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УДК 658.1                    Економічна науки 

 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Алазлі Айхан 

студент факультету  

економіки та бізнесу 

Київський національний університет  

технологій та дизайну 

м. Київ, Україна 

В умовах ринкової економки діяльність суб’єктів господарю-

вання спрямована на отримання максимально можливої економіч-

ної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. 

Рівень фінансових результатів діяльності суб’єктів господарю-

вання значною мірою залежить від технологій та організації 

виробництва, ефективності системи управління, контролю за 

рівнем доходів і витрат та інших чинників. Фінансовий результат 

суб’єктів господарювання, що виступає у формі прибутку або 

збитку, відображає ефективність здійснення операційної, фінан-

сової або інвестиційної діяльності та слугує основним критерієм 

вибору стратегії розвитку. Позитивний фінансовий результат 

(прибуток) є джерелом платежів до бюджету.  

У межах управління фінансами суб’єктів господарювання 

забезпечення позитивного фінансового результату (прибутку) 

складає одну з ключових позицій. В умовах збитковості 

багатьох суб’єктів господарювання проводиться значна 

кількість досліджень, що зумовлено потребою пошуку резервів 

зростання прибутковості суб’єктів господарювання.  

Дослідження економічної природи прибутку з боку 

наукової спільноти свідчить про існування інтересу до природи 

та чинників формування прибутку в економічній системі та 

тісно пов’язано з наявністю товарно-грошових відносин і 

розвитком інституту власності.  

Розуміння сутності прибутку та джерел його походження є 

різним у представників різних наукових шкіл. Спочатку 
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визначення прибутку збігалося з валовим доходом, який 

поділявся на три категорії: доходи від капіталу, від землі та від 

праці. Вважалось, що кожен із цих видів доходів є обов’язковою 

винагородою підприємця за надані ним послуги в економіці, 

тобто прибуток і дохід, на їх думку, були ідентичними [1]. 

Вчені визначали головну відмінність між прибутком і 

відсотком, що проявляється як у стабільності їх величини, так і 

права щодо розпорядження ними. На їхню думку :  

1) прибуток – це дохід, величина якого залежить від успіху 

в діяльності підприємця, тоді як відсоток є заздалегідь 

визначеною величиною доходу;  

2) прибуток особисто отримує підприємець, який безносе-

редньо розпоряджається своїм (підприємницьким) капіталом, 

відсоток же отримує особа, яка передає свій (позичковий) капітал 

у користування, за раніше визначену винагороду [2, с. 478]. 

Фінансовий результат суб’єктів господарювання може 

виступати у двох формах – прибутку або збитку. З цим 

пов’язано поняття доходів і витрат.  

Прибуток підприємства - це перевищення доходів від його 

діяльності над сумою витрат; він являє собою єдину форму 

його власних нагромаджень. 

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю 

між ціною товару й витратами на виробництво товару - його 

собівартістю.  

Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи 

суб’єктів господарювання. Для зростання прибутку суб’єкт 

господарювання зобов'язаний : нарощувати обсяги виробництва і 

реалізації товарів, робіт, послуг; розширювати, орієнтуючись на 

ринок, асортимент, підвищувати якість продукції; впроваджувати 

заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; 

зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції 

(тобто її собівартість); максимально використовувати потенціал, 

що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси; зі 

знанням справи вести цінову політику, оскільки на ринку діють 

переважно вільні (договірні) ціни; грамотно будувати договірні 



 

9 

відносини з постачальниками й покупцями; уміти максимально 

вигідно розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток 

задля досягнення оптимального ефекту.  

Скалюк Р. В. [3, с. 5] стверджує, що у практичній діяльності 

бухгалтерів та економістів часто спостерігається ототожнення 

поняття фінансового результату та прибутку суб’єктів господарю-

вання. Така проблема є менш значною, коли під поняттям фінан-

сового результату розуміють прибуток за умов прибуткового 

ведення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Про-

те, коли поняття прибутку вважають ширшим за своїм змістом, 

ніж категорію фінансових результатів – такі факти викликають 

сумніви на предмет їх достовірності та відповідності науковим 

теоріям та методичним положенням бухгалтерського обліку. 

Категорія фінансового результату є ширшим поняттям порівняно 

із категорією прибутку, оскільки, показник прибутку є однією з 

двох форм (прибуток чи збиток) відображення фінансового 

результату господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Фінансовий результат характеризує якісні та кількісні 

показники результативності господарської діяльності суб’єктів 

господарювання, а прибуток – позитивне (додатне) значення 

фінансового результату, що свідчить про високу результативність 

господарської діяльності та ефективне використання капіталу. 

Негативне (від’ємне) значення категорії фінансового результату 

відображається у показнику збитку, яке свідчить про низький 

рівень або відсутність результативності господарської діяльності, 

неефективне управління ресурсним, виробничим та економічним 

потенціалами суб’єктів господарювання, невміле використання 

наявного капіталу, низьку якість роботи менеджменту підпри-

ємства тощо. 

Поширилася серед західних вчених неокласична концепція 

прибутків. Розрізняють бухгалтерський (різниця між валовими 

доходами і бухгалтерськими витратами виробництва) та 

економічний прибуток (різниця між валовими доходами й 

економічними витратами). Бухгалтерські витрати - це витрати на 

купівлю засобів праці, робочої сили, сировини, електроенергії, 
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виплату відсотків за одержаний у позику капітал, транспортні 

послуги та інші явні витрати. Економічні витрати пов'язані з 

витратами втрачених можливостей і прихованими витратами, які, 

у свою чергу, поєднуються з принципами концепції граничної 

корисності. Тому витрати втрачених можливостей будь-якого 

фактора виробництва стають доходом, який цей фактор міг би 

забезпечити у разі найкращого альтернативного застосування. 

Поняття «витрати втрачених можливостей» і «приховані 

витрати» нерідко ототожнюються. Прихованими витратами, 

що приносять додатковий дохід (хоч він і не фіксується в 

бухгалтерській звітності), вважають максимальну винагороду 

капіталіста (відсоток, ренту, прибуток), яку він міг би отримати 

за свою працю, капітал, природні ресурси, якщо б вони були 

використані іншим підприємцем. Економічний прибуток 

менший за бухгалтерський на величину прихованих витрат, а 

економічні витрати охоплюють явні та приховані витрати 

суб’єктів господарювання. 

На думку Й. Шумпетера [4, с. 258] чистий прибуток може 

бути платою за здійснення підприємцем нововведень, впровад-

ження передових досягнень науково-технічного прогресу, що 

підпадає під концепцію функціонального прибутку. Цей вид 

прибутку справедливо вважається тимчасовим, оскільки він 

зникає із запровадженням нововведень конкурентами. Проте його 

джерело пов’язується здебільшого з працею підприємця та 

синергічним ефектом, що відповідає критеріям науковості. 

Згідно діючих в Україні національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, 

категорія фінансових результатів визначається у трьох підсис-

темах бухгалтерського обліку : фінансовому, управлінькому та 

податковому обліку, зокрема :  

1) відповідно до НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», прибуток – це сума, на яку доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати, а збиток – перевищення суми витрат 

над сумою доходу, для отримання якого вони понесені 5. Отже, 

у фінансовому обліку фінансовий результат (прибуток або 
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збиток) розраховується як різниця між доходами та витратами; 

2) у Звіті про фінансові результати розкривається інформація 

про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та 

сукупний дохід підприємства за звітний період 5; 

3) у Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух 

грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 5. Отже, 

доходи і витрати формуються внаслідок руху грошових коштів, 

який притаманний фінансовим відносинам підприємства. В 

даному випадку сума доходів є підсумком вхідних грошових 

потоків підприємства, а сума витрат – є підсумком його вихідних 

грошових потоків. Тому, на нашу думку, доходи і витрати як 

підсумки вхідних і вихідних грошових потоків формують 

фінансові результати операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства. 

3) згідно ст. 36 Податковий Кодекс України об’єктом 

оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення 

або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 

Кодексу 6. 

Висновки. На основі результатів дослідження різних 

підходів до визначення сутності фінансових результатів суб’єкта 

господарювання можна виділити такі: фінансовий результат як 

різниця між доходами та витратами підприємства (позитивна – 

прибуток, негативна – збиток); фінансові результати як 

інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший 

сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період; 

фінансовий результат від операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності суб’єкта господарювання як підсумок його вхідних 

грошових потоків (сума доходів) та вихідних грошових потоків 

(сума витрат); фінансовий результат діяльності підприємства як 
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об’єкт оподаткування – це прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства, на податкові різниці. 

Отже фінансовий результат суб’єкта господарювання є 

показником ефективності його діяльності та фінансової 

стійкості, основним джерелом забезпечення максимізації 

добробуту його власників і учасників, а також формування 

фінансових ресурсів для забезпечення суспільних потреб та 

економічного розвитку держави. 
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Актуальність. На сьогоднішній день відбувається стрімкий 

розвиток і впровадження ендовідеохірургічних технологій в 

урологічну практику. Не викликає сумнівів необхідність 

подальшого відпрацювання та вдосконалення цього напрямку 

малоінвазивної хірургії. Прогресивний розвиток ендовідеохірур-

гічних технологій змушує постійно займатися розробкою нових 

рішень в технології малоінвазивних доступів. Все це призводить 

до ще більшого скорочення термінів реабілітації пацієнтів після 

втручання. 

Мета. Вивчення аспектів техніки мініінвазивної монопортної 

LESS-технології при виконанні нефректомії в сучасній уроло-

гічній практиці. 

Виклад матеріалу дослідження. Революційні перетворення 

в сфері малоінвазивних технологій відкрили нові перспективні 

напрямки, одним з яких є LESS. [1] До основних етапів 

виконнання радикальної нефректомії з використанням моно 

портів слід віднести наступні: 1) установка порту; 2) мобілізація 

поперечно-ободової кишки по лінії Тольдта; 3) виділення, 

лігування і перетин ниркових судин; 4) виділення і видалення 

нирки в межах фасції Герота. [1, 2] Пацієнта укладають на 
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операційний стіл на здоровий бік в люмботомічне положення по 

С. П. Федорову.  

Перша особливість LESS-технологій - це установка 

монопорта. [3] Розріз шкіри здійснюється всередині пупкового 

кільця. Потім перетинається поперечна фасція. Тупим шляхом 

розсуваються м'язи і оголюється очеревина. Можна спочатку 

збільшити діаметр ранового каналу за рахунок z-образного 

розсічення шкіри і поперечної фасції, що дозволить в 

подальшому вільно витягти препарат. Для спрощення процесу 

закладається «single-port» (монопорт) в черевну порожнину. 

Задля герметизації черевної порожнини при надмірній довжині 

розрізу і для більш анатомічного ушивання післяопераційної 

рани краї поперечної фасції необхідно взяти на тримачі. Після 

ревізії органів черевної порожнини проводиться розсічення 

очеревини по лінії Тольдта. Можливість коагуляції з одночас-

ним розтином тканини скорочує тривалість цього етапу [2, 3]. 

Другою особливістю LESS-технологій є та обставина, що 

диссекція тканин здійснюється за рахунок рухів інструментів в 

основному у вертикальній площині. Маніпуляції в горизонталь-

ному напрямку різко обмежені за рахунок близького розташуван-

ня інструментів. Для полегшення етапу виділення магістральних 

судин використовують тракцію нирки за сечовід. Прийоми і 

принципи виділення ниркових судин аналогічні вживаним при 

традиційній лапароскопічній нефректомії. Після мобілізації судин 

в першу чергу кліпірується ниркова артерія. Після кліпування і 

перетину судин для скорочення витрат часу виконують наступ-

ний етап операції (мобілізацію органу в межах фасції Герота). 

Велику роль грає обмеження свободи рухів інструментами в 

горизонтальній площині на етапі мобілізації нирки. Зона 

втручання дренируєтьсяся одним дренажем. [1, 3] 

Виновки. LESS - це новий напрямок в ендовідеохірургії, 

поява якого обумовлена черговою спробою знизити 

травматичність доступу. Перспективи впровадження його 

залежать від розвитку ендовідеохірургічного обладнання та 

інструментів. Відпрацьована в клінічній практиці «традиційна» 
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лапароскопічна нефректомія показала і довела свої переваги 

перед відкритими втручаннями. Основна з них - короткий термін 

реабілітації та соціальної адаптації пацієнтів. 
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Термін «тверді мастила» включає в себе досить широке коло 

різноманітних твердих речовин неорганічного та органічного по-

ходження, що забезпечують змащування поверхонь динамічного 

контакту твердих тіл, тобто запобігають процесам схоплювання, 

заїдання нано і мікрошорстких поверхонь,  зменшення коефіціента 

тертя та зношування поверхонь. Тверді мастила можуть викорис-

товуватись у вигляді порошку, твердого покриття тощо [1].  

1. Перевага твердих мастил полягає  в тому, що у 

порівнянні зі рідкими мастилами, у пластичному стані вони є 

більш стабільними та надійними за важких умов експлуатації у 
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вакуумі, в агресивних рідких та газових середовищах, за 

високих температур та швидкостях ковзання, значних питомих 

навантаженнях тощо. 

Тверді мастильні матеріали виконують свої функції матриці з 

метою попередження безпосереднього трибологічного контакту 

та локалізації зсувних деформацій у шарі твердого мастильного 

матеріалу, що забезпечує зниження енергетичних витрат у проце-

сі тертя та зношування, оскільки опір ковзанню у цих шарах істо-

тно нижчий, ніж у матричному чи в композиційному матеріалі. 

Важливою перевагою твердих мастильних матеріалів перед 

іншими видами мастил є зменшення зносу трибосистем машин і 

механізмів при їх запуску і зупинці, а також під час можливого 

виникнення ефекту "оливного голодування" (наприклад, при 

запуску у вакуумі, в умовах низьких температур). 

Головним чинником забезпечення змащувальної дії в контак-

ті твердих тіл є формування плівки з малим опором зсуву. При 

цьому шорсткі поверхні твердих тіл сприймають механічне 

навантаження на невеликій частці номінальної площі і контакту, а 

зсув реалізується в плівці, тому опір ковзанню в цих умовах на-

багато нижче, ніж у випадку відсутности плівки в зоні контакту. 

2. Плівка твердозмащувальної речовини, крім анти-

фрикційної дії, має, також протизносні властивости. Оскільки в її 

присутности знижується ймовірність розриву когезійних зв’язків 

між нано- та мікрошорстких виступів поверхонь контактуючих 

тіл, знижується і ймовірність зношування контактуючих тіл. 

Важливо, що наявність твердого змащувального матеріалу на 

контактних поверхнях твердих тіл зменшує і можливість появи 

між ними твердих часток зношування, що мають абразивну дію. 

Перелічувані чинники призводять в результаті до зниження 

інтенсивности адгезійного і абразивного зношування[2]. 

