційної продукції за звітний період часу при впливі різних 

умов. Нововведення є основою для підвищення конкурентоспро-

можності, що є визначальною умовою забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Термін економічна безпека підприємств 

має кілька рис, що відбивають у цілому безпеку як універсальну 

категорію біологічних, природних і суспільних підсистем[3].  

Потреба в безпеці, в захищеності від небажаних впливів 

зовнішніх руйнувань і внутрішніх перетворень в житті кожної 

людини, різних людей, включаючи організацію, і окремо держа-

ву, відносять до основних потреб. Згідно економічним перетво-

ренням рівень безпеки істотно зменшився, руйнівні наслідки 

відчули на собі як фізичні особи, так і юридичні. Під економіч-

ною безпекою підприємств розуміють певний стан підприємства, 

при якому існує ймовірність небажаного співвідношення (змен-

шення або збільшення) будь-яких його характеристик.  

Виділяють такі цілі економічної безпеки підприємств: запобі-

гання можливої шкоди його господарської діяльності; захист 
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інтелектуальних прав підприємств; захист і коректне використан-

ня матеріального, фінансового та інформаційного потенціалу; 

можлива мінімізація негативних наслідків у надзвичайно критич-

них ситуацій. Через необхідність досягнення ключових цілей при 

створенні економічної безпеки підприємств формуються важливі 

завдання, які вирішуються підсистемою забезпечення економіч-

ної безпеки : 

• моніторинг можливостей захищеності від внутрішніх і 

зовнішніх загроз навколишнього середовища;  

• визначення різних умов, що сприяють нанесенню шкоди 

іміджу підприємства, матеріальних, фінансових збитків, пору-

шення його сталого функціонування і зростання;  

• розробка структурованих управлінських рішень з питань 

стратегічної і тактичної стійкої економічної діяльності; 

• дослідження партнерів, контрагентів і конкурентів;  

• формування сприятливих умов для відшкодування 

збитків, зменшення негативних наслідків, що утворилися при 

порушенні економічної безпеки;  

• діагностика і прогнозування інформації, що характеризує 

стан підсистеми економічної безпеки, контроль за ефективним її 

функціонуванням[2]. 

Політика економічної безпеки являє собою систему поглядів, 

різних заходів, способів рішень, конкретних дій в області еконо-

мічної безпеки, які визначають умови для досягнення поставле-

них цілей бізнесу. Таким чином, реалізується політика безпеки 

організації яка повинна здійснювати господарську діяльність, 

випускати конкурентоспроможну продукцію, збільшувати ефек-

тивність виробництва, здійснювати коректну збутову діяльність, 

отримувати високий прибуток.  

Інноваційний потенціал повинен зіграти свою роль в підви-

щенні рівня ділової активності підприємства, що дозволить 

забезпечити йому такі привілеї, як доступність кредитних коштів 

та податкового кредиту, а також велику ймовірність укладання 

вигідних контрактів, що, безсумнівно, збільшить рівень еконо-

мічної безпеки організації.  
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Поява нової продукції, позитивно позначиться на збільшенні 

фінансової міцності організації за рахунок розширення сегментів 

ринку збуту і формування ділових зв'язків, що стане «страховим 

доробком», наявність якого є обов'язковим фактором економічної 

безпеки. Таким чином, інноваційна спрямованість організацій в 

даний час виступає ключовим інструментом стійкості та 

економічної безпеки.  
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Постановка проблеми дослідження. Однією з актуальних 

проблем, на вирішення яких спрямована теорія і практика 

сучасної дошкільної освіти є проблема комунікативного розвитку 

дитини старшого дошкільного віку. Сьогодні спостерігається 

надзвичайний суспільний інтерес до питань забезпечення цього 
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аспекту розвитку особистості з перших років її життя. На його 

важливості наголошується в державних освітніх стандартах.  

В Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні 

вказується на необхідності формування у дітей комунікативної 

компетенції, що являє собою застосування мовних і немовних 

засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-

побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації 

спілкування, ініціативність і стриманість у спілкуванні, культуру 

мовленнєвої комунікації. Комунікативна компетенція передбачає 

сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції [2, с. 20]. 

Комунікативна компетентність, як специфічна особистісна 

характеристика, належить до визначальних чинників соціалізації 

дитини, обумовлює розвиток її когнітивної та емоційної сфери, 

впливає на процес подальшого навчання в школі. 

Узагальнення численних наукових джерел та аналіз практики 

формування комунікативної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку засвідчує, що в процесі вирішення вказаної 

проблеми ключова роль належить спілкуванню дитини з іншими 

людьми – дорослими і однолітками, що розгортається навколо 

різних видів спільної діяльності. Важливе місце серед них посідає 

театралізована діяльність. 

Мета: теоретично проаналізувати роль театралізованої 

діяльності як засобу розвитку комунікативної компетентності 

дітей сташого дошкільного віку. 

Виклад основних результатів дослідження.  

Комунікативна компетентність дитини дошкільного віку – це 

здатність будувати спілкування за допомогою мови й охоплює 

дотеоретичні (практичні) знання мови (фонетики, лексики, грама-

тики), уміння формувати і формулювати думки в слові (побудова 

тексту), мовленнєву взаємодію з партнером (інтеракція) [4]. 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в 

Україні комунікативна компетенція передбачає: здатність вільно 

користуватися рідною мовою залежно від ситуації спілкуванні; 

розуміти і створювати власні висловлювання різних типів; стри-

маність у спілкування; застосування мовних і немовних засобів 
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виразності з метою комунікації; уміння орієнтуватись у конкрет-

них соціально-побутових ситуаціях спілкування, ініціативність 

спілкування, культура мовленнєвої комунікації. Комунікативна 

компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої 

компетенції. 

Особливості формування комунікативної компетентності у 

дітей дошкільного віку розкриваються в працях Н. Алексєєвої, 

А Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, К. Крутій, І. Луценко, О. Уша-

кової та інших вчених.  

Згідно висновків науковців у структурі комунікативної 

компетентності можна виокремити комунікативні знання, 

комунікативні уміння, комунікативні здібності [6, с.21]. За 

іншими даними, комунікативна компетентність включає в себе 

когнітивний, особистісний, ціннісно-смисловий, поведінковий 

компоненти. Отже комунікативну компетентність дитини слід 

розглядати як складне утворення, яке включає в себе ряд 

компонентів, на розвиток яких і повинна бути спрямована робота 

в закладах дошкільної освіти. 

На формування цієої компетентності можуть впливати як 

внутрішні, так і зовнішні фактори. Дуже важливим в процесі 

формування відповідних навичок та здібностей є дотримання 

певних педагогічних умов, до яких слід віднести організацію 

розвивального мовленнєвого середовища, застосування різних 

ігрових вправ та ситуацій, організацію спільної діяльності 

дошкільників та педагогічний вплив дорослих тощо. 

Серед всіх видів дитячої діяльності, які можуть бути вико-

ристані для розвитку комунікативної компетентності дітей 

особлива роль належить театралізованій діяльності. Н. Водолага 

зауважує, що «театралізована діяльність – це художня діяльність, 

що пов’язана зі сприйманням творів театрального мистецтва і від-

творенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, почуттів»[4]   

Театралізована діяльність виступає як специфічний вид 

дитячої активності, один із найулюбленіших видів творчості. Ще 

С. Русова переконливо довела природність «драматичного інстин-

кту дітей». Дошкільники щиро включаються у театралізовану 
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діяльність, стимульовані літературними, ігровими, особистісними 

мотивами. У дітей виникає потреба у грі, що з'являється під 

впливом літературного твору, а також потреба в самовираженні, 

спілкуванні, пізнанні себе через відтворення різних образів. У 

відвертому, щиросердому ставленні до художнього образу, 

втіленні його в різних формах театралізованої діяльності дошкіль-

ник проявляє рівень художньо-естетичного сприймання, мовлен-

нєвого розвитку, певні знання, вміння, навички, здобуті нею 

раніше в умовах спеціально організованого навчання. 

Як зауважують А. Богуш та Н. Гавриш, театралізована діяль-

ність – це вид художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників, 

пов’язаний зі сприйманням і відтворенням засобами театрального 

мистецтва художніх образів, навіяних літературними творами, 

складанням на цій основі власних сценаріїв і сюжетів[3]. Таке 

розуміння театралізованої діяльності підкреслює її взаємозв’язок 

з мовленнєвою діяльністю. На тлі театралізованої діяльності, у 

зв’язку з участю в ній відбувається значне підвищення рівня 

мовленнєвої активності дитини. Необхідність створювати 

сценарій, добирати атрибути та декорації, виконувати ролі тощо, 

спонукає дошкільника використовувати різноманітні мовні 

засоби, формує нові мовленнєві вміння. 

У роботі з дітьми дошкільного віку використовуються такі 

види театралізованої діяльності: сприймання театрального видо-

вища, що сприяє засвоєнню найкращих форм літературного 

мовлення; театралізована гра, спрямована на активізацію словни-

ка і зв'язного мовлення, сюжетоскладання; підготовка театральної 

вистави (репетиції, відпрацювання виразності мовлення). [7] 

Реалізувати таку діяльність можна в різних видах театралі зо-

ваних ігор – режисерських, ігор-драматизацій, інсценувань, 

імпровізацій та інших. Для проведення роботи з дітьми можуть 

бути використані різні види настільних та стендових театрів – 

театри іграшок, театри картинок, тіньовий, ляльковий, пальчи-

ковий театр та ін. 

Результати проведеного теоретичного аналізу дозволяють 

стверджувати, що для забезпечення позитивного впливу театралі-
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зованої діяльності на розвиток комунікативної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку необхідно дотримуватися ряду 

організаційно-педагогічних умов. Окреслимо їх: 

- комплексне використання різних видів театралізованої 

діяльності: підготовку та проведення театралізованих вистав, 

організація ігор-драматизацій тощо, а також різних видів театрів: 

ляльковий, настільний, бібабо, пальчиковий, театр іграшок, театр 

картинок тощо; 

- залучення до театралізованої діяльності всіх дітей групи; 

- врахування індивідуальних особливостей кожної дитини;  

- систематичне з навчання дітей різним видам театралі зова-

ної діяльності, діям з різними видами атрибутів; 

- цілеспрямоване навчання дітей особливостям акторської 

діяльності, розвиток акторських здібностей дітей до такої 

діяльності шляхом використання режисерських ігор, спеціально 

дібраних вправ; 

- забезпечення зв’язку театралізованої діяльності з іншими 

видами діяльності дітей в процесі різноманітних форм навчально-

виховної роботи через чітке планування відповідних заходів та 

занять; 

- залучення батьків до організації та проведення театралізо-

ваної діяльності дітей в закладі дошкільної освіти; 

- застосування прямих і непрямих методів педагогічного 

керівництва театралізованою діяльністю дітей; 

- створення позитивної психологічної атмосфери, ситуацій 

успіху в процесі організації театралізованої діяльності. 

Позитивний вплив театралізованої діяльності на розвиток 

комунікативної компетентності старших дошкільників забезпечу-

ється систематичністю та комплексністю названих організаційно-

педагогічних умов. 

Висновки. Отже під комунікативною компетентністю слід 

розуміти здатність дитини встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми та певну сукупність знань 

та навичок, які забезпечують ефективне спілкування з ними. 

Одним із ефективних засобів мовленнєвого розвитку дітей 
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дошкільного віку є театралізована діяльність. Це специфічний вид 

діяльності, пов'язаний зі сприймання творів театрального мис-

тецтва і подальшим відтворенням дітьми в ігровій формі набутих 

вражень, уявлень та почуттів дітей. Реалізувати потенціал 

театралізованої діяльності як засобу формування комунікативної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку дозволяє 

цілеспрямоване педагогічне керівництво нею та забезпечення 

комплексу відповідних організаційно-педагогічних умов. 
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Померанська Н. В.  
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Слов’янської філології та перекладу,  

 Маріупольський державний університет  

м. Маріуполь, Україна 

Сучасний урок – це продуктивний навчальній час, на якому 

учень демонструє раніше набуті знання при розборі нових тем, 

творів, знайомства з митцями. Використання сучасних методів 

викладання робить процес навчання активним, творчим, 

самостійним, розвиває мислення та мовлення учнів. 

Домінуючою формою роботи на уроках з літератури має 

бути діалог. Саме він надає учням більше можливостей для роз-

витку спілкування, активного слухання, висловлювання власних 

думок та переконань, він також дає вчителві чіткіше визначити 

рівень знань класу. «... історія літератури не тільки історія пись-

менників, а й історія читачів...» – так сучасний літературознавець 

О. Білецький сформулював концепцію діалогічності літератур-

ного творчого процесу. Сьогодні урок літератури потребує 

переосмислення першочерговості деяких прийомів та методів, 

видів викладацької діяльності. Саме тому все частіше перевага 

надається урізноманітненню інтерактивних форм роботи на уроці. 

Характерними ознаками притаманними інтерактивному 

навчанню можна вважати: 

● організацю виховного процесу, як рішення взаємо-

пов’язаних проблемних ситуацій; 

● групову роботу учнів та вчителя; 

● використання досвіду попередніх учасників навчального 

процесу; 

● відсутність чіткого рішення, відкритий фінал навчання; 

● співпрацю на різних рівнях (викладач – група учнів, 
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викладач – учень, учень – клас, учень – учень); 

● моментальній зворотній зв'язок та консультації вчителя 

учню; 

● емоційну відкритість; 

● діалог як провідну ланку навчання. 

Інтерактивне навчання потребує активних інноваційних 

методів, що в свою чергу формують культуру читача, розвивати 

його творчі здібності, навички до критичного мислення, аналізу 

та оцінки прочитаного, сприяють правильному формуванню 

особистості. На нашу думку, інтерактивне навчання реалізується 

за допомогою методів: конференції, рольова гра, моделювання 

ситуації, диспут, культурологічні практичні заняття. 

Практичні заняття добре розвивають нахил учнів до самос-

тійного здобування знань, виступів з усними повідомленнями 

перед аудиторією, дають змогу «вчитися самому і вчити інших». 

Основним джерелом знань на практичних заняттях є діяльність 

учнів. Вони обираються вчителем з метою поглиблення та 

узагальнення знань учнів, розвитку їх навичок з самостійного 

опрацювання матеріалу. Це потребує серйозної попередньої 

підготовки викладача та учнів. 

Література:  

1. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної 

літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М. Штейнбук. К.: 

Кондор, 2007. 313 с. 

2. Белецкий А.И. Об одной из очередных задач историко-

литературной науки: Изучение истории читателя / А.И. Белецкий 

// Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 25-41 

3. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. К.: 

Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com 



 

128 

______________________________________________________ 

УДК 338.24    Економічні науки 

 

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 
 

Почтарь А.О. 

аспірант кафедри економіки 

ПВНЗ Європейський університет 

м. Київ, Україна 

Розмір та структура оборотних засобів повинні відповідати 

потребам підприємства, які відображаються у бюджеті. Поточні 

активи повинні бути мінімальними, але достатніми для успішної 

та безперебійної роботи підприємства. Структура обігових коштів 

− це частка розподілу ресурсів між окремими елементами оборот-

них активів. Це відображає, зокрема, специфіку робочого циклу, а 

також, яку частину поточних активів фінансують за рахунок 

власних та довгострокових кредитів, а які − за рахунок запози-

чених, у тому числі короткострокових банківських позик. 

Сутність управління оборотними активами полягає у визна-

ченні достатнього рівня та раціональної структури оборотних акти-

вів та у визначенні розміру та структури джерел їх фінансування.  

 Управління оборотними активами є системою цілеспрямо-

вано організованої взаємодії між об’єктом і предметом управління 

через реалізацію управлінських функцій, використовуючи набір 

методів, інструменти та фінансово-економічні інструменти для 

дослідження та трансформації взаємопов'язані процеси форму-

вання та використання оборотних активів і джерела їх фінансуван-

ня за обсягами, складом, структурою з урахуванням дій щодо їх 

чисельних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища [1]. 

За результатами проведених досліджень можна виділити 

основні напрями створення ефективної системи управління 

оборотними активами підприємства: 

– прискорення обороту оборотних засобів за визначенням 

надлишкових запасів та їх усунення, оптимальний вибір поста-

чальників і покращення організації постачання; 
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– впровадження нових технологій та підвищення ефектив-

ності праці; раціональна організація продажів, формування та 

впровадження ефективної кредитної політики; 

– формування такого обсягу та структури запасів, які б 

забезпечували безперервність і стабільність виробничого процесу 

з мінімальними витратами на обслуговування; 

– оптимізація дебіторської заборгованості, розрахунків та 

визначення оптимального балансу коштів, складання бюджету 

поточних доходів та витрат; 

– використання раціональної політики для фінансування 

поточних активів. 

Всі ці питання можливо вирішити шляхом безперервного 

контролю за використанням оборотних активів. Якісний аналіз 

зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на величину й 

стан оборотних активів підприємства, дозволяє своєчасно вияв-

ляти приховані резерви в процесі управління оборотними 

активами, вживати заходів щодо їх використання, і в врешті, 

деталізувати через процес бюджетування вплив кожного фактора 

на конкретні фінансові показники. Необхідно приділяти особливу 

увагу організації джерел формування оборотних активів, при 

цьому слід вибирати джерело  фінансування  оборотних  активів  

з  оптимальним  співвідношенням  вартості   і ризику [2]. 
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Пристайко А.Ю. 

студент фізико-технічного факультету 

Когут І.Т. 

Доктор технічних наук, професор кафедри 
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Прикарпатського націлнального університету  
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м. Івано-Франківстк, Україна  

Нинішня економічна ситуацію на світовому паливному рин-

ку веде до того, що відбувається подорожчання експлуатації авто-

транспорту. Все це змушує власників таких транспортних засобів 

звертати пильну увагу їх оптимальний режим роботи, який в 

першу чергу залежить від грамотної діагностики його вузлів [1]. 

Економія паливно експлуатаційних ресурсів сучасного 

автомобіля безпосередньо залежить від оптимально вивірених 

параметрів роботи всіх вузлів і агрегатів автомобіля. Технічна 

діагностика, як правило, складається з теорії, методів і засобів 

визначення технічного стану об'єктів. Метою технічного 

діагностування є визначення технічного стану об'єктів. 

Метою - є огляд сучасних технологій діагностики автомобі-

ля. Огляд сканерів. Дослідження параметрів та характеристик 

розглянутих сканерів. Створення власного сканеру для діагности-

ки автомобіля. Визначення фінансових затрат на створення 

проекту. 

І. ADS інтерфейс для комп’ютерної діагностики авто  

Після проведення аналізу діагностичних сканерів, для різних 

авто було запропоновано схему ADS інтерфейсу. За допомогою 

цього інтерфейсу можливо у домашніх умовах проводити 

комп’ютерну діагностику автомобіля типу BMW. На рисунку 1 

представлено схемотехнічне моделювання цього пристрою 



 

131 

 
Рисунок 1. Схема ADS інтерфейсу. 

 

Для того, щоб зробити такий інтерфейс потрібні наступні 

деталі: 

COM-порт та роз'єм BMW на 20 виводів; 

 x 2n3904 NPN транзистор  

1 x 2n3906 PNP транзистор 

7x 2.2 кОм резистор 

2x 4.7 кОм резистор 

1x 47 кОм резистор 

2x 10 кОм резистор 

1x 20 кОм резистор 

1x 22 кОм резистор 

3x 1 кОм резистор 

Q1 2n3906 

Q2 2n3904 

Q3 2n3904 

Q4 2n3904 

Q5 2n3904 

Q6 2n3904 

Q7 2n3904 

Q8 2n3904 

Q9 2n3904 

R1 2k2 Ом 

R2 4k7 Ом 

R3 47k Ом 

R4 10k Ом 

R5 20k Ом 

R6 22k Ом 

R7 2k2 Ом 

R8 1k Ом 

R9 2k2 Ом 

R10 2k2 Ом 

R11 1k Ом 

R12 2k2 Ом 

R13 2k2 Ом 

R14 2k2 Ом 

R15 1k Ом 

R16 10k Ом 

R17 4k7 Ом 



 

132 

Як ми можемо бачити ця схема не дуже складна. Деталі не 

коштують дорого. макетна плата і корпус/транзистори/резистори 

будуть коштувати приблизно 150 гривень. Роз'єм BMW на 20 

виводів коштує 200 гривень. 

Сконструюваний ADS інтерфейс зображений на рисунку 2. 

 
Рисунок 2. Фізичний макет ADS інтерфейсу 

 

Переваги і недоліки такого сканеру. 

Переваги: 

- Недорога; 

- Компактна; 

- Можна зробити самому; 

- Дешева у ремонті. 

Недоліки: 

- Тільки видаляє видимість помилки а не усуває саму 

помилку; 

- Не може діагностику так, як дилерські сканери. 

Отже підсумовуючи все вище сказане можна сказати, що 

такий сканер непоганий, але як написано вище, він тільки видаляє 
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видимість помилки а не усуває саму помилку. Тому хоча поїздки 

в СТО не завжди радісні, але там ви позбудетесь самої проблеми, 

а не тільки заховаєте її. 

Література:  
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м. Черкаси, Україна 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується 

сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проника-

ють в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення 

інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний 

інформаційний простір. Освіта, інформація та спілкування скла-

дають основу розвитку, ініціативності і благополуччя людської 

особистості. Поряд з цим інформаційно-комунікаційні технології 
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(далі – ІКТ) мають величезний вплив практично на всі аспекти 

нашого життя. Прогрес цих технологій відкриває абсолютно нові 

перспективи досягнення більш високих рівнів розвитку 

цифрового суспільства. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

відіграє позитивну роль в сучасному навчанні. На сьогоднішній 

момент, інформаційно-комунікаційні технології можна вважати 

новітнім способом передачі знань, який відповідає якісно новому 

змісту навчання і розвитку студентів. Даний спосіб дозволяє 

більш ефективно шукати джерела інформації, виховуючи 

самостійність і відповідальність при отриманні нових знань. 

Посилення ролі ІКТ в життєдіяльності суспільства відобра-

жено й у міжнародних документах, таких як «Інчхонска 

декларація: Освіта 2030» ЮНЕСКО про загальну інклюзивну 

якісну освіту і справедливу якісну освіту, що передбачає 

навчання протягом усього життя» [1 ]. 

Дані документи підтверджують зростаючий вплив ІКТ на 

внутрішні і зовнішні соціальні процеси та актуалізують вищу 

школу на вдосконалення освітнього процесу на основі ефектив-

ного використання ІКТ за допомогою розвитку електронного 

інформаційно-освітнього середовища. 

Багато авторів використовують термін «інформаційні та 

комунікаційні технології (ІКТ)», під якими розуміють «широкий 

спектр цифрових технологій, що використовуються для створен-

ня, передачі та поширення інформації та надання послуг 

(комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, телефонні 

лінії, стільниковий зв'язок, електронна пошта, стільникові та 

супутникові технології, мережі бездротового і кабельного зв'язку, 

мультимедійні засоби , а також Інтернет) » [2 ]. 

З урахуванням технічної і програмної оснащеності навчаль-

них закладів, викладачі у своїй діяльності застосовують ІКТ не 

тільки для візуалізації навчальної інформації, контролю резуль-

татів навчання, обміну навчальної інформацією зі студентами в 

соціальних мережах і по електронній пошті. 

Незважаючи на всі плюси застосування ІКТ, існує ряд 
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проблем, які знижують темпи впровадження інформаційних 

технологій: 

- недостатній рівень освіти в інформаційній сфері; 

- творча пасивність; 

- недостатнє технічне оснащення аудиторій; 

- недостатня підготовленість викладачів в застосуванні ІКТ; 

- відсутність досвіду у викладанні з використанням інтерак-

тивних методів, із застосуванням ІКТ [3,с. 210].  

Для вирішення вищевказаних проблем необхідно створювати 

об'єднання викладачів з розробки методичних матеріалів щодо 

використання ІКТ в освіті, проводити курси з освоєння ІКТ, мате-

ріально заохочувати викладачів, які активно використовують 

інноваційні освітні технології, покращувати технічне оснащення 

аудиторій та своєчасно оновлювати відповідне програмне 

забезпечення. 

Література:  
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м. Вінниця, Україна 

На сучасному етапі економічного розвитку України харак-

терною рисою є зміна і переорієнтування бізнес-процесів з 

урахуванням швидких змін на ринку. З позиції ринкових взаємо-

відносин система управління діяльністю підприємств висуває 

нові вимоги до обліку як інформаційного джерела для прийняття 

управлінських рішень. 

Термін «облікова політика» увійшов у обіг з 1975 р. в якості 

вільного перекладу англійського словосполучення «accountig 

policies» («accountig policy») з часу прийняття МСБО 1 «Розкрит-

тя облікової політики», який видано Комітетом з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting 

Standards Committee – IASC) [7].  

На сьогодні поняття «облікова політика» МСБО 8 «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки» трактує, як конк-

ретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, засто-

совані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінан-

сової звітності. Відмінності вітчизняної і зарубіжної облікової 

політики обумовлені тим, що облікова політика у зарубіжній прак-

тиці виникла внаслідок усвідомлення необхідності централізова-

ного регулювання бухгалтерського обліку, через його загальносу-

пільне значення та можливості задовольняти потреби в інформації 

різних категорій користувачів. Водночас в Україні поява облікової 

політики – це результат процесу реформування бух галтерського 

обліку, орієнтиром якого обрані міжнародні стандарти [6]. На 

законодавчому рівні для облікової політики в Україні передбачена 
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роль регулюючого інструмента ведення обліку на підприємстві. 

Наукові дослідження з теорії бухгалтерського обліку, а також 

методології облікової політики здійснювали вітчизняні та зарубі-

жні науковці й практики, зокрема Р. А. Абрамов, М. Т. Білуха, 

Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, П.Є. Житний, Л. М. Кіндрацька, 

В. Б. Клевець, В. А. Кулик, М. В. Кужельний, Є. В. Мних, 

К. Р. Макконел, М. С. Пушкар, І.М. Сисоєва, В. Г. Швець, 

М. Т. Ширба й ін.[1; 3; 4; 5; 6: 7; 8; 9]. Незважаючи на цінність 

результатів їхніх праць, питання окремих положень із методики 

та організації облікової політики мають дискусійний характер, що 

й обумовило мету дослідження.  

Проф. Пушкар М. С. зазначає, що «облікова політика – це 

конституція підприємства, яка передбачає права і обов’язки 

системи обліку з приводу формування інформаційних ресурсів 

для менеджерів» [5, с. 10].  

У вітчизняних і зарубіжних законодавчих документах 

визначення облікової політики однозначне – для регламентації 

застосовуваних на підприємстві облікових правил. Вперше 

можливість використання підприємствами України облікової 

політики з’явилася відносно недавно, а саме у 1993 році, коли 

було введено в дію Положення про організацію бухгалтерського 

обліку і звітності.  

У 1999 році термін «облікова політика» був сформульований 

та законодавчо закріплений у Законі України «Про бухгалтерсь-

кий облік та фінансову звітність в Україні» [2].  

Бутинець Ф. Ф. відмічає, що облікова політика – це не просто 

сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов 

господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу вико-

ристовувати різні варіанти відображення фактів господарського 

життя. У широкому розумінні її можна визначити як управління 

обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку (ви-

бір підприємством конкретних методик ведення обліку) [1, с. 51].  

Аналізуючи публікації П. Житного, М. Пушкаря,  М. Щирби, 

можна звернути увагу на те, що облікову політику вони розгляд-

дають не просто як вибір форми ведення обліку, тобто у 



 

138 

спрощеному вигляді, вона стає методом управління обліковим 

процесом, а в більш широкому розумінні – одним із методів 

управління діяльністю суб'єкта господарювання [4, 5]. 

Сисоєва І.М. пропонує трактування облікової політики, як 

«моделі організації та методики ведення обліку й отримання 

інформації, що відповідає особливостям діяльності підприємства 

та інтересам його власників, на відміну від існуючих трактувань 

облікової політики, як сукупності способів, методів і процедур, 

які використовує підприємство для складання та подання фінан-

сової звітності» [6] 

 Таким чином, можна дійти висновку, що облікова політика – 

один з інструментів формування інформації, націленої на прий-

няття ефективних управлінських рішень. Повне та найбільш 

змістовніше трактування поняття «облікова політика», розуміння 

змісту облікової політики та виокремлення факторів, що вплива-

ють на її формування, дозволить домогтися максимально можли-

вих результатів діяльності підприємства: впливати на збір, 

систематизацію та узагальнення отриманих даних, на показники 

собівартості, фінансові результати, оптимальність оподаткування. 
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Актуальність: Механічна підтримка кровообігу, включаючи 

штучне серце (Total Artificial Heart (TAH)) та його більш 

розповсюджений аналог пристрою допоміжного лівого шлуночка 

(Left ventricular assis device (LVAD)), грає життєво важливу та 

розширяючу  роль у лікуванні пацієнтів з термінальною стадією 
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серцевої недостатності. У всьому світі розповсюдження серцевої 

недостатності збільшується. Global burden of disease study (1990-

2013) продемонструвало, що кількість летальних випадків від 

серцево – судинних захворювань збільшилось з старінням 

населення та складає приблизно одну третю усіх смертей. За 

останнє десятиліття у світі виконано приблизно від 4000 до 4500 

операцій на рік. На сьогодні в Україні було проведено 8 

імплантацій ТАН. Досягнення в області надійної механічної 

підтримки кровообігу, таким чином показали експоненціальній 

ріст використання.   

Матеріали та методи: аналіз наукових досліджень, аналіз 

медичних протоколів, аналіз літературних джерел. 

Результати: Основна роль ТАН полягає в пацієнтах вмираю-

чих від бівентрикулярної недостатності в якості рятувальної 

терапії для переходу до трансплантації серця. Хоча вважається, 

що «Золотий стандарт» для лікування СН в термінальній стадії  є 

трансплантація серця вона задовольняє лише невелику частину 

клінічних потреб. У 2013 році кількість імплантованих пристроїв 

(2744) перевищило кількість пересадок серця (2617) у Північній 

Америці. Приблизно 40% пацієнтів, які очікують на транспланта-

цію серця отримують механічну підтримку кровообігу. Існує 

група пацієнтів з вираженою бівентрикулярною дисфункцією або 

іншими вагомими структурними порушеннями котрі впливають 

на виникнення ускладнень після імплантації LVAD. ТАН є 

важливим терапевтичним варіантом для таких пацієнтів. В роз-

робці ТАН великий внесок зроблено В.Колфом та його учнями. В 

1957 році лікар Колфф та Тецузо Акуцу виконали свій перший 

успішний імплант ТАН собаці і він підтримував кровообіг на 

протязі 90хв. В 1985 році Коупленд успішно імплантував Jarvic 7 

ТАН в якості «моста» до трансплантації. Пристрій рекомендуєть-

ся пацієнтам, котрі мають право на трансплантацію з симптомами 

IVкласа Нью-Йоркської асоціації кардіологів з відповідним розмі-

ром грудної клітини та у котрих є гемодинамічна недостатність 

потребуюча кардіоактивних препаратів або механічна підтримка.  
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Для виявлення кандидатів до операції був розроблений ряд 

показників ризику:  

Drakos et al. Система підрахунку балів включає в себе 6 

категорій: призначення терапії в якості показання приладу, 

використання внутрішньоаортального балонного насоса, 

підвищений опір легеневих судин, залежність від інотропов, 

ожиріння і використання інгібітора АПФ або АРБ. Більш високі 

бали відповідають більш високим показникам дисфункції ПШ і 

більш високої смертності після операції. 

 Інша система оцінки, яка не використовує прямі гемо дина-

мічні вимірювання, включає вимоги до вазопрессорів, підвищену 

Аст, підвищений білірубін і підвищений креатинін для 

прогнозування дисфункції ПШ. TAH також показаний у пацієнтів 

з термінальною стадією серцевої недостатності з анатомічними 

або іншими клінічними станами. 

На сьогоднішній день не було контрольного дослідження, що 

порівнює ефективність TAH з LVAD. Одне ретроспективне 

дослідження, опубліковане в 2001 році, порівнювало TAH 

CardioWest з LVAD Novacor і Thoratec; пацієнти були ефективно 

поєднані з трансплантацією зі швидкістю 75%, 57%, 38% відпо-

відно. Інсульти реєструвалися з частотою 0,03 події на пацієнта в 

місяць в CardioWest, 0,28 події на пацієнта в місяць в Novacor 

LVAD і 0,08 події на пацієнта в місяць в Thoratec LVAD. Автори 

прийшли до висновку, що CardioWest слід вважати першою 

лінією у нестабільних пацієнтів, які відповідали параметрам 

розміру пристрою. 