3. Тверді мастильні матеріали доцільно застосовувати 

за умов, коли рідкі і пластичні мастила стають мало 

ефективними. Так, існують тверді мастила, які ефективні при 

екстремально високих навантаженнях (навіть до навантажень, 

шо викликають руйнування контактуючих поверхонь), дуже 
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високому вакуумі або в інертній атмосфері переміщення 

(застосування твердих мастил в атмосферних умовах наведено 

на рис. 1  [3],  екстремально високих і низьких (до кріогенних) 

температурах, при роботі у глибокому вакуумі (у тому числі 

космічному), в умовах ядерної радіації, у рідкому кисні та 

різних агресивних середовищах. При цьому тверді мастила 

ефективно змащують неметалічні пари тертя (скло, кераміку, 

полімерні композиційні матеріали) і не забруднюють 

навколишнє середовище. 

 

     

Рис. 1.Узагальнена залежність максимального значення швидкостей 

(v) відносного переміщення контактних поверхонь і нормального 

тиску (Ра ) при наявности на контактних поверхнях: 1 – твердого 

мастила; 2а, 2б – пластичних мастил; 3- рідкої оливи [3]. 

 

Тверді мастила мають двовимірну, трьохвимірну кристалічну 

або аморфну будову, а речовини з подібною будовою мають 

неоднакові фізико-механічні властивости за всіма напрямками, 

тобто вони анізотропні за напрямками. Вказані властивости 

кристалічних речовин визначаються, в першу чергу, величиною 

сил взаємодії та енергією зв'язку. Так, збільшення енергії зв’язку, 

зазвичай, супроводжується зростанням твердости, міцности і 

температури топлення. Відомо, що анізотропність кристалів 

проявляється в тому, що по деяким площинам кристал може бути 

легше розколотий[4-6].  

Тверді мастильні матеріали (ТММ) можуть також не 

належати ні до одного із первнів або структурних елементів 

пар тертя (наприклад, у вигляді порошку), можуть входити як 



 

18 

наповнювач композиційного матеріалу або покриття одного 

або двох частин трибосистеми. Крім того, можна виділити 

суміші ТММ з сполученими, які полегшують їх нанесення на 

робочу поверхню, і нові антифрикційні мастила, головними 

представниками яких є металографічні матеріали. 

4.Недоліком твердих мастильних матеріалів є більш 

низьке відведення енергії тертя у формі тепла від поверхонь, а 

також відносно низький термін експлуатації [7]. 

5. До найпоширеніших твердих мастил у автотракторному 

та сільськогосподарському машинобудуванні відносять графіти, 

нітрид бору, дисульфід молібдену, політетрафторетилен. 
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Науковий керівник: Петюх В.М. 

кандидат ек. наук, професор 

В сучасному світі тема мотивації стає все більш 

актуальною, адже всім відомо, що мотивовані працівники в 

рази ефективніше виконують роботу, завдяки чому компанія 

може досягати лідерських позицій на ринку. Тому, важливим є 

створити систему мотивації на підприємстві, яка буде надихати 

кожного працівника. Не секрет, що міленіали, це зовсім інше 

покоління з новим баченням. Виходячи з цього, потрібно 

міняти і мотиваційні аспекти під нове покоління. Адже молодь 

не буде сліпо підкорятися начальству, прагне саморозвитку та 

має високу самооцінку. Звідси зрозуміло, що до молодих 

працівників потрібно підбирати індивідуальний підхід, їм 

потрібно надавати вибір. 

Безперечно, що мотивація — це рушійна сила, яка людей 

примушує діяти та досягати поставлених цілей. Це так званий 

стимул, який дає працівникам наполегливіше виконувати роботу 

та наближає до успіху. Також можна сказати, що мотивація, це 

саме  той фактор, що формує  аспекти людської поведінки, які 

відповідають за здійснення тих чи інших вчинків.  

Кобзиста та Махмудов зазначають, що “Залежно від того, які 

трудові цінності переважають у мотиваційних прагненнях молоді, 

установлюються спрямування їх дій при пошуку роботи. Разом з 

тим, трансформація загальної системи цінностей сучасної молоді, 

що відбувається під впливом політичних, ідеологічних, 

соціокультурних, інформаційних, економічних змін у суспільстві, 
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не могла не торкнутися і їх трудової мотивації. Мотиви трудової 

діяльності виступають важливим показником процесів у 

соціально-трудовій поведінці майбутніх фахівців” [1].  

Цікавою є думка А. Колота, який пише: “Залежно від рівня 

мотивованості працівників їхні потенційні можливості як 

уособлення нагромаджених знань, умінь, навичок, здатностей, 

фізичних даних тощо можуть використовуватися з різною 

віддачею. Справді, якщо працівник не має належних мотивів 

до праці, то якою б не була його компетентність, це не матиме 

особливого значення для результативності трудової діяльності. 

За аксіому можна сприймати відомий афоризм: якщо людина 

не хоче працювати, то вона шукає причину, а якщо хоче, то 

шукає можливість”[2].  

На мою думку, сьогодні не існує компанії, яка б не 

прагнула бути успішною. Саме міленіали ті люди, які зараз є 

рушійною силою в суспільстві. В них багато сили, ентузіазму, 

ідей та прагнення до успіху. Тому важливо зараз формувати 

вже нові стандарти мотивації для молодого покоління. Адже, 

якщо в процесі доборк персоналу і особливо після компанія 

враховує цінності та позиції людини, остання буде з 

задоволення працювати на благо компанії та сприяти її 

розвитку. При такій позиції, компанія також не буде втрачати 

цінних працівників та зможе зменшити плинність кадрів. 

Слід враховувати той факт, що молодь прагне до розвитку 

і лідерства. Тому  не тільки оплату праці, бонуси та соціальний 

пакет слід включати у програму мотивації, але й надати 

кожному працівнику можливість розвиватися, реалізовувати 

себе та мати перспективу кар’єрного зростання. 

Отже, можна дійти до висновку, що найефективнішим 

методом мотивації на сьогодні є: прозора система оцінки 

персоналу, публічне визнання досягнень персоналу, надання 

соціального пакету, гнучкий графік роботи, можливість працю-

вати онлайн (в зв’язку з карантином), умови праці, професійне 

навчання, кар’єрне зростання, надання можливості у прийнятті 

важливих рішень та врахування потреб працівників. 
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Сучасний розвиток суспільства, педагогічної науки та 

шкільної практики вимагає вже на першому, початковому етапі 

від молодших школярів не тільки високої гнучкості мислення 

та швидкості протікання розумових процесів, а й розуміння 

своїх і чужих емоцій, вміння конструктивно їх висловлювати, 

розуміти почуття і переживання оточуючих. У Державному 

стандарті початкової освіти (2018 р.) серед умінь, спільних для 

всіх компетентностей, названі вміння конструктивно керувати 

емоціями [2, с. 5]. Саме тому постає необхідність у розвитку в 

молодших школярів емоційного інтелекту. 

У розвитку емоційного інтелекту молодших школярів 

велике значення мають уроки, пов'язані з мистецтвом, зокрема, 

уроки читання. Саме на них діти вчаться розпізнавати і аналі-

зувати емоційний стан героїв літературних творів, виявляти 

зв'язок між цим станом і вчинками героїв, відзначати свій 

емоційний відгук на прочитане. 

Зважаючи на вищесказане, діяльність сучасного вчителя 

початкової школи повинна спрямовуватись не лише на розвиток 
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інтелектуальної сфери молодшого школяра, набуття ним прак-

тики читання, рахунку, письма, розвитку мови, а й на розвиток 

емоційного інтелекту дитини, зокрема на уроках читання. 

Вирішенню даного завдання, на нашу думку, сприятиме вико-

ристання ігор, спрямованих на розвиток емоційного інтелекту, 

адже саме гра дає змогу дітям не лише знайомити учнів з 

різними емоціями, а й вправлятися в тому, щоб зображувати та 

ідентифікувати емоційні прояви і стани, допомагає кожній 

дитині адаптуватися до соціального середовища шляхом 

оптимального розвитку її емоційних здібностей та потенційних 

можливостей. 

На уроках читання учні другого класу не тільки знайом-

ляться з життям, вони переживають його разом з героями 

творів, збагачуючи свій емоційний досвід. Тому, уроки чи-

тання можна вважати одним з найважливіших засобів розвитку 

емоційного інтелекту, своєрідною профілактикою проявам 

агресивності, дефіциту любові і милосердя. Отже, урок 

читання сьогодні повинен стати яскравим, емоційним, наоч-

ним, креативним, інтригуючим. Саме гра як сенс життя молод-

ших школярів, як цікава, захоплююча, пізнавальна діяльність, 

як ефективний метод навчання, як засіб освітнього процесу 

представляє величезний потенціал для розвитку емоційного 

інтелекту учнів. 

Ігри та завдання на уроках читання мають ґрунтуватися на 

художніх творах, в яких присутні, по-перше, персонажі, з 

якими учні могли б себе асоціювати, і, по-друге, опис емоцій 

героїв твору.  Робота над текстом передбачає аналіз характеру 

та переживань героїв художнього твору, з'ясування того, з 

якою інтонацією вимовляється та чи інша репліка тощо. 

Існує низка різних варіантів організації діяльності учнів 

другого класу на уроках читання, які можна застосовувати з 

метою розвитку емоційного інтелекту. Такі методи, як персоні-

фікація, рольове читання тексту, рольові ігри, сценічно-ігрові 

вправи покликані розвивати в учнів здібності та вміння, що 

становлять емоційний інтелект [0, с. 296-301]. 
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Розглянемо види ігор, які, на нашу думку ефективно 

сприятимуть розвитку емоційного інтелекту учнів другого класу: 

− ігри, спрямовані на формування емоційного відгуку на 

прочитаний твір, висловлення емоційних переживань до героїв 

прочитаного твору та їх вчинків, (наприклад: гра «Калейдоскоп 

емоцій твору», «Позитивні-негативні емоції героїв» тощо); 

− ігри, спрямовані на визначення емоційних проявів 

інших людей (мова, поза, міміка, жести...), розпізнавання 

особливостей вираження емоцій, вміння відтворювати їх 

(наприклад: гра «Актор», гра «Емоційний крокодил» тощо); 

− ігри, спрямовані на формування уміння контролювати 

свої емоції, володіти своїми почуттями (наприклад: гра 

«Тренуємо емоції», «Прожени від себе злість» тощо); 

− ігри, спрямовані на розвиток емпатії, висловлення 

позитивних емоцій, бажання знайти нових друзів. (наприклад: 

гра «Подружися зі мною», «Допоможи порозумітися» тощо). 

Таким чином, використання гри та запропонованих способів 

розвитку емоційного інтелекту на уроках читання сприяють 

розвитку у молодших школярів емпатії, вміння розпізнавати 

емоції інших людей і свої власні, встановлювати причини їх 

виникнення, контролювати зовнішній прояв емоцій, а також 

впливати на почуття інших людей в процесі виконання спільної 

роботи, – тобто, сприяють розвитку вмінь та складових 

емоційного інтелекту. 

Підсумовуючи вищесказане варто відзначити, що в умовах 

розвитку сучаного суспільства, коли весь інформаційний 

простір дітей заповнений гаджетами та комп'ютерами, 

потрібно не забувати про формування читацької культури, 

важливим компонентом якої є емоційний інтелект – вміння 

проживати, відчувати, співпереживати, розуміти власні емоції 

та емоції інших людей – творити в собі Людину.  
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Актуальність вивчення поняття «іронії» обумовлена 

трансформацією культурної парадигми, що відбувається на зламі 

тисячоліть. Центральні філософські категорії відкривають нові 

ракурси соціокультурного буття людини і привертають увагу 

дослідників до понять, які раніше займали маргінальне 

положення у класичній філософії. Поняття «іронія» існує в різних 

історико-філософських контекстах (починаючи від Сократа, 

Арістотеля і до Постмодернізму). Кожна епоха привносила свої 

нюанси в його зміст, але в жодній системі категорій воно не 

могло претендувати на провідну роль. Тому остаточного 

визначення це поняття не набуло в жодній з філософських систем, 

а перспективи його розвитку та вивчення залишаються 

відкритими. На сьогодні найбільш вивченими у філософії є такі 

аспекти іронії: історичний (О. Лосєв, В. Шестаков, П. Гайденко, 

Т. Гайдукова, Р. Габітова), функціональний у сенсі домінанти 

художнього напрямку (М. Берковський, В. Ванслов, І. Славов), 

досліджено роль іронії в художньому методі (М. Берковський, М. 

Бахтін), у структурі комічного (Ю. Борєв, Б. Дземідок, І. Пасі, В. 



 

25 

Пропп), вивчено ціннісний та психологічний аспекти іронії (А. 

Вереш, Е. Кіршбаум, В. Півоєв). [4, с.54-61]Попри існування 

значного масиву літератури, в якій більшою чи меншою мірою 

висвітлюються різні аспекти обраної проблеми, все ж стан її 

наукового осмислення не можна визначити достатнім. І не лише 

тому, що поняття іронії не було у вітчизняній теоретичній думці 

окремим предметом вивчення, а й через те, що ряд вузлових 

моментів осмислюваного феномену залишається поза увагою 

дослідників. [3, с.54-85] 

Мета дослідження полягає у відтворенні іронії на прикладі 

роману Рафаеля Сабатіні «Одісея капітана Блада» та 

встановлення фундаментальних ознак іронічного дискурсу. 

Під іронією у буденному сенсі розуміється насмішка, 

обман, облуда або зневага. На відміну від простого обману 

іронія постає видінням ніби у подвійній експозиції, коли 

твердження і заперечення, що його знімає, стають явними. Як 

удавання іронія двозначна, вона є зневагою під виглядом 

похвали або огудою під виглядом лестощів. Отже, виявляється її 

небайдуже ставлення до світу: іронія може змінюватися від 

апатії до агресивності та бунту, набуваючи тональності від 

веселого, доброзичливого жарту до сатири або сарказму. 

Історичну ґенезу підходів до розуміння іронії відкриває раціона-

лістична інтерпретація, яка абсолютизує її гносеологічний 

вимір. Іронія виникає як один з перших способів людської 

рефлексії, яка ще не сягає рівня логічного, а має характер 

переходу від чуттєвого до раціонального. Тому естетична 

проекція іронії є найбільш очевидною. Звідси випливають 

художні пошуки Античності, не лише в комедії, але і в трагедії, 

що свідчить про контрарну природу іронізму, яка від початку 

поєднує серйозне і смішне. Філософський зміст іронії вперше 

формується в діалогах Сократа, який закріпив софістський 

поворот від натурфілософії до людини як центральної проблеми 

у давньогрецькій філософії. Він застосовує її як техніку 

відкриття істини. Термін «сократична іронія», який зустріча-

ється вже в Аристотеля, стає знаком, що демонструє зазор між 
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видимістю і сутністю, гадкою і розумінням. Гносеологізація 

проблеми іронії продовжується у текстах Платона і Ксенофонта, 

де остання сама вже стає предметом свідомого аналізу, а не 

лише творчим рухом пізнавальної стратегії. Не лише 

філософська творчість Сократа, але і все його життя (як стиль 

поведінки, так і епілог життєвого шляху) спонукали до вивчення 

іронії. Це сприяє розширенню її тематики в античній філософії, 

де вона інтерпретується в етичній площині, риса величі душі, 

«протилежність хвастощам»(Аристотель), або «умиротворення 

чужих пристрастей» (Теофраст), або «фігура, яка розуміється 

інакше, ніж вона сама себе виявляє» (Квінтіліан). Евристичний 

потенціал сократичної іронії був настільки великим, що 

неодноразово ставав предметом філософського аналізу (Г. Ге-

гель, С. К’єркегор, О. Лосєв, П. Гайденко), але не за доби 

Середньовіччя або Відродження, оскільки перша пронизана 

пафосом поклоніння божественному, а друга – апологією 

гуманізму. У ці періоди іронія знову стає лише естетичним засо-

бом, здатним оживити форму («Похвала глупоті» Е. Ротердам-

ського, повчання схоластів «простаком» М. Кузанського) 

філософського тексту, але не його зміст. Лише художні твори 

Рабле, Боккаччо, Костера демонструють незнищеність феномена 

іронії, що у ці суворі часи живиться «народною сміховою 

культурою» (М. Бахтін), яка залишається викликом «більшості, 

що мовчить» (А. Гуревич). [2, с.89-378] 

Іронія могла класифікуватися або на основі категорії 

світогляду, набуваючи статусу категорії свідомості, або по 

осмисленню автором самого поняття іронії і манері її 

використання в тексті, або ж трактуватися як троп, лінгвістичний 

прийом, тим самим перетворюючись в контекстуальную 

категорію і засіб формування авторського стилю. 

Контекст бере безпосередню участь у формуванні іронічного 

сенсу, причому його роль стає найбільш значущою в письмових 

текстах і особливо в творах художньоїлітератури, де організація 

контексту виступає в якості основного фактора формування іронії 

[1, с.235; 5, с.292] 
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Важливим стає розвиток іронії в кінці XIX століття, так як 

цей стилістичний прийом стає засобом формування літературного 

стилю. Одним з представників даного функціонального стилю, 

що відрізняється своїм специфічним орнаментальним оформ-

ленням, є творчість англійського і італійського письменника 

Рафаеля Сабатіні. Іронія, формуючи авторський стиль Р.Сабатіні, 

стає провідним компонентом у творчості письменника, зайвий раз 

доводячи, що Р.Сабатіні є воістину майстром гострого слів-

ця.Твори Рафаеля Сабатіні відводять читача в світ неймовірних 

пригод, благородних мужів, лютих баталій і палкого кохання. 

Творчість письменника зароджувалося як захоплююче хобі, а 

визнання прийшло в зрілості, коли він вже отримав досвід роботи 

в британській розвідці. Автор написав понад 50 прекрасних 

романів і новел, але на вершину слави і багатства його піднесла 

знаменита «Одісея капітана Блада». 

 У роботі над «Одісеєю ...» Сабатіні знову повертається до 

улюбленої морської тематики. На цей раз його головний герой – 

Пітер Блад, бакалавр медицини і колишній військовий. За 

підозрою в державній зраді Блад був засуджений до повішення, 

але замість страти проданий в рабство в Вест-Індію, звідки почав 

свої піратські поневіряння по хвилях Карибського моря. 

 Вважається, що одним із прототипів капітана Блада є 

легендарний англійський пірат XVII століття Генрі Морган. 

Однак очевидно, що автор узяв за основу тільки масштабну 

особистість цієї людини, його досконалість в мистецтві 

управління флотами, але ніяк не надмірну жорстокість і 

бездушність. 

 Спроби охарактеризувати іронію з різних боків у світлі 

різних підходів і відношень наштовхуються на певні труднощі, 

зумовлені тим, що іронія залежить від функціональної заданості 

та контексту в різних конкретних проявах, що ускладнює також 

завдання типологічного опису іронії. Серед нечисленних спроб 

систематизації видів іронічного відношення вартує на увагу 

типологія іронії, запропонована англійським ученим Р. Брауном. 

Він розрізняв: 1) риторичну іронію; 2) іронію поведінки; 
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3) іронію подій; 4) драматичну або діалектичну іронію . Ця 

типологія заснована на соціологічному підході та практично не 

враховує види іронії з інших сфер культури. Таким чином, 

іронія є не лише позицією людської свідомості, а й екзинтен-

ціалом людського буття, що за певним скінченним вираженням 

вказує на можливість розкриття, подальшого становлення.  

Розглянемо кілька випадків вживання іронії: 

1) Риторична іронія 

«Who are you?» she demanded wildly. 

«Will you wait to see my credentials?» he snapped. 

«But who is to go with me save men in my own case? 

What I cannot do, they cannot.» 

«How long he would continue to pursue the trade for which he 

had qualified himself before he had begun to live?» 

«Do you laugh, sirrah, with the rope about your neck, upon the 

very threshold of that eternity you are so suddenly to enter into?» 

2) Іронія поведінки 

«He was thankful that the fellow had not asked the question he 

most dreaded, which was how he, a debtor, should come by the 

money to buy a wherry» 

«A man must sometimes laugh at himself or go mad,» said he. 

«Justice is the concern of every loyal subject, for an injustice 

committed by one who holds the King's commission is in some sense 

a dishonour to the King's majesty.» 

«Sure, now, any but a fool or a savage would have asked his 

name before ordering him to the gallows» 

3) Іронія подій  

«It was – apart from the indirect profit he derived from it – a 

clemency full worthy of him.» 

«You may find me great enough to hang you.» 

«It was perhaps his one mistake. 

But the goodness of his own nature coloured his views of other 

men;» 

4) Драматична іронія 

«Faith, it's in better case I am for mirth than your lordship.» 
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«Oh, it's a sweet country England under King James!» 

«A prison, he reflected, was a prison,though it had neither 

walls nor bars, however spacious it might be.» 
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Анотація. У статті визначено актуальність проблеми розвитку 

етнопедагогічної компетентності музичних керівників закладів 

дошкільної освіти та проаналізовано її нормативно-правове 

забезпечення.  

Ключові слова. Багатокультурність, ЮНЕСКО, культурна 

самобутність, етнопедагогічна компетентність, музичні 

керівники, заклади дошкільної освіти. 

Розвиток етнопедагогічної компетентності педагогів, зокрема 

музичних керівників закладів дошкільної освіти (ЗДО) набуває 
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особливого значення в умовах етнічного різноманіття 

суспільства. Адже, може сприяти готовності педагога-музиканта 

(який стоїть біля витоків формування культури особистості 

дошкільника в процесі музично-естетичної діяльності) 

розвивати/виховувати молоду генерацію суспільства в дусі 

сприйнятливості до культурного плюралізму, міжкультурної 

толерантності, моральної/національної свідомості, ефективної 

взаємодії з представниками різних культур тощо шляхом 

популяризації та передачі наступним поколінням культурної 

спадщини свого та різних народів. Така етнопедагогічна 

спрямованість професійної діяльності музичного керівника вкрай 

важлива, адже може бути частиною етнокультурної політики у 

сфері освіти та частково може вплинути на вирішення проблеми 

збереження багатокультурності суспільств, а отже етнічного 

коріння та культурної самобутності кожного із їх етносів.  

У цьому контексті зазначимо, що актуальність проблеми 

розвитку етнопедагогічної компетентності педагогів взагалі, 

музичних керівників зокрема підкріплена рядом офіційних 

документів. А саме, в Рекомендації № 15 Всесвітньої Міжурядо-

вої конференції щодо співіснування різних культурних спільнот у 

межах держави та їхніх відносин з іншими країнами (ЮНЕСКО, 

документ 995-738 від 06.08.1982 р.) зазначається, що прояви 

етнокультурної самобутності збагачують країну і світове 

співтовариство в цілому; члени світової спільноти зобов’язані 

визнавати культурні цінності кожної спільноти, а етнокультурну 

ідентифікацію індивіда вважати ознакою його гідності; членів 

культурних спільнот не можна позбавляти права вільно користу-

ватися своєю культурою; співробітництво та культурні обміни 

слід будувати на принципах визнання своєрідності інших 

культур, поваги до них, терпимості [1]. У Рекомендації ЮНЕСКО 

про збереження традиційної культури і фольклору ((ЮНЕСКО, 

Париж. 15 листопада 1989 р.) визнається значення фольклору у 

розвитку сучасної цивілізації як могутнього засобу зближення 

народів, утвердження їхньої культурної самобутності, як вразли-

вої частини етнокультури, котра під впливом різноманітних 
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чинників піддається небезпеці швидкого зникнення [2]. У допов-

нені до цього нормативного акту – «Рекомендації про збереження 

фольклору. Надання статусу шедевра усної і нематеріальної 

спадщини» (Рекомендації для використання), (ЮНЕСКО, 1997 р.) 

основною метою визначено сприяння органам влади і етноспіль-

нотам у виявленні, збереженні, розвитку усної і нематеріальної 

спадщини як скарбниці і джерела колективної пам'яті народів, які 

(і лише вони) можуть забезпечити збереження самобутності своєї 

культури [3]. У ст.7 «Загальної Декларації ЮНЕСКО про куль-

турну різноманітність» (ЮНЕСКО, 2001 р.) наголошується на 

тому, що «необхідно зберігати, популяризувати і передавати 

наступним поколінням культурну спадщину у всіх її формах, що 

відбивають досвід і надії людства, створюючи тим самим 

поживне середовище для творчості у всій її різноманітності і 

заохочуючи дійсний діалог між культурами» [4]. Конвенція про 

охорону нематеріальної культурної спадщини (ЮНЕСКО, 17 

жовтня 2003 р.) підтверджує своєчасність і необхідність науко-

вого дослідження про побудову моделі етнокультурного 

виховання та підготовки спеціалістів для його впровадження у 

практику, дає прямі вказівки, на що потрібно насамперед зверну-

ти увагу, чого не упустити з поля зору. Так, у третьому розділі 

документу визначено заходи у галузі освіти: сприяти забезпечен-

ню визнання, поваги і підвищення ролі нематеріальної культурної 

спадщини в суспільстві за допомогою спеціальних програм в 

освітній галузі, створення конкретних програм щодо професійної 

підготовки педагогів-культурологів для відповідних етноспільнот 

і груп; розробці заходів, пов'язаних із питаннями управління та 

науковими дослідженнями [5]. Основними цілями Конвенції про 

охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовира-

ження (ЮНЕСКО, документ 952-008 від 20.10.2005 р.) є (розділ I, 

ст. 1): охорона і заохочення різноманітності форм культурного 

самовираження; сприяння міжкультурному діалогу; заохочення 

міжкультурної взаємодії з метою розвитку взаємопроникнення 

культур, поваги до різноманітності форм культурного самовира-

ження і підвищення усвідомлення цінності цієї різноманітності на 
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різних рівнях; підтвердження важливості взаємозв'язку між куль-

турою та загальним розвитком з метою забезпечити визнання 

справжньої цінності цього взаємозв'язку та інше. Визначено 

завдання суб’єктів освітнього простору: 1) сприяння глибокому 

розумінню важливості охорони і заохочення різноманітності 

форм культурного самовираження за допомогою спеціальних 

програм в галузі освіти і підвищення інформованості громадсько-

сті; 2) співпраця з іншими учасниками та міжнародними і регіона-

льними організаціями для досягнення цілей Конвенції;3) стиму-

лювання творчості і зміцнення культурного потенціалу шляхом 

розробки освітніх програм та програм професійної підготовки (ст. 

10); 4) етнокультурна спрямованість освіти, якісна підготовка 

фахівців є суттєвими факторами заохочення культурної різно-

манітності [6].  

На вітчизняному рівні основні шляхи реалізації етнокультур-

ної політики, а саме у сфері освіти, зокрема дошкільної, регламен-

туються низкою концептуальних документів на які орієнтуються 

вітчизняні дослідники. Так, у концептуальних положеннях Закону 

України «Про освіту» (2017) зазначено, що одним із принципів 

освітньої діяльності у сфері освіти є нерозривний зв’язок із світо-

вою та національною історією, культурою, національними 

традиціями (стаття 6); педагогічні, науково-педагогічні і наукові 

працівники, інші особи, які залучаються до освітнього процесу 

зобов’язані формувати у здобувачів освіти прагнення до взаємо-

розуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, націо-

нальними, релігійними групами (стаття 54) тощо [7]. У статті 7 

Закону України «Про дошкільну освіту» (2001) одним із завдань 

дошкільної освіти виокремлено - виховання у дітей (…) поваги до 

народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов 

або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українсь-

кого народу, а також цінностей інших націй і народів [8].  

В нашому дослідженні слід виокремити Закон України «Про 

культуру» (2010, поточна редакція від 16.01.2020), що 

ґрунтується на засадах захисту і збереження культурної спадщини 

як основи національної культури держави, турботи про розвиток 
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культури. Пріоритетним обов’язком держави у сфері культури, за 

цим законом, є створення умов для: розвитку культури 

української нації, корінних народів та національних меншин 

України; охорони, заохочення та підтримки культурного 

розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку 

держави (стаття 4). У другому розділі цього закону зазначено, що 

громадяни України будь-якої національності мають право 

зберігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції, 

звичаї та обряди, утворювати національно-культурні товариства, 

центри, заклади культури та провадити будь-яку іншу діяльність 

у сфері культури, що не суперечить законодавству (стаття 10). 

Основними завданнями органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування є: збереження нематеріальної культурної спад-

щини, в тому числі традиційної народної культури, мов, діалектів 

і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних 

художніх промислів та ремесел, історичних топонімів тощо 

(стаття 16) [9]. 

У Законі України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» (2019) [10] основною ідеєю є 

необхідність забезпечувати розвиток та підтримку державної 

мови, по-перше, для «зміцнення національної ідентичності, 

збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної 

пам’яті та забезпечення її подальшого функціонування як 

державотворчого чинника української нації». У нашому розумінні 

слово «нація», з цього контексту, - це не тільки соціокультурна 

політична, поліетнічна спільнота, а й як нація-співгромадянство 

різних конфесій та етнічних спільнот. По-друге, забезпечувати 

розвиток та підтримку державної мови необхідно для 

«поширення знань про українську мову та її роль у розвитку 

української та європейської культур» (стаття 3) тощо. 

Не менш важливою для нашої розвідки є Концепція розвитку 

освіти України на період 2015-2025 років, у якій зазначено, що в 

Україні етнокультурна політика спрямована на відродження і 

розвиток культур усіх етнокомпонентів українського соціуму 

(етнічних українців та національних меншин) [11, с.15]. 



 

34 

В Україні освіта молоді на етнічних традиціях актуалізована 

як стратегічний напрям національно-патріотичного виховання. 