Висновки: TAH є важливим і ефективним втручанням для 

пацієнтів, які помирають від бівентрикулярної серцевої недостат-

ності. У міру розвитку технологій з появою драйвера свободи 

пацієнтам, які отримали TAH, надається більша мобільність і 

краща якість життя. 
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Фальсифікація та розповсюдження недоброякісних лікарсь-

ких засобів є поширеним явищем як в Україні, так і в інших 

країнах світу. Відповідно питання боротьби з даним злочином є 

актуальним для всього світового співтовариства. Особливо 

важливого значення ця проблема набула на сучасному розвитку 

науки, оскільки якість підробок значно зросла і досить часто їх 

майже неможливо відрізнити від оригіналу. Також, варто зазначи-

ти, що за останні роки ситуація ускладнилася активним застосу-

ванням суб’єктами цих злочинів засобів широкого поширення 

фальсифікованих лікарських препаратів, зокрема через мережу 

Інтернет. 

 Також варто зазначити, що кожного року зростає тенденція 

щодо збільшення кількості фальсифікованих лікарських засобів. 

Так, у  розвинених країнах відсоток фальсифікату становить 

близько 10%, а в країнах третього світу – половину всіх 

лікарських засобів. В Україні, за різними даними, продається до  

50% підроблених ліків. Фальсифіковані ліки несуть високу 

загрозу життю та  здоров’ю громадян України, особливо якщо 

врахувати, що  за  даними ВООЗ, найбільша кількість підробок  – 

42 % – це антибіотики, та 18% – психотропні речовини[1]. 

Актуальність даної теми зумовлюється ще одним фактором – 

лікарські засоби  є товарами широкого вжитку, оскільки на 

сьогодні жодна хвороба не обходиться без медичного втручання. 

Відповідно недоброякісні, фальсифіковані лікарські засоби 

завдають шкоди здоров'ю та життю людини. Однак окрім цього, 
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шкода завдається державному бюджету та легальним виробникам 

фармацевтичних засобів. 

Серед науковців, які досліджували проблему фальсифікації 

лікарських засобів, та зробили значний внесок у розробку 

питання щодо запровадження кримінальної відповідальності за 

фальсифікацію лікарських засобів можна виділити: А.  І.  Гризо-

дуб, А.  Д.  Захараш, К.  Л.  Косяченко, С. О. Лебідь, В. Т. Мазеїн, 

С. В. Максимов, В.  М.  Пашков, І.  Б.  Рязанцева, С.  В.  Сур, 

В. В. Стеців, А. Ю. Терехов, Е. А. Ушкалова, В. В. Фісюн та ін. 

Метою цієї статті є визначення поняття фальсифікованих 

засобів та розкриття кримінально-правової характеристики 

фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих 

лікарських засобів, встановлення суб’єктивних та об’єктивних 

ознак даного кримінального правопорушення. 

08 вересня 2011 року Законом України № 3718-VI «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фальсифікації лікарських засобів» було доповнено 

Закон України «Про лікарські засоби» визначенням 

фальсифікованого лікарського засобу, а також внесено статтю 

321-1 до Кримінального кодексу України, яка встановлює 

кримінальну відповідальність за виготовлення, придбання, 

перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут 

завідомо фальсифікованих лікарських засобів. 

Основним елементом правової характеристики будь-якого 

кримінального правопорушення є склад даного кримінального 

правопорушення, який встановлений Кримінальним кодексом 

України. Тобто для здійснення кримінально-правової характерис-

тики потрібно встановити об’єктивні (об’єкт, об’єктивна сторона) 

та суб’єктивні (суб’єкт і суб’єктивна сторона) ознаки. 

У науковій літературі об’єктом кримінального правопору-

шення називають те, на що посягає злочин і завдає шкоди або 

створює загрозу її заподіяння. Об'єкт прийнято поділяти об’єкт на 

загальний, родовий та безпосередній. Відповідно загальним 

об’єктом є вся сукупність суспільних  відносин охоронюваних 

кримінальним правом. Зауважимо, що кримінальне правопору-
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шення, передбачене статтею 321-1 Кримінального кодексу 

України, передбачене розділом XIII «Злочини у  сфері обігу нар-

котичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів або  

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення» особливої 

частини Кримінального кодексу України. Тому родовим об’єктом 

даного злочину є  врегульовані законом суспільні відносини щодо 

охорони здоров’я людей. Безпосереднім об’єктом даного кримі-

нального правопорушення є суспільні відносини щодо обігу 

лікарських засобів, в порядку встановленому законодавством з  

метою забезпечення охорони здоров’я людей. Поряд з основним 

об’єктом даного кримінального правопорушення можна виділити 

і додатковий: життя і здоров'я людини, репутація виробника, 

тощо[2]. 

При визначенні та дослідженні об’єктивних ознак фальси-

фікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських 

засобів варто проаналізувати і предмет цього кримінального 

правопорушення. У даному випадку предметом злочину виступа-

тимуть фальсифіковані лікарські засоби – лікарські засоби, які 

умисно промарковані неідентично (невідповідно) відомостям 

(одній або декільком з них) про лікарські засоби з відповідною 

назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів 

України, а так само лікарські засоби, умисно підроблені у інший 

спосіб, і не відповідають відомостям (одній або декільком з них), 

у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, 

що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України[3]. 

Ще одним елементом складу даного кримінального правопо-

рушення виступає об’єктивна сторона. Об’єктивна сторона 

фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих 

лікарських засобів чітко приписана в диспозиції статті. Зокрема, 

передбачаються вичерпний перелік альтернативних дій: 

1) виготовлення фальсифікованих лікарських засобів – 

процес їх одержання з відповідної вихідної сировини будь-яким 

способом, у будь-якому вигляді (порошку, рідини, суміші тощо), 

приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів або 

хімічного синтезу (реакції) з порушенням установленої проце-
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дури, певних стандартів, установлених Державною Фармакопеєю 

України, Державною службою з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками, технологічним регламентом та іншими 

стандартами. 

2) придбання фальсифікованих лікарських засобів – купівля, 

бартер чи обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за 

виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати 

боргу, привласнення знайденого, отримання в якості доручення, 

консигнації, зберігання тощо. 

3) перевезення фальсифікованих лікарських засобів – 

умисне переміщенні їх будь-яким видом транспорту в межах 

території України. 

4) пересилання фальсифікованих лікарських засобів – це 

переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, 

багажем, посильним або в інший спосіб з одного місця в інше в 

межах території України. 

5) зберігання фальсифікованих лікарських засобів – будь-які 

умисні дії, пов’язані з фактичним перебуванням фальсифікованих 

лікарських засобів у володінні винної особи (вона може тримати 

їх при собі, у будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому 

місці). 

6) збут фальсифікованих лікарських засобів – будь-які 

оплатні чи безоплатні форми їх реалізації: продаж, поставка, 

дарування, міна, бартер, обмін, сплата боргу, позика, доручення, 

консигнації, передача на зберігання тощо. Для настання 

відповідальності за збут таких засобів достатньо факту збуту хоча 

б одного засобу хоча б одній особі[4]. 

Варто зазначити, що фальсифікація лікарських засобів та обіг 

фальсифікованих лікарських вважається закінченим криміналь-

ним правопорушенням з моменту вчинення будь-якої альтерна-

тивної дій, визначеної диспозицією статті. Однак якщо говорити 

про кваліфіковані види даного кримінального правопорушення, 

тобто частину 2 і 3 статті 321-1 Кримінального кодексу України, 

то в цьому випадку кримінальне правопорушення буде вважатися 

закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків: 
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тривалий розлад здоров'я особи, смерть особи або інші тяжкі 

наслідки. Важливим є те, що між діянням та наслідками обов-

’язково повинен бути і причинно-наслідковий зв'язок. Відповідно 

дане кримінальне правопорушення є правопорушенням з 

формально-матеріальним складом. 

Наступним важливим елементом є суб’єкт кримінального 

правопорушення. Суб’єктом злочину передбаченого статтею 321-

1 Кримінального кодексу України є осудна фізична особа, яка 

досягла шістнадцятирічного віку. В деяких випадках, мова може 

йти про  спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення, 

наприклад спеціальним суб’єктом цього злочину може бути 

працівник аптеки чи  іншого закладу охорони здоров’я, який 

реалізує завідомо фальсифіковані лікарські засоби, або  керівник 

фірми-постачальника лікарських засобів, який умисно закуповує 

фальсифіковані лікарські засоби чи зберігає їх тощо. 

І останньою складовою складу кримінального правопору-

шення виступає суб’єктивна сторона, тобто внутрішнє психічне 

ставлення особи до вчиненого нею діяння. В даному злочині 

суб’єктивна сторона характеризується виключно прямим умис-

лом та наявністю спеціальної мети – збуту при виготовленні, 

придбанні, перевезенні чи пересиланні фальсифікованих лікарсь-

ких засобів. 

Важливою особливістю вказаної статті є  передбачення 

можливості звільнення особи від  кримінальної відповідальності 

за вчинення злочинного діяння, передбаченого ст. 321-1 КК 

України, у випадку добровільної здачі такою особою фальсифіко-

ваних лікарських засобів, за  умови, що  вона вкаже джерело їх  

придбання або сприятиме розкриттю злочинів, що регламенту-

ються згаданою статтею. 

Отже, аналіз статті 321-1 Кримінального кодексу України 

показав, що об’єктом даного правопорушення є суспільні відно-

сини щодо обігу лікарських засобів, в порядку встановленому 

законодавством з  метою забезпечення охорони здоров’я людей. 

Вчиняється воно шляхом вчинення дій, визначених в диспозиції 

статті, а кваліфіковані види передбачають настання несприят-
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ливих наслідків. Відповідно це кримінальне правопорушення є 

правопорушенням із формально-матеріальним складом. Також 

воно є предметним і предметом виступають фальсифіковані 

лікарські засоби. Суб’єкт може бути як загальний так і 

спеціальний. А суб’єктивна сторона виражається умислом особи, 

та метою збуту фальсифікованих лікарських засобів. 
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Податковий контроль є важливим елементом функціону-

вання податкової системи, від якого залежить розмір надходжень 

до бюджетів усіх рівнів. Із огляду на  забезпечення фінансових 
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державних потреб система податкового контролю в Україні 

ґрунтується на засадах формування максимально зручних і необ-

тяжливих умов оподаткування господарської діяльності, зокрема 

завдяки подоланню нерівномірного розподілу поддаткового 

тягаря на економічних суб’єктів, впорядкування системи плану-

вання, організації та здійснення податкових перевірок, викорис-

тання сучасних аналітичного інструментарію їх здійснення, що 

дозволяють визначати приховану базу оподаткування та запобігти 

незаконній мінімізації податкових платежів, тому оцінка його 

ефективності є актуальною темою для дослідження [1]. 

Податкові перевірки є основним інструментом податкового 

контролю. Згідно із даними ДПС України у 2019 році донара-

ховано до бюджету 31,20 млрд. грн (рис 1). 

 

 
Рис 1. Динаміка результатів податкових перевірок органів ДПС України 

протягом 2017- 2019 років (млрд.. грн) 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Реальний вклад ДПС України стосовно надходжень від 

податкових платежів до державної казни становив у 2019 році 5,6 

млрд. грн (здійснено забезпечення надходжень в сумі 3.0 млрд. 

грн, знижено від’ємне значення податкового об’єкта податком на 

прибуток на 11,5 млрд. грн, що випередило несплату даного 

податку у майбутньому на 2 млрд. грн, знижено залишки від’єм-

ного значення ПДВ, який  після бюджетного відшкодування 

включається до складу податкового кредиту в слідуючому періоді 

на 0,6 млрд. грн). 

В 2019 році знижено рівень податкового навантаження на 

платників завдяки зниженню податкових перевірочних заходів, 
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зокрема: протягом 3 років в 4 рази  знижено  кількість візитів до 

платників для документального підтвердження виявлених ризиків 

(рис 2). 
 

 
Рис 2. Динаміка проведення податкових перевірок (документальних та 

зустрічних) у 2017 – 2019 роках (шт.) 

Джерело: складено автором на основі [2] 
 

Як бачимо, динаміка податкових перевірок у звітному 

періоді зменшилась на 9972 штук чи на 32%. 

У 2019 році посадовими особами податкових органів було 

проведено 4328 планових податкових перевірок платників подат-

ків,10912 позапланових перевірок та 5872 зустрічних звірок (рис 3). 
 

 
Рис 3. Динаміка здійснення податкових перевірок за їхніми видами у  

2018 – 2019 роках (шт.) 

Джерело: складено автором на основі [2] 
 

На протязі 2019 року забезпечено перегляд системи ризиків, 

відповідно до яких суб’єкти господарської діяльності включають-

ся до плану-графіка. Акценти у плановій роботі в даному році 
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було зроблено на великих платників (здійснено перевірку 15%) із 

середніх лише 2,5 %, а малих лише 0,3% (рис 4). 
 

 
Рис 4. Охоплення платників податків податковими перевірками у 2019 

році (шт.) 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

У 2019 році у плановому порядку охоплено найбільші 

ризики в діяльності 4,3 тис. платників податкових платежів із 

загальною сумою дохідності -  1 257,8 млрд грн. 

Отже, здійснена нами оцінка ефективності податкового 

контролю в Україні, що незважаючи на зменшення кількості 

податкових перевірок протягом 2017 – 2019 років, нині у нашій 

державі в підприємницькому середовищі ще не досягнуто 

високого рівня дисципліни щодо правильності нарахування, 

повноти і своєчасності сплати податкових платежів, про що 

засвідчують численні суми штрафних санкцій. Виходячи із цього, 

вважаємо, що в подальшому потрібно знімати мораторій на 

проведення заходів податкового контролю, що на наше 

переконання призведе до зниження кількості податкових 

правопорушень суб’єктами господарювання. 
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Для стабільності сучасної держави важливу роль відіграє стан 

її економічної безпеки, під якою розуміють такий стан економіки й 

інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист 

національних інтересів, соціальний напрямок розвитку країни в 

цілому, достатній оборонний потенціал навіть за найбільш неспри-

ятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів [1]. Най-

важливішою складовою економічної системи України є податки. 

Підвищення їх ролі та значення під час формування дохідної 

частини державного бюджету країни в період переходу до ринко-

вої економіки зумовило необхідність виокремлення з державного 

фінансового контролю самостійного виду контролю – податкового 

контролю, який пов’язаний із перевіркою законності та правиль-

ності формування платниками податків податкової бази, нараху-

вання, та повного і своєчасного перерахування податків до 

бюджетної системи країни – податкового контролю. 

Питання податкового контролю окреслені у працях таких 

науковців як: О.М. Бандурка, З.Б. Живко, О.Г. Данільян, В.І. Мун-

тіян, О.І. Барановський, В.М. Попович, А.Й.Реверчук,Я. Й. Малик. 

Натомість, методи податкового контролю досліджували: Е. В. По-

ролло, О. А. Ногіна, В. П. Хомутенко та інші. 

При здійсненні будь-якого процесу слід використовувати 

набір методів досягнення поставлених цілей. Метод – це 

сукупність прийомів та операцій практичного і теоретичного 
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освоєння дійсності. Розглянемо у таблиці 1, як науковці тракту-

ють поняття методу (методів) податкового контролю: 
 

Таблиця 1 

Трактування поняття методу (методів) податкового контролю різними 

науковцями [2] 
Науковець Поняття 

Поролло Е. В. пропонує визначати методи податкового контролю як 

прийоми, способи або засоби його здійснення 

Ногіної О. А метод податкового контролю – це сукупність прийомів, 

які використовуються уповноваженими органами для 

встановлення об’єктивних даних про повноту та 

своєчасність сплати податків і  зборів, а також про 

виконання покладених на осіб інших податкових 

зобов’язань 

Хмільовська К. В. під методами податкового контролю розуміє сукупність 

прийомів, які дають можливість комплексно 

досліджувати достовірність встановлення об’єкта 

оподаткування і розрахунків податків та інших 

податкових платежів 

Хомутенко В. П. метод податкового контролю є сукупністю специфічних 

принципів, напрямків, способів і прийомів у процесі 

визначення законності, достовірності податкової 

звітності та повноти, правильності і своєчасності сплати 

податків та обов’язкових платежів до бюджету, на 

основі дослідження фактичного стану об’єкта контролю 

 

Питання про визначення методів і форм податкового 

контролю та їх співвідношення залишається на сьогодні доволі 

дискусійними. Окремі методи відносять до форм податкового 

контролю, а іноді – до способів його здійснення, що суттєво 

ускладнює дослідження податкового контролю та гальмує 

нормотворчий процес. Для усунення термінологічної плутанини 

та помилкового ототожнення форм, методів і способів здійснення 

податкового контролю та задля уникнення непорозумінь і конф-

ліктів при його здійсненні слід чітко розмежувати використання 

зазначених термінів. Про таке розмежування, хоч і фрагментарно, 

говорить і О. Яковенко [3]. Частково поділяючи його погляди, 

формою податкового контролю ми вважаємо вираження 

практичної реалізації контрольної діяльності уповноважених 

органів у процесі її здійснення. Методи податкового контролю – 
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це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких 

контролюючими органами визначаються шляхи дотримання 

податкового законодавства, розв’язання проблем ухиляння від 

оподаткування та забезпечення реалізації податкової політики 

держави загалом [4]. 

Отже, податковий контроль відіграє важливу роль у для 

держави, а його удосконалення є пріоритетним для України уна 

сьогоднішній день. Питання пов’язані із трактуванням методів 

податкового контролю потребують подальшого вивчення і 

формування єдиного наукового підходу. 
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ДІЛІДЖЕНС) ТА АУДИТ. ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ 
 

Руденко Наталя Михайлівна, 
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к. держ. упр., доцент кафедри податкової політики 

Університет державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

Поняття «фінансова експертиза» та «аудит» на перший 

погляд ідентичні. Аудит фінансової звітності - аудиторська 

послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності 

юридичної особи або представництва іноземного суб'єкта госпо-

дарювання, або іншого суб'єкта, який подає фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 

аспектах вимогам національних положень (стандартів) бух гал-

терського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності 

або іншим вимогам[1]. Натомість, фінансова експертиза - Due 

Diligence або дью-ділідженс (від англ. due diligence - належна 

сумлінність) - це процедура формування об'єктивного уявлення 

про об'єкт інвестування, що включає в себе вивчення інвестицій-

них ризиків, незалежну оцінку об'єкта інвестування, всебічне 

дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її 

фінансового стану і положення на ринку [2]. 

В порівнянні з аудитом, фінансова експертиза охоплює 

більше областей діяльності організації та має спрямованість на 

глибоке вивчення фінансових питань. 
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Кожен інвестор має на меті примножування своїх доходів. 

Тому перед тим, як вкладати свої кошти в компанію, він повинен 

все про неї дізнатись. Насамперед, детально вивчити питання 

інвестиційних ризиків, вивчити питання стосовно законності 

діяльності установи та чи є ця компанія комерційно вигідною. 

Аудит найчастіше показує лише фактичний стан речей і є 

одним із інструментів для проведення фінансової експертизи. 

У свою чергу фінансова експертиза має виявити всі ризики, 

які несе за собою інвестування в компанію. У звітах due diligence 

фахівці розглядають ключові рушійні сили ринку, стратегію 

продажів, відношення з клієнтами та їх відтік, а також намага-

ються зрозуміти, чи є сталими фінансові тенденції.[3] 

На сьогоднішній день, існує безліч показників оцінки діяль-

ності компанії. Деякі з них є загальноприйнятими не тільки в 

нашій країні, але і в усьому світі загалом. До таких можна зараху-

вати EBITDA. Розшифровується термін як Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization. Якщо перекласти дослівно, 

то це прибуток до сплати відсотків по кредитах, податків і 

амортизаційних відрахувань. Тобто оцінюється здатність компанії 

заробляти незалежно від наявності у неї заборгованості перед 

кредиторами, державою і використовуваного методу амортизації. 

Визначається безпосередньо прибутковість основної діяльності, 

що дозволяє аналізувати її "неупереджено"[4]. У стандартних 

аудиторських звітах показник EBITDA не відображають. 

Незважаючи на те що завдяки застосуванню цього показника 

бізнес часто виглядає сильніше, ніж "говорить" його реальний 

грошовий потік, багато аналітиків сьогодні приділяють йому на-

багато більше уваги. Це, втім, виправдано. Адже саме на основі 

EBITDA можна оцінити здатність компанії обслуговувати свої 

зобов'язання і реінвестувати кошти для майбутнього розвитку 

бізнесу. 

Отже, інвесторів більше цікавить можливість компанії 

підтримувати та збільшувати прибутковість у майбутньому. Саме 

тому фінансова експертиза-due diligence буде більш доречною, 

тому що охоплює також фінансові прогнози і допущення, а також 
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дає їм оцінку. Головне, що слід пам’ятати: власне інвестор є 

головною фігурою, що визначає, на які аспекти діяльності 

компанії при процедурі дью ділідженс слід зробити наголос. Коли 

під час аудиту перевіряються лише минулі фінансові звіти. 

Фінансова або бухгалтерська експертиза направлена на те, 

щоб надати потенційним інвесторам всеохоплююче уявлення про 

сталі доходи компанії, тенденції у продажах, операційні витрати, 

потребу в капіталі, прогнози керівництва, ключові інформаційні 

та кадрові системи [3]. 

Аудит підтверджує, що керівництво надало правдиву та 

об’єктивну інформацію про фінансові результати та стан компанії 

у відповідності до чітко визначених правил і процедур. Але він 

виступає доповненням, а не заміною фінансового дослідження 

об’єкту інвестування. Cлід пам’ятати, що якісна перевірка 

бізнесу, слугує можливістю для її власника, зберегти кошти та 

оцінити і спрогнозувати ризики заради майбутнього компанії. 
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КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Савченко В.А., 
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та культури здоровя 

Дніпровська академія неперервної освіти 

м. Дніпро, Україна 

Сучасне суспільство вимагає інноваційних підходів до курсів 

підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, тому 

важливо приділяти увагу навчальному процесу, курсової 

перепідготовки кадрів з фізичної культури і спорту, яка повинна 

бути направлена на випереджаючу підготовку з урахуванням 

реалізації реформування загальноосвітньої школи і впроваджен-

ням інноваційних технологій навчання. 

Огляд наукових джерел щодо питання створення ефективної 

системи підвищення кваліфікації вчителів, свідчить, що проблема 

навчання вчителів за інноваційними технологіями навчання ще не 

знайшла достатнього висвітлення у науково-педагогічній літера-

турі. Потребує наукового аналізу питання забезпечення якості 

системи підвищення фахової кваліфікації вчителів, їхнього 

професійного розвитку в процесі підвищення кваліфікації, а 

також обґрунтування та експериментальна перевірка сутнісних 

характеристик моделі системного професійного розвитку вчите-

лів як передумови її впровадження у процес підвищення фахової 

кваліфікації, забезпечення відповідного рівня якості системи 

підвищення професійної кваліфікації вчителів, формування 

креативних рис особистості. 

Аналіз організації навчального процесу в системі підвищен-

ня кваліфікації свідчить про необхідність модернізації навчаль-

ного процесу на основі застосування інноваційних технологій 

підготовки вчителя, що буде сприяти появі фахівця нової 

формації. У результаті виникає суперечність між знаннями і 
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навичками та необхідністю вдосконалення системи підвищення 

кваліфікації вчителів фізичної культури на основі використання 

інноваційних технологій.  

Ряд вчених [1, 2, 3, 4, 5] звертають увагу на вдосконалення 

системи неперервної педагогічної освіти і стверджують, що 

ефективність підвищується, якщо:  

– вдосконалюється організаційна структура педагогічного 

управління, яка забезпечує координацію та взаємодію адміністра-

ції, громадських організацій школи, педагогічного колективу;  

– застосовується конкретизоване, перспективне планування 

організації системи навчання;  

– здійснюється регулярний вихідний, поточний, підсумко-

вий контроль з використанням якісної і кількісної оцінки 

діяльності викладачів та слухачів; 

– вдосконалюються методи навчання в системі післядип-

ломної педагогічної освіти. 

Грунтовна психолого-педагогічна перепідготовка вчителів 

фізичної культури є необхідною умовою формування професіона-

лізму вчителів фізичної культури, його готовності до здійснення 

фізичної підготовленості учнів в навчальних закладах. 

На сьогоднішній день перед фахівцями академії неперервної 

педагогічної освіти стоїть проблема підвищення ефективності 

підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою в галузі 

фізичної культури, що володіють високим професіоналізмом, і 

зниження ймовірності їх відходу в інші сфери професійної діяль-

ності. Отже, через всі роки навчання повинна проходити ідея 

формування суб'єкта, готового і бажаючого займатися даною 

професійною діяльністю. У цьому випадку можна чекати як пов-

ної самовіддачі і творчої активності, так і самореалізації всіх 

закладених природою здібностей і накопичених у вузі знань, 

умінь і навичок.  

Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації в системі 

неперервної педагогічної освіти вчителів в галузі фізичної 

культури поряд з концептуальними положеннями повинні 

переслідувати наступні цілі: 



 

159 

– створення умов для самоствердження та самореалізації 

особистості з метою оволодіння професією й включення людини 

в систему безперервної професійної підготовки та перепідготовки 

в системі післядипломної педагогічної освіти; 

– поглиблене вивчення теоретичних і практичних дисцип-

лін навчальних планів на всіх етапах безперервної підготовки та 

перепідготовки освітньої галузі «Фізичне виховання, спорт, 

здоров’я людини»; 

– підвищення рівня фізичної підготовленості на всіх етапах 

безперервної підготовки та перепідготовки в системі післядип-

ломної педагогічної освіти. Формування інтересу до професійної 

діяльності; 

– забезпечення наступності в навчальних планах на всіх 

щаблях безперервної підготовки та перепідготовки в системі 

післядипломної педагогічної освіти фахівців фізичного виховання 

в початковій школі; 

– впровадження в навчальний процес інноваційних 

технологій. 

Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації в системі 

неперервної педагогічної освіти в галузі фізичного виховання 

вирішує наступні завдання:  

– визначення перспективних напрямків підготовки й пере-

підготовки кадрів в галузі фізичного виховання та спорту, 

здоров’я людини; 

– інтенсифікація навчального процесу, створення спадком-

них науково-методичних основ навчання; 

– удосконалення наукової організації та методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу, поширення 

передових форм і методів навчання; 

– удосконалення змісту освіти й напрямків підготовки 

відповідно до професійних потреб; 

– поглиблення інтеграції фізкультурно-спортивної освіти, 

науки та виробництва. 

Зміни, що мають відбуватися в системі фізичного виховання, 

повинні стосуватися не лише і не стільки кількісних її сторін, а й 
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якісного покращення змісту, організації обов’язкових та 

теоретичних уроків, фізкультурно-оздоровчих і спортивно-

масових заходів. Якісні зміни змісту фізичного виховання варто 

розуміти як органічне поєднання двох компонентів: орієнтовна-

ного на фізичну культуру і творчу діяльність вчителя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОВІДНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ 

МЕДИЧНИЙ ФАХ: ПСИХОГІГІЄНІЧНІ ТА 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
 

Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний 

 університет ім. М. І. Пирогова 

Макарова О. І., Макаров С. Ю., 

кандидати медичних наук, лікар-педіатр 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність. Cиндром хронічної втоми, відповідно до 

сучасних уявлень, становить недостатньо чітко окреслений з 

клінінічно-значущих позицій стан постійного стомлення, який 

доволі часто призводить до виникнення виражених когнітивних 

труднощів та розвитку дезадаптаційних проявів [1, с. 36; 7, с. 23]. 

Причому одним із головних його діагностичних критеріїв є 

нейропсихологічна виснаженість із зниженням працездатності, 

що виникає на тлі не порушеного до цього здоров'я, як правило, 

триваючи не менше 6 місяців. Саме тому надзвичайно суттєвим 

слід вважати визначення особливостей формування її провідних 

показників серед різних контингентів населення, зокрема 

студентів, які здобувають медичний фах [2, с. 20, 3, с. 21; 4, с. 15; 

5, с. 80; 6, с. 30].  

Мета. Метою дослідження було вивчення психогігієнічних 

та психофізіологічних аспектів формування провідних показників 

хронічної втоми серед сучасних студентів-медиків. 

Матеріали та методи. Дослідження, в ході яких визначались 

особливості поширення психогігієнічних і психофізіологічних 

корелят провідних проявів хронічної втоми серед студентів 

різних курсів, оцінювались характеристики стану здоров’я 

студентської молоді, а також встановлювались особливості 
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процесів формування здорового способу життя дівчат і юнаків та 

ступеня їх готовності до впровадження профілактичних техноло-

гій у повсякденну професійну діяльність, проводились серед 

студентів Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова на підставі здійснення психодіагностики, 

анкетування та інтерв’ювання. Зокрема, у ході дослідження 

поглибленому вивченню підлягали показники маніфестних 

проявів різних ступенів хронічної втоми та особливостей їх 

впливу на функціональні можливості організму студентів за 

методикою Інституту аеробних досліджень Купера, відповідно до 

загальноприйнятого підходу, що розроблений Гордоном, фіксу-

вались соматичні і нервово-психічні прояви хронічної втоми, на 

підставі застосування особистісного опитувальника Малкової та 

психометричної шкали Цунга для самоооцінки ступеня 

вираження депресії визначались рівень вираження астенічного 

стану і стану субдепресії. 

Результати та обговорення. Дані, що одержані, засвідчу-

вали наявність своєрідної хвилеподібної динаміки розподілу 

студентів за різними категоріями ступеня вираження хронічної 

втоми впродовж періоду навчання у закладі вищої медичної 

освіти. Зокрема, звертали на себе увагу наступні тенденції: досить 

суттєве поширення ознак синдрому хронічної втоми вже під час 

навчання на 1 курсі (дослідження проводили наприкінці осінньо-

го семестру), виражене зростання його рівня в середині періоду 

професійно-орієнтованої навчальної підготовки (найвищим був 

ступінь поширення ознак хронічної втоми реєструвався у студен-

тів 4 курсу), а також поступове, проте неухильне, зниження у 

період, який співпадав з навчанням на випускному курсі (ступінь 

поширення ознак хронічної втоми, що впливають на особливості 

функціонального стану організму найнижчим був саме у студен-

тів 6 курсу). Серед студентів 4 курсу був зареєстрований і 

найвищий рівень вираження соматичних і психічних корелят 

проявів хронічної втоми. 

Отримані результати засвідчували і той факт, що для 

сучасних студентів характерним є високий рівень поширення 
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проявів втоми, які мають виражені тенденції до формування 

клінічно-окресленого синдрому хронічної втоми. Причому 

зрушення подібного характеру цілком адекватно корелювали із 

особливостями захворюваності з тимчасоою втратою непраце-

здатності і хронічної захворюваності та змінами у функціо-

нальному стані вищої нервової діяльності, зорової сенсорної 

системи та соматосенсорного аналізатора дівчат і юнаків, а також 

ознаками їх ставлення до процесів формування здорового способу 

життя.  

Висновки. В ході проведених досліджень виявлено, що для 

сучасного студентства характерним є високий рівень поширення 

проявів хронічної втоми, які мають виражені тенденції до 

формування клінічно-окресленого синдрому хронічної втоми. 

Причому зрушення подібного змісту цілком адекватно корелю-

ють із змінами у стані здоров’я та функціональному стані 

організму дівчат і юнаків, характером ставлення студентської 

молоді до формування здорового способу життя.  
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Постановка проблемы. В современном обществе наблюда-

ется стремительная переоценка ценностей, что неизбежно 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций, которые 

носят мировоззренческий характер. Именно поэтому социальная 

природа, характер и способы разрешения конфликтных ситуаций 

в современном обществе требуют серьезного анализа и 

обоснования с научной и христианской точки зрения. 

Цель исследования – проследить эволюцию философского 

понимания конфликта как социального явления в жизни общества 

https://orcid.org/0000-0002-1440-5098
https://orcid.org/0000-0002-1440-5098
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в разные периоды и эпохи существования человечества, а также 

раскрыть природу, причинность, разновидности, особенности 

протекания и пути разрешения конфликтных ситуаций с 

христианской точки зрения. 

Анализ исследований. Отношение к проблеме конфликта 

менялось на протяжении развития философской и научной 

мысли. В многообразии теоретических исследований, которые 

составляют базу для формирования современных знаний и 

представлений о природе и причинности конфликтов, можно 

выделить следующие подходы.   

Начало философскому осмыслению конфликта положили 

труды античных мыслителей V века до Р.Х. Платона, Аристо-

теля, Сократа и других философов. Согласно учению древне-

греческих мыслителей в основе любого конфликта лежит разли-

чие в фундаментальных категориях морали людей [6, с. 51].   

С аристотелевского учения начинается традиция философс-

кой теологии, которая предполагает необходимость доказательст-

ва бытия Бога. По утверждению Аристотеля, развитие мира и 

вселенной есть цельный закономерный процесс. Все сферы 

человеческого бытия взаимно обусловлены и чётко определены, 

что предполагает наличие единого Творца.  

Именно Бог, как утверждает античный мыслитель, является 

Автором единого свода моральных норм и устоев, согласно 

которым люди призваны жить, уклоняясь от конфликтных ситуа-

ций, неправильных проступков и разногласий в своём мышлении 

и мировоззрении. Любые разногласия во взглядах и категориях 

морали способны, по мнению философа, приводить человечество 

к распрям, войнам и бесконечным конфликтам [4, с. 161].     

 Само слово «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) 

обозначает столкновение противоположно направленных, несов-

местимых друг с другом мировоззренческих систем ценностей в 

сознании людей и способов их мышления. Так, понятие «конф-

ликт» указывает на любую форму разногласий и противоречий во 

взаимоотношениях людей, основанных на борьбе и антагонизме 

разных мировоззрений.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В средневековой философии теоцентризма в V-XIII вв. 

понимание конфликтности основывалось на христианском 

догмате креацинизма (от латинского слова «creatio», что значит 

«творение», «созидание») о двойственности человеческой 

природы как единстве телесного и духовного начала, которое дал 

людям Бог [10, с. 59].   

Средневековое мышление о человеке и конфликтах в 

обществе основывалось во многом на Священном Писании. 

Человек воспринимался в библейском понимании как творение 

Бога, которое было создано по образу и подобию Всевышнего. 

Именно поэтому, благодаря Божественной природе и единой 

системе ценностей, данных человечеству от Бога, первые люди 

жили в гармонии и мире друг с другом  и не вступали между 

собой в конфликты [6, с. 51].   

Изначально фокус внимания духовно-нравственного челове-

ка был теоцентричным, что значит направленным вертикально 

вверх к Богу как к истинному первичному источнику всего бытия. 

Сам же человек в концепции Библии рассматривался как 

вторичное несамостоятельное существо, которое  находилось в 

зависимости от Бога и Его Законов. Благодаря этому человек 

всячески стремился строить свою жизнь на «твёрдом фундамен-

те» библейских законов и Божьих заповедей. В соответствии с 

Божественной системой ценностей, вектор нравственности 

человека был направлен изнутри него вовне по горизонтали. 

Такая нравственная ориентация человека ставила в приоритет не 

собственные интересы, а нужды окружающих, служение и 

помощь ближним.         

Но так было до тех пор, пока первые люди не нарушили 

Божий Закон и не изменили библейские принципы и духовные 

нормы морали. Суть изменений заключалась в том, что после 

грехопадения человек стал воспринимать себя центром всего ми-

ра. Вектор теоцентричной нравственности человека был изменен 

на эгоцентричный, поскольку был направлен извне из окружаю-

щего мира вовнутрь отдельной личности. Так человек стал во-

спринимать всех людей как способ и инструмент для достижения 
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своих собственных нужд. Такое расхождение в нормах морали и 

идеалах стало причиной конфликтогенности людей [6, с. 51].    

В результате этого между людьми, которые стали пресле-

довать исключительно личные цели и выгоду для себя, начали 

возникать конфликты как физические и психологические 

столкновения друг с другом, всевозможные ссоры, обиды, раздо-

ры, месть, войны и убийства. Так, конфликты как последствие 

испорченной греховной природы людей стали учащаться в 

обществе с каждым новым витком последующей эпохи [1, с. 11].      

И этот «зародыш греха» эгоцентричности и конфликто-

генной природы человека, который стремился ублажить своё Эго 

любыми способами, стал передаваться ко всем последующим 

поколениям. Именно грех себялюбия и конфликтности как 

инструмент для достижения своих целей за счёт других людей 

принес разрушение и смерть в жизнь людей [8, с. 38-39].   

Но мыслители средневековья пытались вернуть внимание 

людей к первоистокам Божьего Закона и формировать их 

мировоззрение на основании библейских истин для того, чтобы 

минимизировать уровень конфликтности в обществе и сохранить 

его в единстве и мире. 

Но в эпоху Возрождения в XIV-XVI вв. эта направленность 

вектора к Богу вновь изменилась кардинальным образом и 

сконцентрировалась снова на личности отдельного человека. В 

это время произошел процесс секуляризации, а вслед за этим 

постепенное освобождение и разобщённость общественных норм 

и ценностей социума с библейско-христианским мировоззрением 

[10, с. 59].      

Акценты и внимание человека сместились вновь с Божест-

венных принципов на собственные нравы, ценности и устремле-

ния. Идеи средневекового теоцентризма, согласно которому Бог 

есть начало и центр всего, сменились на философию антропо-

центризма и эгоцентризма. Так, человек в эпоху Ренессанса 

стал воспринимать себя независимым от Бога и автономным вне 

подчинения Его духовным законам подобно тому, как было с 

первыми люди [8, с. 36].   
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Открытия и успехи, которые человек достигал, он присваи-

вал себе, а не Богу, Который наделил его разумом и талантами. В 

результате этого всё больше проблем в обществе стало возникать 

в результате изменённого сознания людей, которые руководство-

вались чувством гордости, самоутверждения, осознания собствен-

ной силы, значимости и превосходства над другими.       

В отличие от Возрождения, Реформация, как период отделе-

ния различных течений протестантизма от католической церкви, 

выдвигает вновь на первый план нравственно-этическую соста-

вляющую жизни общества и акцентирует внимание на практичес-

ком аспекте применения библейских ценностей во избежание 

разногласий и конфликтов в обществе, для сохранения единства 

мышления, моральных норм и мировоззрений людей [8, с. 51].     

Для философии Нового времени в эпоху Просвещения 

(XVII-XIX века) характерными стал уход от Божьих законов и 

повторное возвращение к ориентации на личности человека. В 

этой время снова произошла обратная переориентация мировоз-

зрения, а теология как наука о Боге и библейских законах была 

вытеснена на второй план в результате экспериментального 

подхода к изучению окружающей природы и физического мира 

[2, с. 240].  

 Культура ХХ-XXI веков стала ещё более конфликтулгенной 

в сфере ценностей, где сталкиваются старые христианские 

ценности со скептическими ценностными ориентирами современ-

ной науки, а также мистическими смыслами, возникающими по 

мере формирования религиозной культуры многочисленных 

нехристианских языческих верований [11, с. 60].    

Совершенно новое значение в культуре ХХI века получили 

материальные блага. Это стало основой для формирования 

мировоззренческих взглядов капиталистического общества, 

которое фокусируется исключительно на личных интересах и на 

собственном благосостоянии, а не на духовном развитии.   

Таким образом, материальные блага и ценности приобрели 

своего рода трансцендентальный смысл и стали претендовать в 

своем метафизическом влиянии на роль бога для многих людей. 
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Возникающий в результате этого конфликт стал рассматриваться 

как закономерный этап развития капиталистического общества 

[2, с. 240]. 

Будучи символом свободы, материальные блага, деньги, а 

вместе с ними власть, борьба за первенство, свои личные 

интересы в любой сфере становятся наиболее частой подоплёкой 

вражды и конфликтов. Такая тенденция деградации моральных 

норм стала приводить к еще большей утрате духовности и 

высокому уровню конфликтности в обществе [11, с. 61]. 

Несмотря на большой интерес к исследованию конфликтов, 

на данный момент проблема управления и разрешения конфликт-

ных ситуаций не имеет фундаментального теоретического и 

библейского обоснования, что обусловило выбор исследования. 

Разрешение конфликтов с христианской точки зрения.  

Конфликт – это не только сложный компонент человеческо-

го общения, который связан с антогонистическими противоречи-

ями во взглядах. Это важное общественное явление, которое 

требует библейского осмысления. Именно христианское осмыс-

ление конфликта позволяет определить характер, особенности 

протекания и пути его решения. 

Мир и война являются основными темами в Библии. Из-за 

испорченной греховной природы людей конфликты, распри и 

войны в обществе неминуемы и неизбежны по сей день. И 

Писание приводит нам достаточно большое количество примеров 

конфликтов, которые проживали люди на протяжении всей 

истории человечества. Одними из первых конфликтов стали 

раздоры между человеком и Богом, Каином и Авелем, Ноем и его 

сыном Ханом, Иаковом и Исавом и много других ситуаций. 

Согласно библейским принципам, выходом из конфликтов 

является умение любить, быть милосердным и терпимым к 

обидчикам, потому что Сам Бог является Отцом всякого 

милосердия и всякого утешения (2Кор.1:3) [12, с. 219]. 

Милосердие – это сострадание и доброжелательное отноше-

ние ко всем людям и даже к тем, которые, кажется, не заслужива-

ют прощения. Милосердие – это бескорыстное желание и готов-
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ность оказать кому-то свою помощь в любой момент. Это именно 

то качество, которое Библия приписывает нашему Творцу [7].   

Именно этому качеству прощать и миловать своих обидчи-

ков люди должны учиться всю свою жизнь во избежание длитель-

ных и сложных конфликтов. Писание говорит: «Да любите друг 

друга» (Ин.13:34) и «будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес.5:14) 

[12, с. 120, 249].  

Таким образом, разрешение конфликтов должно осуществ-

ляться способами, которые приносят исцеление, надежду, 

прощение и, как результат, примирение. Но люди в современном 

обществе часто поступают иначе. В силу своей греховности и 

эгоцентричности большинство людей зачастую не умеет решать 

конфликты мирным конструктивным путём.  

Усматривая практически во всём выгоду и интерес для 

достижения своих личных целей, люди часто прибегают к 

деструктивным методам решения конфликтных вопросов. 

Такими методами решения конфликтов являются раздражение, 

крик, агрессия, осуждение, оскорбительная речь, неуважение, 

психологическое и даже физическое насилие. 

И наряду с этим люди часто декларируют, что прощают 

своих обидчиков. Но зачастую такая декларация бывает лживой, 

потому что то, что конфликтующие люди чувствуют, имеют в 

сердце и своих помышлениях, является совершенно иным, 

нежели то, о чём они заявляют [7].  

Такое состояние людей в затаившейся обиде и игнориро-

вании обидчика ведёт к скрытому конфликту, который может 

привести в любой момент к видимому конфликту в порыве 

накопившегося гнева и ярости.  

Британский учёный и богослов Клайв С. Льюис о христианс-

ком милосердии сказал однажды так: «Прощать то, что действи-

тельно заслуживает прощения, не является христианским мило-

сердием; это лишь справедливость. Быть христианином – значит 

прощать непростительное, потому что Бог простил непроститель-

ное тебе самому» [5]. Так говорит и учит в Писании Апостол 

Матфей: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам 
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награда? Не то же ли делают и мытари?» (Мф. 5:46) [12, с. 5]. 

Чарльз Сперджен, один из самых известных проповедников 

сказал, что если бы люди научились прощать, мир бы стал лучше 

и добрее [9]. Людям кажется, что они научились прощать. Но это 

совершенно не так. Именно этот изъян самолюбия и 

обидчивости как человеческий порок изнутри становится 

главной причиной всех конфликтов на земле по сей день.  

Борьба в человеке происходит внутри него самого в его 

разуме и сознании (Рим. 7:22-23). И для того, чтобы научиться 

прощать обидчиков и идти с ними на примирение, нужно учиться 

этому в рамках христианства, исследуя Божье Слово (Евр. 4:16). 

Именно через Слово Бога, которое «живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12), как говорит Апостол 

Павел, люди могут учиться у Бога умению прощать и быть 

долготерпеливыми [12, с. 265].   

Христиане, знающие молитву «Отче наш», говорят такие 

слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим» (Мф. 6:12) [12, с.6]. Но если люди сохраняют обиды и 

непрощение, тогда, согласно христианскому учению, Бог и тем, 

кого обидели, не прощает повинности: «Если же не прощаете, 

то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» 

(Мк. 11:25-26) [12, с. 53]. Такое радикальное заявление заставляет 

людей задуматься над тем, как важно не разжигать конфликт 

непрощением, которое очень часто сохраняется в сознании 

человека желанием отомстить обидчику.  

В таком случае любой человек, даже христианин, остаётся 

нарушителем и преступником Божьего Закона, что ведёт за собой 

не только наказание со стороны Бога, но и к ожесточению и 

распространению зла в агрессии и непрощении в любой 

конфликтной ситуации в обществе.  

При этом, говорит Писание, Бог «не есть Бог неустройства, 

но мира» и порядка (1 Кор. 14:33) [12, с. 216]. Так, наряду с тем, 

что в рамках христианского учения люди призваны прощать и 

быть милосердными, они призваны прибегать к разным методам 

и способам порядка в государстве, выстраивая свою жизнь на 
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христианских ценностях сострадания, оказания помощи и 

поддержки людям через превентивные ограничительные меры 

[3, с. 182]. Так было в Ветхозаветное время, когда в стране был 

избран народом в одном лице управитель Израильского государ-

ства, его военачальник, патриарх-священнослужитель, а также 

законодатель и судья как блюститель закона. Именно такой путь 

и является ключевым с христианской точки зрения в предотвра-

щении и прекращении конфликтов всеми участниками процесса.   

Выводы. Философия конфликта рассматривалась в разные 

эпохи на протяжении всего человечества по-разному. В одни 

периоды конфликт был последствием греховной природы 

человека, которая начинала доминировать в нём в результате 

несоблюдения Божьих норм и принципов. В другие периоды 

конфликт рассматривался как закономерный этап развития 

капиталистического общества, в котором одна группа людей 

доминировала над другой, достигая при этом свои цели 

всевозможными способами и методами. Такой небиблейский 

подход допускает конфликт как нормальное социальное явление, 

способствующее развитию общества.  

Но в рамках христианства единственным способом мирного 

сотрудничества и конструктивного решения конфликтов является 

милосердие, любовь, всепрощение и соблюдение порядка в 

рамках христианского законодательства. Именно любовь и 

прощение, а также соблюдение библейских и христианских норм 

морали и порядка являются первой и основной ступенью в 

решении любого конфликта между людьми.  

Перспективы дальнейшего исследования. Проблема воз-

никновения, протекания, решения и предотвращения конфликта 

как социального явления требует дальнейшего исследования и 

более глубокого анализа в рамках христианского мировоззрения и 

морально-нравственных библейских ценностей.  
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УДК 347.7  Юридичні науки 

 

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

Собчук Владислав Євгенович 

здобувач вищої освіти юридичного факультету 

Науковий керівник: Ус Юлія Олегівна 

викладач кафедри 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Дніпро, Україна 

Сьогодні вітчизняна правова система перебуває на етапі 

активного розвитку та реформування, у зв'язку з чим зростає нау-

ковий та практичний інтерес до проблематики генезису галузей та 

інститутів права України. Це, у свою чергу, актуалізує досліджен-

ня впливу римського права на розвиток української правової 

системи, адже у процесі свого формування вітчизняне право, 

зберігаючи національні особливості, зазнало досить значного 

його впливу. 

Питання рецепції римського права в Україні досліджували 

П.П.Захарченко, О.А.Підопригора, Є.М.Орач, Б.Й.Тищик та інші.  

Метою даної роботи є дослідження впливу римського права 

на розвиток вітчизняної правової системи. 

Римської держави вже давно не існує, а її право не застосову-

ється практично, проте інтерес до римського права не зникав 

ніколи. Рецепція римського права є одним з найбільш значущих 

явищ у процесі розвитку європейської цивілізації. Завдяки 

вдосконаленню його правових положень, конструкцій, прогресив-

ним правовим ідеям та засадам воно мало позитивний вплив на 

розвиток правових систем багатьох держав Європи, зокрема 

України [1, с. 88].  

Вітчизняна правова система належить до романо-германської 

правової сім'ї, що сформувалася саме під впливом римського 

права. Категоріальний апарат та термінологія сучасного українсь-

кого права ґрунтується на засадах, ідеях та визначеннях, 
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сформованих римською класичною юриспруденцією, чим і 

обумовлюється цінність останньої.  

Дослідники виділяють наступні причини значущості 

римського права для вітчизняної правової системи: 

- важливу роль у розвиненому цивільному праві відіграють 

ключові принципи римського права як, наприклад, принцип 

правової рівності; 

- положення римського права є основою права більшості 

держав Європи, що набуває особливого значення у світлі євроін-

теграційних процесів, які нині мають місце в нашій державі; 

- надбанням практичної діяльності римських юристів є 

більшість термінів та юридичних теорій, використовуваних 

сьогодні українським правом [2]. 

Є. Харитонов відмітив, що римське приватне право є 

"своєрідним еталоном правових рішень у галузі визначення 

становища та забезпечення захисту прав приватної особи". [3, 

ст.228-229].  

Умовно можна виділити чотири основні напрямки впливу 

римського права на сучасну українську правову систему: 

- вплив на філософію права, адже все більша кількість 

дослідників та науковців звертають свою увагу на теоретичні 

аспекти римського права та здійснюють наукові розвідки щодо 

рецепції римського права вітчизняним; 

- вплив на правотворення, який відбувається завдяки 

розширенню на основі римського права методологічної бази та 

зміни підходів до даного процесу; 

- вплив на формування правосвідомості та правової 

культури громадян; 

- вплив на формування правової культури спеціаліста-

правника, який відбувається завдяки введенню курсу Римського 

приватного права у кості обов'язкової дисципліни у навчальних 

закладах юридичного спрямування.  

Розглядаючи конкретні прояви рецепції римського права в 

Україні, дослідники відмічають, що в основі Цивільного кодексу 

України лежать принципи свободи власності, свободи договору 
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та підприємництва, ідеї та основні положення, які були розроб-

лені ще римським правом, а структура кодексу була складена за 

інституційною системою, створеною римським юристом Гаєм [2]. 

Сильного впливу римського права зазнало і правове регулю-

вання шлюбно-сімейних відноси в сучасній Україні. Так, у вітчиз-

няному праві присутні ті самі критерії умов для вступу в шлюб, 

що і в римському праві (за виключенням статусу особи), а саме 

досягнення шлюбного віку, наявність взаємної згоди на вступ до 

шлюбу, відсутність кровного споріднення між нареченими [4, с. 

102-103]. 

Підсумовуючи варто зазначити, що римське право справило 

відчутний вплив на вітчизняну правову систему. В праві України 

не тільки використовуються принципи та основоположні ідеї рим-

ського права, але й беруться за базу цілі конструкції правовідносин.  

Рецепція римського права має сприятливий вплив для 

України, адже дозволяє будувати українське право на основі 

перевірених роками постулатів, закладених у правові системи 

більшості прогресивних європейських країн, проте сприймаючи 

римське право, законодавець має враховувати також і національні 

традиції правотворення. 
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Дніпро, Україна 

Моральність – основа права. Якщо детально розглянути 

питання моральності, можна зрозуміти, що саме моральність в 

Римі була одним із чинників формування засад римського права. 

Багато дослідників в сфері римського права, для отримання 

повної картини римської моральності та римського права, 

зверталися до характеру і тенденції їх розвитку. Вони відзначали 

певні риси римського характеру, такі як раціоналізм, 

використання чужих духовних здобутків. 

   Для визначення ролі моральності в аспекті римського права 

слід згадати про надзвичайну важливість сім’ї в житті римського 

громадянина. Самі такі інститути як рід і родина є важливою 

складовою моральності та права давньоримського суспільства. 

Рід – це група людей, які зв’язані між собою спільним предком. 

Основана ця група на взаємовідносинах, об’єднанням спільності 

культу, і певними обов’язками, такими як взаємодопомога. Сім’я 

була найбільшою частиною римських соціальних інститутів. 

Американський письменник Вільям Джеймс Дюран порівнював 

римську сім’ю з армійським підрозділом, що, напевно, дуже 

влучно[2] Головою сім’ї був батько, його влада на дітьми, 

дружиною, майном, у томи числі й рабами – була практично 

необмежена. Права голови сім’ї обмежувались певними 

принципами, радою роду, суспільними заставами. З першого 

погляду можна зробити висновок, що права голови сім’ї були 

обмежені тільки моральними принципами, але це не так. Як ми 
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зазначили раніше – моральність це основа права. І цей випадок не 

є винятком. Пізніше моральне обмеження перетворилося на 

правове, і права голови сім’ї обмежувалися преторськими 

едиктами. Римляни дуже розумно використовували свої права в 

сім’ї. Але іноді формальні правила в сім’ях мали більше значення. 

В результаті цього між дітьми та батьками існувала приязнь та 

повага. Саме сім’ї, як маленьке суспільство, стало основою права, 

формуючи надійних громадян для суспільства, які з дитинства 

виховуються під моральними та правовими заставами. Але 

римська правова та моральна культура базувалася не тільки на 

культі родини.[1] 

    Не менш важливий вплив на свідомість громадян мала 

релігія, і родинні стосунки були доповненням до неї. З дитинства 

римляни знаходилися в оточенні богів, тобто виховувалися на 

релігійній культурі. Ми можемо побачити, що саме давньоримсь-

ка релігія зробила значний внесок у моральність та право. Вона 

зміцнила різні аспекти життя: індивіда, родину, державу. Право 

релігія порядкувала моральними принципами, зводячи їх до 

божественних витоків, а порушення закону було рівноцінним до 

порушення небесного порядку. Релігія об’єднувала і підкріплю-

вала патріотизм народ Риму, а також виховувала моральну 

свідомість. Завдяки цьому багато римлян були влучно виховані, 

мали консервативні погляди, поважали старших, відносилися з 

повагою до закону, були відданим своїй державі. На цьому і 

базується право. На вимогах до громадянина держави. Взагалі 

релігія у давньому римі була дуже цікавим аспектом життя. Боги 

у римлян були абстрактним поняттям, на відміну від інших 

тогочасних цивілізацій. Вони виділяли таких богів як Бог 

Здоров’я, чи Бог честі. Правова і моральна свідомість також 

підкріплювалася освітнім процесом. Діти навчалися різним 

дисциплінам, які формували правосвідомість[3] 

   Дослідивши морально та правову систему давнього Риму 

ми можемо зробити висновок, що давній Рим мав неабиякий влив 

на тогочасне життя, та навіть на сучасне. Правова система Риму є 

основою сучасних правових систем, що є дуже цікавим 
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досягненням цієї держави. Ми зрозуміли, що право було 

закладено на моральних принципах, які в свою чергу часто 

ґрунтувались на релігії.  

Література:  

1. Римські релігійні вірування та міфологія  https://ru.os-

vita.ua/vnz/reports/culture/11308/ ; 

2. Культура стародавнього Риму - https://uk.wikipedia.org/wi-

ki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%

D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83 ; 

3. Релігія і мораль - https://www.radiosvoboda.org/a/953-

454.html ; 

4. Римське право, підручник, О.А Підопригора (ст.294); 

5. Римський патріотизм - http://halapsis.net/roman-patriotism-

and-christian-religion ; 

______________________________________________________ 

УДК 338.2   Економічні науки 
 

ОСНОВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ  

ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 
 

Тен С.А. 

аспірант кафедри економіки 

ПВНЗ Європейський університет 

м. Київ, Україна 

Фінансово-економічні умови сьогодення, в яких діють всі  

підприємства, також суттєво впливають на поточні активи. А 

сааме зростання цін на закупівлю товарно-матеріальні цінності, 

що призводить до утворення на  підприємстві  великих розмірів 

власного оборотного капіталу. Одним із джерел поповнення якого 

є банківський кредит, що за умов інфляційного процесу  забезпе-

чується занадто високими відсотковими ставками [1]. 

По суті управління оборотними активами підприємства це 

визначення достатнього рівня та раціональної структури власних 
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оборотних активів і визначення достатнього розміру та структури 

джерел їх фінансування. 

Можна відокремити три  основні  моделі для управління  

оборотними активами, які розглядаються  з точки зору мобілізації 

фондів підприємства: агресивна, консервативна та помірна.  

Розглядаючи агресивну модель управління оборотними 

активами на підприємстві можна визначити, що вона не обмежує 

рівень зростання оборотних активів, забезпечує значні грошові 

кошти, суттєві запаси сировини та готової продукції, але 

відповідно і збільшує дебіторську заборгованість – у цьому 

випадку на підприємстві частка оборотних активів, у загальній 

кількості активів висока, а час оборотності робочої сили в активах 

досить довгий. Така політика управління підприємства стосовно 

поточними активами не може забезпечити високу економічну 

прибутковість активів, але одночасно практично усуває загрозу 

збільшення ризику  так званої технічної неплатоспроможності. 

Консервативна модель управління стримує зростання га 

підприємстві оборотних  активів,  а  частка  їх   у загальній сумі 

активів є мізерною або незначною, період оборотності досить 

короткий. Така політика підприємства здійснюється в умовах 

достатньої впевненості в майбутньому, коли обсяг реалізації і 

терміни надходжень та платежів визначені та дотримуються, 

існує необхідна кількість запасів на складі та точний час їх спо-

живання, або при необхідності жорсткої економії. Така політика 

підприємства щодо управління поточними активами приносить 

високу економічну прибутковість активів, одночасно збільшує 

ризик неплатоспроможності і непередбачених ситуацій при 

реалізації продукції або помилки в розрахунках. 

Помірна модель управління оборотними активами. Підпри-

ємство займає проміжну, «центристську» позицію – тоді як 

поточні активи складають близько половини всіх активів підпри-

ємства, період оборотності оборотних активів має середню 

тривалість. У  цьому  випадку  як  економічна доходність  активів,  

так і ризик технічної неплатоспроможності знаходяться на серед-

ньому рівні. Помірна політика управління оборотними активами 
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являє собою компроміс між агресивною та консервативною 

моделлю [2]. 

Вибір відповідних джерел фінансування оборотних активів в 

остаточному підсумку визначає співвідношення між рівнем 

ефективності використання капіталу та рівнем ризику фінансової 

стабільності та платоспроможності підприємства. З огляду на ці 

фактори розробляється політика управління фінансуванням 

оборотних активів. 
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імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Під управлінням навчальним 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 

організацією та її зовнішнім оточенням, а здатність до 

стратегічного управління, як зазначає М.М. Торган [1, с.117.], 

передбачає наявність п'яти умінь:  

- моделювання ситуації;  

- виявлення необхідності змін;  

- розробка стратегії змін;  

- використання в ході змін надійних методів;  

- реалізація стратегічного задуму.  

Одним з етапів стратегічного управління є формування 

стратегічних цілей, які в більшості випадків представляють якісні 

установки на успіх і конкурентоспроможність освітньої органі-

зації, які орієнтовані на потреби споживачів освітніх послуг. При 
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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 спожи-

вачів 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 неперед-

бачених обставин. Завдання складання стратегії включає в себе 

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

Стратегія розвитку закладу вищої освіти являє собою сис-

тему заходів управління освітою, яка спирається на довгострокові 

пріоритети та спрямована на розвиток як окремих напрямків 

освітнього процесу, так і освітнього закладу в цілому. В основі 

перетворення ЗВО лежать положення, зафіксовані в документах 

державного, регіонального, муніципального та власне освітнього 

рівнів. Модель розвитку закладу вищої освіти охоплює всі 

сторони діяльності ЗВО як бюджетної установи, що проводить 

освітню діяльність. 

Розроблена стратегія мало що фактично означає, якщо вона 

створена тільки на рівні закладу вищої освіти, і не розроблена на 

рівнях всіх керівників, на рівні рядових «акторів», які і перетво-

рюють її в життя. Для освітнього закладу цілком застосовна 

практична покрокова методика, запропонована В.П. Бехом [4], що 

дозволяє розробити дерево стратегії організації, її організаційну 

структуру, узгодити цілі установи та її керівників і заступників. 

Формування стратегії закладу вищої освіти дозволяє більш 

точно визначити його стратегію розвитку, так як вона розробля-

ється на основі ретельного аналізу програмних і нормативних 

документів усіх рівнів, конкретних умов функціонування 

навчального закладу, негативних і позитивних факторів його 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Програма розвитку 

закладу вищої освіти є стратегічним документом, формою 
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суспільного договору між учасниками освітніх відносин і являє 

собою розроблений відповідно до цілями, завданнями, ресурсами 

і термінами здійснення документ, що містить комплекс заходів, 

які забезпечать ефективну реалізацію стратегії. 
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Безперечна важливість процесу прийняття рішень була 

усвідомлена людьми разом з початком колективної діяльності, 

але як предмет самостійного вивчення процес прийняття управ-

лінського рішення почав розвиватися лише після виникнення 
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науки про управління. Наукові основи теорії прийняття рішень 

були закладені Дж. Фон Нейманом та О. Моргенштерном в 50-і 

роки 20-го століття. Пізніше зарубіжні та вітчизняні фахівці 

внесли істотний внесок у розвиток теорії та практики прийняття 

управлінських рішень [1,с. 49]. 

Проблема прийняття рішень в широкому розумінні є досить 

складною, її слід віднести до міждисциплінарної, оскільки вибір 

найкращого рішення з безлічі альтернативних варіантів – це 

завжди результат комплексного розгляду різних аспектів: управ-

лінського, економічного, соціального, організаційного, логічного, 

математичного, інформаційного, технічного, технологічного, 

правового і багатьох інших. 

Складність трактування управлінських рішень виникає внас-

лідок терміналогічної невизначеності самого поняття «рішення», 

яке прийнято розглядати у багатьох аспектах. Так, огляд фахової 

літератури дозволив виявити вісім значень даної дефініції (рис. 1). 

Однак особливість трактування поняття «управлінське 

рішення» в системі освіти полягає в обмеженні кола завдань, на 

які спрямовується рішення, в наявності особи, яка приймає 

рішення, в залученні трудового колективу в процес прийняття та 

реалізації управлінського рішення.  

Як слушно зауважує О.О.Сухачова, кожне прийняте рішення 

в сучасному житті є дуже багатозначним, оскільки «розуміється і 

як процес, і як акт вибору, і як результат вибору» [2, с.254.]. 

Основна причина неоднозначного трактування поняття «рішен-

ня» полягає в тому, що в нього вкладається зміст, відповідний 

конкретному напрямку досліджень. 

З точки зору процесного підходу, управлінське рішення 

виступає певним підсумком управлінської діяльності, результа-

том намірів та обмірковувань дій, прогнозувань, обговорень та 

висновків, спрямованих на реалізацію цілей управління.  

Управлінське рішення є найважливішим елементом управ-

ління керівника будь-якого рангу, тому у науковому дискурсі цьо-

му питанню приділяється значна увага. Так, професор А.О. Под-

солонко у своєму підручнику з менеджменту відзначає, що 
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управлінське рішення є «концентрованим вираженням процесу 

управління на його завершальній стадії» [3, с. 116]. С. М. Климен-

ко управлінське рішення вважає підсумком «попередньо 

обдуманої цілі та засобів її досягнення» [4, с. 84]. 

 

 
Рис. 1. Система визначень дефініції «рішення» у фаховій літературі 

  

О.Ф. Яремко визначає управлінське рішення як «результат 

сукупного творчого пошуку альтернативних варіантів вирішення 

конкретної проблеми або господарської ситуації» [5, с. 86]. На 

думку О.В. Виноградової, управлінське рішення виступає 

результатом «альтернативної формалізації адміністративних, 

економічних, технологічних та соціально-психологічних методів 

менеджменту, формалізація якого є підставою для безносеред-

нього впливу керуючої системи організації на керовану» [6, с. 36].  

Як категорію менеджменту управлінське рішення слід 

розглядати в трьох аспектах (рис. 2). 