Ідеї формування у дітей толерантного ставлення до інших 

народів, які населяють Україну, їхніх культур і традицій, здатнос-

ті диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спромо-

жності сприймати українську культуру як невід’ємну складову 

культури загальнолюдської покладено у Концепцію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр. (2015). 

У Державному стандарті дошкільної освіти України – 

Базовому компоненті дошкільної освіти (2012) вказується, що 

«дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко 

реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати 

знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати 

їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на 

загальнолюдські й національні цінності» [12].  
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Вступ. На нашій планеті багато чудових місць, які хочеться 

відвідати, до яких належить і Туреччина. Ця країна з захоп-

ливою історією, історичними пам’ятниками, чудовою природою 

і цілющим кліматом приваблює мільйони туристів з усіх кінців 

світу.  Зрозуміло, що про туризм у такій популярній країні, як 

Туреччина, наявна величезна кількість рекламної інформації в 

Інтернеті, друкованої навчальної і довідкової літератури. Серед 

авторів, які розглядають питання розвитку міжнародного 

туризму в країнах світу, а також  і в Туреччині, можна виділити 

А. Александрову, І. Балабанова, В. Гуляєва, І. Зарю, В. Кварта-

льнова, Ф. Котлера, О. Любіцеву, А. Мазаракі, І. Смірнова, Т. 

Ткаченко, А. Чудновського та ін.  

Але все ж таки величезний вплив на розвиток сучасного 

туризму у всіх його видах та формах чинить транспорт. 

Транспорт є важливою складовою туристичної індустрії, а 

транспортне обслуговування туристів вважається найбільш 

складним етапом в організації подорожей, про який недостатня 

кількість досліджень, тому метою дослідження є аналіз  стану 

розвитку туристичної транспортної інфраструктури Туреччини. 

Основна частина. В даний час пасажирське авіа сполу-

чення в Туреччині розвинене відмінно. Виконуються щоденні 

рейси зі Стамбула, Анталії та Адани на Північний Кіпр. Інші 

авіаперевізники на внутрішніх лініях: Onur Air, Atlas Jet, Air 

Istanbul. Всі вони виконують польоти по тих же напрямках, що 

і національний авіаперевізник. 
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Потяги в Туреччині – не найзручніший вид транспорту, 

ходять вони тільки по деяким популярних напрямках, 

наприклад, Стамбул – Анкара, в інших випадках туриста 

чекають незручні стикування, пересадки, або великий гак по 

дорозі. Подорожі на поїзді часто тягнуться набагато довше, ніж 

на автобусі (часом, вдвічі). Виняток – це швидкісний поїзд 

Fatih Ekspresi (Фатіх експрес), що з’єднує Стамбул з Анкарою 

– час у дорозі 7,5 годин. Поїзд складається з вагонів першого 

класу, обід подається, як в літаку, є відео і інші зручності [1 ].  

У Стамбулі прекрасно розвинений морський транспорт, 

найшвидші і зручні – морські автобуси. Вони називаються 

катамарани. Катамарани ходять до Мармурового моря і 

протоки Босфор та переводять тільки пасажирів. Пороми 

турецьких морських ліній (TML) ходять вздовж узбережжя 

Мармурового, Егейського і Середземного морів зі Стамбула 

через порти Ізмір, Кушадаси, Мармарис, Фетхіє, Анталья, і 

нарешті Аланья, потім повертаються назад [1].  

Але все ж основний вид транспорту між містами Туреччини 

– це або великі туристичні автобуси з кондиціонерами, або 

маленькі, так звані «долмуші». Величезний плюс турецьких доріг 

полягає в тому, що вони дуже зручні, мають нерівності виключно 

в силу свого рельєфу і робляться на совість. Дорожня мережа 

країни добре розвинена, тому що більшість вантажоперевезень 

здійснюється автомобільним транспортом. Майже всі траси 

мають чотири смуги руху.  Туристичні автобуси досить зручні, 

мають розклад, і на окремі напрями квитки треба замовляти 

заздалегідь. У цих автобусах обслуговують стюарди, що 

пропонують освіжаючі напої, чай або каву. Вартість проїзду в них 

досить невисока (кожні 100 км коштують від 2 до 5 USD), тобто, 

за восьмигодинна поїздка з Стамбула ст. Анкари (450 км).  

Муніципальні автобуси зазвичай забарвлені в червоний чи 

зелений кольори, сісти на них можна тільки на зупинках, 

позначених літерою «D», окремі квитки або книжечки з 10 

квитків можна купити в газетних кіосках. Приватні автобуси 

пофарбовані в блакитний або оранжевий кольори, проїзд 
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оплачується прямо в автобусі. Вартість, що перше, що по друге 

близько 0,5 долара. Для іноземного мандрівника номер і 

найменування маршруту можна побачити на передній частині 

автобуса, там же знаходяться таблички з переліком зупинок. 

Зупинки маршруток можна знайти по букві «D», сісти можна і 

просто «проголосувавши» на вулиці. В межах міста плата за 

долмуш – фіксована [3 ].  

В Туреччині можливо орендувати автомобіль. Для оренди 

автомобіля знадобиться: водійське посвідчення(стаж за кермом 

не менш року),закордонний паспорт, застава готівкою (близько 

500 USD) або кредитна картка. Автомобіль доставляється з 

повним баком, з таким же її треба повернути. Якщо брати 

машину напрокат у Стамбулі і їхати далеко, і не встигаєте 

повернутися в обумовлений термін,  треба зателефонувати в 

компанію, і продовжити оренду, плату за ці дні візьмуть із 

застави. При продовженні оренди машини більше, ніж на тиж-

день, вартість оренди повинні зменшити принаймні на 10 %.  

Крім того, в містах можна пересуватися на таксі. Середня 

вартість за кожен км півтора долара за лічильником. Вночі – з 

24.00 до 6.00 оплачується подвійний тариф.  

На діаграми представлено кількість наземних, оснащених 

мотором засобів пересування в Туреччині  з 2015 по 2019 роки 

(Рис.1). 

 

 

Рис.1 Кількість наземних, оснащених мотором засобів пересування в 

Туреччині  з 2015 по 2019 роки [4]. 
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За даними  Статистичного інституту Туреччини, з кожним 

роком зростає кількість транспортних засобів,  ще  в 2002 році 

становило, в цілому, 8 млн 655 тис, з них 4 млн 600 тис. 

автомобілі. У 2019 роки кількість автомобілів, збільшилась до 

19 млн 541 тис. Найбільше зростання спостерігалося в 

вантажівках, кількість яких збільшилася на 263% і з 875 тис.  

досягло 3 млн 179 тис. Збільшення  кількості мікроавтобусів 

склав 81%, автобусів 78%, вантажівок 40,3%, мотоциклів - 

177%, особистих автомобілів - 82% [4].  

Висновки. Туреччина славиться високою якістю 

транспортного сервісу і в той же час відносно низькими 

цінами, в порівнянні з європейськими країнами. В основному 

туристи витрачають гроші на такі пункти, як проживання (хоча 

звичайно це входить в вартість подорожі, яку пропонує 

туристична фірма) та  транспорт (можна найняти авто, для 

цього досить пред’явити права і закордонний паспорт). В 

країні добре розвинена інфраструктура транспортних засобів: 

починаючи від автобусів і таксі, і закінчуючи літаками. 

Мережа турецьких автомобільних доріг в відмінному стані, і 

зручно з’єднує як величезні мегаполіси, так і невеликі 

історичні міста і селища.  
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Анотація. Стаття присвячена аналізу лексичного та фоногра-

фічного аспекту діалекту Кокні, а саме його функціонуванні в 

сучасній британській медіа, на прикладі серіалу «The EastEnders». 

У статті описано лексичні, граматичні та фонографічні 

особливості діалекту та здійснено класифікацію особливостей 

діалекту Кокні на конкретних прикладах.  

Ключові слова: діалект, класифікація, Кокні, британські медіа, 

серіал, лексичний, граматичний, фонографічний, аспект. 

Summary. The article is devoted to the analysis of the lexical and 

phonographic aspects of the Cockney dialect, in particular, its’ 

functioning in the modern British media, on the example of the TV 

series «The EastEnders»The article deals with the lexical, grammar 

and phonographic characteristics of the dialect and their classification 

on the specific examples. 

Key words: dialect, classification, Cockney, British media, TV series, 

lexical, grammar, phonographic, aspect. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науко-

вими та практичними завданнями. Сучасний світ стурбований 

питанням лінгвістичного розшарування суспільства. Зокрема таку 

проблему ми можемо спостерігати у низці країн, таких як: Росія, 

Англія, Україна та ін. Таке розшарування зумовлене широким 

спектром етнічних народів, які проживають на території цих країн 

і прагнуть зберегти частину своєї культури, мови, етносу. Вивчен-

ня діалектів та їх особливостей дає можливість досліджувати 

значення окремих слів та їх звучання у мові. Беручи до уваги те, із 

якою швидкістю розвивається сучасна англійська мова, вважаємо 

за потрібне дослідити діалект Кокні, як один із тих, що сприяли 
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поширенню значної частини лексичних одиниць в сучасній 

англійській мові. Одним із прикладів, що містить значну кількість 

прикладів вживання діалекту Кокні у розмовній мові, є британсь-

кий телесеріал «The EastEnders», що виходить на каналі HBO 

Мета статті – проаналізувати лексичні, граматичні та фоно-

графічні особливості діалекту Кокні в телесеріалі «The EastEnders», 

та дати їм характеристику базуючись на прикладах із серіалу. 

Завдання статті – зробити узагальнюючий аналіз зібрано-

го матеріалу, дослідити явища діалекту у сучасній англійській 

мові та визначити поняття римованого сленгу діалекту Кокні 

на прикладі телесеріалу «The EastEnders» 

Виклад основного матеріалу. Мова – це досить динамічна 

система. Її склад не залишається в одному стійкому вигляді, а 

постійно змінюється. Зміни в будь-якій мові можуть виражатись, 

по-перше, у тому, що певні лексичні одиниці  виходять із вжитку 

або стають маловживаними, по-друге, у мові з’являються нові 

одиниці, які або замінюють ті, що вийшли із вжитку, або почина-

ють функціонувати поряд із ними тривалий або короткий час, по-

третє, уже існуючі в мові одиниці можуть набувати нових зна-

чень, по-четверте, мовні одиниці можуть видозмінюватись. Окрім 

цього, завдяки розширенню сфери вживання певної окремої мови 

виникають її варіанти та діалекти. Діалект – різновид мови, що 

вживається обмеженою групою людей, пов'язаних територіаль-

ною, професійною чи соціальною спільністю.[2, c.115] Поширен-

ня діалектів є одним з найцікавіших у сучасній лінгвістиці, оскі-

льки воно дозволяє заглибитись в історичні, соціальні та культур-

ні події окремої території, на просторах котрої використовується 

той чи інший діалект. Найчастіше поняття діалект уживають у 

значенні територіального діалекту. Оскільки вчені-філологи 

класифікують територіальний і соціальний різновиди діалектів, 

то, буде доречним зазначити, що територіальний діалект — різно-

вид національної мови, якому властива відносна структурна 

близькість і який є засобом спілкування людей, об'єднаних спіль-

ністю території, а також елементів матеріальної і духовної куль-

тур, історично-культурних традицій, самосвідомості[1]. 
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Поняття діалекту є доволі близьким для кожного з нас і 

завжди присутнє у нашому щоденному лексиконі. Десятирічні 

дослідження діалекту довели, що  він є невід’ємною частиною 

всенародної мови, а нерідко складає і основну частину її 

лінгвістичного складу. Кокні був діалектом простих людей, 

робітничого класу. Так, як Лондон був і залишається містом, в 

котрому живуть люди різних національностей та культур, то цей 

факт багатокультурності мав значний вплив на мову. Саме це і 

пояснює виникнення та розвиток Кокні. Різні люди чули та 

засвоювали мову по-різному. Як результат, виник діалект поши-

рений серед значної частини населення британської столиці. 

Чимало дослідників вважають що фонетичні та граматичні 

особливості Кокні досить важко пояснити за допомогою мовних 

правил, але ці особливості роблять Кокні досить унікальним 

явищем англійської мови. Досліджуючи роман, нам вдалося 

виокремити значну кількість лексичних, граматичних та фоно-

графічних одиниць, які ми піддали загальній класифікації. 

Аналізуючи текст сценаріїв телесеріалу «The EastEnders», ми 

визначили 5 основних фонографічних правил діалекту Кокні, 

які також перегукуються із граматичними правилами (див. 

Таблицю 1). 

 

Таблиця 1. 

Фонографічне або 

граматичне правило 

Приклад вживання у серіалі 

1. Випадіння 

початкового [h]. 

“Let’s ‘ave yer coat and yer ‘at” ‒ “Let’s have 

your coat and your hat” ‒ “Давай заберемо 

твоє пальто і твій капелюх” 

2. Випадання літери t та 

як наслідок звуку [t], 

особливо всередині слова. 

“Well, I see you la’er”, “Well, I see you later” – 

“Побачимось пізніше” 

3. Вживання в 

буквосполученні th  

звуків [f] замість [θ], та 

[v] замість [ð]. 

“Dere must be a couple of fings I must have 

forgotten to mention”, “There must be a couple 

of things I must have forgotten to mention” – 

“Є кілька речей, про які я забув згадати” 

“Vere is one fing I can tell you the truf about,” 

“There is one thing I can tell you the truth 

about” - “Це єдина річ, про яку я можу 

сказати правду” 
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4. Вживання 

закінчення -s в 

теперішньому часі для 

всіх осіб однини. 

“Oh, it’s a shame, I says to our Bette, it’s a 

shame, I says. Them poor little kids.” ‒ “Oh, it’s 

a shame, I says to our Bette, it’s a shame, I 

says.” ‒ “О, який сором, кажу до нашої Бет, 

який сором. Маленькі бідні діти.” 

5. Заміна –ee на –і у 

слові “been” у минулому 

часі однини і множини. 

I bin — I have been;  

  

we bin — we have been; 

you bin — you have been;   

you bin — you have been; 

he/she bin — he/she has been;  

they bin — they have been; 

Слід зазначити, що це лише ті правила, які зустрічались 

найчастіше у романі. Існує ще ряд фонографічних прикладів, 

проте вони зустрічаються у романі значно рідше. Щодо 

лексичного аспекту діалекту Кокні, то він є найбільш вираже-

ний таким явищем, як римований сленг. Римований сленг 

Кокні є найвідомішою формою англійського сленгу. Принцип 

римованого сленгу досить простий: звичайне слово замінюєть-

ся одним або кількома словами, що римуються з оригіналом. 