Рішення – це усні або письмові розпорядження про 

необхідність виконання конкретної дії, операцій, процесу; 

 

Рішення – це основний етап управління; 
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Рішення – це організаційний акт; 

Рішення – це процес керуючого впливу на керовану 

підсистему; 

Рішення – це інтелектуальна задача; 

Рішення – це елемент множини можливих альтернатив; 

Рішення – це нормативний документ, що регламентує 

діяльність системи управління; 

Рішення – це регламентована послідовність дій для 

досягнення поставленої мети. 
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Рис. 2. Управлінське рішення в сучасному менеджменті 

  

У теорії менеджменту управлінське рішення розглядається 

як результат альтернативної формалізації різних методів впливу, 

в цьому аспекті управлінські рішення є видом роботи в апараті 

управління, певним етапом процесу управління. Якщо розглядати 

управлінське рішення як варіант впливу керуючої системи на 

керовану, управлінські рішення являють собою опис та 

формалізацію такого виду впливів 
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Вид управлінської діяльності, яка відбувається в керуючій системі і 

пов'язана з підготовкою, знаходженням, вибором та прийняттям 

певних варіантів дій 

Варіант впливу керуючої системи на керовану 
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На даний момент дуже велика маса дослідників-лінгвістів та 

звичайних користувачів, які цікавляться темою узгодження та 

впровадження власних словників використовують в розробці 

застосунків, тобто прикладних програм для роботи з текстами (як 

правило це власні методи які застосовуються в певній предметній 

області) весь словник, який є у цій природній мові. Тобто, не 

потрібно використовувати весь словник, а треба використовувати 

саме ті слова і словосполучення, які використовуються у цій 

предметній області. Тому, щоб не примушувати систему довго 

шукати та обробляти великі словники, для цього необхідно 

створити програму, до якої ця система могла би звернутись, 

зустрівши кожне слово, якого немає в її словнику. Цими 

програмами можуть бути, наприклад, системи природньомовного 

доступу до баз даних, системи типу “Питання-відповідь”, 

системи, які будують концептуальну модель предметної області та 

системи пошуку в певних предметних областях, які є власними, 

тобто для власних потреб. Якщо ці системи будуть загального 

призначення то, відповідно, там будуть використовуватись 

словники загального призначення, тобто великі словники 

української мови. Саме для цих цілей, необхідно створення такої 

системи. Недостатком є те, що автоматично не можна написати 

алгоритми, адже справа йде про обробку природньої мови, тобто, 

наприклад, певні слова додавати в наш словник, а обрану групу 

слів уникати чи навпаки. Через значну омонімію, яка характерна 

для будь-якої природньої мови треба, щоб при додаванні нових 

слів у користувача була можливість або автоматично (якщо йому 



 

189 

це потрібно) або в ручному режимі додавати або не додавати 

обране слово. Наявність такої системи для автоматичного попов-

нення власного словника з деякого вхідного тексту природньої 

мови могла б значно спростити принципи обробки природної 

мови в певних предметних областях. 

При цьому існують системи для обробки та поповнення 

словників, але в основному ці системи можуть використовуватися 

лише для іноземних мов(англійська, німецька). При цьому у ході 

виконання порівняльного дослідження існуючих систем для 

української мови наявного рішення не було виявлено. 

Отже існує потреба у реалізації системи, яка дозволяла би 

створювати власний словник лінгвіста, який за допомогою 

персонального комп’ютера може зайти в цю систему, додати текст 

та почати автоматично або вибірково додавати слова з цього 

тексту у свій власний словник та мати можливість проводити 

аналіз слів і дізнаватись інформацію про це слово. При цьому 

потрібно розробити таку архітектуру системи, яка могла би дозво-

лити її легко масштабувати та розширювати функціонал для 

додавання нових слів та взаємодії з лінгвістичними та інформа-

ційними системами. 

При розробці та побудові системи автоматизованого 

поповнення словника основна проблема полягає у тому, що на 

даний момент відсутній словник української мови, який би мав 

повне наповнення всіх можливих слів та словоформ у своєму 

доступі, та відповідно семантичного аналізу, який, на мою думку, 

є найбільш складним у аналізі тексту, адже щоб правильно дати 

значення певному слову, необхідно встановити певні семантичні 

відносини між словами у вхідному тексті та об’єднати різні мовні 

вирази, які можуть відноситись до одного і того ж поняття. 

Аналізуючи найпопулярніші словники української мови з 

огляду їх наповненості і можливості знаходження всіх можливих 

словоформ слова та їх тлумачення на сьогоднішній день небагато 

програмних комплексів можуть впоратись з поставленими зада-

чами. Величезна проблема таких систем полягає у тому, що до 

недавнього часу дуже актуальною залишається потреба у 
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поширюваних у вільному доступі електронних словниках, які 

мають бути призначені насамперед для машинного використання, 

тобто можливості повнотекстового пошуку в різних пошукових 

системах, побудови комп’ютерних моделей української мови, 

розпізнавання та генерація текстів української мовою та інших 

суміжних завдань. Для текстів українською мовою було створено 

короткі онтології у вузьких предметних областях. 

ВЕСУМ - це словник словозміни української мови, основни-

ми складовими якого є реєстр лем, коди класів словозміни та 

правила генерації словоформ на основі цих кодів, а також 

включаючи в себе застосування елементів програмової логіки. 

Великий електронний словник української мови бере свій 

початок з проекту іspell-uk, який був створений в 90-х роках 

групою лінгвістів для перевірки орфографії української мови у 

операційній системі Linux. Дуже довго цей проект мав лише 

єдину функцію — перевірка орфографії текстів. Але кілька років 

тому в інший відкритий проект, програму для перевірки грамати-

ки та стилю LanguageTool, було додано декілька модулів, і також 

модуль з українською мовою й стало зрозуміло, що для проведен-

ня граматичного аналізу буде потрібно більше інформації. В тому 

числі є важливим знати зв’язок між лемою і словоформами, а 

також мати додаткову інформацію про те, яка саме це словоформа. 

Проект ispell підтримував відмінювання слів, але повна і змістов-

на підтримка для української мови потребувала зовсім іншого 

підходу, тому було створено новий проект словника, в якому вже 

для кожної словоформи було додано лему та теги. 

ВЕСУМ виконує завдання морфологічного аналізу й синтезу 

слова. Перше полягає в лематизації, тобто у зведенні окремої 

словоформи до леми та присвоєнні до цієї словоформи відповід-

них граматичних тегів у проекті, а друге передбачає генерацію 

всіх словоформ із певної леми з відповідними граматичними озна-

ками-тегами. Наприклад, словоформа “зернятам” (Рис 1.1) лема-

тизується до “зерня” і дістає перелік граматичних тегів 

noun:anim:p:v_dav, тобто це є іменник, неістота, множина, 

давальний відмінок. 



 

191 

 
Рисунок 2.1. – Приклад структури вигляду файлу uot/dict_corp_lt.txt 

 

Морфологічний аналіз і синтез у ВЕСУМі має як і статичний, 

так і динамічний аспекти. Справа в тому, що існує значна 

кількість утворюваних за повторюваними моделями слів, що їх 

неможливо охопити в паперовому чи електронному словнику. 

Сюди, наприклад, належать складні прикметники, прислівники, 

складні іменники та слова з початковими частинами. Програмові 

засоби ВЕСУМа дають користувачеві змогу в 90% випадків 

правильно проаналізувати такі розряди слів слова шляхом 

розбиття їх на складники й присвоїти їм після звернення до 

словника відповідні граматичні ознаки, тобто теги. У проекті цей 

підхід має назву «динамічне тегування» - на відміну від 

звичайного знаходження відповідного слова в словнику. 
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______________________________________________________ 

УДК 338                 Суспільні науки   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ 
 

Трух Н.І. 

студентка географічного факультету 

Чернівецький Національний Університет  

імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

    Позиціонування держави на світовій арені, створення 

бренда держави та вміле управління ним у сьогоднішніх реаліях 

набуває все більшої ваги. Мистецтво створення позитивного 

іміджу країни завдяки підкресленню її переваг, розкриттю різних 

аспектів ідентичності, креативній, продуманій роботі, спрямова-

ній на нівелювання об’єктивних чи суб’єктивних негативних 

асоціацій, на їх перепрограмування є відносно новим інструмен-

тарієм в арсеналі засобів реалізації української внутрішньої та 

зовнішньої політики. Результатом успішного брендингу стає 

певний образ держави, що включає її минуле, сучасне, і бачення 

народом свого майбутнього. Вдалий брендинг країни є могутнім 

засобом впливу на світову громадську думку. 

Використання бренда можливе для будь-якого товару, послу-

ги чи територіальної одиниці. У туристичній галузі використову-

ють поняття “бренд міста” та “бренд країни”. 

Бренд країни – це набір образів та асоціацій, який виникає 

при згадуванні назви цієї країни [1]. 

На сьогодні перед Україною стоїть завдання до 2022 року 

збільшити кількість туристів в Україні до 50 млн на рік. Відповід-

но з 400 тис. до 1 млн зросте кількість робочих місць у галузі, а 

очікуване збільшення надходжень до бюджету підвищиться з 

1,5 млрд до 5 млрд грн. За участі вітчизняних і зарубіжних екс-

пертів розроблена Концепція розвитку туристичної галузі 

України, яка передбачає максимальне розкриття туристичних 

можливостей регіонів [2]. 
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Основне завдання при створенні туристичного бренда –міфо-

логізувати дивовижний український світ. До брендингу країн 

найкраще за все підходити за допомогою технології сторітеллінга 

(створення історій) – «продаючи» цільовим аудиторіям «міф», 

тобто смачно та цікаво описаний особливий світ зі своїми прави-

лами та героями. Для системного успіху опис світу має відповіда-

ти дійсності, з якою зіткнеться турист, що приїхав до країни, тому 

міф має бути максимально наближений до реальності, щоб не ство-

рювати завищених очікувань, і як наслідок – розчарування [3]. 

Отже, щоб показати всю багатогранність держави, за основу 

нового бренда України було взято латинську літеру «U», першу 

літеру назви країни. Дві палички «U» символізують дві полярнос-

ті, альтернативи, які зазвичай протиставляються, але в Україні 

уживаються разом, і дужка між ними їх з’єднує. Отримуємо 

фігуру, що є і магнітом – символом привабливості, і водночас 

символом щирості і гостинності. У зображенні використані 

традиційні українські елементи та кольори. Дизайнери прагнули 

створити відкритий графічний конструктор, де кожен бажаючий, 

навіть не вміючи малювати, здатен додати нову ідею (рис.1.). 

 
Рисунок 1. Концепція туристичного бренду. 

 

Слогани, що розроблені експертами, несуть різні, але 

цілеспрямовані повідомлення про ідею. Наприклад, англійською 

мовою «Ukraine. It’s all about U» (гра слів: «Це все про Тебе», але 

також «U» тут символізує Україну), «Ukraine. Experiencebeyond» 

(«Враження поза шаблонами»), українською – «Україна. Свобода 

бути собою». Необхідно відмітити, що слоган «Враження поза 
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шаблонами» є досить вдалим, так як іноземні країни дуже мало 

проінформовані як щодо нашої держави в цілому, так щодо 

окремих аспектів її життя. 

З метою виявлення ставлення мешканців України до туристи-

чного бренда було проведено опитування за допомогою 

анкетування. 

Анкету було сформовано таким чином, що респондент 

побачить зображення туристичного бренда України тільки підчас 

відповіді на п’яте запитання. 

АНКЕТА 

1. Чи вважаєте Ви Україну туристичною країною? 

- так;  

- ні. 

2. Чи хочете Ви, щоб Україна розвивалась як туристична 

країна? 

- так; 

- ні. 

3. Чим з нижченаведеного, на Вашу думку, можна привабити 

туристів до приїзду в Україну? 

- історією козацької доби; 

- періодом ХХ ст.; 

- українським етносом (українським побутом, обрядами, 

звичаями, мовою тощо); 

- культурним надбанням. 

4. Чи знаєте Ви про існування туристичного бренда України? 

- так;  

- ні; 

- так, був недавно створений. 

5. Чи вдало, на Вашу думку, відображена суть туристичного 

бренда України? 

(у цьому питанні додається зображення туристичного бренда 

України) 

- так; 

- не зовсім; 

 - ні. 
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6. Щоб Ви запропонували змінити в зображенні туристиного 

бренда України?___________ _______________________________  

7. Який із слоганів найбільш вдалий для туристичної України? 

- «Відкрий для себе Україну»; 

- «Україна запрошує на гостину»; 

- «Подорожуйте просторами України»; 

- «Закохайся в Україну з першої подорожі»; 

- «А що ви знаєте про Україну?»; 

- «Україна для Вас!»; 

- «Увімкніть Україну»; 

- «Полюбіть Україну як любимо її ми»; 

- «Двері України відкриті для Вас»; 

- свій варіант відповіді. 

Як видно з рис. 2., більшість респондентів (43%) не знають 

про існування туристичного бренда України, 30% респондентів 

вказали, що знають про його існування, а 27% – про його 

нещодавнє створення. Можна з упевненістю стверджувати, що 

відсоток обізнаності про існування туристичного бренда не 

достатньо високий. 
 

 
Рисунок 2. Відповіді респондентів на питання «Чи знаєте Ви про 

існування туристичного бренду України?» 

 

38% респондентів вважають, що створений бренд частково 

відповідає поставленим цілям; 33% респондентів стверджують, 

що туристичний бренд зовсім не відповідає поставленим цілям; 

29% погодились, що він повністю відповідає всім поставленим 

цілям (рис.3.). 
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Рисунок 3. Відповіді респондентів на запитання «Чи вдало, на Вашу 

думку, відображена суть туристичного бренду України?» 

 

Кожному респонденту було запропоновано дати свої поради 

щодо змін у туристичному бренді з метою підвищення частки 

обізнаності українців і привернення уваги потенційних туристів. 

Було отримано такі рекомендації:  

− змінити кольори; змінити шрифт; 

 − змінити фігури всередині літери; змінити саму літеру;  

− змінити текст; 

 − додати квіток мальви;  

− зобразити українку у вінку; зобразити коровай і рушник;  

− додати колосся, соняшник, калину;  

− зобразити козака з атрибутами;  

− додати народних символів; використати техніку 

«вишиванки» тощо.  

Також було встановлено, що 29% респондентів віддали 

переваги слогану «Відкрий для себе Україну», 19% обрали 

варіант «Закохайся в Україну з першої подорожі» і 12% відповіли 

«Україна для Вас!». 

Отже, для України є необхідним формування по-справж-

ньому сильного, унікального бренда. Наша конкурентна перевага 

– це поширена ідея щодо «Центру Європи». Українська нація 

довго існує посеред глобальних змін у середовищі навколо неї. Це 

створило особливий тип національного характеру – звичка бути 

пов’язаним одночасно з різними альтернативами, з різними 

світами; бачити крайнощі, але не приймати їх, не робити 
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остаточного вибору. Аналізуючи сучасний стан іміджу та 

інформованості іноземних держав про Україну, доцільно 

зауважити, що позиціонування держави потребує внесення 

значних коректив щодо грамотного використання культурних та 

історичних цінностей. 
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МАШИННЕ НАВЧАННЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

 

Тушець В.В., 

студент факультету  

комп’ютерних інформаційних технологій 

Західноукраїнського національного університету 

м. Тернопіль, Україна 

Машинне навчання (ML) є підрозділом науки про штучний 

інтелект (ШІ) - науки про створення інтелектуальних машин, 

здатних на творчу діяльність, яка традиційно вважалася власти-

вою тільки людині. У 1959 р фахівець з обчислювальної техніки з 

компанії IВМ Артур Самуель написав комп'ютерну програму для 

гри в шашки. Кожному положенню на дошці присвоювався 

якийсь вагу, який базується на ймовірності виграшу. Спочатку 

ймовірність визначалася за формулою, в якій враховувалися такі 

фактори, як кількість шашок на кожній стороні і кількість дамок. 



 

198 

Підхід працював, але Самуель придумав, яким чином можна під-

вищити його ефективність. Зігравши з програмою тисячу партій, 

він використовував їх результати для уточнення позиційних ваг. 

До середини 1970-х рр. програма досягла рівня добре підготовле-

ного непрофесійного гравця. Самуель написав комп'ютерну прог-

раму, яка могла в міру накопичення досвіду покращувати власні 

результати. Програма вчилася так зародилося машинне навчання 

[1]. 

Значення ML для УП стало дуже велике, розумні алгоритми 

замінюють людська праця в багатьох бізнес процесах, тим самим 

скорочуючи витрати, зменшуючи витрати часу, сил, людино-

годин. Перерахуємо переваги застосування машинного навчання 

в бізнесі: 

- набагато більший обсяг даних обробляється за менший час; 

- висока швидкість часу реагування; 

- процеси автоматизуються і не вимагають постійного 

втручання з боку людини. Більш того, чим довше машина працює 

над конкретним завданням, тим успішніше стають її рішення і 

тим вище конверсія; 

- машина враховує неймовірне безліч факторів, на основі 

яких приймає рішення; 

- технології ML - це гнучкий інструмент, який підійде для 

вирішення проблем конкретного бізнесу, при цьому модель 

створюється індивідуально для кожного випадку; 

- використання ML скорочує витрати на персонал, на 

залучення клієнтів [2]. 

В усьому світі показують, що присутність технологій ШІ 

буде продовжувати рости, в УП і в тому, як організації будуть 

реалізувати цю стратегію. У існує шість технологій ШІ, які 

впливають на організації у всьому світі (Рис.1).  

Проаналізувавши вищевикладене, можна сказати, що 

використання методів ML в УП є надзвичайно актуальним 

напрямком з звідси і випливає мета дослідження, а саме: аналіз 

методів ML, які можуть використовуватися при УП. 
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Рис.  1. Технології  ШІ, що впливають на УП [3] 

 

Література: 

1. Бринк Хенрик, Ричардс Джозеф, Феверолф Марк. 

Машинное обучение. -СПб.: Питер, 2017. -336 с.  

2. Машинное обучение в маркетинге – чем оно по- может 

вашему бизнесу? [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://digitalcontact.com/ru/blog/mashinnoeobuchenie-v-

marketinge-chem-ono-pomozhet-vashemubiznesu/ 

3. Липьянина-Гончаренко, К. В. Использование 

искусственного интеллекта в управлении проектами / К. В. 

Липьянина-Гончаренко, О. А. Саченко // Вестник Брестского 

государственного технического университета. Серия: Физика, 

математика, информатика. – 2019. – № 5. – С. 57–63 : ил. – 

Библиогр.: с. 62–63 

Протягом наступних трьох років фахівці очікують, що вплив цих технологій 
штучного інтелекту буде рости:

Експертні системи: які імітують 
людський інтелект, навички або 

поведінку в певній галузі, темі або 
навику.

Глибоке навчання: створює, 
навчає і тестує нейронні мережі, які 

пророкують результати і / або 
класифікують неструктуровані дані 

на основі ймовірностей.

Роботизована автоматизація 
процесів: імітує і автоматизує 

завдання людини для підтримки 
корпоративних процесів.

Три технології штучного інтелекту, які в даний час впливають на найбільшу 
кількість організацій:

Системи, засновані на знаннях: 
Чи розуміє контекст оброблюваних 
даних, допомагаючи підтримувати 

людське навчання і прийняття 
рішень.

Машинне навчання: аналізує дані 
для побудови моделей, виявляючи 

закономірності, що дозволяє 
поліпшити прийняття рішень з 

мінімальним втручанням людини.

Управління рішеннями. Створює 
інтелектуальний процес або набір 
процесів на основі правил і логіки 

для автоматизації прийняття 
рішень.
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______________________________________________________ 

Педагогічні науки  

 

ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Фарбатюк Д.М., 

студент  

Кілійського транспортного фахового коледжу  

м.Кілія, Україна 

Викладач: Карадобрі С.В. 

Нa ІІ половину XVIII століття припадає посилення 

визвольної боротьби закріпаченого селянства. Саме на цей час 

припадає діяльність великого педагога, філософа, письменника і 

поета Григорія Сковороди, ім’я якого  пов’язане з духовним 

розвитком культури українського народу.  

Під впливом подій того часу формувaлися погляди  і 

переконання письменника. Сковорода починає свою акцію 

протесту проти жорстокості та соціальної нерівності. У своїх 

працях він розкриває світ зла, носіями якого, на його думку, є 

здирники, панство, поміщики, духівництво. Так поступово 

протести, критика набирали обертів філософського вчення, яке 

мало вигляд віршів. З часом Григорій Сковорода починає писати 

твори, в яких висвітлює проблему вселенського масштабу.  

Спостерігаючи зневагу до простолюдин, письменник вивчає 

питання сенсу щaсливого людського життя. Він починає вивчати 

питання педагогіки щодо виховання не тільки всебічно 

розвиненої, але й високоморальної особистості.  

На думку філософа «людина – це малий світ, або мікрокос-

мос». За теорією двох натур Сковороди: усі світи, в тому числі і 

мaлий світ, складаються із видимої і невидимої натур. Тобто в 

людині є тілесне і духовне, тлінне і вічне.  

Сковорода, будучи філософом, на сторінках свої праць 

писав: «Створення справжньої людини відбувається не тоді, коли 

з’являється тілесна людина з її чуттєвими властивостями. Тілесна 

людина — несправжня: вона - тінь і ніщо. Справжня людина 

виникає тоді, коли вона осягає невидимість.» 
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На його думку, людинa – це розумне творіння, здатне прий-

мати рішення, а також усвідомлювати різницю між добром і злом. 

Щастя – це найважливіший стан для людини, який 

побудований на основі невидимості і не залежить від земного чи 

небесного. Це душевний світ, світ самопізнання.  Сaме тому, 

спочатку ми повинні пізнати самі себе, а вже потім оцінювати 

іншу людину: “Якщo ми хoчемо виміряти небo, землю й oкеан, 

почнемо з вимірювaння самих сeбе і зрoбимо це відповідно до 

своїх власних мірок. Але якщо нам не вдaється знайти нашу 

внутрішню мірку, то за допомогою чого ж тоді, нa якій шкалі, ми 

змoгли б виміряти інших? І якщo ми не мoжемо рoзуміти самих 

себе, то який же інтерес ми можемо мaти від знання точної міри 

інших ствoрінь?” — питає Г.С. Сковорода.  

Це риторичне запитання, але педагог стверджує, що людина 

– таємниця, яку не можливо пізнати, доки не пізнаєш сaмого себе, 

не відкриєш у собі Великого Бога, тільки так зможеш пізнати 

ближнього. 

Література:  

1. Наставления бродячого філософа. Полное собрание 

текстов / Сковорода Г.С. – АСТ, 2017. – 560с.  

2. Філософські трактати: класика української літератури /  

Сковорода Г.С. – «Відкрита книга», 2011. – 27с. 

3. Этическая мысль, выпуск 11: Российская Академия Наук 

Институт философии. – Москва, 2011. – 197с.  
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Юридичні науки 

 

РИМСЬКА СІМ'Я ТА ВИДИ СПОРІДНЕННЯ 
 

Федорченко Марія, 
студентка юридичного факультету 

Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ 

Дніпро, Україна 
Навчальний керівник Ус Юлія Олегівна  

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Вступ. Сім’я — це засноване на шлюбі чи кровному 

споріднені об’єднання осіб, пов’язане спільністю побуту, 

взаємною допомогою її моральною відповідальністю.  

Давньоримська сім’я несла на собі відбиток родового ладу. 

Вона будувалась за принципом підпорядкування влади глави 

сімейства. 

Мета. Розкриття поняття сім’ї  Древньому Римі, висвітлення 

основних характеристик сімейного споріднення, а також опіка 

над дітьми. 

Матеріали та методи. В структурі римської сім’ї на першо-

му місці йшов, звісно, батько (dominium, pater familae). Він був 

безпосередньо особою свого права. Потім були діти та дружина, 

котрі були особами чужого майна. У самому низі родової струк-

тури знаходилися раби та кабальні, що не були носіями будь-яко-

го правового статусу. Це об'єднання будувалося не на кровному 

зв'язку, а на владі домовладики, яка на той час мало чим відрізня-

лась від влади над рабами. «Домовладикою (батьком сімейства) 

вважався той, кому належала влада в сім'ї, і правильно він так на-

зивався, хоча б у нього не було сина», — писав Ульпіан. Домовла-

дика—носій сімейної влади не тільки наявної, а й потенціальної.  

Римська сім'я поділялася на два види: агнатського та 

когнатського споріднення. Агнатська сім'я була заснована на 

юридичній владі домовладики над дітьми, онуками і правнуками 

по чоловічій лінії. Агнати спільного предка були родичами по 

боковій лінії, а послідовно один від одного родичами по прямій 
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лінії. Ступінь агнатського споріднення визначалася числом 

народжень, що утворювали це споріднення. Когнатська ж сім'я 

була заснована на кровному споріднені. Когнатське споріднення 

мало пряму (батько — син — онук — правнук) та побічну лінію 

(дядько — брат, сестра — племінник) . 

Брати і сестри поділялися на повнорідних (що мали спільних 

батьків), неповнорідних (однокровні — за батьком, одноутробні 

— за матір'ю) та на зведених (що мали різних мати та батька). 

Опіку в Древньому Римі встановлювали як компенсацію 

неіснуючої дієздатності. Встановлювалась вона саме над дітьми, 

над жінками та над хворими. Піклування було компенсацією 

обмеженої дієздатності та встановлювалось щодо п’яниць, щодо 

марнотратників та хворих.  

Повноваження опікуна безпосередньо залежали від віку 

людини, над якою встановлювалась опіка. Так, щодо дитини до 

семи років, то усі угоди вчинялися опікуном. Якщо угода 

вчинялась за згодою опікуна, то ця опіка була встановлена над 

дитиною 12-14 років. Щодо людини до 25 років та жінки — 

опікун мав право оскаржити укладену угоду.  

Усиновлення — це встановлення батьківської влади щодо 

чужої дитини. Поділялося воно на два види: arrogatio (усиновлен-

ня особи свого прав) та adoptio (усиновлення особи чужого 

права). Усиновлення особи свого права здійснювалось пантифі-

ком на народних зборах та усиновити могли лише повнолітніх 

чоловіків, що є громадянами. Усиновлення особи чужого права 

здійснювалось претором у формі манципації та символічної 

віндикації, також можуть бути усиновлені усі особи, в тому числі 

неповнолітні, жінки та іноземці.  

Висновок. Характерні особливості римської сім'ї знайшли 

відбиток у римському сімейному праві, яке відзначається завер-

шеністю, послідовністю. Багато його положень збереглося до 

наших часів.  

Література:  

1. В. І. Борисова. Основи римського приватного права: підр. / 

В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; За заг. 
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______________________________________________________ 

УДК 658  Економічні науки 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Цуканова В.О., 

 магістрантка  

 Волкова Н.А.  

 к.е.н., доцент 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, Україна 

Підвищення ефективності використання основних засобів на 

підприємствах є важливою проблемою в сучасних умовах 

розвитку економіки. Підприємства повинні прагнути не тільки 

модернізувати основні засоби, але й максимально ефективно та 

раціонально їх використовувати, особливо в існуючих умовах 

дефіциту фінансів і виробничих інвестицій. Це дуже актуально на 

даний момент, тому що основні засоби багатьох підприємств є 

морально і фізично застарілими. 

Ефективність використання основних засобів багато в чому 

залежить від своєчасності одержання надійної і якомога повнішої 

аналітичної та обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку 

зростає роль ґрунтовного аналізу ефективності використання 

підприємством основних засобів, на основі якого можна 
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приймати відповідні управлінські рішення та шукати шляхи 

вдосконалення управління основними засобами. 

Значний внесок у дослідження питань щодо пошуку шляхів 

підвищення ефективного використання основних засобів на 

підприємствах зробило чимало вчених, серед яких Брова О. Г., 

Вихрущ В. П., Іваненко В.М., Покропивний С.Ф., Федорчук О. 

М., Шваб Л. І. та ін. 

Основні засоби – це матеріальні активи, придатні для 

використання в процесі діяльності суб’єкта підприємництва, які 

втрачають свою вартість частково, шляхом перенесення її на знов 

створений продукт, очікуваний термін використання яких більше 

одного року [1, c. 912]. 

Основні засоби підприємств включають основні виробничі 

засоби й невиробничі основні засоби. У складі виробничих 

основних засобів виділяють їх активну частину: машини, 

устаткування, інструменти, пристрої тощо. 

Підприємство має бути зацікавлене в оптимальному підви-

щенні питомої ваги активної частини основних засобів, які 

обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі 

можливості підприємства.  

Ефективність використання основних засобів – це результат 

у вигляді отриманого ефекту, що співвідноситься з витраченими 

ресурсами [2, с. 88]. Вона є однією із найбільш важливих дослід-

ницьких ланок на підприємствах. Від вирішення проблеми 

підвищення ефективності використання основних засобів підпри-

ємств залежить їх фінансовий стан та конкурентоспроможність на 

ринку.  

Для того щоб з'ясувати наскільки ефективно використову-

ються основні засоби, застосовують систему натуральних і 

вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростан-

ня випуску продукції і темпів зростання обсягу фондоозброєності 

праці та її продуктивності. 

Для узагальнюючої характеристики ефективності викорис-

тання основних засобів служать показники фондовіддачі, 

фондомісткість, рентабельність [3, c. 53]. 
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Основним узагальнюючим показником використання основ-

них засобів є фондовіддача, яка показує загальну віддачу від 

кожної гривні, вкладеної в основні засоби, а її зростання дозволяє 

знижувати обсяги нагромаджування. Фондомісткість – це показ-

ник, обернений до фондовіддачі, який характеризує вартість 

основних засобів [2, с. 88]. За нормальних умов господарювання 

фондовіддача повинна мати тенденцію до росту, а фондомісткість 

– до зменшення.  

 Основними шляхами підвищення ефективності використан-

ня основних засобів, зокрема її основного показника – фондовід-

дачі, є збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок більш 

інтенсивного їх використання і зниження середньорічної вартості 

цих засобів шляхом ліквідації зношених, малопродуктивних та не 

використовуваних у процесі діяльності підприємства основних 

засобів.  

Підвищення рівня рентабельності, яка характеризує відно-

шення операційного прибутку до середньорічної вартості 

основних засобів підприємства, можливе за умови мобілізації 

внутрішніх резервів виробництва, поетапного проведення усіх 

видів робіт, спрямованих на покращення використання усіх видів 

ресурсів, збільшення прибутку. 

Важливою ознакою підвищення рівня ефективного викорис-

тання основних засобів і виробничих потужностей того чи іншого 

підприємства є зростання обсягу виробництва продукції.  

Кількість виробленої підприємством продукції при наявному 

розмірі виробничого апарату залежить, з одного боку, від їх 

екстенсивного завантаження: фонду часу продуктивної роботи 

машин і устаткування протягом доби, місяця або року, а з другого 

– від інтенсивного навантаження, тобто ступеня використання 

знарядь праці за одиницю часу. 

До резервів поліпшення екстенсивного використання основ-

них засобів відносять:  

– максимально можливе скорочення простоїв, за рахунок 

сучасного і якісного забезпечення робочих місць оснащенням, 

сировиною та матеріалами, інструментами, паливом тощо; 
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– збільшення кількості машинозмін роботи обладнання та 

зменшення кількості устаткування, що не працює; 

– введення додаткового обладнання; 

– збільшення міжремонтних періодів і скорочення часу 

ремонтів;  

– планування і забезпечення більш повного завантаження 

устаткування тощо.  

Основними шляхами поліпшення інтенсивного використання 

обладнання або підвищення ступеня його завантаження в 

одиницю часу є: 

– механізація та автоматизація виробництва; 

– технічне переозброєння та модернізація підприємства; 

– встановлення оптимального режиму роботи устаткування; 

– скорочення тривалості операційного циклу виробництва 

тощо. 

Перед підприємствам стає завдання домогтися підвищення 

використання насамперед активної частини основних засобів, в 

часі й за потужністю, тобто підвищити рівень інтенсивного їх 

використання, що сприятиме зростанню обсягу виробництва, 

зниженню собівартості продукції. 

Інтенсифікація використання основних засобів підприємств 

дасть змогу значно знизити витрати, пов'язані з фізичним зносом 

машин і устаткування, сприятиме прискоренню їх оновлення, що 

в кінцевому результаті позитивно позначиться на фондоозброє-

ності праці працюючих та зростанні її продуктивності. 

Отже, досягти економічно вигідного та ефективного викорис-

тання основних засобів можна за рахунок застосування надбань 

науково-технічного прогресу; удосконалення планування, управ-

ління та організації праці на виробництві; поліпшення складу, 

структури та стану основних засобів; залучення спеціалістів з мар-

кетингового відділу; вивчення кон’юнктури ринку збуту тощо. 
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На даний момент, у зв’язку  з запровадженням карантину, 

відбувається вимушене, форсоване впровадження онлайн 

навчання, що відбувається  за допомогою технічних засобів 

запису, передачі та обробки інформації в усіх сферах суспільного 

життя. Питання ефективності  та оптимізації  цих процесів є 

пріоритетним, але їх реалізація вимагає суттєвої  модернізації 

освітньої системи та висуває нові вимоги, до педагогів та 

спеціалістів, що залучені до цього процесу. Онлайн-навчання- ще 

досить новий та мало осмислений процес, тому потребує 

комплексного, міждисциплінарного  підходу. 

Проблема впровадження дистанційної системи навчання 

зумовлена цілою низкою чинників. Однією з важливих проблем у 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvmduce_2015_1_18
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впровадженні дистанційного навчання  є відсутність єдиного 

методологічного підходу, норм, стандартів та критеріїв  оцінки 

якості цієї форми навчання. Інновації в освітній системі -є резуль-

татом наукових пошуків, дотримання  засобів дидактики, що опи-

сані  в сучасній педагогічній думці, зокрема: об’єктивізму, дос-

тупності, зв’язку  теорії з практикою, послідовності, науковості, 

систематичності, наочності, різноманітності методів, свідомості і 

активності учнів, міцності засвоєння знань, умінь і навичок[1,с.1]. 

Теоретико-методологічні засади дистанційного навчання 

досліджували такі вчені, як С. Гончаренко, І. Зязюн, Т. Зайченко, 

Л. Сохань, І. Підласим  та ін.  

На основі аналізів можна виділити такі особливості 

організації дистанційного навчання -зміщення пріоритетів із 

викладання на самостійну пізнавальну діяльність студентів, 

необхідність формування вмінь дистанційної взаємодії, зміна 

способів  взаємодії між суб’єктами навчання[2,с.47]. 

Важливим є врахування специфіки предмету,-варіативність в 

освоєнні навчального матеріалу, можливість формування індиві-

дуальних освітніх планів освоєння змісту  кожного навчального 

предмета. Дидактичні принципи є своєрідними спрямовуючими 

положеннями, нормативними вимогами до організації та прове-

дення дидактичного процесу, які мають характер загальних 

вказівок, правил і норм, що випливають із його закономірностей 

[3,с.143]. Саме дотримання принципів дидактики в дистанцій-

ному навчанні -є запорукою єфективності навчального процесу  

та отримання якісних систематизованих знань, умінь та навичок. 

Необхідне формування нової методичної системи дистанційного 

навчання, яка відсутня на сьогоднішній день. 

Використання  комп’ютерно- орієнтованих систем навчання, 

повинно бути виваженим та базуватися на конструктивному 

поєднанні традиційних та сучасних технологій навчання, що в 

порівнянні з традиційними може надати істотні переваги і 

унікальні можливості, такі як переміщення занять в часі, гнучкий 

розклад, ширший доступ до матеріалів та більше їх різномаїття, 

доступ до навчання людей з особливими потребами, розширенні 
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можливості для контролю знань учнів, диференціація навчання, 

відповідно до рівня навчальних досягнень, та значно швидкий 

зворотній зв’язок. 

 В Україні  не сформована цілісна система дистанційного 

навчання здобувачів освіти, використання якої гарантувало би 

отримання якісної освіти з дотримання принципів дидактики. У 

сучасній  освіті тривають значні перетворення, викликані зокрема 

й зростаючою інтенсивністю розвитку сфери інформаційно-

комунікативних технологій. Якщо сучасні інформаційні техноло-

гії, що створюються та впроваджуються, стануть ключовим, а не 

зайвим  елементом  у традиційній системі освіти і будуть природ-

но інтегровані в неї, саме в такому випадку використання 

дистанційного навчання зможе дати  необхідний соціальний та 

економічний ефект.  
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Анотація: Поширення насильства в суспільстві обумовлено 

погіршенням соціальної та економічної ситуації багатьох 

українських сімей на фоні воєнних дій та економічної кризи. У 

ході дослідження дістали подальший розвиток: положення про 

гендерно обумовлене насильство в умовах воєнного конфлікту, 

зокрема на Сході України; положення щодо уточнення причин 

нечисленних випадків звернень осіб, які стали жертвами гендерно 

обумовленого насильства в умовах воєнного конфлікту: непоін-

формованість; відсутність (обмежений доступ) у населених 

пунктах відповідних провайдерів послуг; недовіра до персоналу 

психологічних закладів та правоохоронців тощо. 

Ключові слова: гендерно - обумовлене насильство, воєнний 

конфлікт, OBSE, ВПО. 

Ми живемо у світі однією з характерних ознак якого є 

насильство. Гендерне насильство – це насильство, яке чиниться 

над особою тому, що вона належить до тієї чи іншої статі. Пере-

важна частина гендерного насильства чиниться чоловіками над 

жінками. Метою гендерного насильства, як і будь – якого іншого 

насильства, є прагнення до домінування і контролю поведінки. 

Явище гендерного насильства, на жаль, є поширеним по всьому 

світу. Особливо в умовах воєнних конфліктів, адже погіршення 

соціальних та економічних умов життя стають передумовами 

появи гендерно обумовленого насильства (далі – ГОН).  
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Для початку визначимо саме поняття гендерно обумовленого 

насильства: ГОН – це діяння однієї особи чи групи осіб стосовно 

іншої особи чи групи осіб, які спрямованні на погіршення 

соціального, психологічного, економічного та/чи фізичного 

здоров’я, через ознаку статі на відтворення гендерних ролей [1]. 

На Сході України, в умовах воєнного конфлікту відбувається 

фіксація значних порушень прав людини міжнародними та 

національними організаціями. Поширення ГОН спричинено 

відсутністю контролю над територіями, що, відповідно, 

унеможливлює здійснення контролю та «звершення правосуддя». 

Ще однією вагомою причиною розповсюдження ГОН є 

замовчування жертвами про скоєне над ними діяння, що, у свою 

чергу, обумовлене складними умовами процедури: по-перше, 

особам часто треба подолати велику відстань, уражену бойовими 

діями чи просто непідконтрольну державі територію, для того, 

щоб подати позовні заяви або бути присутнім на судових 

засіданнях на підконтрольній Україні території; по-друге, у 

місцевого населення переважно відсутня довіра до правоохо-

ронних органів, через низку окремих причин (психологічних); по-

третє, прийняття точки зору щодо марності звернення до 

правоохоронних органів, тобто їх неефективності. [2] 

Існує ціла низка проблем, пов’язаних із захистом прав 

людини й прав жінок, зокрема, перед населенням, що проживає у 

Донецькій та Луганській областях: місцеві жителі мають 

труднощі щодо доступу до органів прокуратури та судів; також 

проблемою є втрата чи знищення матеріалів справ до та під час 

процедури зміни чи переміщення територіальної підсудності або 

підслідності вищезазначених органів  [3, с.11-14].  

Представники OBSE та національних організацій, що прово-

дять дослідження та спостереження на окупованих і сусідніх 

територіях, зазначають, що інформація про інциденти ГОН, 

зокрема, сексуального виду насильства вкрай обмежена, через 

складність перевірки інформації. Оскільки правоохоронні служби 

не мають достатніх ресурсів розслідувати подібні справи, жертви 

рідко звертаються за допомогою. При цьому наголошується, що 
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повідомлення про катування та жорстоке поводження розсліду-

ються вкрай рідко. Є всього лише кілька прикладів притягнення 

до відповідальності за порушення, вчинені представниками 

правоохоронних органів. Зафіксовано випадки, коли судді ігнору-

ють чи відхиляють скарги жертв катування і, таким чином, ще 

більше підривають свій авторитет [4, с.7-11]. 

Окрема категорія – біженці та внутрішньо переміщенні осо-

би (ВПО), люди даної групи є особливо вразливими до ризиків 

ГОН через розрив родинних зв’язків і соціальних відносин, від-

сутність постійного місця проживання та надійного джерела до-

ходів, несприйняття у нових для біженців та ВПО громадах, від-

сутність довіри до місцевих жителів та місцевої влади, що спри-

чиняє нестійку до емоціональних навантажень психіку, підозріле 

відношення до оточення та ставлення до кожного як до потенцій-

ного кривдника, у результаті чого породжується ГОН [5, с.217]. 

На нашу думку, необхідно створити певні державні механіз-

ми по запобіганню та протидії домашньому та гендерно-обумов-

леному насильству, що вплинуть на  зменшення ризиків вразли-

вості для постраждалих та потенційних жертв насильства. Однак 

ускладнення соціальноекономічної ситуації в Україні свідчить 

про можливість непередбачуваного зростання таких ризиків 

вразливості, що потребує змінити підходи до розробки політики у 

цій сфері. На наш погляд, особливу увагу треба звернути на 

покращення дієвості превентивних механізмів та механізмів 

супроводу, причому останні необхідно доповнити заходами щодо 

подолання соціального виключення постраждалих внаслідок 

домашнього та гендерно обумовленого насильства. 

Отже, явище гендерно - обумовленого насильства є актуаль-

ним, на сьогодні, питанням, особливо для нашої держави, зокрема 

на території її воєнних конфліктів. На Сході України сформу-

вались сприятливі умови для існування та поширення ГОН. Тому 

дуже важливо, щоб для подолання цієїї проблеми ГОН, Україна 

співпрацює з міжнародними організаціями, спільна робота яких 

уже має свої  позитивні наслідки. Тому можна дійти висновку, що 

найбільш ефективним засобом вирішення проблеми ГОН є 
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трансформація сталого стереотипного ставлення до постражда-

лих, викорінення практики їх віктимізації та стигматизації, 

вироблення настанов неосудливого ставлення до них у 

суспільстві. 
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Ехінацея пурпурова – цінна лікарська культура. Наземна та 

підземні частини рослини служать сировиною для промислового 

отримання препаратів імуномодулюючої дії. Використовують 

кореневища, заготовлені навесні або восени, і суцвіття, зібрані під 

час цвітіння. Виготовлені з ехінацеї пурпурової препарати є 

витяжками з усіх частин як свіжої, так і висушеної рослини. 

Встановлено, що більша кількість екстрактивних речовин в коре-

нях накопичується при вирощуванні культури прямим посівом 

насіння в грунт, в порівнянні з розсадним способом [5, с.33].  

Ехінацея пурпурова – багаторічна трав`яниста рослина 

родини Asteraceae. Батьківщиною вважаються східні та південні 

регіони США, де вона росте на високогірних преріях та піщаних 

берегах річок. В промислових масштабах ехінацея пурпурова 

культивується в північно-західних штатах Америки, західній 

Канаді, Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії, Південній 

Америці, Європі. В Україні рослина є цінним інтродуцентом і 

відноситься до багатотоннажних видів [2, с.157]. 

Зараз відомо більше 300 лікарських препаратів, що допомага-

ють в лікуванні близько 70 захворювань. Препарати ехінацеї 

пурпурової підвищують захисні сили організму, оскільки явля-

ються модуляторами імунної системи. Ефективні при бактеріаль-
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них, вірусних, респіраторних та багатьох хронічних хворобах 

аутоімунного характеру, при септичних процесах, шкірних та 

урологічних захворюваннях [4, с.91]. 

Ехінацея пурпурова характеризується високою біологічною 

пластичністю та адаптивністю, чудово поєднує високу продук-

тивність з високою екологічною стійкістю, продуктивним 

довголіттям, хорошими кормовими і лікарськими перевагами, 

стійким плодоношенням [4, с.91].   

До складових якості насіння входить показник наявності 

хвороботворної інфекції. На поверхні насіння ехінацеї пурпурової 

знаходиться велика кількість мікроорганізмів, які посилено 

розмножуються і викликають хвороби рослини. Незараженого 

насіння практично не існує, оскільки воно є повноцінним 

поживним середовищем для розвитку багатьох мікроорганізмів 

[7, с.182].   

Мікрофлора, яка зустрічається на насінні, буває паразитною і 

сапрофітною. Деякі сапрофіти за певних умов мають здатність 

переходити до паразитичного способу життя і змінювати 

хімічний склад і фізичні властивості насіння. За таких умов вони 

сильно шкодять під час зберігання насіння, знижуючи його якість 

і життєздатність. Патогенні мікроорганізми можуть переходити 

до сапрофітного живлення [6, с.48].   

За способом потрапляння та типом проникнення мікрофлору 

насіння поділяють на епіфітну та ендофітну [1, с.72]. Епіфітна 

мікрофлора – це група мікроорганізмів, які заселяють поверхню 

вегетуючих рослин і насіння та живляться продуктами життє-

діяльності рослинних клітин і поверхневими забрудненнями. За 

нормальних умов вони не проникають у внутрішні тканини. Але 

за підвищеної вологості епіфітна мікрофлора може спричинити 

значну шкоду. Епіфітна мікрофлора представлена неспороутво-

рюючими бактеріями, грибами родів Alternaria, Mucor, 

Cladosporium, плісеневими грибами родів Penicillium та 

Aspergillus [3, с.103]. 

Ендофітна мікрофлора складається із мікроорганізмів, які 

можуть проникати всередину рослини, розвиватися там, 
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спричинювати захворювання насіння і пророслих з нього рослин. 

До цієї групи відносять сажкові гриби, гриби родів Fusarium, 

Drechslera, Septoria [3, с.103]. 

Інтенсивний розвиток епіфітної мікрофлори насіння ехінацеї 

пурпурової пов'язаний із виділенням рослиною різних мінераль-

них та органічних сполук. Ураження насіння ехінацеї пурпурової 

мікрофлорою може відбуватися в різні періоди вегетації 

культури, під час збирання урожаю, в період зберігання насіння.   

Епіфітна мікрофлора на насінні ехінацеї пурпурової є досить 

небезпечною, оскільки після проростання насіння вона може 

потрапити на корені рослини і викликати загальне пригнічення 

росту і розвитку. 

В ході досліджень на насінні ехінацеї пурпурової зустріча-

лася патогенна мікрофлора, яка викликала відхилення показників 

якості насіння від нормальних, що змусило нас провести 

аналізування за допомогою біологічного методу (метод «вологих 

камер»).  

Визначення видового складу вилученої з насіння мікрофлори 

дало змогу встановити, що домінуючою виявилася паразитна 

мікрофлора, яка була представлена грибами родів Alternaria і 

Fusarium. Також на насінні ехінацеї пурпурової була виявлена 

сапрофітна мікрофлора, представлена грибами родів Mucor і 

Penicillium.  
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Ефективність системи управління закладом освіти значною 

мірою залежить від того, наскільки налагоджена комунікація. 

«Комунікація – це процес передавання інформації від однієї особи 

до іншої» [3, с.154]. Метою комунікації є сприйняття, осмислення 

та розуміння переданої та отриманої інформації.  

Комунікація є найважливішим елементом системи управ-

ління та ланкою в структурі інтелектуального капіталу. Оскільки 

розвиток системи освіти невіддільний від відтворення всіх видів 

інтелектуального капіталу, оновлення освіти та культурного 

потенціалу, комунікативні чинники в розвитку системи освіти 

стали умовами освітнього прогресу та внутрішніми факторами 

сталого зростання. Як зазначає Н. Жигайло «Комунікаційний 

менеджмент – це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення 
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надійного функціонування комунікаційного процесу в часі та 

просторі та його систематичного формування у суспільній сфері» 

[2, с. 96]. 

Комунікація є невід’ємною частиною процесу управління. 

Спілкування пов’язує різні елементи організації в єдине ціле, тим 

самим маючи можливість координувати її дії, аналізувати успіхи 

та невдачі, виправляти помилки, призначати нові завдання; 

підключати її до зовнішнього середовища, дозволяючи отриму-

вати інформацію про стан освіти, щоб учасники освітнього 

процесу розуміли свої наміри та впливали на їх поведінку. 

Для того, щоб організувати належно роботу у закладі освіти, 

мають бути налагоджені зовнішні та внутрішні комунікативні 

зв’язки. Встановлення комунікації полягає у забезпеченні спілку-

вання керівника з підлеглими, а також між групами, що являє 

собою побудову внутрішніх вертикальних каналів зв’язку. Також 

є важливим зв’язок між працівниками та групою одного офіцій-

ного рівня, оскільки вони утворюють горизонтальний зв’язок. 

Кожен із цих типів комунікацій виконує конкретні завдання 

відповідно до правил чи процедур та забезпечує його ефектив-

ність. Інформаційне забезпечення процесу управління повинно 

здійснюватися за цілісною системою. Тільки так менеджери 

своєчасно отримуватимуть інформацію, котра потрібна їм для 

прийняття управлінських рішень. Залежно від того, який тип 

інформації важливий для менеджера, як часто інформація повин-

на надсилатися, звідки вона отримана і кому буде надіслана 

(особливо інструкції щодо наступних кроків), він має створити 

відповідну комунікаційну мережу [1, 4, 5]. 

Отже, комунікація – це складний процес, який включає в 

себе різні види спілкування. Тому нормальне функціонування 

освітньої організації здійснюється внаслідок взаємодії цілої сис-

теми зовнішніх та внутрішніх комунікацій. Причиною бар'єрів 

для обміну інформацією може бути незадовільна структура 

організації. В організаціях з декількома рівнями управління 

ймовірність спотворення інформації зростає, оскільки рівень 

управління може виправляти та фільтрувати повідомлення. 
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На сучасному розвитку грошово - кредитної системи, тема 

інвестицій та інвестиційної діяльності, залучення іноземних 

інвестицій є актуальними та важливими як ніколи. Майже всі 

країни першого світу приділяють особливу увагу та акумулюють 

свої зусилля на підвищення інвестиційного клімату задля 

залучення прямих іноземних інвестицій та збільшення їх обсягу в 
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національну економіку. Для вітчизняної економіки процес 

інвестицій є дуже важливим, тому що саме в процесі інвестицій-

ної діяльності підвищується ефективність механізмів розвитку та 

діяльності вітчизняних виробників. 

Переважною формою капіталовкладень для економіки 

країни є прямі іноземні інвестиції, тому що саме вони дозволяють 

реалізувати великі та багатозначні проекти, на додаток в Україну 

надходять передові технології, нові форми корпоративного 

управління та інше. Прямі іноземні інвестиції  - форма участі 

іноземного капіталу в здійсненні інвестиційних проектів на 

території країни-реципієнта інвестицій. Слід зазначити, що прямі 

іноземні інвестиції це реальні інвестиції, які, на відміну від 

портфельної структури інвестицій, не є чисто фінансовими 

активами, що виражені в національній валюті [1].  

Наведемо дані надходження прямих іноземних інвестицій в 

Україну протягом 18 років: 
 

Таблиця 1 

Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну* 

Роки 
ПІІ В 

Україну 

Показники динаміки (до попереднього року) 

Абсолютний приріст 

(зменшення), млн. дол. США 

Темп приросту 

(зменшення), % 

2002 693 … … 

2003 1424 731 105,5 

2004 1715 291 20,4 

2005 7808 6093 355,5 

2006 5604 -2204 -28,2 

2007 9891 4287 76,5 

2008 10913 1022 10,3 

2009 4816 -6097 -55,9 

2010 6495 1679 34,9 

2011 7207 712 11 

2012 8401 1194 16,6 

2013 4499 -3902 -46,4 

2014 410 -4089 -90,9 

2015 2961 2551 622,2 

2016 3284 169 5,7 

2017 2202 -928 -29,6 
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2018 2355 153 6,9 

2019 3070 715 30,36 

2020 -294 -3364 -109,58 

Дані за 2014-2020 роки наведено автором без урахування тимчасово 

окупованої території АР Крим і м.Севастополя, та без тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганських областях. 

*Розраховано автором на основі джерела [2]. 

 

Проаналізуємо наведені цифри за 2014 – 2020 роки 

(результати за 2020 рік неповні і включають в себе підсумок І та ІІ 

кварталу зазначеного року). Дані таблиці 2.1 демонструють, що 

надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за період з 

2002 до 2020 року значно коливаються та залежать від політичної 

та економічної ситуації в державі та світі. У 2005 році іноземні 

інвестори, сподіваючись на позитивні зміни після подій 2004 році, 

інвестували в вітчизняну економіку 7808 млн. дол. США, що у 

4,57 разів більше ніж у попередньому 2004 році. 

Найбільший обсяг інвестицій відбувся у 2008 році, за наведе-

ними даними іноземні вкладники інвестували 10913 млн. дол. 

США, це в 6,36 рази, або на 9198 млн. дол. США  більше, аніж у 

2004р.  

Істотне скорочення інвестицій відбулося у 2009 році, це 

можна аргументувати тим, що світ зіткнувся з світової еконо-

мічної кризою, і як наслідок відбувся значний відтік капіталу в 

порівнянні з 2008 роком на 55,9 %, що становило порядку 6097 

млн. дол. США. В період з 2010 – 2013 інвестиційний потік 

іноземних коштів в Україну перебував у стабільності, поки 

держава не зіткнулася з чималими проблемами, які були пов’язані 

з анексією Криму, початком Російсько-української війни та  на 

ґрунті цих проблем відбулося значне скорочення капітало-

вкладень, які склали у 2014 році всього 410 млн. дол. США, тобто 

9,1 % від обсягу надходження у 2013 році. 

У 2015 і 2016 роки ситуація в країні дещо покращилася і 

обсяг іноземних інвестицій становив відповідно 2961 і 3130 млн. 

дол. США. У зв’язку з невиправдними надіями на стабілізацію 

політичної ситуації, боротьбу з корупціонерами та ефективність 
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економічних реформ знов призвело до скорочення обсягу прямих 

іноземних інвестицій, а саме скорочення на 30% у 2017 році порі-

вняно з 2016. Незначні надходження у 2018 – 2019 роках свідчать 

про недовіру іноземних інвесторів до перспектив ведення стабіль-

ного бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

Окремо слід виділити 2020 рік, який став для світової 

економіки чорним лебедем через коронавірусну хворобу SARS-

CoV-2. Ця хвороба змусила світову спільноту ввести повний 

локдаун та зупинити економіку в прямому сенсі цього слова. 

Наслідки цих мір можна прослідкувати аналізуючи обсяг прямих 

іноземних інвестицій за І та ІІ квартали 2020 року. Порівняно з 

2019 роком, у теперішньому обсяг іноземних капіталовкладень 

скоротився на 109,58 %, в грошовому еквіваленті – 3364 млн. дол. 

США. На думку автора, через цю подію ми не маємо змоги 

зробити достовірний висновок відносно того, чи дійсно Україна 

втратила прямий фінансовий інтерес іноземних інвесторів, який 

прослідковувався у 2005, 2008, 2010-2013 роках, Справедлива 

оцінка можливе лише після терапії світової економіки та 

подальшого розвитку глобалізації.  
 

 
Рис. 1. Надходження прямих іноземні інвестиції в Україну,  

млн. дол. США* 

 *Розраховано автором на основі джерела [2]. 
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Отже, процес капіталовкладень в українську економіку на 

сьогоднішній день досить невизначений і ризикований. Криза 

політичного апарату та загострення економічної ситуації в країни, 

роблять вітчизняну економіку менш привабливою для іноземних 

вкладників і апетит до ризику набагато менший ніж в 2005, 2008, 

2010-2013 роках, тому потрібно консолідувати зусилля, для по-

кращення інвестиційного клімату держави та повернути еконо-

міці України статус ключового гравця інвестиційної індустрії. 
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Залучення інвестиційних ресурсів для вітчизняної економіки 

є одним з найважливіших процесів. Джерелом цих ресурсів є саме 

заощадження, які займають особливе місце в системі економічних 

процесів країни, оскільки йде мова про інтереси деяких економіч-
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них суб’єктів, а саме: підприємств, держави, домашніх госпо-

дарств, фірм, кредитно-банківської системи та інші. 

В першу чергу, виділимо 4 основні етапи еволюції економіч-

них теорій заощаджень: 
 

Таблиця 1 

Етапи формування економічних теорій заощадження* 
Етап Зміст теорії Представники 

Перший Класична політекономія. Обґрунтована система 

поглядів на проблеми розподілу доходів 

А.Сміт, 

Дж.Міль 

Другий Маржиналізм. Розкритті проблеми взаємозв’язку 

процента та ролі вимушених заощаджень 

А.Маршалл 

Третій Кейнсіанська школа. Системно визначила 

особливе місце категорії «заощадження» серед 

фундаментальних економічних понять 

Дж.Кейнс, 

П.Самуельсон 

Четвер-

тий 

Монетаризм. Заощадження розглядаються у 

взаємозв’язку із доходом 

М. Фрідмен, 

Ф.Хайек 

*Розроблено автором на основі джерела [1]. 

 
Наступним кроком визначимося з дефініцією заощаджень. В 

економічній літературі виділяють декілька варіантів трактування 

терміну «заощадження»: 

1) Заощадження – це дохід, який не використаний на виплату 

податків на купівлю товарів та послуг; 

2) Заощадження – використання грошових ресурсів з метою 

отримання прибутку у майбутньому або забезпечення майбут-

нього споживання. 

Отже, заощадження – та частина доходу, яка акумулюється 

протягом певного часу і використовується в майбутньому для 

задоволення власних потреб, зокрема інвестиційних [2]. 

Заощадження здійснюються як підприємствами (фірмами), 

так і домашніми господарствами. Фірми заощаджують для 

інвестування на розширення виробництва і збільшення прибутку. 

Домашні господарства заощаджують з ряду причин, основні з 

них: мотиви забезпечення старості та передачі спадку дітям, 

накопичення коштів для купівлі земельних ділянок, нерухомості 

та важливих предметів тривалого користування. Слід зазначити, 

що держава також здійснює заощадження. Державні заощад-
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ження – різниця між надходженнями та видатками державного 

бюджету (надлишок у державному бюджеті). 

Необхідно врахувати, що головними суб’єктами процесу 

формування, збереження та використання заощаджень зазнача-

ють державу, фінансово-господарські інститути та домогоспо-

дарства. Домогосподарства є найголовнішим суб’єктом ощадного 

процесу, тому що вони розпоряджаються грошовими ресурсами, 

які виступають саме джерелом заощаджень, і формують ті 

потреби, в результаті розвитку яких відбувається виникнення 

заощаджень [3]. 

Домашнє господарство – первинна ланка фінансової системи 

країни. Воно є кінцевим споживачем товарів та послуг суспільно-

го виробництва, постачальником різного виду капіталу. Особли-

вість заощаджень домогосподарств полягає в тому, що у власни-

ків вони є лише у грошовій формі доходу, а не капіталом. Насам-

перед, за допомогою банків цей дохід перетворюється у велику 

масу грошового капіталу, який також приносить дохід і у 

відсотках [4]. 

Проведемо аналітичну роботу показників витрат та заощад-

жень населення України. У таблиці 2 та 3 [5;6] наведено 

статистичні дані за 2019 рік та 2017-2019 відповідно.  
 

Таблиця 2 

Витрати та заощадження населення України за 2019 рік* 

Витрати та заощадження Млн.грн у % до підсумку 

придбання товарів та послуг 840703 88,4 

доходи від власності (сплачені) 10327 1,1 

поточні податки на доходи, майно та інші 

сплачені поточні трансферти 
95992 10,1 

у тому числі:     

поточні податки на доходи, майно тощо 76744 8,1 

внески на соціальне страхування 992 0,1 

інші поточні трансферти 18256 1,9 

нагромадження нефінансових активів 9218 1 

приріст фінансових активів -5547 -0,6 

з них:     

приріст грошових вкладів та заощаджень 

в цінних паперах 
 11125 1,2 



 

227 

заощадження в іноземній валюті  17141 1,8 

позики, одержані за виключенням 

погашених (-) 
 8516 1,9 

Усього 950693 100 

*Розраховано автором на основі джерела [5]. 

 

Таблиця 3 

Витрати та заощадження населення в період 2017 – 2019 роки* 

Витрати та заощадження 
у млн.грн 

2017 2018 2019 

придбання товарів та послуг 573186 702981 840703 

доходи від власності (сплачені) 6183 6247 10327 

поточні податки на доходи, майно та інші 

сплачені поточні трансферти 
59710 78281 95992 

у тому числі:    

поточні податки на доходи, майно тощо 48833 63330 76744 

внески на соціальне страхування 609 745 992 

інші поточні трансферти 10268 14206 18256 

нагромадження нефінансових активів 13435 12712 9218 

приріст фінансових активів -10409 8825 -5547 

з них:    

приріст грошових вкладів та заощаджень в 

цінних паперах 
2975 6254 11125 

заощадження в іноземній валюті -14546 2380 17141 

позики, одержані за виключенням 

погашених (-) 
4057 7789 8516 

Усього 642105 809046 950693 

* Розраховано автором на основі джерела [6]. 
 

Згідно наведених даних, маємо наступні положення: 

У структурі витрат та заощаджень в період з 2017 – 2019 

відбулись важливі зміни. Так, заощадження в іноземній валюті у 

2019 становлять 17141 млн.грн, що на 184,86 % більше аніж у 

2017, та на 86 % порівняно із 2018. Отже, за три роки населення 

України значно збільшила частку заощаджень в іноземній валюті. 

Позитивну динаміку демонструють також приріст грошових 

вкладів та заощаджень в цінних паперах, порівняно із 2017, у 

2019 приріст в цій категорії склав 8150 млн. грн, у відсоткових 

пунктах – 273,95%. Розглянемо приріст фінансових активів, які 

демонструють значні коливання без чіткою тенденції. У 2018, 
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порівняно із 2017, приріст налічував 19234 млн. грн, а в 2019 

значно скоротився на 14372 млн. грн.  

Отже, заощадження – важливий показник рівня життя 

населення країни, з іншого – осередок інвестицій. Статистичні 

дані показників за 2017 – 2019 рік дають змогу зробити висновок, 

що заощадження населення в іноземній валюті зростають з 

експонентною швидкістю. Це – результат недовіри громадян 

України до національної грошової одиниці, ймовірно, це 

пов’язано з процесом гіперінфляції  у 1990х роках та переважно 

високою інфляцією у наступні роки. 
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Юридичні науки 

 

РИМСЬКЕ ПРАВО – ЯК СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ 

 

Шокотько Ю.Д. 

студентка юридичного факультету 

Дніпропетровський державний університет  

внутрішніх прав 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: Ус Юлія Олегівна 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Вступ. Римське право наразі є однією з головних дисциплін, 

яке відіграє суттєву роль в майбутній професії юриста. Не 

випадково його називають нібито кузнею юридичної діяльності. 

Саме вивчення цієї давньої дисципліни надає майбутнім юристам 

– правникам знання про становлення і еволюцію сучасного права. 

Але на жаль, в деяких країнах не до кінця розкрите значення 

вивчення римського права, яке впливає на формування 

майбутнього юриста. 

Мета цієї роботи полягає розкритті проблем і переваг 

сучасного римського права. 

Нині, римське право є допоміжним засобом ввичення 

перших правових існтитутів та принципів, без яких професійне 

мислення юриста не може сформуватися належним чином.   

В умовах сьогодення, сучасна Україна не приділяє особливої 

уваги до римського права, а саме таке ставлення до дійсно 

складного предмету є недопустимим. Внаслідок цього і виникає 

брак професійних кадрів. 

Проблемою підготовки майбутніх правників в Україні 

досить активно займаються юристи та філософи: Ж. Алексєєва, 

А.Федущак – Паславська. А видатний німецький правознавець 

Рудольф фон Єринг зазначав, що все законодавство ґрунтується 

саме на римській юриспруденції. 

Слід зазначити, що володіння афоризмами, поняттями з 

римського права є показником високої правової культури юриста. 
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А вміння правильно читати і користуватися оригінальними 

текстами стародавніх юристів та положеннями римського права 

мають велике значення для підвищення практичної кваліфікації. 

Саме тому в вищих юридичних навчальних закладах студентів 

залучають до виконання і створення схем, тестових та 

практичних завдань. 

Висновок. Отже, римське право в сучасному світі не є 

особливо поширеною галуззю знань, але водночас воно є однією 

із базових дисциплін, яка сприяє високому розвитку правової 

культури майбутніх правознавців. Ми бачимо багато проблем 

викладання цієї дисципліни на належному рівні та необхідність іх 

негайного вирішення. Бо, знання і вміле користування латинь-

кими висловами, кодифікаціями, формулами, схемами неодмінно 

впливають на зрість юридичної діяльності і свідомості.  