Важливо те, що лексичне багатство діалекту зумовлене саме 

його щоденним вживання та постійно поповнювалося новими 

лексичними одиницями внаслідок побутового походження та 

використання. Дуже часто в основі певної фрази лежить якесь 

загальновідоме явище чи подія. [5, с. 33] 

Ерік Партридж у своєму словнику загального сленгу 

наводить наступні приклади: 

“Yellow silk” – milk 

“German bands” – hands 

“Cherry hog” – dog 

“Weeping willow” – pillow. [3, с. 348] 

Щодо лексичного аспекту в телесеріалі, то ми виокремили 

ряд прикладів (див. Таблиця 2), що свідчать про те, що 

лексичне наповнення мови та самого діалекту здійснювалось 

практично щодня та на побутовому рівні.  
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Таблиця 2. 

Lexical unit Meaning 

1. Boat race Face[4] 

2. Dickie bird Word 

3. Loaf of bread  Head 

4. Rabbit and pork Talk[4] 

5. Scooby Doo Clue[4] 

6. Thrower Blower(the one who talks)[4] 

Із наведеної вище таблиці 2 ми бачимо, що лексичні 

одиниці знайдені в романі позначають буденні поняття, ті, без 

яких проста людина не може обійтися. Саме тому, ми можемо 

зробити висновок, що Кокні активно використовувався і 

використовується досі жителями Іст-Енду. 

Висновок. Мова є складною та динамічною системою, 

характерними для якої є постійний розвиток та трансформація. 

Стаття присвячена дослідженню діалекту Кокні та римованого 

сленгу сучасної англійської мови, зокрема їх лінгвістичному та 

фонографічному аспектів. Основною метою дослідження був 

комплексний аналіз діалекту та сленгу сучасної англійської мови, 

використання  діалекту Кокні та римованого сленгу у медіа на 

прикладі телесеріалу компанії HBO – «The EastEnders». Аналіз 

теоретичного матеріалу дозволив досягти наступних результатів: 

У ході дослідження було проаналізовано значення діалекту 

Кокні та римованого сленгу у сучасній англійській мові. 

Провівши дослідження, можна стверджувати, що лондонський 

діалект Кокні став невід’ємною частиною як історії Лондона, так і 

значною частиною загальновживаної англійської мови, яка 

продовжує поширюватись у світі. Кокні є цікавим сам по собі, 

проте століття його творення зробили свій внесок в унікальність й 

своєрідність діалекту, і в сучасності Кокні можна вважати 

повноцінною і самобутньою складовою англійської мови.  

Однією з найбільш помітних особливостей діалекту Кокні 

є, безперечно, мистецтво римованого сленгу. В сучасному світі 

не існує більше аналогів такої неперевершеної гри слів, які б 

мали неабиякий сенс та водночас милозвучно співвідносились 
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із вимовою мовця. До прикладу: loaf of bread – head, Scooby 

Doo - clue тощо. 

Переглядаючи телесеріал та виокремлюючи приклади 

вживання діалекту Кокні ми дійшли висновку, що цей серіал є 

одним із найяскравіших прикладів вживання діалекту Кокні в 

його оригінальному та природньому вигляді. Було виявлено ряд 

особливостей притаманних лише Кокні, як-от: випадання літери 

[h] на початку слів, вживання закінчення [–s] у формах теперіш-

нього часу однини і множини, вживання подвійного заперечення 

у реченні, випадання звуку [t] особливо всередині слова, вживан-

ня в буквосполученні [th]  звуків [f] замість [θ], та [v] замість [ð], 

використання заперечної форми ain’t дієслова to be, тощо. 

Згідно наших спостережень і проведеного дослідження 

можна з впевненістю сказати, що діалект Кокні став частиною 

загально британської культури, а також поширився не лише у 

межах Лондона, а й у інших англійських містах та провінціях. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Безрідна Н. О., 

курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування 

Корогод С. В., 

викладач кафедри  

кримінального права та кримінології 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Розвиток системи професійного відбору майбутніх 

поліцейських складається з розробки цілей та завдань. Але 

напрямок відповідної роботи отримує як перспективи, так і 

проблеми. Саме від якості професійного відбору до органів 

Національної поліції України, залежить ефективність роботи 

майбутнього працівника. Адже відомо, що інколи людина 

може бути не готовою не тільки фізично, але і психологічно. 

Ціль роботи полягає висвітленні розвитку системи профе-

сійного відбору майбутніх правоохоронців, яка є необхідним 

етапом набору працівників.  

Актуальність теми полягає у тому, що правильність 

проведення відбору та розвиток цієї системи (а також подолання 

проблемних питань цього напрямку) відіграють важливу роль у 

житті та роботі майбутнього працівника органів внутрішніх 
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справ. Питання системи відбору на службу в поліцію постає 

неодноразово, в дію входять нові інноваційні підходи та реалізо-

вуються професійні ідеї. 

Велике значення потрібно приділяти тому, що на службу 

необхідно приймати кандидатів, які відповідають вимогам 

фізично та психологічно. Метою розвитку системи професій-

ного відбору майбутніх поліцейських є досягнення поставленої 

цілі, яка стосується якісного виконання завдань при наборі 

кандидатур. Особливо важливо увагу спрямовувати на розви-

ток швидкості та координаційних умінь. 

Одним з факторів перспективи розвитку відбірної системи до 

органів внутрішніх справ є удосконалення професійно-практичної 

підготовки: вогнева підготовка, тактична підготовка, практичні 

навчання. Завдання цих дисциплін полягає у набутті спеціальних 

рухових навичок, що необхідні для виконання службових 

обов’язків (вони можуть бути різного рівня ризику), для 

забезпечення особистої безпеки та безпеки громадян [1, с.82]. 

Організацію та терміни проведення професійного навчан-

ня для поліцейських встановлює Міністерство внутрішніх 

справ України. 

Акцентується і той факт, що при професійному відборі на 

службу в поліцію психологи зосереджуються на моральних 

якостях та відповідальності майбутнього правоохоронця. Адже 

законодавчо визначено такі принципи діяльності поліції, як:  

1. Верховенство права; 

2. Дотримання прав і свобод людини; 

3. Законність; 

4. Політична нейтральність; 

5. Відкритість та прозорість; 

6. Взаємодія з населенням на засадах партнерства; 

7. Безперервність [2, с.5-7]. 

Тому звертаючи увагу на вказані принципи можна відо-

кремити, що майбутній поліцейський повинен чітко розуміти 

свої повноваження та не суперечити своїми діями закону. 

Також постає проблема у тому, що кандидати намагаються 
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довести свої фізичні здібності до рівня, який закладено на 

складанні іспитів. Після чого вони не вдосконалюють свої 

результати, а тримають набутий результат стабільним. Проте 

цього не достатньо для того, щоб працювати в органах 

внутрішніх справ, свої фізичні здібності поліцейський повинен 

розвивати та покращувати. 

Під час відбору на службу в поліцію приймають осіб, у 

яких є юридична освіта, а також які пройшли спеціальний курс 

первинної підготовки (тривалістю від шести місяців і до року). 

Але за такий короткий час кандидати не можуть набути 

достатнього рівня знань з тактичної підготовки, вогневої 

підготовки та фізичної. Тому після закінчення відповідних 

курсів набутого рівня знань не є достатньо, щоб забезпечити 

особисту безпеку та безпеку громадян. У результаті чого 

зрозуміло, що така підготовка кадрів не є ефективною. 

Розглянемо причини, що стосуються проблеми розвитку 

системи професійного відбору майбутніх поліцейських: 

- Низький рівень фізичної та психологічної підготовки 

кандидата; 

- Недоліки професійного відбору до правоохоронних 

органів; 

- Низький рівень мотивації до вдосконалення професійної 

підготовленості кандидата [3, с.42]. 

Перспективи розвитку системи спрямовані на: 

- Ефективність використання часу, який відведено на 

професійну підготовку; 

- Збільшення можливостей для практикування набутих 

знань; 

- Формування фізичних та психологічних якостей з 

урахуванням специфіки обраного напряму служби в органах 

внутрішніх справ; 

- Покращення медичного огляду з метою встановлення 

придатності кандидатів на службу. 

Для реалізації завдань розвитку системи професійного 

відбору набули прогресу різноманітні напрями міжнародного 
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співробітництва: співпраця з міжнародними поліцейськими 

організаціями, обмін делегатами для покращення досвіду 

роботи в правоохоронних органах, участь у міжнародних 

конференціях, організація можливостей стажування [4, с.20]. 

Отже, вирішення проблеми розвитку системи полягає в 

підвищенні професіоналізму кандидатів. Належна професійна 

підготовка працівника органів внутрішніх справ є гарантом 

його успішної діяльності. Для розвитку цієї системи 

впроваджуються інноваційні підходи, що позитивно впливають 

на підготовленість кандидатів. Фізичні здібності та теоретичні 

знання у поліцейського відіграють важливу роль, адже при їх 

достатньому рівні підготовки ефективність роботи поліції 

збільшиться, а показник злочинності зменшиться. Важлива не 

кількість працівників, а якість роботи, тому майбутній 

поліцейський зобов’язаний пройти професійний відбір та з 

гордістю представляти поліцію! 
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Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Внутрішньогосподарським контролем називають сукупність 

методів і процедур, які використовують суб’єкти контролю для 

упорядкування та ефективного здійснення господарської діяльно-

сті підприємства шляхом своєчасного виявлення недоліків і поми-

лок в господарюванні та усунення причин їх виникнення [3, с. 38]. 

Внутрішньогосподарський контроль виступає оперативним 

джерелом інформації для керівників різних ланок управління, що 

у свою чергу допомагає запобігати порушенням зі сторони 

працівників; забезпечити раціональне використання виробничих 

ресурсів та своєчасне виконання передбачених виробничо-

господарських планів діяльності підприємства. 

Метою внутрішньогосподарського контролю операцій з 

основними засобами є встановлення достовірності первинних 

даних відносно руху основних засобів; повноти і своєчасності 

відображення первинних даних у зведених документах та 

облікових регістрах; правильності ведення обліку основних 

засобів та його відповідності прийнятій обліковій політиці; 

достовірності відображення стану основних засобів у звітності 

суб’єкта господарювання; відповідності методики обліку та 

оподаткування операцій з основними засобами [4, с. 66]. 

Для належного функціонування системи внутрішнього 

контролю основних засобів потрібно володіти достатньою, 

достовірною і відповідною інформацією. Основними джерелами 

інформації для проведення контролю основних засобів є:  

– наказ про облікову політику підприємства; 

– первинні документи з обліку основних засобів (акти 
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прийому-передачі, акти на списання, інвентарні картки, 

інвентарні списки, розрахунки нарахування амортизації) 

– записи в облікових регістрах, що використовуються для 

відображення господарських операцій щодо основних засобів;  

– фінансова звітність (Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт 

про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності). 

Здійснення контролю основних засобів забезпечується 

поєднанням різноманітних методів, прийомів та способів його 

здійснення. Таким чином, виділяють три основні групи методів 

і прийомів контролю [1, с. 159]:  

1) прийоми документального контролю;  

2) прийоми фактичного контролю;  

3) розрахунково-аналітичні методи контролю.  

Велика частина вітчизняних підприємств значно недооцінює 

роль та значення внутрішнього контролю основних засобів у 

процесі управління, що має негативні наслідки для фінансово-

господарської діяльності.  

Система внутрішнього контролю на підприємствах України 

характеризується недосконалістю організації контрольного 

процесу та має ряд недоліків, серед яких: зловживання службо-

вим становищем, невиконання або неякісне виконання посадових 

обов’язків, допущення помилок при оцінці операцій із вико рис-

тання основних засобів з точки зору доцільності та економічності.  

Найбільш доцільними методами підвищення ефективності 

системи внутрішнього контролю обліку операцій з основними 

засобами на сучасних підприємствах можна вважати: 

- здійснення розподілу посадових повноважень і відпо-

відальності між працівниками, а також детально фіксувати їх 

обов’язки у посадових інструкціях;  

- перегляд облікової політики підприємства у частині 

обліку основних засобів відповідно до особливостей господ-

дарської діяльності;  

- дотримання основних етапів здійснення контролю основ-

них засобів; 
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- проведення діагностики і прогнозування проблем. 

Раціональна політика внутрішнього контролю та сукупність 

заходів, спрямованих на вдосконалення процесу контролю 

дозволить покращити організацію та методику контролю 

основних засобів, підвищити їх інформативність і прогнозувати 

ефективність їх використання на підприємстві.  

Правильне та чітко організоване застосування внутрішнього 

контролю на вітчизняних підприємствах дасть власникам 

можливість вчасно приймати управлінські рішення, здійснювати 

аналіз і пошук шляхів удосконалення виробництва, своєчасно 

виявляти резерви ефективності використання основних засобів, 

що забезпечить конкурентоспроможність підприємств у 

майбутньому [2, с. 122]. 
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м. Львів Україна 

Епідемії з давніх часів створювали смертельну небезпеку 

для людства. Вивчення закономірностей виникнення та пошук 

шляхів запобігання епідемій завжди були пекучою проблемою. 

Масштабність подій, які викликають епідемії, призвела до 

високого рівня системності дій лікарів. В більшості випадків 

інфекційні захворювання можна спрямувати на шлях ерадика-

ції, вживши в ході епідемії адекватні та своєчасні заходи 

(наприклад, вакцинація, лікування, навчальна та просвітницька 

кампанія тощо).Сучасна епідеміологія в повній мірі базується 

на системному підході, тому приділяє велику увагу передба-

ченню можливих варіантів розвитку епідемій для вчасного 

проведення адекватних протиепідемічних заходів.  

Для аналізу поширення та боротьби з інфекційними захво-

рюваннями широко використовується теорія оптимального 

управління, ідея якої полягає у дослідженні математичної 

моделі об’єкта та виборі найкращого сценарію дій, за якого 

можна досягнути бажаного стану об’єкта. Крім того, задача 

оптимального управління розглядається як задача з фіксованим 
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обмеженим часовим періодом, оскільки зазвичай більшість 

урядів не можуть безстроково впроваджувати заходи для 

боротьби з інфекцією; частіше всі зацікавлені в нормалізації 

епідемічної ситуації протягом встановлених часових рамок. 

У зв’язку зі спалахом гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом, стрімким зростанням у 

світі та в Україні кількості захворювань та летальних випадків 

(525 176 випадків захворювань в Україні станом на 12 листопада 

2020 року [1]), пов’язаних із зазначеною хворобою, враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 93-

р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом”[1], та з метою прогнозування наслідків пандемії 

та своєчасного вжиття заходів розпорядженням актуальність 

математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією 

коронавірусу в Україні важко переоцінити. 

В основі математичного моделювання епідемічної ситуації 

лежить стандартна модель SIR з білінійною захворюваністю та 

змінною загальною кількістю населення[2, c.117], де розгляда-

ються наступні групи популяції: S (англ. susceptible – сприят-

ливий) — група населення, що представляє людей сприятливих 

до захворювання; I (англ. infectious - інфікований) — група 

населення, що представляє людей уражених захворюванням; R 

(англ. recovered - відновлений) — група населення, що одужала 

шляхом вакцинації або лікування від захворювання та набула 

постійного імунітету до реінфекції. 

При поширенні вірусних захворювань вагому роль відіграє 

інкубаційний період  — проміжок часу між моментом зараження 

людини і появою перших симптомів інфекційного захворювання. 

З урахуванням інкубаційного періоду інфекції, коли захворю-

вання залишається латентним протягом деякого часу в моделі SIR 

появляється ще один параметр E(t) - кількість латентних або 

«прихованих» осіб в момент часу t. Загальну чисельність населен-

ня 𝑁(𝑡) можна представити як 𝑁(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝐸(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡). 

Застосовуючи теорію оптимального управління, вводиться 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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параметр управління 𝑢(𝑡) - відсоток сприятливих людей, які 

щеплені за одиницю часу. Оскільки вакцинація всієї сприйнят-

ливої популяції неможлива,  на управління 𝑢(𝑡) накладається 

обмеження 0 ≤  𝑢 (𝑡)  ≤  0,9. Частота захворювання описується 

терміном с𝑆𝐼; параметр е – швидкість зараження осіб; 𝑔 – швид-

кість, з якою інфіковані особи одужують; 1/е – середній інкуба-

ційний період; 1/𝑔 - середній інфекційний період перед одужан-

ням, якщо одужання настає; 𝑎 –відсоток смертності внаслідок 

інфекції. Тоді оптимальна модель управління буде мати вигляд: 

 

{
  
 

  
 
�̇�(𝑡) = 𝑏𝑁(𝑡) − 𝑑𝑆(𝑡) − 𝑐𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) − 𝑢(𝑡)𝑆(𝑡),   𝑆(0) = 𝑆0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = 𝑐𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) − (𝑒 + 𝑑)𝐸(𝑡),    𝐸(0) = 𝐸0 ≥ 0

𝐼(̇𝑡) = 𝑒𝐸(𝑡) − (𝑔 + 𝑎 + 𝑑)𝐼(𝑡),    𝐼(0) = 𝐼0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = 𝑔𝐼(𝑡) − 𝑑𝑅(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑆(𝑡),   𝑅(0) = 𝑅0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = (𝑏 − 𝑑)𝑁(𝑡) − 𝑎𝐼(𝑡),   𝑁(0) = 𝑁0
0 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 0.9

    

  

де b – природний приріст населення, β - швидкість зараження, 

d – природна смертність, 𝑢1 – частка сприйнятливих до 

захворювання осіб, які вакцинуються за одиницю часу 𝑡,  

𝑢2 – частка заражених осіб, які лікуються за одиницю часу 𝑡,  

α – відсоток смертності внаслідок захворювання.  

Побудована SEIR-модель[2, c.118] є універсальною для 

моделювання епідемічних ситуації, тому може бути засто-

сована для відстеження динаміки пандемії  коронавірусної 

інфекції COVID-19 2020 року. Оскільки для боротьби з 

COVID-19 не існує вакцини, параметр 𝑢(𝑡) в моделі не має 

місця. Беручи до уваги, що у випадку коронавірусної 

хвороби латентно хворі люди (E) є джерелом поширення 

інфекції, вводиться параметр k, який визначає швидкість 

зараження латентно хворих людей (Е) по відношенню до 

інфікованих (І). Тоді модифікована SEIR-моделі для відсте-

ження та регулювання епідемічної ситуації 2020 року буде 

мати наступний вигляд: 
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{
 
 

 
 
�̇�(𝑡) = 𝑏𝑁(𝑡) − 𝑑𝑆(𝑡) − 𝑐𝑆(𝑡)(𝐼(𝑡) + 𝑘𝐸(𝑡)),   𝑆(0) = 𝑆0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = 𝑐𝑆(𝑡)(𝐼(𝑡) + 𝑘𝐸(𝑡)) − (𝑒 + 𝑑)𝐸(𝑡),    𝐸(0) = 𝐸0 ≥ 0

𝐼(̇𝑡) = 𝑒𝐸(𝑡) − (𝑔 + 𝑎 + 𝑑)𝐼(𝑡),    𝐼(0) = 𝐼0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = 𝑔𝐼(𝑡) − 𝑑𝑅(𝑡),   𝑅(0) = 𝑅0 ≥ 0

�̇�(𝑡) = (𝑏 − 𝑑)𝑁(𝑡) − 𝑎𝐼(𝑡),   𝑁(0) = 𝑁0

 

 

На рис.1 зображена блок-схема побудованої моделі. 

Чотири поля представляють чотири групи осіб. Стрілки 

показують рух між групами та населенням. 
 

 
 

Для прикладу застосування побудованої моделі на практи-

ці, розглянено ситуацію станом на 20 березня 2020 року . Для 

обчислень    Рис.1. Блок-схема для  модифікованої SEIR-моделі  

використано дані опубліковані в оперативній інформації 

на сайті Кабінету міністрів України[2] та програмне 

забезпечення реалізоване за допомогою математичного пакету 

MATLAB. Результати обчислень зображені на рис.2. 

 

Рис2. Ситуація з 20 березня по 20 червня 
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З рис.2 бачимо кількість інфікованих(І) стрімко зростає 

(більше 2.5 тис за три місяці), при цьому кількість одужавших 

(R) зростає дуже повільно (лише 105 осіб). Кількість латентно 

хворих (Е) досягає аж до 4.83 мільйонів осіб. За рахунок цього 

відповідно набагато швидше зменшується кількість сприятли-

вих(S), оскільки населення природним шляхом набуває імунітет. 

Зате чисельність населення практично не змінюється (смерт-

ність мала).  

Отже, підсумовуючи вище наведене, розроблено дві 

математичні моделі та програмна реалізація для чисельних 

досліджень. Універсальна SEIR-модель доречна у всіх 

випадках вірусних захворювань з використанням вакцинації. 

Модифікована SEIR-модель розроблена для випадку пандемії 

2020 року. Ці моделі та програмне забезпечення дають змогу 

спрогнозувати поширення інфекції, відстежити які заходи 

будуть більш ефективними у запобіганні або боротьбі з 

епідемічною ситуацією, визначити найоптимальніший спосіб 

врегулювання епідемічної ситуації. 
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 З часів незалежності України почався розвиток такого 

методу фінансового контролю як аудит, який спочатку виник під 

впливом соціальних факторів у відповідь на певні замовлення 

власників чи керівників підприємств для підтвердження звітності 

клієнтів. Із розвитком ринкових відносин все частіше поставала 

потреба в ефективному обліку та мінімізації витрат. З прийняттям 

Закону України «Про аудиторську діяльність», а саме з 1993 року, 

у державі розпочався новий етап розвитку аудиту. Потрібно 

зазначити, що цей нормативний документ поклав початок форму-

ванню аудиторської діяльності в нашій країні. Окремі аспекти 

аудиторської діяльності регламентуються Господарським та 

Цивільним кодексами України, а також такими нормативними 

актами, як Закони України «Про цінні папери та фондовий ри-

нок», «Про страхування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

«Про банки та банківську діяльність», Кодекс України з процедур 

банкрутства. Всі вони визначають окремі аспекти здійснення 

аудиторської діяльності, а також обов’язкові та можливі випадки 

проведення аудиту для різних господарюючих суб’єктів.  

За останні роки аудиторська діяльність стала невід’ємною 

частиною сучасної економіки. На даний час, закон, який 

регулював аудиторську діяльність, був перейменований та 

змінений у 2018 році на Закон України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» [1]. 
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 В теперішній час ринок аудиторських послуг задовольняє 

вимоги споживачів не повністю. Такий стан справ викликаний 

багатьма чинниками, які не завжди залежать від суб’єктів 

аудиторської діяльності. Вітчизняний аудит за 27 років пройшов 

складний шлях свого становлення і розвитку, надаючи можли-

вість накопичити відповідний практичний досвід. Попри досить 

нетривалу історію свого функціонування, аудит має певні 

надбання у своїй сфері, проте залишається досить багато 

невирішених питань для досягнення рівня світових лідерів цієї 

сфери [5, с. 53]. Міжнародна конференція «Аудит: сьогодення і 

майбутнє», що відбулася в 2017 році, підтвердила необхідність 

подальшого вдосконалення процесів регулювання аудиторської 

діяльності в Україні, ґрунтуючись на Директивах Євросоюзу, 

принципах і стандартах Міжнародної федерації бухгалтерів, 

принципах Міжнародного форуму незалежних регулювальників 

аудиторської діяльності (IFIAR), практики регулювання ауди-

торської діяльності європейських країн [6]. Розвиток і станов-

лення вітчизняного аудиту показали певні проблеми його 

функціонування. Серед них можна виділити значний розрив між 

регіонами за показниками активності діяльності аудиторських 

фірм, їх прибутковості та оплати праці аудиторів, значне розша-

рування аудиторських фірм по різних областях. Регіоном-

лідером за концентрацією аудиторських фірм вважається Київ-

ський (зосереджено 39 % від їх загальної кількості); до 

представників «реального сектору» необхідно зарахувати Хар-

ківський, Донецький і Дніпропетровський регіони. На вітчизня-

ному ринку присутні іноземні компанії, найвідоміші з яких є 

компанії «Великої Четвірки», які за офіційними даними обслуго-

вують більше 50 % вітчизняного ринку аудиторських послуг. 

 Якість аудиторських послуг завжди була актуальним 

напрямом наукових досліджень як в Україні, так і в країнах 

світу. Разом з тим, недостатній рівень розвитку в Україні 

фінансового ринку, неналежний контроль з боку держави за 

станом економічної інформації, що подається зовнішнім групам 

користувачів, залежність українських аудиторів від оплати їх 
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послуг зумовлюють можливість впливу керівника підприємства, 

що перевіряється, на підготовку аудиторського висновку. Все це 

актуалізує дослідження організації контролю якості аудитор-

ських послуг в Україні. Якість аудиту виявляється у відповід-

ності до результатів перевірки, наведених в аудиторському 

висновку, реальному стану діяльності підприємства, на якому 

проводився аудит. Протиріччя інтересів між власниками 

підприємства, його керівництвом та зовнішніми користувачами, 

а саме державними органами, кредиторами, інвесторами є 

суттєвим викликом для підготовки достовірного аудиторського 

висновку [2]. 

 Звернувши увагу на відносини, що постають між суб’єк-

тами аудиторської діяльності та користувачами фінансових 

звітів, слід зазначити, що існують суттєві розбіжності. Оцінка 

якості результатів аудиту обов’язково повинна їх враховувати. 

Фінансова звітність не завжди може бути надійним джерелом 

для прийняття ефективних управлінських рішень через відсут-

ність правдивої інформації про систему управління та процеси, 

які в ній відбуваються, а також внаслідок неправильного 

застосування облікових оцінок, недосконалості методології 

самого аудиту. У цій ситуації за результатами аудиту можуть 

бути прийняті невірні управлінські рішення, що потребува-

тимуть перегляду змісту аудиторського звіту і необхідності 

додаткових комунікацій. При складанні аудиторського звіту 

потрібно ідентифікувати ризики суттєвих викривлень, здійсне-

них внаслідок помилок та шахрайства.  

Для створення конкуренції великим іноземним компаніям, 

таким як «Велика Четвірка», вітчизняні аудиторські фірми 

повинні покращувати якість надання своїх послуг [3; 6]. Отже, 

постає питання чи є в Україні висококваліфіковані кадри, що 

зможуть провести аудиторську перевірку на високому рівні? 

Тільки аудитор, який має високі кваліфікаційні та моральні 

якості, має можливість здійснити якісний аудит і встановити 

об’єктивну оцінку об’єкту дослідження, тому важливим зав-

данням є ліквідація дефіциту таких фахівців. Згідно з Законом 



 

61 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» вимоги до професійної атестації стали більш 

суворими. Претендентам на отримання сертифікатів аудитора 

необхідно складати близько 14 різноманітних іспитів. Особа, яка 

має вищу освіту та досвід роботи на посадах бухгалтера, 

ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 

аудитора не менше 15 років або має досвід роботи на зазначених 

посадах не менше 7 років та пройшла стажування у порядку, 

визначеному Законом, може бути атестована за результатами 

кваліфікаційного іспиту [4]. За його складання стягується плата 

у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 

початок відповідного року (2020 рік – 4723 грн).  

 Отже, головною істотною перевагою аудиту є професіо-

налізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок. 

Професія аудитора вимагає надання послуг, що відповідають 

найвищим вимогам, взяття на себе відповідальності щодо 

результатів перевірки клієнтів, які розраховують на об’єктив-

ність і чесність професійних аудиторів [1, с. 89].  

 Таким чином, виникнення аудиту в Україні було викликано 

змінами в економічній системі суспільства і вимогами ринкової 

економіки. Аудит є необхідним елементом її інфраструктури, 

невід’ємною частиною фінансового контролю. Створені в 

процесі перебудови управління економікою і приватизацією, 

акціонерні товариства, приватні фірми та інші недержавні 

організації вимагали нового типу фінансового контролю, який 

захищав би їх від помилок та порушень у проведенні господар-

ських та фінансових операцій, сприяв правильному веденню 

бухгалтерського обліку та складанню звітності, зростанню 

ефективності виробництва, нормальним взаємовідношенням з 

діловими партнерами та державою. 

 Сьогодні існує досить багато проблем проведення аудиту 

фінансової звітності. В аудиторській практиці нерідко виникають 

ситуації, коли звітність не можна вважати достовірною, тобто не 

всі її показники ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та 

не відповідають нормативним вимогам порядку заповнення 
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звітності. Для позначення такої звітності часто використовують 

такі поняття як «фальсифікована звітність», «звітність, що містить 

перекручення, завуальовані дані, приписки» тощо [7]. Їх вирі-

шення сприятиме підвищенню ефективності проведення аудитор-

ської перевірки фінансової звітності підприємств та зменшенню 

аудиторського ризику. Поліпшення якості наданих аудиторських 

послуг можливо лише за допомогою створення незалежного від 

професії регулятора, особливо для суб’єктів суспільного інтересу, 

відповідно до Директив ЄС. Незалежний орган нагляду за профе-

сією спільно з саморегульованими органами, такими, як Аудитор-

ська палата та інші професійні організації, можуть поліпшити 

контроль за якістю аудиторських послуг і забезпечити таку необ-

хідну фінансову прозорість усій економіці України. Доцільно в 

Україні застосувати досвід європейських країн щодо посилення 

контролю за якістю проведеного аудиту та сертифікації аудиторів 

за міжнародними стандартами. Зважаючи на відкриті європейські 

кордони, варто пам’ятати, що підвищення якості аудиторських 

послуг прямо пов’язане з міжнародним визнанням українських 

аудиторів та новими для них перспективами. 

Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що до напрямів 

вдосконалення аудиту фінансової звітності можна віднести: 

створення ефективної та досконалої системи контролю якості, 

відповідно до вимог міжнародних стандартів; удосконалення 

методики складання та ведення аудиторських робочих докумен-

тів та порядок реалізації результатів аудиту на підставі 

внутрішніх стандартів аудиту; створення ефективної та доско-

налої системи щодо законодавчого врегулювання реалізації 

результатів аудиту. 
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Україна» представило статистику, згідно якої, вже в середині 

березня дохід більшості закладів знизився  на 30-50% [1]. В 

початковий період введення карантину більшість кафе та 

ресторанів були вимушені закритись або шукати інші способи 

продуктивності в такий період.  