Література:  

1. А.М. Колодій. Римське право – унікальне явище правової 

культури.  

2. https://www.pravo.vuzlib.su/book_z084_page_5.html. 

3. С.Д. Гринько. Викладання римського приватного права в 

юридичних навчальних закладах. 

4. Є.О. Харитонов. Основи римського приватного права. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Штефюк А.В., 

студентка географічного факультету 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

На даний час туристична галузь одна з найвигідніших і 

найперспективніших галузей економіки. Світовий досвід та 

практика економічної, соціальної і політичної стабільності 
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розвинених країн підтверджує той факт, що географічне 

положення держави, природно-кліматичні ресурси, історичні 

пам’ятки та здобутки культури стають загальним благом лише 

завдяки туризму. Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку 

туристичної галузі, підготовка фахівців у даній сфері є нагальною 

життєвою необхідністю. [6] 

Туристична індустрія— сукупність різних суб'єктів турис-

тичної діяльності(готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, 

пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади 

культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслугову-

вання та перевезення туристів. [5] 

Фахівець(менеджер) з туризму – це фахівець, який займа-

ється організацією, формуванням, продажом та обслуговування 

туристичного пакету клієнтів. [6] 

Привабливий імідж України на міжнародній арені має 

створювати нова генерація кваліфікованих кадрів індустрії 

туризму, що примножать традиції української гостинності та 

забезпечать високий рівень обслуговування вітчизняних та 

іноземних туристів, який буде відповідати сучасним стандартам 

якості послуг.  

У цих умовах суттєво зростають вимоги до кадрового 

забезпечення галузей туристичної індустрії, починаючи з 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження з 

вирішення питань у сфері державного управління туризмом та 

курортами, закінчуючи підготовкою менеджерів, екскурсоводів, 

гідів-перекладачів та інших фахівців сфери послуг.  

Лише високий рівень підготовки спеціалістів може 

забезпечити належну конкурентоспроможність українського 

туристичного продукту на вітчизняному та міжнародному ринках 

туристичних послуг. [2] 

Туристська освіта в Україні сьогодні набуває особливої 

значущості. Про це свідчать конкурси на туристські спеціальності 

за останні роки. Проведення різних тематичних виставок, 

туристських салонів, ярмарок, підписання угод з обласними 
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державними адміністраціями щодо підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців туризму і готельної справи для регіонів - усе 

це сприяло пропаганді нових спеціальностей і залученню до 

професійного навчання з туристського напряму зацікавленої 

молоді [8]. 

Упродовж тривалого часу вищі та середні навчальні заклади 

України не готували спеціалістів для туристичної галузі. Тому 

фундаментальна туристична освіта в Україні - відносно нова 

сфера освіти.  

Підготовкою фахівців у туристичній сфері України займа-

ються понад 50 вищих навчальних закладів освіти різних форм 

власності та рівнів акредитації. Серед них перший в Україні 

навчальний заклад нового типу - навчально-науково-виробничий 

комплекс "Туризм, готельне господарство, економіка і право", 

створений у 1995 р. Міністерством освіти України за погоджен-

ням з Міністерством юстиції України, Державним комітетом 

України по туризму, Державною митною службою України та 

Генеральною прокуратурою України. [7] 

У сучасних умовах розвитку світового господарства одну з 

ключових ролей в національних економіках багатьох країн 

відіграє туризм, який поступово стає однією з найпопулярніших 

форм змістовного проведення дозвілля. Якісний туристичний 

продукт – це результат грамотної праці відповідних фахівців 

різноманітних напрямків (менеджерів туристичної організації, 

готельного та ресторанного бізнесу, аніматорів на курортах 

тощо), а тому їх підготовка – це чи не найважливіший етап 

формування власне самого розвитку туристичної галузі в 

майбутньому. Тому питання кваліфікованої та високопрофесійної 

підготовки кадрів у сфері туризму, безперечно, є актуальним, тим 

паче, що туризм офіційно проголошений як пріоритетна гуль 

національної економіки України на державному рівні. [1] 

В цілому туристична галузь потребує підготовки фахівців за 

5-ма основними напрямками: 

• менеджери туризму та рекреації, які забезпечують 

розробку туристично-рекреаційного, оздоровчо-розважального 
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обслуговування турів та організацію обслуговування на 

туристичних маршрутах; 

• фінансові менеджери (економісти), які забезпечують 

бізнес-планування та організацію комерційної й підприємницької 

діяльності в туристичних установах та фірмах; 

• аніматори (фахівці з організації та розробки програм 

спілкування та організації дозвілля, рекреаційно-оздоровчих та 

реабілітаційних заходів під час організації туристичної діяльності 

в окремих групах та установах; 

• фахівці, які відповідають за розробку та реалізацію спеці-

альних циклів туристично-рекреаційних занять (інструктори-

методисти, гіди-провідники, тренери тощо); 

• фахівці з культурно-пізнавального туризму, екскурсійної 

та музейної справи [4]. 

В Україні здійснюється підготовка фахівців всіх перелічених 

вище напрямів, проте незалежно від спеціалізації однією з 

постійних проблем для випускників ВНЗ стає недостатність 

здобутих практичних навичок, коли роботодавцям необхідно 

проводити навчання співробітників вже на робочому місці, 

втрачаючи не тільки час, а й кошти, що спричиняє до своєрідного 

парадоксу – підприємство ставить вимогу мати обов’язковий 

досвід роботи в туризмі при прийомі на нове місце праці в той 

час, як випускник ВНЗ не може здобути цього досвіду, оскільки 

не може знайти роботу з цієї ж причини. Це все збільшує рівень 

безробіття серед молоді, яка досягла хороших результатів у 

навчанні, здобула дипломи про вищу освіту в галузі туризму, але 

не може працевлаштуватися через брак практичних навичок. 

Хоча, варто відзначити, якість теоретичної підготовки фахівців у 

галузі туризму в Україні є на високому рівні. 

Іншими словами ми можемо зробити висновок, що насьо-

годні в Україні туристична освіта знаходиться на досить висо-

кому рівні, особливо зі сторони теоретичного навчання, проте 

існують деякі проблеми щодо практичної підготовки потенційних 

кадрів в галузі туризму, спричинені доволі низьким рівнем 

взаємодії навчальних закладів та підприємств туристичної 
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індустрії. Тому важливим залишається питання ефективної 

співпраці між ВНЗ та туристичними компаніями, оскільки обидві 

сторони зацікавлені в якісній підготовці фахівців туризму – ВНЗ 

прагнуть забезпечити свою престижність та якість освіти, а 

підприємці хочуть залучати до праці висококваліфікованих 

кадрів.[3] 
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Анотація. В даному дослідженні описано важливість просуван-

ня фотомистецтва як засобу візуалізації та передачі інформації 

за допомогою створення та розповсюдження фотографії, 

проаналізовано фотоконкурси як засіб розповсюдження власного 

фото-бренду, обміну інформацією, розширення кругозору, нако-

пичення досвіду, самореклами, виділено основні критерії у 

підготовці до участі у фотоконкурсі. 

Вступ. Початок нового десятиліття - відмінна можливість 

для фотографів кинути собі виклик. Фотограф можете пробувати 

різні жанри, співпрацювати з дизайнерами та ілюстраторами, або 

ж взяти участь в фотоконкурсах. 

Останній варіант дозволить фотографам випробувати свої 

навички у фотографії, а також отримати міжнародне визнання і 

цінні призи. Незалежно від жанру, в якому вони працюють, 

досвіду, обладнання та бюджету, можна взяти участь в одному 

або відразу декількох фотоконкурсах в 2021 році і дати новий 

виток розвитку своєї кар'єри. 

Фотоконкурси дозволяють наочно бачити через порівняння 

рівень майстерності, рівень креативності кожного [1]. 

Найбільший значущий, найбільший престижний фотокон-

курс в світовій фотожурналістиці - це World Press Photo, 

всесвітній конкурс прес-фотографії, існуючий з 1955 року [2]. 

Для фотографа конкурс - це можливість себе показати і поди-

витися на роботи інших майстрів. Перемога на конкурсі World 

або потрапляння в групу переможців в номінаціях - це вже привід 

пишатися, підвищувати свою самооцінку і оцінку в очах людей. 
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Участь в конкурсі без потрапляння в шорт-лист - це не 

привід сумувати, а привід задуматися над тим, чи правильно були 

відібрані знімки для конкурсу. Оскільки конкурси зараз - це 

технологія, то досить нерозумно думати, що після відсилання 

кількох десятків гарних, на погляд автора, фото, він буде серед 

призерів. У переможці пройдуть знімки, які точно потрапляють в 

тренд моменту і відповідають пануючій зараз думці. 

Результати дослідження. Фотоконкурси можуть стати 

відмінним способом заслужити визнання, а деякі ще й пропо-

нують хороші призи. Однак варто подумати, навіщо потрібна 

участь і чого саме ви очікуєте, особливо в умовах, коли потрібен 

великий внесок при малих шансах на успіх. 

Якщо головне - це приз, то, HIPA Award (Hamdan Internatio-

nal Photography Award - міжнародний конкурс фотографії, засно-

ваний в 2011 році під патронажем принца-наступника Дубая) про-

понує найбільший призовий фонд серед усіх фотоконкурсів: пере-

можець отримує 125.000 доларів. В інших конкурсах теж бувають 

великі призи, або переможців нагороджують фотокамерами, спеці-

альним обладнанням, путівками. Такі конкурси не складно знайти. 

Також можуть бути корисними конкурси, які сприяють 

розвитку кар'єри. Наприклад, ті, які пропонують можливість 

навчання під керівництвом відомого фотографа або участь у 

фотовиставці. В цьому випадку потрібно переконатися, що 

конкурс організований за всіма правилами: куратор-наставник 

повинен мати репутацію визнаного майстра, а виставка організо-

вана в такому місці, де роботи учасників точно побачать. 

Престиж деяких конкурсів дозволить підняти професійну 

репутацію фотографа не тільки, якщо в разі перемоги, а й при 

потраплянні в шорт-лист. До таких відносяться премія Тейлор-

Вессінг в галузі портретного мистецтва (Taylor-Wessing 

Photographic Portrait Prize), Sony World Photography Awards або 

RPS International Photography Exhibition - міжнародна фотовис-

тавка королівського фотографічного товариства. Всі ці премії 

мають високий авторитет і звернуть на себе увагу в портфоліо 

фотографа-учасника. Багато авторів, відмічених в преміях, 
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побудували успішну кар'єру в фотографії [3]. 

Крім того, існує безліч визнаних конкурсів, присвячених 

окремим темам і жанрами (наприклад, Wildlife Photographer of the 

Year; Travel Photographer of the Year; Environmental Photographer 

of the Year) [4]. 

Складно однозначно відповісти на питання, чи варто платити 

за участь в конкурсі. Деякі фотоконкурси можуть виявитися 

просто способом отримання прибутку. Але так відбувається 

далеко не завжди. 

Оплата внеску має сенс, оскільки покриває витрати організа-

торів на оренду для проведення виставок і покупку призів. 

Спочатку треба перевірити, за що саме фотограф-учасник має 

платити, і вирішити, чи виправдає професійне визнання або 

перемога цей внесок. Так само ніколи не зайвим буде провести 

невелике онлайн-дослідження і дізнатися, що інші люди думають 

про конкурс і його організаторів. 

Звичайно, перед тим, як фотограф переможе і отримає 

визнання, його робота повинна бути відібрана членами журі. 

Дослідження числа учасників конкурсу може вплинути на 

рішення, брати участь чи ні. Слід визначити, що важливіше: 

виграти невеликий конкурс або не пройти відбір в великому. 

Після вирішення брати участь, треба впевнитися в тому, що 

фотографії підходять за умовами. Правилами деяких конкурсів 

заборонена комп'ютерна обробка і потрібно надати RAW-файл; в 

інших це не забороняється. А в деяких проектах роботи повинні 

мати певну дату зйомки або не повинні з'являтися в інших 

конкурсах. Знімок для конкурсу має задовольняти всім його 

вимогам. 

Не слід відмовлятися від авторського права на свою роботу. 

Організатори можуть використовувати роботи з метою 

просування конкурсу, але їх комерційне використання повинно 

приносити вигоду і автору знімку. 

При участі в конкурсі, в якому передбачені категорії, треба 

перевірити роботу на відповідність усім заявленим критеріям. 

При наданні серії фотографій, варто переконатися, що кожна з 
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них сильна сама по собі. Часто лише одна невдала роботи може 

зіпсувати всю серію. 

Так само слід переконатися, що роботи ідеальні з технічної 

точки зору: правильно налаштований фокус, композиція 

відповідає задуму, не порушений баланс білого, відсутні цифрові 

дефекти, а фотографія надрукована в високій якості. 

Фоторобота, яка відсилається на конкурс повинна «зачепити» 

суддів. Варто пошукати інформацію про професійний досвід і сфе-

ри інтересу журі. Часто в конкурсах, на які надходять тисячі зая-

вок, суддям потрібно швидко прийняти рішення про формування 

шорт-листа. Саме тому робота повинна зуміти привернути їхню 

увагу. 

І нарешті, якщо фотограф увійшов в шорт-лист або навіть 

переміг, варто подумати про те, яким чином можна використати 

цей факт для розвитку професійної кар'єри. 

Організатори конкурсу можуть допомогти у висвітленні пе-

ремоги в місцевій пресі або спеціалізованих джерелах. Але якщо 

такої можливості немає, треба зробити це самостійно: випустити 

прес-реліз і постаратися, щоб у фотографа були сайт або сторінка, 

на яку можна перейти і поцікавитися іншими його роботами [5]. 

Висновки. Участь у фотоконкурсах є однією з можливостей 

самореалізації та реклами фотографа, його розвитку як митця та 

особистого бренду. Кількість та різноманітність сучасних 

фотоконкурсів дозволяє фотографу обрати мету, жанр та 

масштабність проекту. Систематична участь у фотоконкурсах дає 

можливість фотографу розширювати кругозір, зв’язки з творчими 

людьми, працювати у нових жанрах та вдосконалювати власні 

роботи. Як перемога, так і участь дають безцінний досвід у 

виборі, підготовці та плануванні конкурсних робіт. 
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За часів незалежності України значно поглибилось розуміння 

місця і ролі вищої школи в житті суспільства, відбувся розвиток її 

соціальних, політичних, економічних функцій. Ще більше почала 
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усвідомлюватися роль вищої школи, вищої освіти в житті кожної 

людини, в її формуванні як особистості, в розвитку індивідуаль-

них здібностей, інтересів. 

Воднораз ставляться високі вимоги до особистості 

викладача. У системі вищої освіти якість підготовки фахівців 

оцінюється якістю навчально-виховного процесу. Головне його 

завдання – спрямованість на те, щоб забезпечити підготовку 

конкуренто-спроможного, висококваліфікованого, гармонійно 

розвиненого фахівця, здатного відповідати на виклик часу. А для 

виконання даного завдання потрібно, щоб викладач був 

особистістю і професіоналом з великої літери. 

До особистості викладача в сучасному суспільстві 

висуваються високі вимоги. Узагальнюючи до мінімуму можна 

виділити такі: професійно-педагогічна культура і майстерність, 

досвід діяльності з різними категоріями учнів, культура науково-

педагогічної і науково-методичної роботи. 

Професійно-педагогічна діяльність викладача – завжди 

творча, оскільки ті, кого навчають, і їхні  колективи є різно-

манітними за інтересами, рівнем знань і вмінь, за психологічним 

кліматом. Тому вимоги до педагога висуваються як до творчої 

особистості, здатної до постійного самовдосконалення. 

Проблема становлення особистості професіонала визнача-

ється роллю і значенням трудової діяльності в житті людини. 

Вона створює умови для самореалізації і самоствердження 

особистості, для пізнання оточуючого світу і спілкування, для 

забезпечення матеріального достатку та створення матеріальних і 

духовних цінностей. 

Ефективність будь-якої професійної діяльності залежить від 

ряду умов і груп факторів, що підтверджують результати багато 

численних теоретичних і прикладних досліджень з проблем 

ефективності трудової діяльності, закономірностей формування 

професіоналізму, психології особистості, психологічних профе-

сійно важливих якостей, виконаних в рамках загальної психології 

(Б.Г.Ананьєв, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов та ін.), психології праці 

(Є.А.Клімов, К.К.Платонов, В.Д.Шадріков та ін.), акмеології 
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(А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазикін, Н.В.Кузьміна, А.А.Реан 

та ін.). 

Т.В.Кудрявцев і В.Ю.Шегуров [3] вважають, що еталонна 

модель професіонала не є еквівалентом уявлення особистості про 

професію, оскільки створюючи її, особистість в якійсь мірі 

виражає в ній себе, і в цьому смислі дана модель є своєрідною 

проекцією її спрямованості. Відмічені в процесі професійного 

становлення зміни індивідуальних еталонних моделей 

професіонала є показниками і критеріями відношення особистості 

до себе як до суб’єкта професійної діяльності. 

Професійне становлення особистості викладача – це складне 

й багатовимірне явище перетворення особистості, починаючи від 

часу її студентства і до педагогічної діяльності. В цьому явищі 

можна виділити такі моменти: 

– виникнення в особистості тих професійних якостей, яких у 

неї не було, але які відповідають найголовнішим вимогам, що їх 

висуває професія; 

– рівень розвитку професійної культури, на якому професійні 

якості вже сформовані, але професійна діяльність не набула 

завершеної форми; 

– рух і розв’язання суперечності між існуючими рефлек-

сивними уявленнями, способами мислення, знаннями, вміннями й 

навичками педагогічної діяльності та недостатністю досвіду їх 

реалізації на практиці, між минулим досвідом особистісного 

розвитку (здобуття знань, набуття педагогічної техніки, вмінь і 

навичок) і майбутнім розвитком педагогічної майстерності та 

професійної культури, між двома етапами усвідомлення свого 

«Я»: «Я – студент, що опановує педагогічну професію» та «Я – 

вчитель, що навчає і виховує». 

Спеціалісти єдині в думці, що кожна людина як особистість 

може реалізувати покладені на неї функції, якщо самостійно 

усвідомить смисл життя й невпинно вдосконалюватиме свою 

свідомість і професійні якості, своє ставлення до світу  й самої 

себе. 

Важливе значення в підвищенні ефективності діяльності 
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викладача відіграє його професійна самосвідомість. Самосвідо-

мість є механізмом, який виконує активну функцію саморегуляції. 

Лише, усвідомивши себе в ролі викладача, людина відкриває для 

себе можливості активного професійного саморозвитку, з 

наміром формувати в себе професійно значущі якості особистості 

і педагогічної майстерності. 

В формуванні самосвідомості особливу роль  відіграють 

рефлексивні процеси, процеси аналізу і прогнозування ефектив-

ності дій вчителя по відношенню до студентів і самого себе. Такі 

прогнози можуть будуватися на основі оцінки свого перспектив-

ного, актуального і минулого професійного розвитку осо- 

бистості. З самооцінки викладача свого «актуального Я», «ретро-

спективного Я», «ідеального Я» і «рефлексивного Я» складається 

самосвідомість. 

Професійна самосвідомість вчителя, викладача розпочинає 

формуватися вже в період навчання у вищій школі і становлення 

його, на думку В.П.Саврасова, визначається впливом двох 

факторів. Один з них зв’язаний з процесом засвоєння студентами 

– майбутніми викладачами професійних цінностей, понятійного і 

концептуального апарату дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, в термінах можуть бути усвідомлені властивості й 

особливості власного «Я» як професійно значущих. Другим 

фактором розвитку професійної самосвідомості є сама реальна 

педагогічна діяльність, в ході якої проявляються, об’єктивуються 

для інших і для себе професійно важливі властивості і 

особливості майбутнього вчителя[7]. 

Передумовами розвитку професійної самосвідомості, на 

думку С.В.Васьковської є наступні психологічні умови: звернен-

ня свідомості вчителя на себе як на суб’єкта професійно-

педагогічної діяльності; постановка цілей саморозвитку; залучен-

ня для роботи і самосвідомості професійно-наукової термінології 

і понять; інтеріоризація еталонних характеристик діяльності; 

здатності до рефлексії; усвідомлення труднощів в педагогічній 

праці і їх вербалізація; обов’язкове використання колективних 

форм діяльності, в яких завдяки груповій апперцепції відбуваєть-
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ся корекція індивідуальних способів  роботи, а також засвоєння 

професійних еталонів і зразків; залучення діючих або майбутніх 

вчителів в професійно-нормативні відношення; формування і 

наявність правильного оцінного відношення до себе. 

Професійне становлення фахівця зумовлено його готовністю 

до професійної рефлексії. Підготовка до рефлексивних дій  як 

важлива особливість є обов’язковою в процесі професійного 

становлення майбутнього педагога, запорукою розвитку його 

професійних якостей, а також механізмом, який забезпечить у 

майбутньому неперервність професійного розвитку викладача [6]. 

Рефлексія в професійному становленні майбутнього викладача є 

не лише засобом, але й метою навчання, не лише процесом 

самопізнання, але і змістом, джерелом особистісного досвіду, 

чинником актуалізації розвитку професійної культури. 

Структура професійної діяльності і її зміст не залишається 

незмінною, вона змінюється з особистим розвитком спеціаліста, 

який знаходить в ній все  нові грані, новий зміст, нові форми в 

рамках тієї ж професії. В цьому плані розвиток особистості 

стимулює зміну професійної діяльності, поглиблене уявлення про 

неї. 

Метою формування особистості фахівця є його готовність 

виконувати на кваліфікованому рівні відповідну професійно-

трудову діяльність після закінчення вищої школи. 

Формування особистості фахівця проходить як процес її 

професіоналізації, що виявляється у таких напрямах: 

– професійної спрямованості й професійно важливих якостей 

особистості майбутнього фахівця; 

– професійної «Я»-концепції; 

– системи професійного досвіду фахівця (його знань, 

навичок, умінь) та здатності до самостійного його розвитку; 

– професіоналізація пізнавальних психічних процесів 

(професійне сприймання і професійна спостережливість, профе-

сійна пам’ять, професійна уява, професійне мислення. 

Якими ж основними видами робіт має опанувати педагог 

початківець, з чого розпочинати шлях до досягнення власного 
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соціально значимого ідеалу? До основних видів робіт, що 

сприяють формуванню професійних і особистісних якостей і 

здібностей викладача належить[1]: 

1. Майстерність саморегуляції. 

2. Педагогічне співробітництво з тими, кого навчають, і 

їхніми колективами, з урахуванням інтересів, здібностей, рівня 

культури і виду діяльності. 

3. Проведення бесід (з колегами, тими, кого навчають, і 

їхніми батьками), загальна ерудиція. 

4. Культура ведення ділової розмови. 

5. Організація колективу тих, кого навчають, на проведення 

різного виду робіт. 

6. Проектування розвитку особистості (в тому числі своєї ) й 

уміння керувати цим процесом. 

7. Проектування розвитку колективу і регулювання цим 

процесом. 

8. Педагогічна компетентність (ухвалення правильних 

рішень у різних педагогічних ситуаціях). 

9. Розв’язання конфліктних ситуацій (як учасника, так і 

спостерігача). 

10. Здійснення контролю і самоконтролю, корекції процесу 

навчання, з використанням різних форм такого контролю з 

наступним аналізом. 

11. Проведення фронтально-колективного навчання в різних 

його формах. 

12. Майстерність індивідуального і диференційованого нав- 

чання і виховання. 

13. Використання активних форм організації навчання в 

різних його формах. 

14. Ораторська  майстерність,  артистизм  (педагогічна 

техніка). 

15. Культура інтелектуальної діяльності. 

16. Майстерність використання засобів навчання. 

17. Уміння правильно оцінювати результати навчальної 

діяльності в різних формах. 



 

245 

18. Самовиховання, самоконтроль. 

Очевидно, володіння наведеними вище вміннями (професій-

но значущими якостями) можливе тільки при певному досвіді 

роботи, бажанні досягти власний соціально значущий ідеал. На  

шляху досягнення такого ідеалу педагог – початківець стикається 

з труднощами, причинами яких можуть бути як зовнішні, так і 

внутрішні фактори. 

Джерелом внутрішніх факторів може бути недостатність 

розвитку таких психофізіологічних якостей: відхилення сенсомо-

торної координації, емоційна неврівноваженість, фізичне 

нездоров’я. 

До зовнішніх факторів, які можуть бути усунені, можна 

віднести: 

1) порушення балансу між навчальними, розвиваючими і 

виховними завданнями, відсутність зв’язку між ними; 

2) фрагментарність у вивченні особистості того, кого 

навчають, статичність сприйняття його особистості, ототожнення 

знань і здібностей; 

3) недостатня повнота і системність психологічних знань, 

недостатня рефлексія і низька критичність стосовно себе та своєї 

діяльності; 

4) навчання, спрямоване на репродуктивну діяльність тих, 

кого навчають, ігнорування мотиваційного аспекту, спрямова-

ність на оцінювання й ототожнення оцінки та особистісних 

якостей; 

5) акцентування уваги на зовнішню сторону поводження тих, 

кого навчають, бажання нав’язати власні стереотипи поводження, 

оцінювання й ототожнення окремих вчинків тих, кого навчають, 

поза контекстом загального поводження; 

6) бар’єр міжособистісного спілкування, що включає як 

комунікативний, так і культурний та віковий аспекти. 

Крім перерахованих факторів, у розвитку особистості на 

професійному шляху можуть відмічатися, так звані, «біографічні 

кризи»[2]: 

1. Криза нереалізованості виникає, коли в суб’єктивній кар-
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тині життєвого шляху слабо  представлені реалізовані зв’язки 

подій життя, коли в новому соціальному середовищі недостатньо 

оцінюються попередня підготовка людини, її досвід і кваліфікація. 

2. Криза спустошення розвивається, коли в суб’єктивній 

картині життєвого шляху слабо представлені актуальні зв’язки, 

які ведуть від минулого і теперішнього в майбутнє, і коли 

пов’язаний з душевною втомою, переживаннями невизначеності 

положення, зниженням привабливості професійних цілей. 

3. Криза безперспективності зароджується, коли в 

свідомості слабо представлені потенціальні зв’язки подій, планів, 

мрій про майбутнє і т.п. 

Усунення перерахованих вище факторів, що обумовлюють  

труднощі в досягненні педагогічної майстерності, можливе за 

правильної організації навчально-виховного процесу, що включає 

як школу педагогічної майстерності, так і «психологічний 

лікнеп». Загальновідомим є факт, що молодий викладач компен-

сує нестачу досвіду і методичних знань активністю, високою 

працездатністю. 

Професіоналізація особистості є процесом динамічним, кож-

на стадія, фаза якого своєрідно детермінує розвиток особистості. 

Як відзначає А.К.Маркова, професіоналізм – це більшою мірою 

«мотивація особистості людини праці, система її устремлінь, 

ціннісних орієнтацій, зміст праці для самої людини» [4]. 

Формування професіоналізму в будь-якій сфері діяльності 

має потребу в сформованості у фахівця (і нинішнього, і майбут-

нього) такої важливої якості, як аутопсихологічна компетентність. 

Уперше поняття аутопсихологічної компетентності було 

введено Н.В.Кузьміною і Г.І.Метельським [5]. Як  відзначає 

Н.В.Кузьміна, аутопсихологічна компетентність – це система 

знань, умінь і навичок, поінформованість «… про способи 

професійного удосконалення, а також про сильні і слабкі сторони 

власної особистості та її діяльності, і про те, що і як потрібно 

зробити по відношенню до самого себе, щоб підвищити якість 

праці» [5]. Формування аутопсихологічної компетентності 

залежить від рівня розвитку соціального інтелекту, тобто від 
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стійкої здатності розуміти самого себе й інших людей, їхні 

взаємини. 

Сутність аутопсихологічної компетентності складають: умін-

ня особистості розвивати і використовувати власний психічний 

потенціал; через зміну свого внутрішнього стану створювати 

сприятливу для продуктивної діяльності ситуацію; здобувати 

знання, уміння і навички, закріплювати і контролювати їх; пере-

будовуватися при виникненні непередбачуваних обставин і т.д. 

Складовими аутопсихологічної компетентності особистості 

професіонала є: 1) аутопсихологічна діяльність як процес внут-

рішньоособистісної психологічної діяльності до само розвитку; 2) 

результат аутопсихологічної діяльності, що виявляється в 

аутопсихологічних здібностях, уміннях і навичках. 

Аутопсихологічна компетентність полягає в уміннях здійс-

нювати:1) самодіагностику для самоаналізу, самооцінки, самовиз-

начення, самосвідомості і самоконтролю; 2) самокорекцію для 

вирішення особистих проблем і зміни внутрішнього психічного 

стану; 3) самомотивування; 4) ефективну роботу з інформацією; 

5) психолінгвістичну компетентність і ін. 

З усього  вищесказаного можна зробити висновок, що профе-

сійне становлення особистості викладача вищої школи залежить 

від багатьох факторів, а саме формування аутопсихологічної 

компетентності, рефлексії, самосвідомості. 
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ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
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студентка психологічної кафедри  
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 м. Львів, Україна  

Стаття присвячена актуальній проблемі практичної психології – 

формуванню психологічної культури майбутнього фахівця – педа-

гога. Відстежується позитивний зв’язок між рівнем сформо-

ваності психологічної культури студентів та їх особистісною 

зрілістю (зокрема, з такими її компонентами: рівень домагань, 

самоставлення, Я-концепція, емпатія, почуття громадянського 

обов’язку, патріотизм). Обґрунтовується можливість підвищен-

ня психологічної культури студентів через розвиток особистіс-

ної зрілості активними соціально-психологічними методами 

навчання. 

Ключові слова: психологічна культура фахівця, особистісна 

зрілість, самоставлення, мотивація досягнення, Я-концепція, 

емпатія, почуття громадянського обов’язку. 

The article deals with the essential issue of practical psychology which 

is the forming of psychological culture of future teacher as a skilled 

specialist and qualified professional. Positive interconnection between 
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students’ psychological culture level and their personality maturity (in 

particular, such its components as level of aspiration, self-attitude, 

self-concept, empathy, feeling of civil duty, patriotism) has been 

revealed. The possibility of students’ psychological culture advance-

ment by personality maturity development with the  help  of active 

social-psychological methods of teaching has been grounded. 

Keywords: student’s psychological culture, personality maturity, self- at-

titude, aspiration motivation, self-concept, empathy, feeling of civil duty. 

Психологічні труднощі, з якими стикається фахівець педаго-

гічного профілю з приходом на роботу (учитель, психолог, 

філософ, культуролог) зумовлюються переважно низьким рівнем 

як загальної, так і професійної психологічної культури, а відтак 

цілеспрямоване формування цих феноменів в процесі підготовки 

спеціаліста сприяло б значному зменшенню конфліктів, встанов-

ленню позитивних взаємовідносин з колегами, учнями, батьками. 

У найбільш загальному розумінні психологічна культура 

включає: вміння розбиратися в психології інших людей; вміння 

емоційно відгукуватися на поведінку і стан співбесідника; вміння 

застосовувати засоби впливу, які відповідають індивідуально-

психологічним особливостям кожного [1], [4]. 

Психологічна культура формується на основі власного 

стихійного досвіду спілкування, який, на жаль, не завжди є 

ефективним, оскільки в людини виробляються і закріпляються 

стереотипи мислення, які важко подолати, а, опираючись на деякі 

позитивні ситуації спілкування, індивід продовжує вірити в 

правильність цих стереотипів. Можливе і цілеспрямоване 

формування психологічної культури, яке включає: 

– збагачення науковими психологічними знаннями 

(когнітивний компонент); 

– формування здатності до співпереживання, до емпатії 

(емоційний компонент); 

– вправляння в такій поведінці, яка не принижувала б 

гідності інших людей (поведінковий компонент) [1]. 

Цей процес може бути більш або менш успішним в 

залежності, за нашим припущенням, від рівня особистісної 

зрілості студента. 
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Особистісна зрілість – це якість, яка визначається, перш за 

все, віком людини аналогічно фізичній зрілості. Стосовно  

особистості мова йде про засвоєння моральних норм, принципів 

міжособистісного спілкування, поведінки в колективі і т.д. 