Одним із варіантів управлінської діяльності ресторанним 

господарством став вихід в Інтернет. Більшість клієнтів на рину 

користувалися послугами доставки ще задовго до пандемії. 

Основною перешкодою між клієнтом та закладом 

ресторанного господарства – необхідність перебувати в 

людних місцях, без дотримання норм карантину. Але за 

допомогою технологій онлайн-продажу цей бар’єр зникає. 

Ресторатори мають змогу створювати індивідуальний 

сервіс, який буде безпечним для покупців та не призведе до 

економічної кризи закладу. 

До того ж, організувати таку послугу доволі просто, 

оскільки, більшість ресторанних підприємств вже давно мають 

свою сторінку в соціальних мережах або власний сайт. Такі 

онлайн-посередники надають змогу ознайомлюватись з меню, 

способами доставки, оплатою в декілька натискань. До того ж, 

клієнтів цікавить активність ресторанних веб-стрінок, адже 

таким способом можна привертати увагу покупців за 

допомогою публікації відео з процесом приготування 

замовлень та дотриманням заходів безпеки: кухарі готують в 

одноразових рукавичках та масках і т.д. 

Ресторану, щоб отримати такі можливості, достатньо 

обрати правильну систему автоматизації. Більшість з них 

орієнтовані на стандартну функцію обліку, але на українському 

ринку автоматизації управління існує безліч прототипів для 

росту і розвитку бізнесу. Однією з відомих хмарних систем є 

Poster, що має простий інтерфейс та доступну ціну. 

Впровадження системи еквайрінг – можливість приймати 

для розрахунку банківські карти. Веб-сайт Restorator.ua провів 

дослідження, яке показало, що компанії, пропонуючи продаж 

товарів та послуг тільки за готівку, втрачають більше 30% 

https://vctr.media/nasha-zolotaya-100-2020-42169/
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потенційних покупців. Безготівкова система оплати є доволі 

популярним явищем. Банки розвивають cashback-програми, 

заохочуючи людей користуватись картами, які більше 

відповідають правилам гігієни. Наприклад, ПриватБанкт  

пропонує краулінг – оплату замовлення через QR-код, що 

дозволяє економити на комісіях по безготівковим платежам, 

оскільки це дешевше класичного еквайрінгу в 5 раз [2]. 

Найкращим рішенням онлайн-функціонування закладу є 

створення сайту. Повноцінний Інтернет-ресурс потребує 

великих коштів та часу для розробки, але на початкову етапі це 

й не потрібно. За допомогою нескладних конструкторів сайтів 

можна достатньо швидко створити симпатичну сторінку 

закладу.   

Ще одним варіантом просування є реєстрація в 

популярних сервісах доставки їжі: Drive Food, Dzen тощо [3]. А 

співпраця з відомими порталами в соціальних мережах надає 

хорошу рекламу для потенційних покупців.  

Під час карантину, важливо думати не лише про клієнтів, а 

й про працівників. Важлива частина роботи з замовленням – це 

чайові офіціантам та кур’єрам. Оскільки ситуація зумовлює 

мінімізувати контакт з паперовими грошима, необхідно дати 

клієнтам можливість залишити чайові онлайн. Для цього 

створюється багато програм в яких працівник реєструється в 

системі та прив’язує карту для отримання грошей, а потім 

показує клієнту QR-код, який зазвичай читається будь-яким 

смартфоном за допомогою ApplePay, GooglePay або Privat24 

[4]. Взагалі, більшість автоматизованих систем управління 

мають дану функцію «на чай» в системі. 

Важливо мислити позитивно і доносити до клієнтів і 

підписників в соціальних мережах, що карантин скоро 

закінчиться. Для того щоб клієнт хотів повернутись в заклад, 

можна заздалегідь про це подбати. Однією з ідей є продаж 

сертифікатів на відвідування ресторану зі знижкою або без. 

Якщо у вас кав’ярня – це може бути купон на 3 чашки 

улюбленого напою, останній з яких буде безкоштовним.  

https://www.kp.ru/guide/iekvairing.html
https://studway.com.ua/dostavka-izhi/
https://privatbank.ua/business/chayovi-cashless
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Відкрита та чесна розмова з клієнтами – це завжди 

хороший метод. Адже сьогодні, через високу конкуренцію, 

клієнт отримує увагу з усіх сторін різних ресторанних закладів 

і він ясно відчуває щирий сервіс та турботу. Важливо 

публікувати на своїх сторінках не лише новини ресторану, а й 

цікавий контент. 

Можна розповідати як приготувати основні страви з 

вашого меню в домашніх умовах, проводити прямі ефіри, 

конференція з цікавими людьми або представниками інших 

ресторанних закладів. Головне – відчувати потребу аудиторії в 

даний момент і не втрачати з нею зв'язок. Так брендинг 

ресторану буде підвищуватись і приносити необхідних 

прибуток під час карантину. 

Впровадження карантину – це час можливості не просто 

врятувати або протримати ресторанний бізнес на плаву, а й 

вивести його на новий рівень розвитку, показати гостям свої 

переваги та швидке підлаштування до ситуації, зберегти або 

здобути визнання серед конкурентів, а основне – отримувати 

дохід і надавати послуги та продукти клієнтам. 

Література: 

1. Forbes: Україна. URL: https://vctr.media/nasha-zolotaya-
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04.11.2020.); 
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УДК 657             Медичні науки 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКАЛИ ІНСУЛЬТУ 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

ПАЦІЄНТАМ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ 

СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Буйвало В.П., 

Викладач-стажист кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та спортивної медицини 

Сумського державного університету 

Найбільш складною формою судинної патології є інсульт, 

який стає останніми роками однією з найважливіших медико-

соціальних проблем, оскільки завдає величезного економічного 

збитку суспільству, будучи причиною тривалої інвалідизації і 

смертності. 

В Україні склалася вкрай небезпечна ситуація, пов’язана з 

наслідками інсульту. На відміну від багатьох інших країн, де 

ця хвороба займає серед причин смертності третє місце, у нас 

він значно випередив злоякісні новоутворення й упевнено 

займає друге місце [2, c.9].  

Тому на сьогодні актуальна розробка нових комплексних 

відновлювальних програм, а також введення діагностичних та 

функціональних проб та шкал, які допоможуть підвищити 

якість реабілітації цього контингенту хворих та оцінити 

ефективність проведеної реабілітації. 

Відбір в світовій реабілітаційній практиці бальних оціночних 

шкал використовуються з урахуванням їх валідності, надійності і 

чутливості, а також зручності використання лікарями-невро-

логами загальної практики і лікарями-реабілітологами в 

практичній роботі лікувальних установ [3, c.58-62]. 

Інтерес представляє розроблений метод оцінювання 

ефективності проведення фізичної реабілітації при ішемічному 

інсульті після тромболітичної терапії. 

Тромболітична терапія є єдиним видом специфічного 
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медикаментозного лікування хворих на ішемічний інсульт з 

доведеною ефективністю, яке схвалено у AHA/ASA, 2007 та 

Європейському Союзі. Тромболітична терапія рТАП асоціюється 

зі зниженням ризику інвалідності та поліпшенням результатів 

лікування інсульту у багатьох категорій хворих [4, c.15-16].  

Європейська шкала інсульту відібрана та застосована в 

комплексі з «Міжнародною класифікацією функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров'я » дозволяє провести 

якісну і кількісну оцінку неврологічного дефіциту, ступінь 

вираженості різних видів обмеження життєдіяльності, а також 

об'єктивізацію суб'єктивного стану пацієнта. 

Метод полягає в тому, що кожен показник має кількісну 

оцінку за 3-4-5 градаціями (відсутні, помірно виражені, виражені, 

гостро виражені). Кожній градації присвоєна кількісна характе-

ристика в балах [1, c.9-16]. 

Другий етап - формування критеріїв ефективності - включає 

визначення основних напрямів оцінювання і безпосередньо 

самих критеріїв ефективності, які виступають як необхідна 

передумова винесення ухвали про рівень ефективності 

реабілітації, коли кожен із них характеризується за допомогою 

кількох показників. Завершальною процедурою формування 

системи критеріїв є їх ранжування за ступенем впливу на 

ефективність проведення реабілітації, яке здійснюється за 

кількісною шкалою в діапазоні від 0 до 10. Максимальна оцінка 

надається показнику, що має найбільшу перевагу, в нашому 

випадку це є показник рівня свідомості та ходьби [5, c.44-52]. 

Отже, це показує, що шкали є невід'ємною частиною 

лікувально-реабілітаційних заходів для хворих з будь-якою 

патологією, а реабілітаційна програма є ефективною складовою, 

що дозволяє забезпечити пацієнтів необхідною інформацією про 

методи реабілітації та самообслуговування. Наведена методика 

дозволяє зменшити вираженість симптомів захворювання, 

знизити частоту і тяжкість загострень, покращити толерантність 

до помірних фізичних навантажень та підвищити якість життя 

хворих в цілому. 
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Європейська шкала інсульту 

Показник Отриманий результат Бали 

Рівень 

свідомості 

У свідомості, чітко відповідає на питання 10 

Сонливий, але реагує навіть на мінімальний 

стимул - команду, питання 

8 

Потрібно повторний стимул, або сонливість, 

або знеболювання, для здійснення руху 

потрібна значна або хвороблива стимуляція 

6 

Не можна розбудити жодним стимулом, 

цілеспрямовано реагує на біль 

4 

Не можна розбудити жодним стимулом, 

децеребраційна реакція на біль 

2 

Не можна розбудити жодним стимулом, не 

реагує на біль 

0 

Розуміння Пацієнт виконує три команди 8 

Пацієнт виконує 1 або 2 команди 4 

Пацієнт команди не виконує 0 

Мова Нормальна 8 

Невеликі труднощі при підборі слів, бесіда 

можлива 

6 

Значні труднощі при підборі слів, бесіда 

утруднена 

4 

Каже тільки «так» і «ні» 2 

Мутизм 0 

Поля зору Норма 8 

Обмежені 0 

Обсяг рухів 

очних яблук 

Норма 8 

Очі по середній лінії, можливе відхилення в бік 4 

Очі відхилені в сторону, може подивитися 

прямо 

2 

Очі відхилені в сторону, не може подивитися 

прямо 

0 

Рухи 

мімічної 

мускулатури 

Норма 8 

Парез 4 

Параліч 0 

Рука 

 

(Здатність 

витягнути 

руку) 

Рука залишається в заданому положенні 

протягом 5 секунд 

4 

Рука залишається в заданому положенні 

протягом 5 секунд, в ураженій руці 

спостерігається пронація 

3 

Рука опускається до закінчення 5 секунд, 

утримується в низькому положенні 

2 

Рука не утримується в заданому положенні, але 

утримується проти сили тяжіння 

1 

Рука падає  0 
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Рука 

(піднімання) 

Норма 4 

Рука пряма, але обсяг руху не повний 3 

Зігнута рука 2 

Елементи рухів  1 

Немає рухів 0 

Розгинання 

зап'ястя 

 

Норма (повний обсяг ізольованого руху, сила 

не знижена) 

8 

Повний обсяг ізольованого руху, сила знижена 6 

Рух не ізольовано і / або неповний рух 4 

Елементи руху 2 

Немає рухів 0 

Пальці сила однакова 8 

Сила знижена на ураженій стороні 4 

Щипцеве захоплення на ураженій стороні 

неможливе 

0 

Нога 

 

(Збереження 

положення) 

Нога утримується в заданому положенні 

протягом 5 секунд 

4 

До кінця 5 секунд нога зміщується до 

проміжного становища 

2 

Нога падає на ліжко протягом 5 секунд, але не 

відразу 

1 

Нога відразу падає на ліжко 0 

Нога 

 

(Згинання) 

Норма 4 

Рух проти опору, сила знижена 3 

Рух проти сили тяжіння 2 

Елементи руху 1 

Немає рухів 0 

Тильне 

згинання 

стопи 

Норма (нога витягнута вперед, повний обсяг 

руху, сила не знижена) 

8 

Нога витягнута, обсяг руху повний, сила 

знижена 

6 

Нога витягнута, обсяг руху неповний, або нога 

зігнута в коліні, або стопа в положенні 

супінації 

4 

Елементи руху 2 

Немає рухів 0 

Ходьба Норма 10 

Є зміни ходьби, і / або обмеження дистанції, і / 

або зниження швидкості ходьби 

8 

Пацієнт може ходити з допомогою допоміжних 

засобів 

6 

Пацієнт може ходити з фізичної підтримкою 

одного або двох чоловік 

4 

Не може ходити, але може стояти з підтримкою 2 

Пацієнт не може ні ходити, ні стояти 0 
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ПРОБЛЕМАГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Ольга Бушенева Миколаївна 

Херсонськй  державний університет 

м. Херсон, Україна 

Головною метою дослідно-експериментальної роботи є:  

вивчення особистісних чинників готовності педагогів до 

реалізації інклюзивної освіти. [6, с. 412]. 

С.В. Альохіна, О.В. Губіна, Т.Л. Чепель, Т.В. Кожекіна, 

В.В. Хитрюк, Г.Ю. Козловська також в своїх статтях 
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відзначають, що недостатня професійна підготовка вчителів і 

студентів педагогічних вузів до реалій роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами є основною перешкодою до в 

провадження інклюзії в освіту на сьогоднішній день. Саме це 

потребує створення дієвої системи, націленої на дослідження і 

поширення успішного педагогічного досвіду [2, с. 112]. 

Дослідуванні завдання експериментальної роботи 

розкривають наступне: 

1. Виявлення рівня готовності педагогів до реалізації 

інклюзивної освіти в загальноосвітньому просторі. 

2. Дослідження взаємозв'язку між рівнем та показниками 

готовності педагогів до реалізації інклюзивної освіти та 

особистісних факторів (альтруїзм, толерантність до 

невизначеності, самоефективності, орієнтація на педагогічні 

цінності). 

3. Потребність складання, реалізації та виявлення 

ефективності тренінгових занять, спрямованих на розвиток 

особистісних факторів готовності майбутніх педагогів до 

реалізації інклюзивної освіти. 

Під час експериментального дослідження було проведено 

діагностику по виявленню рівня готовності педагогів до 

реалізації інклюзивної освіти. Дослідили взаємозв'язок рівня і 

показників готовності педагогів до реалізації інклюзивної 

освіти з рівнями альтруїзму, толерантності до невизначеності, 

самоефективності і орієнтації на педагогічні цінності та 

дотримання принципів гуманістичної педагогіки [5, с. 78]. 

Недотримання принципів гуманістичної педагогіки, 

викликає у дитини 

протести [1, с. 36]. 