Водночас, особистісна зрілість не є функцією лише віку, 

результатом дорослішання. Вона визначається і тими конкретни-

ми умовами, в яких формується і з якими вступає у взаємодію 

особистість. А тому є приклади як ранньої зрілості, так і дорослої 

інфантильності. Можна гіпотетично стверджувати, що в особис-

тісній зрілості відображається рівень психологічної культури 

особистості, а успішність процесу формування психологічної 

культури особистості визначається особистісною зрілістю. Тобто 

ми виходили з припущення, що ці процеси органічно взаємо-

пов’язані та обумовлюють один одного [3]. 

Особливості особистісної зрілості майбутніх практичних 

психологів ми виявляли за допомогою «Тесту-опитальника осо-

бистісної зрілості» Ю.З. Гільбуха [2]. Дослідження проводились в 

ЛНУ імені І. Франка з майбутніми філософами, психологами та 

культурологами. 

Загальна тенденція в процесі професійної підготовки 

майбутнього фахівця свідчить про підвищення психологічної 

зрілості від 1-го до 5-го курсу, що відбувається під впливом як 

набуття життєвого досвіду, так і отримання знань, умінь та 

навичок в результаті психологічної просвіти. Розглядались 

особливості розвитку окремих аспектів особистісної зрілості, які, 

водночас, можуть виступати показниками емоційно-мотивацій-

ного та поведінкового аспектів психологічної культури студентів. 

1. Мотивація досягнення, як компонент особистісної зрілості, 

є загальною спрямованістю діяльності індивіда на значущі 

життєві цілі, прагненням до повної самореалізації, самостійності, 

ініціативності, прагнення до лідерства, досягнення високих 

результатів в діяльності. У ряді досліджень (В.Г. Леонтьєв, А.К. 

Маркова, М.І. Ніколюкіна, Ю.М. Орлов, Р.І. Спентор, Л.М. Яво-

рівська) мотивація досягнення визначається як система 

самооцінки особистості і склад її функціональних елементів: а) 
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перцептивна готовність до розпізнавання існуючого й очікував-

ного рівня виконання діяльності; наявність перцептивних 

еталонів успіху в різних видах діяльності людини; б) передба-

чення радості від задоволення потреби шляхом редінтеграції 

(відновлення) переживань, пов’язаних у минулому з досягненням 

успіху; в) нешаблонні засоби досягнення успіху, в яких 

знаходиться самовираження індивідуальності, її індивідуальна 

стратегія успіху; г) включення образів досягнення в Я-концепцію. 

Спеціальне дослідження Л.П. Шумакової, присвячене вияв-

ленню особливостей розвитку мотивації досягнення особистості 

психолога-практика в процесі професійної підготовки, показало, 

що мотивація досягнення пронизує усі структури особистості 

практикуючого психолога. Дослідниця розглядає мотивацію до-

сягнення практикуючого психолога як систему його самооцінок у 

зв’язку з вагомими компонентами професійної діяльності психо-

лога-практика: фізичним і психічним станом, інтелектом, гуманіс-

тичною спрямованістю, особливостями соціально-перцептивної 

підструктури та психологічною перцепцією, світоглядною позиці-

єю та життєвим досвідом особистості, тобто в контексті систем-

ного підходу до засобу зв’язку суб’єкта діяльності й умов діяль-

ності. Розвиток мотивації досягнення практикуючого психолога 

відбувається, як показало дослідження Л.П. Шумакової, в резуль-

таті формування інтенціональності дій практичного психолога 

при виникненні відчуття причетності до значущої професійної 

групи за допомогою модульно-розвивальної системи навчання. 

Аналіз наявних досліджень з проблеми мотивації досягнення 

та її формування у майбутніх фахівців зумовлюють припущення 

про позитивну кореляцію цього аспекту особистісної зрілості з 

таким показником психологічної культури студента, як акад.міч-

на успішність з психологічних дисциплін. 

Кількісний аналіз результатів дослідження показав у цілому 

високий рівень розвитку мотивації досягнення (2/3 від числа 

опитаних), який тримається продовж всього періоду навчання. 

Лише третина студентів показала задовільний рівень мотивації 

досягнення. Дуже високий та незадовільний рівні не виявлені. 
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Причому, як свідчить аналіз, високий рівень мотивації досягнення 

властивий всім студентам з високим балом успішності з психоло-

гічних дисциплін та більшій кількості з середнім. Студенти з 

низькою результативністю успішності з психології мають 

задовільний рівень мотивації досягнення. Все це є показниками 

позитивної кореляції між цими стандартизованими параметрами. 

Друга шкала особистісної зрілості – це «ставлення до свого Я 

(Я-концепція)». Ця шкала оцінює особистість людини за такими 

параметрами зрілості, як впевненість у своїх можливостях, 

задоволення своїми здібностями, темпераментом і характером, 

своїми знаннями, вміннями і навичками. Водночас цей аспект 

виявляє такі суттєві параметри поведінки, як адекватна самооцін-

ка, висока вимогливість до себе, відсутність самозадоволення, 

скромність, повага до інших. В шкалі ставлення до власного “Я” 

(Я-концепція) виділяється: дуже високий рівень, високий, 

задовільний та незадовільний.  

Аналіз отриманих даних свідчить в цілому про переживання 

негативного ставлення майбутніх фахівців до свого «Я». Незадо-

вільний рівень виявлено у 76,2% опитаних першокурсників, 

задовільний – у 19%, і лише 4,8% показали високий рівень. І хоча 

загальна тенденція між успішністю студентів та рівнем ставлення 

до себе не зафіксована, в цілому така негативна «Я-концепція» 

майбутніх філософів, культурологів, психологів є тривожним 

симптомом, оскільки може виступати суттєвою перешкодою, 

гальмівним фактором у формуванні психологічної культури та 

самоактуалізації особистості майбутнього фахівця. 

Опитування студентів випускного курсу показало незначні 

зрушення в цьому співвідношенні більше половини випускників 

засвідчили негативне ставлення до свого «Я». 

Отримані дані обумовили необхідність більш глибокого 

виявлення особливостей самосприйняття та самоставлення до 

власного «Я». З цією метою було проведено емпіричне дослід-

ження установок особистості на себе за допомогою методики 

«Self-attitudes test» М.Куна і Т.Макпартленда. Автори виходять з 

того, що «Особистісне Я» являє собою набір установок на себе 
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(Self-attitudes), що відповідає поглядам Міда на себе як на об’єкт, 

який в більшості випадків відповідає іншим об’єктам та його 

уявленню про об’єкт як про план дій (тобто установці). 

При опитуванні студентам пропонувався листок паперу з 

інструкцією: «Нижче на сторінці Ви бачите 20 пронумерованих 

пустих рядків. Напишіть на кожному з них відповідь на просте 

запитання «Хто Я?». Напишіть просто 20 різних відповідей на це 

запитання. Відповідайте так, нібито Ви відповідаєте самому собі, 

а не комусь іншому. Розміщуйте відповіді в тому порядку, в 

якому вони приходять Вам в голову. Не турбуйтесь про логіку їх 

розміщення чи важливість. Пишіть швидко, оскільки Ваш час 

обмежений». 

Обробка відповідей здійснюється методом контент-аналізу. 

Всі відповіді групуються за двома категоріями: суб’єктивна чи 

об’єктивна. Ці змістовні категорії характеризують, з одного боку, 

віднесення себе до групи чи класу, чиї межі та умови членства 

знають усі, тобто конвенціональне, об’єктивне називання, а з 

іншого боку, характеристики себе, пов’язані з групами, класами, 

рисами, станами чи іншими моментами, які для їх виявлення 

вимагають чи то вказівки самого респондента, чи для цього 

необхідно співвіднести його з іншими людьми, тобто суб’єктивна 

характеристика. Прикладами першої є такі характеристики себе 

як «студент», «дівчина», «дочка», «майбутній філософ», тобто те, 

що відноситься до об’єктивно визначених статусів і класів. Прик-

ладами суб’єктивних категорій є поняття «хороший студент», 

«красива», «ледача», «невисока» і т.д. 

У психологічній літературі є вказівки на те, що у тих, хто при 

відповідях на тест використовує дуже мало чи зовсім не викорис-

товує об’єктивних характеристик, є симптоми емоційних розладів. 

Запитання «Хто Я?» є саме таким, яке логічно повинно 

пов’язуватись з тим, з чим себе ідентифікує індивід, тобто з тим 

соціальним статусом і з тими якостями, які, на його думку, з цим 

пов’язуються. Прохання писати так, «ніби Ви пишете самому 

собі», покликане виявити загальні установки індивіда на самого 

себе, а не окремих специфічних установок, які можуть бути 
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пов’язані з ситуацією дослідження чи впливом експериментатора. 

Вимога методики саме 20 характеристик, пов’язаних з уявленням 

про власну ідентичність, пояснюється тим, що природа 

індивідуальних статусів є складною і багатоаспектною. 

Розподіл відповідей на об’єктивну та суб’єктивну категорії 

пов’язаний з теоретичними уявленнями про «особистісне Я» як 

інтеріоризацію індивідуальної позиції в соціальній системі. 

Відмінності в ідентифікації «особистісного Я» еквівалентні тому, 

як індивіди пов’язують свою долю з рядом можливих груп. 

Порядок відповідей є відображенням «Я-концепції» особис-

тості. Об’єктивний компонент «Я-концепції» є більш вираженим, 

тобто об’єктивні, соціально підкріплені установки, знаходяться 

зверху ієрархії установок на себе. Суб’єктивні установки є 

результатом інтеріоризації індивідом тих об’єктивних соціальних 

статусів, які він займає. Але оскільки люди організують і направ-

ляють свою поведінку відповідно до суб’єктивних ідентифікацій, 

то для передбачення поведінки особистості потрібно знати її 

суб’єктивне визначення своєї ідентичності. 

Результати дослідження засвідчили, перш за все, те, що 

студенти спочатку схильні називати більшість об’єктивних 

характеристик, а потім суб’єктивні. Наприклад: 

– людина, особистість, індивідуальність, лікар душі, зірка на 

небі, перо крила янгола, світло-сірий лабіринт, квітка навесні, 

щаслива дочка, добра подруга, надійний друг, вірна коханню, 

домовий, хазяйка, промінь сонця, дощ, хоробра, рішуча, смілива, 

віддана своїй праці (Олена П.); 

– студентка, кохана, смілива, точна, впевнена, наполеглива, 

лабільна, ледача, в’яла, депресивна, тактовна, ненав’язлива, 

невтомна, корисна, працездатна, добра, безвідмовна, співчутлива, 

терпелива (Катя 3.); 

– особистість, чоловік, студент, молода людина, майбутній 

психоаналітик, спортсмен, ледачий, любить погуляти, холостяк, 

мужній, боягуз, веселий, «базіка», син, громадянин України, 

розумний, некурець, непитущий, приязний, любить поспати 

(Сергій Б.). 
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Водночас, як бачимо з прикладів, часто зустрічаються «по-

милки», тобто повернення до об’єктивних характеристик поміж 

суб’єктивних. 

Аналіз представлених «Я-концепцій» показав різне співвід-

ношення об’єктивних і суб’єктивних характеристик, а також 

помітне переважання в суб’єктивних характеристиках позитивних 

за своїм змістом. Більшість взагалі не давала собі негативних 

характеристик, що, в цілому, свідчить про позитивну «Я- 

концепцію». На перший погляд це здається неправомірним, 

оскільки результати дослідження особистісної зрілості за шкалою 

ставлення до власного Я («Я-концепція») показали переважання 

задовільного та незадовільного рівнів. 

Ми пояснюємо проявлену тенденцію, по-перше, високою 

мотивацією досягнення, яка, не підкріплюючись поки що 

реальними успіхами, зумовлює негативне ставлення до себе. По-

друге, на нашу думку, в прагненні представити передусім 

позитивні установки беруть участь захисні механізми індивіда. 

Аналіз кількісних даних результатів дослідження показав 

також певні зв’язки між успішністю студентів з психологічних 

дисциплін (когнітивний компонент психологічної культури) та 

ставленням до себе. Чим вищий рівень успішності, тим більше 

об’єктивних (локусних) характеристик називав респондент і тим 

позитивніше виявляв загальне ставлення до себе та особистісну 

зрілість. При низькій особистісній зрілості, яка корелює, як 

правило, з низькою результативністю в навчанні, спостерігалось 

переважання суб’єктивних характеристик та незадовільний рівень 

ставлення до себе. 

Отримані дані свідчать про важливість характеру установок 

на себе, характеру «Я-концепції» для процесу формування 

психологічної культури особистості та необхідність вироблення 

об’єктивних, конструктивних установок. 

Третя шкала особистісної зрілості дає показники почуття 

громадянського обов’язку, з чим пов’язані такі якості, як 

патріотизм, інтерес до суспільно-політичного життя, почуття 

професійної відповідальності, потреба в спілкуванні. За 
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методикою існують такі рівні: дуже високий, високий, 

задовільний і незадовільний. 

Серед опитаних студентів найбільша кількість виявилась з 

високим рівнем почуття громадянського обов’язку (47%) і 

незадовільним (38,9%). Процент респондентів з дуже високим та 

задовільним рівнями незначний (відповідно 4,7% та 9,4%). 

Причому зв’язку між успішністю студентів з психологічних 

дисциплін та рівнем розвитку почуття громадянського обов’язку 

практично не виявлено. Студенти з низькою та середньою 

результативністю у навчанні в окремих випадках показували 

високий інтерес до суспільно-політичного життя та почуття 

патріотизму, і навпаки. Більш високі рівні цієї шкали зафіксовано 

у студентів-хлопців. У цілому така нерівномірність може 

пояснюватися особливостями перехідного періоду в Україні, 

гострою політичною боротьбою, економічним занепадом в країні, 

що може викликати або підвищений інтерес до суспільно-

політичних подій, або повне збайдужіння до них. 

Водночас припускаємо також, що дана шкала, оскільки вона 

включає лише 6 запитань, може бути не зовсім об’єктивною щодо 

такого широкого кола запитань і вимагає додаткових даних за 

іншими методиками. Ми залишаємо це питання відкритим, 

оскільки воно не є основним для розв’язання поставленої нами 

проблеми. 

Четверта шкала опитувальника особистісної зрілості 

спрямована на виявлення життєвих установок. У цей термін 

вкладається розуміння відносності сенсу життя, переважання 

раціонального над емоційним, емоційної врівноваженості, 

розсудливості (на противагу імпульсивності). 

Рівневі оцінки шкали виокремлюють: дуже високий рівень, 

високий, задовільний, незадовільний. 

За результатами обстеження, з дуже високим рівнем 

студентів не виявлено; з високим – 19%, із задовільним – 43% та 

незадовільним – 38%. Помітний зв’язок між рівнем особистісної 

зрілості та рівнем життєвих установок. Окрім того, в студентів з 

високим рівнем життєвих установок зафіксовано переважання 
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об’єктивних установок по відношення до себе та вищі показники 

успішності з психологічних дисциплін, що підтверджує зв’язок 

особистісної зрілості студентів з їх психологічною культурою. 

П’ята шкала опитувальника особистісної зрілості характери-

зує здатність індивіда до встановлення психологічної близькості з 

іншими людьми. У це поняття включаються такі особистісні 

якості, як доброзичливість до людей, емпатія (здатність до 

співпереживання), уміння слухати, потреба в духовній близькості 

з іншими людьми, що, по суті, є емоційним компонентом 

психологічної культури особистості. 

За цією шкалою виділяються: дуже високий рівень, високий, 

задовільний та незадовільний. 

Результати показали, що більша половина студентів як 

початківців, так і випускників показали незадовільний та задо-

вільний рівні цієї шкали, а це свідчить про недостатню сформова-

ність емоційного компонента психологічної культури у майбутніх 

фахівців, ві якого безпосередньо залежить і поведінковий компо-

нент – встановлення щирих, емпатійних, толерантних стосунків зі 

своїми вихованцями, студентами, батьками, друзями. 

Отже, проведене дослідження показало тісний зв’язок між 

особистісною зрілістю студентів та їх психологічною культурою. 

Більш високі показники психологічної культури властиві студен-

там з високою мотивацією досягнення, загальною спрямованістю 

індивіда на значущі життєві цілі, прагненням до самореалізації, 

самостійності, ініціативності, прагненням досягти успіху в 

професійному становленні, позитивній «Я-концепції» та перева-

жанні об’єктивних установок на себе, наявністю почуття грома-

дянського обов’язку та професійної відповідальності, емоційною 

врівноваженістю, доброзичливістю, емпатійністю, уміннями 

встановлювати близькі стосунки з іншими людьми. 

Можна стверджувати, що психологічна зрілість особистості 

майбутнього фахівця та адекватність його самосприймання 

водночас є відображенням ріння його психологічної культури.  

Оскільки певні характеристики психологічної зрілості мо-

жуть бути, як свідчать спеціальні дослідження предметом 
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цілеспрямованого формування (мотивація досягнення, адекват-

ність самоставлення, Я-концепція, емпатія) активними соціально-

психологічними методами навчання в процесі професійної підго-

товки майбутніх фахівців, то можна припустити, що опосередко-

ваним результатом такої роботи буде підвищення всіх компонен-

тів психологічної культури студентів. Перевірка даного припу-

щення і буде предметом наших подальших наукових розробок. 
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Проблема злочинності неповнолітніх була і залишається одні-

єю з найбільш болючих для суспільства будь-якої держави в різні 

історичні епохи. Особливої актуальності вона набуває в період кри-

зових етапів розвитку певного суспільного утворення. Адже в час, 

коли втрачаються стабільні ціннісні орієнтири, діти найпершими 
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реагують на ці зміни, що впливає на їхню свідомість і поведінку. 

На жаль, Україна не стала винятком. Дані статистики 

свідчать про те, що кожний восьмий-дев'ятий злочин в Україні 

вчинюється неповнолітнім. Останнім часом злочини, скоєні 

неповнолітніми, стають більш жорстокими і цинічними. Рівень 

злочинності неповнолітніх, загрозливі тенденції у її структурі ви-

магають нових підходів до профілактики і ефективної протидії 

цьому небезпечному суспільному явищу. Особливо актуальним 

це питання постає в умовах реформування сучасної системи 

кримінально-виконавчого права, зокрема, у відношенні до дітей. 

Можливо є нагальним ставити і вирішувати питання про 

необхідність побудови в Україні ефективної системи ювенальної 

юстиції, яка буде у змозі забезпечити всебічний захист прав та 

охоронюваних законом інтересів неповнолітніх осіб, а також буде 

враховувати індивідуальні особливості неповнолітніх, їхньої 

кримінальної поведінки та подальшого життя у соціумі. 

Створення такої системи має на меті переорієнтацію в боротьбі із 

суспільне небезпечними діяннями неповнолітніх, головним 

чином, на заходи щодо попередження скоєння ними таких дій. 

Окремим питанням є проведення роботи з неповнолітніми 

відповідно до міжнародних норм, правил та стандартів, які 

наполягають на необхідності застосування виховного впливу з 

метою максимального збереження особистості дитини, мінімізації 

психотравмуючих факторів, формування її свідомості у напрямку 

забезпечення нею дотримання загально визначених правил 

поведінки і життя у суспільстві. 

Неповноліття як юридичний факт - стан істотно позначається 

на регламентації правового статусу неповнолітніх у праві взагалі 

та в окремих його галузях зокрема. Ще Г.М. Міньковський, 

А.П. Тузов в свої часи наголошували, що реалізація, зокрема кри-

мінально-правових положень, пов’язана з віком й обумовлена 

особливостями особи неповнолітнього та його соціальним стано-

вищем [1, с. 141]. Такий вплив знаходить своє вираження через 

встановлення певних обмежень щодо участі у правовідносинах 

або навіть повного невизнання неповнолітніх як суб'єктів ряду 
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галузей. При цьому міра обмежень враховує аспекти емоційної, 

духовної та інтелектуальної зрілості особи [2]. У будь-якому разі 

правовий статус неповнолітніх включає правові положення 

стосовно прав людини, закріплені в основних міжнародно-право-

вих актах (Конвенція ООН «Про права дитини», ст. 2 Закону 

України «Про охорону дитинства»). У статті 1 Конвенції про 

права дитини говориться, що «підлітком або дитиною є кожна 

людська істота до досягнення 18-літнього віку, якщо за законом, 

застосованому до даної дитини, вона не досягає повноліття 

раніше» [2]. Використавши «неповноліття» як характерну ознаку 

виду, у рамках кримінально-процесуального статусу особи необ-

хідно відокремлювати кримінально-процесуальні статуси повно-

літніх та неповнолітніх осіб. Останній буде відрізняти, а разом з 

тим об'єднувати усіх неповнолітніх у кримінальному процесі, 

визначати їх особливе процесуальне становище. Ця особливість, 

як зазначає О.Х. Галімов, полягає зазвичай у тому, що можливість 

участі неповнолітніх у судочинстві в якості якого-небудь суб'єкта 

визначається відповідно до психологічного, а не вікового 

критерію, а також у тому, що власні права вони реалізують за 

допомогою представників [3, с. 38]. 

Те, що неповнолітні у кримінальному процесі мають (при-

наймні повинні мати) специфічне становище, підтверджується 

аналізом як міжнародно-правових актів з питань прав дітей 

(Конвенція про права дитини, Мінімальні стандартні правила 

ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповно-

літніх (Пекінські правила), так і відповідних статей КК України, 

КПК України (Розділ XV КК, ст. 6, 7, 9, 52, 65, 226, 227 КПК, 

Глава 38 КПК). Зв’язок загального (кримінально-процесуального 

статусу особи) і спеціального (кримінально-процесуального 

статусу неповнолітньої особи) вказує на те, що спеціальний вид 

статусу містить у собі в певній частині (як основу) - загальний. 

Отже, будь-який неповнолітній, безвідносно до майбутньої ролі 

(індивідуального кримінально-процесуального статусу), наділя-

ється загально-процесуальними правами (наприклад, правом на 

недоторканність особи тощо). 
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 Окремим питанням є те, що під час кримінального 

провадження у справах неповнолітніх повинні бути враховані їх 

індивідуальні, в тому числі і вікові особливості що, безумовно, 

має знайти своє закріплення у нормативному вигляді, як відпо-

відні складові кримінально-процесуального статусу неповноліт-

ньої особи. Тобто необхідно вести мову про те, що процесуальне 

становище таких осіб у кримінальному процесі повинно склада-

тися із двох основних компонентів: загально процесуального та 

спеціально процесуального. 

 Характеризуючи перший компонент, вважаємо його 

кримінально-процесуальним статусом особи. Стосовно другого, 

маємо на увазі кримінально-процесуальний статус власне непов-

нолітньої особи, з притаманним саме йому змістом та особивос-

тями. Пояснимо таку позицію. Так, Конституція України у ст. 52 

закріплює: «Діти є рівними у своїх правах (виділено нами) неза-

лежно від походження ...» [4]. Вважаємо, що це може розглядда-

тися як узагальнена норма щодо наділення неповнолітніх «своїми 

правами», саме тими, які б відповідали специфіці їх участі у 

правових відносинах та відображували особливості цих осіб. 

В той час, міжнародно-правові акти з питань прав дітей 

акцентують увагу не взагалі на загальновизнаних правах людини, 

а безпосередньо на правах неповнолітніх (безумовно, права цієї 

групи населення базуються на загальних правах людини), і саме 

через це існування поняття «права дітей» («права неповнолітніх») 

повинно мати місце, у тому числі і шляхом законодавчого їх 

закріплення. 

Таку позицію підтримують, зокрема В.М. Трубніков та 

А.О. Яровий [5, с. 88]. Так, Н. Н. Крестовська пропонує виділити 

окрему галузь права - ювенальне право. У ньому, на її думку, вже 

тепер можна окреслити межі окремих інститутів, а саме: інститут 

прав дитини; інститут гарантій дотримання прав дитини; інститут 

обов'язків дитини, інститут правопорушень та інститут юридич-

ної відповідальності неповнолітніх [6, с. 100-104]. Відсутність 

всебічної юридичної регламентації, на наш погляд, є показником 

недостатньої уваги з боку держави до проблем дітей.  
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У статті доведено, що професійний розвиток особистості, 

зокрема формування готовності до професійної діяльності, 

неможливий без розвитку психологічної зрілості майбутнього 

фахівця, що складається з особистісної, інтелектуальної, 

емоційної та соціальної зрілості. 

Ключові слова: психологічна зрілість, суб’єкт, суб’єктність, 

самоактуалізація, особистісна зрілість, інтелектуальна зрі-
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лість, емоційна зрілість, соціальна зрілість, професійна зрілість, 

готовність до професійної діяльності. 

In the article it is proved that professional development of a person, in 

particular the formation of readiness for professional activity, is 

impossible without the development of psychological maturity of a 

future specialist, which consists of personal, intellectual, emotional 

and social maturity. 

Keywords: psychological maturity, subject, subjectivity, self-actualiza-

tion, personal maturity, intellectual maturity, emotional maturity, so-

cial maturity, professional maturity, readiness for professional activity. 

Загалом сучасне життя вимагає від людини використання та 

активного включення внутрішніх ресурсів, свідомої активності, 

гармонійного розвитку і творчої самореалізації у конкретній 

професійній діяльності.  

Надвисокі вимоги до сучасної людини в усіх сферах життєді-

яльності призводять до значних внутрішніх проблем, на які не мо-

жуть не зважати науковці. Наука повинна віднайти або ж створи-

ти можливості допомогти кожній людині адаптуватися до нових 

умов і водночас не втратити себе, максимально розкрити внут-

рішні ресурси, стати психічно здоровою й гармонійною особис-

тістю. Особливо гостро ця проблема постає при підготовці моло-

дих спеціалістів до тих професій, де особистість фахівця є голов-

ним інструментом його діяльності, таких, як професія психолога.  

Проблема зв’язку професійної діяльності з властивостями 

особистості була предметом дослідження багатьох психологів. 

Так, Б.Г. Ананьєв, Б.М. Теплов, С.Л. Рубінштейн, О.Г. Ковальов, 

В.М. М’ясищев об’єнували і пов’язували між собою успішність 

професійної діяльності особистості з наявністю у неї певних 

здібностей. Розвиток окремих професійно важливих якостей у 

зв’язку з професійною діяльністю; їх структурування; гетерохрон-

ність змін, фази становлення досліджувалися В.О. Бодровим, В.Л. 

Марищуком, В.Д. Шадріковим, В.М. Дружиніним та іншими. 

Загальний висновок полягає у тому, що структурні компоненти 

професійної діяльності і структурні компоненти суб’єкта цієї 

діяльності є своєрідним взаємообумовленим сплавом зовнішньо 

предметного і внутрішньо психічного.  
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Мітіна Л.М. (2005, 2009) стверджує, що методологічно цент-

ральною є необхідність розгляду особистісного і професійного 

розвитку як взаємодоповнюючих й взаємообумовлених процесів, 

що почергово є один для одного то засобом, то результатом 

розвитку на різних етапах онтогенезу. Автор трактує професійний 

розвиток як зростання, становлення, інтеграцію й реалізацію у 

професійній діяльності професійно значущих особистісних 

якостей і здібностей, професійних знань та вмінь, але, головне, – 

як активне якісне перетворення людиною свого внутрішнього 

світу, що призводить до принципово нового його устрою та 

способу життєдіяльності – творчої самореалізації в професії [14].  

У пошуках відповіді на питання щодо критеріїв психологгіч-

ної зрілості особистості фахівця для нас стали цінними ідеї С.Л. Ру-

бінштейна, О.М. Леонтьєва, А.В. Брушлінського, Л.І. Божович, 

К.О. Абульханової Славської, А. Маслоу, А. Адлера, Е. Фрома, 

А. Бандури, Дж.Г. Оллпорта, Дж. Роттера, Б.С. Братуся, А.В. Пет-

ровського, В.А.Петровського, В.М. М’ясищєва, О.М. Волкової, 

С.Д. Максименка та ін. 

Зокрема, ми розділяємо погляди С.Л. Рубінштейна, А.В. Бру-

шлінського, Л.І. Божович, К.О. Абульханової Славської на суб’єк-

та діяльності, підтримуємо позицію О.М. Волкової, Л.М. Мітіної 

та ін. щодо принципу суб’єктності у професійному розвитку, ідеї 

А. Маслоу про самоактуалізацію, А. Адлера про соціальний інте-

рес і «креативне Я», Е. Фрома про свободу і продуктивний харак-

тер, А. Бандури про самоефективність, Дж. Роттера про інтерналь-

ність, Б.С. Братуся про гуманістичну спрямованість (просоціаль-

ність) як критерій розвитку особистості, А.В. Петровського про 

стадії входження у референтну групу (соціалізації) як етапи особи-

стісного розвитку, ідеї С.Д. Максименко про сутність особистості 

та етапи її розвитку, В.В. Москаленка про соціальну зрілість та ін. 

Психологічно зріла людина – це суб’єкт, що само актуалізу-

ється у світі, тобто особистість, що здатна до само визначення, 

самоприйняття, саморозвитку і самореалізації.  

Структурними компонентами психологічної зрілості, на 

нашу думку, є: 
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• особистісна зрілість – сукупність психологічних властивос-

тей, що характеризують людину як здатну до відповідальної 

автономії, до самовизначення і самоприйняття, відкриту новому 

досвіду («я знаю хто я, який я, чого я хочу і що я можу; я господар 

своєї долі»);  

• інтелектуальна зрілість – сукупність психологічних власти-

востей, що характеризують людину як здатну до пізнання, до 

використання набутих знать у предметній діяльності, до логік-

ного мислення, до рефлексії і творчості («мене цікавить те, чого я 

ще не знаю; я можу використовувати свої знання, приймати 

зважені й обґрунтовані рішення, аналізувати помилки; мені цікаво 

створювати щось нове, удосконалювати»);  

• емоційна зрілість – сукупність психологічних властивостей, 

що характеризують людину як здатну відчувати і здатну контро-

лювати емоції, тобто здатну до адекватної спонтанності та 

свідомої саморегуляції емоційних проявів («я маю право відчу-

вати; я знаю, які емоції можу відчувати і що їх викликає; я вмію 

контролювати свої емоції»);  

• соціальна зрілість – сукупність психологічних властивостей, 

що характеризують людину як здатну здійснювати ефективну 

взаємодію з іншими у системі міжособистісних взаємовідносин, 

яка ґрунтується на гуманістичних принципах, але не призводить 

до знеособлення й втрати індивідуальності самою людиною («я 

розумію людей і знаю, як з ними поводитися; я відчуваю себе 

причетним до них, вони викликають мій інтерес; я бажаю їм добра 

і готовий прийти на допомогу»). 

Проявом психологічної зрілості у сфері професійної діяль-

ності може бути визнана професійна зрілість, яку ми розглядаємо 

як особистісне новоутворення, що виявляється у прагненні та 

здатності до самовизначення й самореалізації засобами суспільно 

корисної діяльності.  

Професійна зрілість, згідно з нашою концепцією, складається 

зі стійкої професійної мотивації (спрямованості на досягнення 

професійного успіху, на професійний розвиток і самореалізацію), 

сформованої професійної ідентичності (особистісної диспозиції, 
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що ґрунтується на відчутті причетності до професійної спільно-

ти), а також з набутих знань, вмінь та навичок професійної діяль-

ності, спеціальних здібностей. Важливим фактором її формування 

є досвід.  

Професійний розвиток практичного психолога неможливий 

без розвитку його психологічної і професійної зрілості, адже 

основним засобом, що стимулює вдосконалення особистості 

клієнта, є особистість психолога професіонала. Основними меха-

нізмами такого розвитку виступають саморегуляція, само актив-

ність, саморозвиток людини як суб’єкта діяльності (К.О. Абульха-

нова Славська, 1991; А.В. Брушлінський, 1994; Н.С. Глуханюк, 

2000; А.А. Деркач, В.В. Москаленко, 2000, І.С. Кон, 1984; 

В.Н. М’ясищєв, 1960; В.І. Слободчіков, 1995, 2000 та ін.). 

Тому як механізми розвитку готовності до професійної 

діяльності психолога ми виділяємо:  

• механізм емоційно вольової саморегуляції (що передбачає 

розвиток здатності до адекватної спонтанності та свідомої 

регуляції емоційних проявів);  

• механізм ціннісно-смислової саморегуляції (що передбачає 

формування мотивації професійного розвитку та пере творення 

мотиву у ціль, тобто встановлення відповідності між цілями 

професійної діяльності та системою особистісних цінностей 

(смислоутворення) і усвідомлення можливості реалізації особис-

тісних прагнень засобами професійної діяльності);  

• механізм ідентифікації (усвідомлення і прийняття професій-

ної ролі);  

• механізм самосуб’єктивації (прояв суб’єктної активності по 

відношенню до себе, самотворення себе як суб’єкта життєдіяль-

ності). 

О.С. Штепа (2004) зазначає, що для підготовки справжнього 

професіонала психолога, дійсно здатного зрозуміти внутрішній 

світ іншої людини, зрозуміти її неповторність та допомогти їй 

успішно вирішити проблеми, необхідна цілісна концепція психо-

логічної освіти, яка має включати в себе загальний, соціальний, 

професійний та акмеолого-психологічний аспекти [30].  



 

267 

Р. Кочюнас (1999) пропонує таку модель особистості 

ефективного психолога:  

• аутентичність (як стрижнева риса та екзистенційна 

цінність);  

• відкритість власному досвіду, щирість та відвертість у 

сприйманні власних почуттів;  

• розвиток самопізнання, адекватна самооцінка;  

• сильна відкрита ідентичність (постійна перевірка життєвих 

цінностей);  

• толерантність до невизначеності;  

• прийняття особистісної відповідальності;  

• почуття гумору, вміння абстрагуватися від складних 

ситуацій та сприймати їх з іронією;  

• уникання ярликів (безоцінне ставлення до себе і клієнта);  

• постановка реалістичних цілей (вміння оцінити межі своїх 

можливостей);  

• здатність до співпереживання (вміння зрозуміти позицію 

іншого) [9]. 

R. George і T. Crstiani називають риси некваліфікованого, 

«закритого» психолога: авторитарність, пасивність, залежність, 

замкнутість, схильність використовувати клієнта для вирішення 

власних проблем, невміння бути терпимим, невротична установка 

стосовно грошей [9]. 

Отже, критеріями розвитку психологічної готовності до 

професійної діяльності психолога може виступати рівень таких 

професійно важливих якостей та спеціальних здібностей:  

• особистісна готовність: автономність (самостійність, неза-

лежність); інтернальність (внутрішній локус контролю); адек-

ватна самооцінка; інтегрованість ціннісно-мотиваційної сфери 

(відсутність виражених внутрішніх конфліктів); гуманістична 

спрямованість особистості;  

• когнітивно операціональна готовність: загальні інтелектту-

альні здібності; вербальна креативність; здатність до рефлексії; 

прагнення до пізнання та саморозвитку; успішність професійного 

навчання, научіння;  
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• емоційно вольова готовність: емоційна стійкість, врівнова-

женість; здатність до саморегуляції та самоорганізації; цілеспря-

мованість; наполегливість;  

• інтерактивна готовність: соціальний інтелект, комуніка-

тивні здібності, прийняття інших, комунікативна толерантність, 

емпатійні здібності [27]. 

Отже, проведений аналіз дозволив нам констатувати, що 

психологічною основою готовності до професійної діяльності 

психолога може бути визнана психологічна зрілість, яка 

складається із особистісної, інтелектуальної, емоційної та 

соціальної зрілості.  

Як показники психологічної зрілості можна виділити: відпові-

дальну автономність, самоприйняття, відкритість новому досвіду 

(прагнення до саморозвитку і самовдосконалення), розвинуті інте-

лектуальні здібності (зокрема, научіння, здатність до рефлексії, 

креативність), здатність до вольової та ціннісно смислової саморе-

гуляції, діяльнісну активність (прагнення до самореалізації), соціа-

льно психологічну компетентність і гуманістичну спрямованість. 
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У статті подається теоретичний аналіз наукової літератури з 

проблеми самоставлення. Приділена увага психологічним 

факторам формування самоставлення у підлітковому віці. 

Психологічна адаптація розглядається як внутрішня динамічна 

структура, яка інтегрує окремі сторони особистості, пов’язані 

з когнітивним та  емоційним компонентами «образу-Я». 

Ключові  слова:  самоставлення, особистість, підліток,  само- 

свідомість, самооцінка, Я-концепція,  психологічна адаптація,  

депривація. 

The article provides a theoretical analysis of scientific literature on the 

problem of self-attitude. Attention is paidto the psychological factors of 

the formation of self-attitude in adolescence. Psychological adaptation 

is view edas aninternal dynamic structure that integrates individual 

aspects of the personality associated with the cognitive and emotional 

components of the «I-image». 

Keywords: self-attitude, personality, teenager, consciousnessitself, 

self-esteem, self-concept, psychologicaladaptation, deprivation. 

Однією  з найважливіших детермінант розвитку людини є її 

ставлення до себе (самоставлення). Самоставлення людини 

значною мірою визначає оцінку формування уявлень про самого 

себе, забезпечує прогнозування своєї соціальної ефективності і 

ставлення до себе оточуючих, впливає на процеси самоактуа-

лізації, самовдосконалення, самореалізації. Це обумовлює 

важливістьдосліджень самоставлення особистості. 

Проблема самоставлення не є для психології новою, проте, 

інтерес до неї не слабшає. Складністю на шляху вивчення 

самоставлення є як недостатня розробленість, так і різноманіття 

підходів дослідників до цієї дефініції. У дослідженнях вітчиз-
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няних і зарубіжних психологів самоставлення розгляддається як 

«установка» (Д.М. Узнадзе), «особистісний смисл» (О.М. Ле-

онтьєв), «ставлення» (В.М. Мясищев), «соціальна установ-

ка» (І.С. Кон, Н.І. Сарджвеладзе), «почуття» (С.Л. Рубінштейн), 

«самоприйняття» (Д. Марвелл, К. Роджерс, Л. Уеллс), «аттітюд» 

(М. Розенберг, Р. Вільє, К. Куперсміт). 

Існують такі погляди на самоставлення: як емоційне 

(Р. Бернс, Д. Марвелл, К. Роджерс, І.І. Чеснокова), когнітивне 

(І.С. Кон, М.І. Лісіна, В.Ф. Сафін, Л. Уеллс та інші), емоційно-

ціннісне утворення (С.Р. Пантілєєв, І.І. Чеснокова) або як система 

аутоустановок (І.С. Кон, Н.І. Сарджвеладзе, В.В. Столін). 

Психологами зазначається, що критичним у формуванні 

самоставлення виступає підлітковий вік (І.С. Кон, В.С. Мухіна, 

І.І. Чеснокова, Д.І. Фельдштейн та інші). Це обумовлено 

невизначеністю і суперечністю розвитку особистості на даному 

віковому етапі. Особливості розвитку особистості в цей період 

багато в чому визначають і подальший життєвий шлях підлітків. 

В цьому віці найчіткіше проявляються всі особливості психічної 

сфери особистості та виявляються результати батьківського 

виховання. Самоставлення, будучи провідним компонентом 

структури само- свідомості підлітка, обумовлює розвиток в його 

свідомості цілком нових психологічних утворень – рефлексії себе, 

інших, суспільства. В.М. Даринська, В.М. Дружинін, Г.В. Захаро-

ва, С.В. Ковальов, Т.Д. Марцінковська, Є.О. Сергієнко, 

Д.І. Фельдштейн, Л.О. Холєва та інші відзначають, що сімейне 

оточення і, зокрема, дитячо-батьківські стосунки є важливим 

чинником емоційного і психічного розвитку дитини, а також 

формування психологічного простору її особистості. Порушення 

психологічного простору у вигляді розлуки з сім’єю, або з одним 

із батьків (соціальна депривація) негативно впливає на стержневі 

утворення особистості дитини. 

Психологами визначено, що психічна депривація індивіда є 

станом, який виникає в ситуації тривалого незадоволення його 

життєвоважливих потреб (Й. Лангмейєр, З. Матейчек). Цей стан 

визнається одним із найскладніших та руйнівних симптомів 
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негативного впливу виховання за відсутності сімейних взаємодій 

на особистісне зростання дітей, особливо в підлітковий період 

(Л.І. Божович, Дж. Боулбі, Л.С. Виготський, І.В. Дубровіна, 

В.С. Мухіна, Г.М. Прихожан, Н.Н. Толстих, Т.І. Юфер’єва ). 

Вплив сепарації від батьків на розвиток дітей в різноманіт-

них умовах вивчали й описували Дж. Боулбі, Д. Берлінгейм, 

Г.В. Захарова, М.І. Лісіна, Г.М. Прихожан. Під впливом соціаль-

них запитів психологи були  орієнтовані на вивчення особливос-

тей самосвідомості, Я-концепції та самоставлення осіб з неповних 

сімей або дитячих будинків (Й. Лангмейер, М.Б. Покатаєва, 

Н.С. Фанталова та інші). В той же час досі недостатньо вивченим 

залишається питання впливу розлуки з батьками, що обумовлена 

позбавленням батьківського піклування (при наявності заміщу-

вальної опіки), в дитинстві на самоставлення особистості, 

залишаються не з’ясованими психологічні механізми впливу 

умов соціальної депривації на духовний світ дитини, епізодич-

ність (парціальність) або глобальність цих  впливів, можливості 

цілеспрямованої корекції самоставлення підлітків. 

Сьогодні особливо актуальною є проблема психічного 

розвитку та особистісного становлення дітей, які перебувають в 

умовах соціальної депривації, зокрема підліткового віку, що 

пов’язано зособливостями переживання ними вікової кризи. 

Підліткова криза,на відміну від криз інших вікових етапів, 

значно гостріша і триваліша, а нерівномірний і гетерохронний 

характер психофізіологічного та особистісного розвитку під-

літка призводить до утворення таких внутрішніх позицій, які не 

можуть бути  реалізовані в умовах соціальної депривації. При 

цьому, внутрішня позиція підлітка, яка пов’язана з прагненням 

бути  і вважатися дорослим, зіштовхується з дією зовнішніх 

депривуючих факторів, під впливом яких загострюються його 

переживання, актуалізуючи соціогенні потреби у розумінні, 

визнанні і прийнятті. Саме депривація цих внутрішніх позицій 

та неможливість їх задоволення визначає специфічні труднощі 

переживання підліткової кризи дітьми, які позбавлені батьківсь-

кого піклування. 
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Мета статті: дослідити психологічні шляхи формування 

самоставлення в контексті психологічної адаптації особис-

тості. 

В умовах кардинальних суспільних трансформацій, які 

відбуваються в сучасному світі, виявляється невизначеність 

ціннісних орієнтацій і еталонів, на основі яких формується і 

когнітивна, й емоційна оцінка себе і своїх досягнень. Це 

призводить до підвищення невизначеності та  нестійкості «Я – 

образу»,наростання емоційного напруження і тривожності, 

пов’язаних звідсутністю чітких і стійких параметрів оцінки себе. 

Плинність і мінливість соціалізації призводять також до відстро-

чення результатів соціального впливу і, як наслідок, також 

розмивають параметри оцінки та рефлексії себе і своїх якостей 

саме як таких, що позитивно чи негативно впливають на відно-

сини з іншими і / або підвищення свого статусу та особистісної 

самореалізації [3, с. 148]. Це істотно підвищує відповідальність 

людини за свої вчинки, спонукає до більш високого рівня усві-

домлення, рефлексії себе, ніж у стабільні періоди, а також до 

необхідності усвідомленого та вільного вибору свого шляху в 

житті, своєї позиції. 

Особливо актуальними стають питання співвідношення 

різних аспектів «образу-Я», його когнітивного та емоційного 

компонентів у зв’язку з тими кардинальними трансформаціями, 

які відбуваються в сучасному світі  [3]. Ці питання мають як 

методологічний, так і практичний аспект, тому що пов’язані з 

пошуком нової методології і нових методів дослідження «Я – 

образу» та з пошуками шляхів і стратегій створення адекватної 

самооцінки, диференційованого самоставлення і допомагають 

людині поєднувати прагнення до самоактуалізації, соціалізації та 

самовизначення. 

Проблема особистісного самовизначення є вузловою пробле-

мою взаємодії індивіда і суспільства. Усвідомлена потреба в 

особистісному самовизначенні виникає у людини в підлітковому 

віці, який є одним з найбільш важливих етапів розвитку 

особистості. Л.І. Божович [2] підкреслювала, що самовизначення 
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підлітків становить собою «афективний центр» їх життєвих 

ситуацій. Саме в цей період активно формується самосвідомість, 

самоставлення, виробляється власна незалежна система само-

оцінки, все більше розвиваються здібності до проникнення у свій  

власний світ, визначаються ціннісні орієнтації, складається 

життєва позиція. 

Психологічна готовність підлітка до особистісного самовиз-

начення означає певну зрілість особистості. Це передбачає 

формування у підлітків психологічних утворень, які забезпечують 

їм надалі свідоме, активне, творче життя. Одним з таких 

значущих утворень є самоставлення  особистості. Однак  саме 

поняття самоставлення слід розглядати у взаємозв’язку основних 

понятійних категорій сучасної психології, а саме: «адаптація», 

«соціалізація», «індивідуалізація», «ціннісні орієнтації», «само-

оцінка», «особистісне самовизначення». Отже, і корекцію самос-

тавлення підлітків, які розвиваються в умовах соціальної деприва-

ції, також слід розглядати в контексті: «адаптація», «соціалізація», 

«індивідуалізація», «ціннісні орієнтації», «самооцінка», «особис-

тісне самовизначення». 

Засвоєння соціального досвіду в підлітковому віці має 

суб’єктивний, особистісний характер. Соціальні норми входять в 

індивідуальний простір особистості підлітка і там або зміцнюють-

ся, або перетворюються у відповідності з власними прагненнями, 

уявленнями, вподобаннями, особистісними смислами і усвідом-

леними можливостями самого підлітка, іншими словами, процес 

соціалізації взаємодіє з індивідуалізацією. 

Прагнення особистості підлітка до визначення індивідуаль-

них способів взаємодії з навколишньою дійсністю зароджується і 

розвивається в тому просторі суспільних відносин, де взаємоді-

ють, а нерідко вступають у протиріччя один з одним два необ-

хідних для становлення особистості процеси: процес соціалізації і 

процес індивідуалізації. Ці процеси в поєднанні зовнішні та 

внутрішні умови для розвитку індивідуальності особистості, 

відповідають за формування соціальної та особистісної адаптації 

людини. 
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Саме специфічна взаємодія двох рівноцінних процесів – 

соціалізації та індивідуалізації – на всіх етапах онтогенезу, 

особливо в підлітковому віці, породжує певний рівень психо-

логічної адаптації, що становить основу для формування «Я-

концепції» особистості і самоставлення особистості для її 

подальшого самовизначення. 

Соціалізація, як зазначалося, – це процес засвоєння людиною 

досвіду того суспільного життя й тих  суспільних відносин, в які 

вона потрапила при народженні і в яких росте та дорослішає. 

Одні й ті самі соціальні ситуації по-різному сприймаються, 

по-різному переживаються різними людьми. Відповідно ці 

ситуації залишають неоднаковий слід у психіці, в особистості 

людини. Тому різні люди можуть виносити з об’єктивно одна-

кових соціальних ситуацій, явищ, відносин різний соціальний 

досвід. У той же час люди з моменту свого народження 

потрапляють в найрізноманітніші ситуації і життєві обставини, 

накопичуючи свій індивідуальний досвід їх переживання. Все це 

пояснює нерівномірне соціальне дорослішання людини як 

результат специфічності процесу її соціалізації. 

Одним із перших основних інститутів соціалізації є сім’я 

(Є.А. Аркін, Л.І. Божович, І.С. Кон, М.І. Лісіна, А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинський, Д.І. Фельдштейн та ін.). Сім’я для дитини – 

не тільки джерело й умова розвитку її психіки, розширення знань 

і уявлень про навколишній світ, але й перша модель прийнятих в 

даному суспільстві соціальних відносин, з якою вона зустріча-

ється. Відсутність сім’ї (ситуація депривації) перешкоджає 

формуванню когнітивного та емоційного компонентів «Я – 

образу», нормальному розвитку процесу соціалізації. Емоційно-

особистісна напруженість, яку відчуває підліток, що розвивається 

в умовах соціальної депривації, переноситься і в сферу широких 

соціальних відносин і переконань, що призвести до психологічної 

дезадаптації. 

Якщо соціальне й культурне середовище, в якому живуть 

підлітки, визначає зовнішні умови їх особистісного становлення і 

розвитку, то внутрішньою умовою цього  розвитку є суб’єктивне 
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переживання ними тих проблем, які існують і виникають у 

соціальній та культурній дійсності, що їх оточує. Д.І. Фельдштейн 

зазначає: «Якщо соціалізація передбачає присвоєння дитиною 

соціального, входження у соціальний світ як його безпосередньої 

частини, то індивідуалізація припускає вичленення свого «Я» із 

соціального; при  новому стані мотивів, що формуються, при 

широкому виборі у відносинах, поведінці і тому можливості 

реального прояву своєї самості, яка оптимально реалізується в 

соціально значимій діяльності» [4, с. 249]. 

У поступовому, але безперервному процесі індивідуалізації 

виробляється не тільки особистісне ставлення до знаних загаль-

них правил, норм і способів спілкування, поведінки, діяльності, 

засвоєним у процесі соціалізації особистості, але й «Я». 

Отже, якщо в результаті соціалізації формується соціальний 

аспект адаптації, то в результаті індивідуалізації – її особистісний 

аспект. І тільки гармонійна інтеграція процесів соціалізації та 

індивідуалізації призводить до формування цілісного уявлення 

про себе і до повноцінної психологічної адаптації людини до 

життя в сучасному їй суспільстві. Саме єдність соціальних і 

особистісних аспектів дозволяє підлітку готуватись до 

самовизначення в житті. 

Взаємодія соціалізації та індивідуалізації породжує ціннісні 

орієнтації, що визначають внутрішню позицію особистості, її 

інтереси, уподобання, стосунки. Тому характер формування 

самоставлення значною мірою пов’язаний зі змістом та рівнем 

розвитку ціннісних орієнтацій особистості підлітка. 

Відомо, що цінність сама по собі – це не ознака якогось 

предмета або явища. Цінності (які є основою ціннісних орієнтацій 

особистості) – це поняття, що виражає позитивну або негативну 

значущість предмета чи явища з точки зору або соціального 

середовища, або нашого упередженого ставлення до них. С.Л. Ру-

бінштейн зазначала: «Наявність цінностей є вираженням 

небайдужості людини по відношенню до світу, що  виникає із 

значущості різних сторін, аспектів світу для людини, для  її 

життя» [6, с. 366]. Ціннісні орієнтації є складним психологічним 
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феноменом і в психологічній науці розглядаються як вісь 

свідомості, як найважливіший елемент внутрішньої структури 

особистості, який концентрує життєвий досвід людини, пред-

ставляє систему переживань, дозволяє відокремити значуще від  

менш значущого. Психологи підкреслюють важливу особливість 

ціннісної свідомості – глибокий внутрішній зв’язок з емоційним 

переживанням світу, здатність ніби безпосередньо, поза всякими 

раціональними формами, схоплювати значимість явищ [7]. 

Ціннісне ставлення людини до світу співвідноситься і зі 

ставленням до самої себе. Таким чином, ціннісна свідомість може 

існувати на рівні як суспільної, так і індивідуальної свідомості. 

Періодом інтенсивного формування ціннісних орієнтацій як 

стійкого психологічного утворення є підлітковий вік. «У міру 

того  як людина набуває життєвий досвід, перед  нею не тільки 

відкриваються все нові сторони буття, але й відбувається більш-

менш глибоке переосмислення прожитого життя. Цей  процес її 

переосмислення, що проходить через  все життя людини, утворює 

найпотаємніший і найголовніший зміст її внутрішнього єства, що 

визначає мотиви її дій і внутрішній зміст тих завдань, які вона 

розв’язує в житті» [7]. Вчені відзначають, що ціннісні орієнтації 

мають як раціональні, так й емоційні аспекти. Це обумовлено 

тим, що почуття органічно пов’язані з пізнавальними процесами, 

існують у єдності і взаємодії з ними. Цей зв’язок дозволяє 

зрозуміти характер, природу впливів навколишнього світу, їх 

особливості та якості. Емоційний відгук людини, її почуття 

поширюються на найрізноманітніші, в тому числі і на складні 

явища соціального життя [7]. 

Таким чином, ціннісні орієнтації, відображаючи ставлення 

людини до навколишнього світу і до самої себе, свідчать про 

особистісну, індивідуальну значущість для неї того чи іншого 

явища дійсності. Виникаючи на основі взаємодії процесів 

соціалізації та індивідуалізації,  ціннісні орієнтації впливають на 

розвиток самооцінки, самоставлення «Я» особистості і в цілому 

обумовлюють характер формування психологічної адаптації 

підлітків. 
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Система цінностей, яку приймає особистість, становить 

основу самооцінки – важливого компонента самосвідомості та 

центрального особистісного утворення. «Образ – Я» у психології 

розглядається як структурне утворення самосвідомості, свого 

роду «підсумковий продукт» нерозривної діяльності трьох її сто-

рін: когнітивної, афективної та регуляторної (В.В.  Столін). Для 

опису когнітивної сторони самосвідомості застосовуються 

терміни «самопізнання», «рефлексія», «уявлення про себе». Емо-

ційна сторона самосвідомості описується за допомогою термінів 

«ставлення до себе» (або «самоставлення») і «самооцінка». Само-

оцінка виступає і необхідною внутрішньою умовою регуляції 

поведінки та діяльності, тобто виконує регуляторну функцію. 

Когнітивна сторона самосвідомості багато в чому зале-

жить від її емоційної сторони. Емоційні переживання людини, 

її почуття органічно пов’язані з пізнавальними процесами. 

Л.І. Божович [1] підкреслювала: аналіз внутрішньої структури 

всіх новоутворень, що виникають у процесі онтогенезу, вияв-

ляє, що в їх психологічну природу входить «сплав» афективних 

та когнітивних компонентів, що й забезпечує свідомості його 

спонукальну силу. Тому в тих випадках, коли постановка мети 

(або прийняття наміру) здійснюється суто раціональним шля-

хом, тобто в цьому процесі не відбувається «зустріч афекту та 

інтелекту», не виникає і відповідного функціонального новоут-

ворення і не здійснюється спонукальна сила свідомості [7]. 

Особливо яскраво взаємозв’язок когнітивного й емоцій-

ного компонентів самосвідомості виявляється в перехідні, 

«критичні» моменти розвитку, коли уявлення про себе набу-

вають особливої афективної значимості. Підлітковий вік саме 

і є таким перехідним моментом розвитку. Л.С. Виготський 

зазначав, що «підліток все більше і більше починає усвідом-

лювати себе як єдине ціле [3]. Окремі риси все більше стають 

в його самосвідомості рисами характеру, він починає сприй-

мати себе як щось ціле, а кожен окремий прояв – як частину 

цілого» [3. Т.4 с. 230]. Перехід до нового цілісного уявлення 

про себе робить переживання, пов’язані зі ставленням до 
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себе, більш значущими для підлітків. Одним з центральних 

моментів при цьому є зміна підстав критеріїв для самооцінки. 

Критерії зміщуються, за словами Л.С. Виготського, «ззовні 

всередину». 

Ставлення людини до самої себе (самоставлення) – най-

пізніше утворення в системі ставлення людини до світу. Воно 

формується в процесах соціалізації та індивідуалізації, в 

процесі діяльності та міжособистісної взаємодії, в процесі 

вироблення ціннісних орієнтацій. Це результат пізнання себе, 

чуттєво забарвлене ставлення людини до себе в різних конк-

ретних ситуаціях і різних видах діяльності, що впливають на її 

поведінку, результати діяльності, взаємини з оточуючими. 

Емоційною одиницею, яка специфічно забарвлює ставлення, є 

переживання. Саме  переживання відображає про ставлення 

людини до явищ і подій навколишнього світу, людей, до самої 

себе. Це положення про переживання як центральну одиницю 

психічного було сформульовано Л.С. Виготським і розвинене 

Л.І. Божович. Було показано, що місце і функції переживання в 

структурі особистості змінюються в процесі психічного роз-

витку, що поступово воно стає центром духовного життя, її 

головним стержнем. «Емоційні переживання, якимось чином 

охоплюють або пронизують всі інші психічні явища. Певною 

мірою «емоційне» дає нам знання про  будову  душевного, 

«внутрішнього» світу в цілому» [3, с. 108 ]. 

Самооцінка та самоставлення впливають на само визна-

чення особистості, у контексті особистісного самовизначення 

суб’єктивні критерії є провідними, і жодна об’єктивна позиція 

суб’єкта не підкріплена відповідними суб’єктивними пережи-

ваннями, не може вважатися задовільною з точки зору її психо-

логічної адаптації. Враховуючи, що особистість підлітка фор-

мується на основі взаємодії індивідуалізації, соціалізації, 

когнітивного й емоційного компонентів («Я-образу»), можна 

запропонувати умовну модель – схему шляхів формування са-

моставлення підлітків в умовах соціальної депривації,в контек-

сті психологічної адаптації особистості (рис.1). 
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Рис. 1. Модель – схема шляхів формування самоставлення підлітків в 

контексті психологічної адаптації особистості 
 

Отже, психологічну адаптацію можна розглядати як 

внутрішню динамічну структуру, яка інтегрує окремі сторони 

особистості, пов’язані з когнітивним та емоційним компонент-

тами «образу-Я». Підлітковий вік є найважливішим етапом 

становлення особистості, усвідомлення самого себе, своїх 

можливостей, здібностей, інтересів, формування ціннісних 

орієнтацій і життєвих смислів, формування психологічної 

готовності до особистісного самовизначення. 

Оптимізувати процес психологічної адаптації підлітків, які 

розвиваються в умовах соціальної депривації, можна шляхом 

організації спеціально розробленого комплексу заходів, 
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основаних не тільки на віковому, але й на індивідуальному 

підході до розуміння внутрішнього світу підлітка, світу його 

переживань. Розвиток диференційованого самоставлення, адек-

ватної самооцінки сприяє подоланню психологічної дезадаптації 

і створює позитивні умови для формування особистісного 

самовизначення. 
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м. Одеса 

Сьогодні наша держава активно займається питанням 

євроінтеграції та виконання одного з основних завдань, передба-

ченого Загальнодержавною програмою адаптації законодавства 

Європейського Союзу, а саме, гармонізації національної правової 

системи з сучасною європейською системою права[1, с.22], 

виникає нагальна потреба у дослідженні сучасного стану та 

шляхів розвитку законодавства, регламентуючого діяльність 

органів досудового слідства, з метою посилення боротьби зі 

злочинністю, зміцнення законності і правопорядку.  

Такі поняття, як “гарантії”, “гарант”, “гарантувати”, широко 

використовуються в повсякденному житті. Їх часто можна зуст-

ріти в міжнародно-правових угодах, Конституції України, інших 

законодавчих актах, цивільно-правових договорах тощо. У юри-

дичній науці під правовими гарантіями слід розуміти встановлені 

законом засоби забезпечення використання, дотримання, 

виконання та застосування норм права[2, с.79]. 

Існує велика кількість різних за своїм змістом точок зору про 

місце слідчого  серед інших державних органів, функції слідчого, 

форми його взаємовідносин із прокурорською та судовою владою 

і ін. 

За новим КПК слідчого віднесено до сторони обвинувачення, 

що, на нашу думку, не буде сприяти його об’єктивності під час до-

казування та неупередженості у разі прийняття й обґрунтування 

процесуальних рішень. Як вірно наголошує Б.В. Романюк, щоб за-

безпечити демократичне відправлення правосуддя слідчий не пови-

нен бути представником жодної зі сторін у змагальному процесі. 
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В сучасних умовах, як свідчить практика, незважаючи на 

проголошену законом рівність прав сторін у змагальному процесі 

(ч. 2 ст. 22 КПК), сторона обвинувачення і сторона захисту 

фактично нерівноправні. 

Ми підтримуємо думку В.Т. Нора, що під час досудового 

розслідування сторона захисту і далі фактично позбавлена рівної 

можливості щодо збирання та подання доказів, оскільки це 

належним чином не забезпечене примусом виконання і захисник 

перебуває у нерівному становищі в порівнянні зі стороною 

обвинувачення [3, с.228]. Наприклад, адвокат-захисник з метою 

залучення до справи нових доказів, що можуть пом’якшити 

покарання чи виправдати підозрюваного, заявляє в його інтересах 

клопотання про залучення до справи нових документів і допиту 

нових свідків, а слідчий відмовляє у задоволені цього клопотання. 

Така ситуація іноді спостерігається й під час судового розгляду в 

суді першої інстанції та апеляційному суді. Заявлене на користь 

обвинуваченого (засудженого) клопотання не підтримує проку-

рор, який є стороною обвинувачення, а суд приймає рішення про 

його відхилення, що не сприяє об’єктивності й неупередженості 

процесу доказування. 

У зв’язку з викладеним вважаємо, що в КПК України 

слідчому потрібно: 

- передбачити фактичну самостійність і незалежність 

слідчого, яка має полягати в його праві самостійно вирішувати 

основні питання досудового розслідування: щодо повідомлення 

про підозру певної особи, кваліфікацію кримінального право-

порушення; 

— закріпити в законі його обов’язок під час досудового 

провадження всебічно, повно й об’єктивно збирати обвинувальні 

і виправдувальні докази, а також докази, що пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність і покарання; 

— передбачити юридичну відповідальність службових та 

інших осіб (наприклад, процесуальну або адміністративну) за 

невиконання законних постанов слідчого і його законних вимог 

під час провадження слідчих дій; 
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У системі правових гарантій незалежності і самостійності 

слідчого особлива роль приділяється процесуальним гарантіям. 

Процес є форма життя закону, тому реальне життя формально 

закріплені права і свободи можуть одержати, лише маючи 

процесуальне забезпечення, чіткий порядок реалізації. На жаль, у 

чинному КПК України немає окремої норми, присвяченої 

процесуальним гарантіям діяльності слідчого. 

Однією з основних (головних) процесуальних гарантій 

незалежності слідчого прийнято вважати надане йому право не 

погодитися із вказівками прокурора, що здійснює нагляд, і надати 

кримінальну справу разом зі своїми запереченнями вищестоя-

щому прокуророві[4, с.52]. Ми вже доводили неспроможність 

зазначеної норми; отже, вона не може виступати належною 

правовою гарантією. У ролі такої не може бути визнана і мож-

ливість слідчого оскаржити прокуророві вказівки керівника 

органу досудового розслідування. Головна причина такого 

положення справ – наявність надзвичайно широкого кола 

процесуальних і адміністративних повноважень щодо слідчого в 

руках керівних і наглядових суб'єктів. Наприклад, керівник 

органу досудового розслідування, згідно ст. 39 КПК України, має 

право  знайомиться з матеріалами досудового розслідування, 

надавати слідчому письмові вказівки, та інше. Тобто він має 

практично всі права, якими наділений прокурор, за винятком 

скасування рішень слідчого, а також санкціонування, затверд-

ження або узгодження постанов та подань останнього у випадках 

прямо передбачених законом. Якщо до зазначених процесуальних 

повноважень додати адміністративні, у вигляді розподілу 

кримінальних проваджень, затвердження графіка відпусток, 

чергувань слідчих у складі слідчо-оперативних груп; можливості 

впливати на розмір посадового окладу, надбавок до заробітної 

плати, підвищення в посаді і спеціальному званні, – стає 

зрозумілою причина небажання слідчих оскаржувати вказівки 

своїх керівників. 

Крім вищезгаданих гарантій діяльності слідчого, до них 

також прийнято відносити: 
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-заборону будь-якого втручання в процесуальну діяльність 

слідчого; 

-слідчий недоторканний. Притягнення до кримінальної 

відповідальності слідчого можливе тільки з дозволу Верховної 

Ради України за поданням Генерального прокурора України.  

-документи, пов’язані з виконанням слідчим функції 

розслідування в кримінальному провадженні, не підлягають 

огляду, розголошенню чи вилученню, крім випадків, коли на це 

відповідно до закону було отримано санкцію прокурора області 

чи дозвіл апеляційного суду.  

-забороняється притягнення слідчого до виконання функцій, 

не пов’язаних з розкриттям та розслідуванням злочинів. 

-права, честь і гідність слідчого охороняється законом; 

-прояв неповаги до слідчого, погроза на його адресу чи 

обмова спричиняють відповідальність, передбачену законодався-

вом України; 

-вплив у будь-якій формі на слідчого з метою перешкодити 

виконанню ним службових обов’язків або домогтися прийняття 

незаконних рішень карається відповідно до статті 343 КК 

України”. 
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