Під час проведення експериментального дослідження було 

підготовлено діагностику по виявленню рівня готовності 

педагогів до реалізації інклюзивної освіти в 

загальноосвітньому процесі.  

Для виявлення рівня готовності до інклюзивної освіти у 

педагогів експериментальної груп до проведення тренінгів 
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була використана методика «Психологічна готовність до 

інклюзивної освіти» (Н.А., Першина, О.О. Сичов.). У таблиці 1 

представлені результати нашого дослідження. 

 

Таблиця 1 

Рівень готовності до інклюзивної освіти на експериментальне 

дослідження  до проведення тренінгів (в%) 

Рівніготовності до 

інклюзивноїосвіти 

Експериментальнагрупа до 

проведеннятренінгів 

Кількість людей % 

Низький 7 22 

Середній 25 78 

Високий 0 0 

 

Для прикладу  на основі даних таблиці 1 складена гістограма 

(Рис. 1) 
 

 
 

Рис. 1. Рівень готовності до інклюзивної освіти на експериментальне 

дослідження до проведення тренінгів (в%) 

 

З отриманих даних ми бачимо, що рівень готовності до 

інклюзивної освіти у більшості опитаних педагогів експеримен-

тальної групи середній (78%), тобто більшість педагогів 

розуміють суть даного освіти, а саме: інклюзивна освіта - це дуже 

корисна і необхідна річ; в цивілізованому суспільстві все діти 

повинні мати можливість вчитися в освітніх установах; це 

несправедливо - позбавляти дітей з фізичними вадами можливості 

відвідувати масову школу; інклюзивна освіта корисно не тільки 
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дитині з ОПР, а й звичайним дітям і їхнім батькам, так як сприяє 

вихованню милосердя, співчуття, толерантності на середньому 

рівні.  

22% опитаних педагога мають низький рівень готовності, це 

говорить про те, що ці педагоги зовсім не готові до інклюзивної 

діяльності, у них присутні бар'єри, невпевненість з приводунаяв-

ності знань і в зв'язку з відсутністю досвіду спілкування з такими 

дітьми, обережністю по відношенню до них і впевненість в тому, 

що дітям з ОПР необхідно навчатися в спеціальних установах.  

Вчителів з високим рівнем готовності не виявлено. 

Готовність до професійної діяльності в умовах інклюзив-

ного освіти залежить від уявлення людини про його власної 

цінності. [4, с. 227]. 

Відповідно до цього, підвищуючи усвідомлення власної 

цінності особистості, тим самим ми формуємо та розвиваємо її 

готовність до діяльності з надання допомоги, а також підвищуємо 

здатність сприймати потреби і потреби інших людей. Таким 

чином, зазначені вище особистісні якості являють собою систему 

взаємообумовлених і взаємодіючих факторів, які в сукупності і 

виступають відправними точками при складанні комплексу 

тренінгових занять по формуванню готовності  педагогів до 

реалізації інклюзивної освіти. 

Завдання тренінгових занять: 

1) показати важливість розвитку професійно важливих 

якостей педагогів: емпатія, альтруїзм, толерантність та ін .; 

2) розвивати навички співчуття і співпереживання; 

3) розвивати навички, необхідні для актуалізації альтруїст-

тичної поведінки; 

4) формувати толерантне ставлення до особистісних 

особливостей людей. 

5) розвиток навичок впевненої поведінки. 

6) розвинути здатність до самосвідомості. 

Після проведення тренінгових занять була повторно 

проведена діагностика по виявленню рівня готовності 

педагогів до реалізації інклюзивної освіти.  
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У таблиці 2 ми представили отримані результати повтор-

ної діагностики за методикою «Психологічна готовність до 

інклюзивної освіти». Для більшого розуміння як пройшла 

корекція до таблиці внесли попередньо отримані дані 

(Першина Н.А., Сичов О.А.) 

 

Таблиця 2 

Рівень готовності до інклюзивної освіти до та після проведення 

тренінгів (в%) 

Рівніготовності 

до інклюзив-

ноїосвіти 

Експериментальнагрупа 

Кількість людей до 

проведеннятренінгів 

% Кількість 

людей після-

проведен-

нятренінгів 

% 

Низький 7 22 4 12,5 

Середній 25 78 25 78 

Високий 0 0 3 9,5 

 

Для більш кращого розуміння  результатів на основі даних 

таблиці 2 складена діаграма (Рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Рівень готовності до інклюзивної освіти до та після 

проведення тренінгів (в%) 
 

З отриманих даних ми бачимо, що рівень готовності до 

інклюзивної освіти після проведення тренінгів мінився у кращу  

сторону. На жаль, більшості опитаних педагогів експери-
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ментальної групи  все одно а лишилась у середньому рівні 

готовності (78%), але після проведеної роботи зменшилась 

кількість опитуваних педагогів, котрі входили до низького 

рівня готовності. Тепер до цієї групи ми віднесли лише 4 

педагога, тобто 12,5% від загальної  кількості. 

Також нам вдалось за допомогою тренінгів віднести 3 

педагогів до високого рівня готовності до провадження 

інклюзивної освіти в загальну систему освіту, тобто це 9,5%. 

Це свідчить про те, що ці люди повністю готові прийняти 

принципи та параметри введення інклюзивної освіти та готові 

приймати у цьому активну участь. 

Таким чином, результати порівняння даних свідчать про 

ефективності складених тренінгових занять. 
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ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 
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студентка географічного факультету 

Київський національний університет імені 

 Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

В Україні протягом багатьох десятиліть накопичувалися 

проблеми з утворенням, зберіганням, переробленням, утилізацією 

та захороненням відходів. Нині склалася критична ситуація, яка 

вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок 

домінування в національній економіці ресурсоємних багато-

відходних технологій, так і через відсутність протягом тривалого 

часу адекватного реагування на її виклики.  

Поводження з відходами є проблемним питанням, яке 

висвітлюється і в Цілях сталого розвитку (ЦСР). ЦСР 12.3 - 

скоротити вдвічі глобальні харчові відходи на рівні роздрібної 

торгівлі та споживачів і зменшити втрати харчових продуктів у 

виробництві та мережі постачальників до 2030 року. Ціль 12.5 - 

суттєве зменшення обсягу відходів шляхом вживання заходів 

щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробки та 

повторного використання до 2030 року. А також, це пов’язано 

з іншими цілями, такими як, зміна клімату та збереження 

природних ресурсів [1]. 

У листопаді 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 820-р. було схвалено Національну стратегію 

управління відходами в Україні до 2030 року. На її основі у 

лютому 2019 року було прийнято Національний план управління 

відходами до 2030 року. Обидва документи базувалися на 

європейських директивах, які Україні потрібно імплементувати 

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.  

Нині на розгляді Комітету з питань екологічної політики 
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та природокористування перебуває три головних законо-

проєкти зі сфери відходів – це, вже згаданий проєкт Закону про 

управління відходами (2207-1-д). Проєкти Закону «Про 

відходи електричного та електронного обладнання» (№ 2350), 

та (№ 2352) «Про батареї і акумулятори», до яких вже маємо 

висновки Комітету з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом. Ці законопроєкти хоча й відповідають зобов’язанням 

України відповідно до Угоди про Асоціацію та праву 

Європейського Союзу, водночас, потребують суттєвого 

доопрацювання з метою повного врахування та належної 

імплементації положень Директиви 2012/19/ЄС (для 2350) та 

Директиви 2006/66/ЄС (для 2352) [2].  

Національний перелік відходів має бути гармонізований із 

європейським переліком та буде застосовуватися в системі обліку 

та звітності у сфері управління відходами. Ще одна новація – 

впровадження інформаційної системи управління відходами, яка 

дасть змогу значно спростити систему обліку та звітності. 

В Україні за 2019 рік (без урахування даних АР Крим та м. 

Севастополь) утворилось майже 53 млн. м3 побутових відходів, 

або понад 10 млн тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ 

і полігонів загальною площею майже 9 тис. га [3]. 

В розвинених країнах світу сучасна формула поводження з 

відходами така: близько 35% переробляється завдяки їх 

роздільному збиранню та сортуванню; 15% переробляється в 

компост та біогаз; та близько 50% утилізується спалюванням на 

енергетичні цілі з виробленням тепло- електроенергії. Зменшити 

навантаження на довкілля шляхом 100% переробки та утилізації 

відходів – основне завдання в сфері поводження з відходами [4]. 

Одним з шляхів вирішення є використання твердих 

побутових відходів як палива є прийнятним методом їх утилізації. 

В Україні слід запровадити накопичений в високорозвинених 

країнах позитивний досвід організації та функціонування 

ефективної системи поводження з відходами, а саме, запровадити 

систему збору, сортування, зменшення об’єму ТПВ та 

використання термічного методу видалення відходів як 
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альтернативного джерела енергії. При виборі способу 

поводження з відходами необхідно враховувати склад відходів та 

проводити санітарно-епідеміологічну експертизу з метою 

мінімізації ризиків для довкілля та здоров’я людини. 
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Міжнародні організації є інструментом для раннього 

виявлення, попередження і запобігання конфліктів, а також 

регулювання криз і постконфліктної реабілітації, вони займа-

ються широким колом питань безпеки, включаючи контроль над 

озброєнням, превентивну дипломатію, заходи щодо зміцнення 

довіри, права людини, спостереження за проведенням виборів, 

економічну та екологічну безпеку тощо. Відповідно до сучасних 

вимог міжнародного права врегулювання кризової ситуації на 

Україні можливо тільки шляхом посередництва міжнародних 

організацій. 

За показниками Центру демократичного контролю за 

збройними силами, який знаходиться у Женеві, близько поло-

вини держав, які пройшли через різноманітні конфлікти, у 

найближчі п’ять років після укладення мирних домовленостей 

як правило знову повертаються до стану конфлікту [1]. 

Вагому роль у формуванні концептуальних основ постконф-

ліктного миробудівництва відіграють, зазвичай міжнародні 

організації. 

ООН заснували 51 країна у 1945 році, коли завершилась 

Друга світова війна і коли життєвоважливим завданням стало 

підтримання миру та безпеки у світі, розвиток доброзичливих 

відносин між країнами, покращення життєвого рівня людей та 

забезпечення їх прав. На сьогоднішній день в складі організації 

нараховується 193 країни. 
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Але статут ООН містить певні перепони щодо 

врегулювання збройного конфлікту на сході України. Згідно 

статуту організації, до складу Ради Безпеки входять 5 постійних 

членів (Велика Британія, Росія, Китайська Народна Республіка, 

Сполучені Штати Америки, Франція) і 10 непостійних, яких 

обирають за географічним принципом. Рішення, вищезгаданого 

постійно діючого органу ООН, необхідно 9 голосів з 15, що 

говорить про те, що кожному з п’яти постійних членів належить 

право вето з приводу рішень Ради. Тому Росія завжди має і буде 

мати право на вето в усіх рішеннях ООН, які направлені на 

припинення збройної сутички в Україні. 

У 2005 році було засновано Комісію ООН, діяльність якої 

сфокусовано на виробленні стратегії вирішення конфліктів і 

поновлення злагоди після закінчення конфлікту згідно з 

умовами певної країни. З тих пір ООН здобула величезний 

досвід у створенні особливих моделей здолання наслідків 

конфліктів у різних країнах світу. Хоч і стратегії 

постконфліктного врегулювання мають містити в собі особливі 

потреби кожної держави, проте практика мобільності ООН 

вказує, що є універсальні принципи та завдання, дотримання 

яких слугуватиме послабленню ризику поновлення конфлікту, 

підсиленню інституційних операцій для того, щоб подолати 

його наслідки та встановити основи для постійного миру. 

Нині як у окремих державах, які зазнали важких наслідків 

від збройних, релігійних чи громадянських конфліктів, так і у 

всіх регіонах світу формуються спеціальні заклади та 

об’єднання. Їх основним завданням є дослідження і вироблення 

можливостей, завдань, стратегії, комунікацій у постконф-

ліктному миробудівництві. Стримування терору у нинішньому 

світі чинять компетентні наукові центри. Так, від 2015 року діє 

«Оперативна група зі стратегічних комунікацій на Сході (East 

StratCom Task Force)», яка покликана розв’язувати завдання 

комунікації та просування політики Європейського Союзу 

щодо Східного партнерства. 

Провідну роль в організації примирення суспільства і 
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поновлення справедливості у постконфліктних країнах виконує 

Міжнародний Центр Правосуддя Перехідного Періоду, далі 

МЦППП, який створили у 2001 році за підтримки Фонду Форда 

для допомоги державам, щоб здолати наслідки конфліктів. 

Спеціалісти вищезгаданого центру скеровують зусилля місцевих 

організацій і органів влади для запровадження правосуддя 

перехідного періоду в країнах світу. 

Отож, пріоритетною метою постконфліктного повертання до 

миру є саме інформаційно-комунікаційна діяльність міжнародних 

організацій та установ, що дозволяє ефективно нівелювати гострі 

кути і болючі питання у постконфліктних суспільствах. 

Література:  

1. Bryden A., Donais T. and Hänggi H. Shaping a Security 

Governance Agendain Post-Conflict Peacebuilding. Geneva: Geneva 

Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005. 36 p. 

2. Закіров М.Б. Стратегічні комунікації у сучасному світі. 

// Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. – 2019. – Вип. 52. С. 30. – Режим доступу: 

https://doi.org/10.15407/np.52.024 

3. Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2013, 

2014 рр. та І півріччя 2015 р.[Електронний ресурс] / Генеральна 

прокуратура України. – Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. 



 

83 

______________________________________________________ 

УДК 343.1              Юридичні науки 

 

РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА-ПСИХОЛОГА ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ З ОСОБЛИВОЮ 

ЖОРСТОКІСТЮ 

 

Варакута І. С. 

слухач магістратури 2 курсу юридичного факультету  

 Запорізький  національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Науковий керівник: Єна І.В., к.ю.н., доцент,  

доцент кафедри кримінального права та правосуддя  

Запорізького національного університету 

м. Запоріжжя, Україна 

Сьогодні складно уявити здійснення розслідування 

кримінальних правопорушень без залучення спеціальних 

психологічних знань. Це пов’язано з необхідністю застосування 

спеціальних знань в галузі психології з метою встановлення, 

оцінки  та поясненні існуючих суттєвих особливостей психічного 

стану учасників кримінального провадження, визначення 

психічного стану в момент вчинення кримінального 

правопорушення, визначення справжніх мотивів злочинця, тощо.  

Стосується це і таких специфічних суб’єктів кримінального 

процесу, як неповнолітні, особливо ті, хто вчинив кримінальні 

правопорушення з особливою жорстокістю. В цьому випадку 

спеціаліст – психолог залучається у якості спеціаліста.  

Відповідно до ст. 71 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі КПК України) спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та 

навичками і може надавати консультації та висновки під час 

досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок [1]. При 

цьому, КПК України не обмежує кола процесуальних дій, в яких 

може брати участь спеціаліст. Все залежить від конкретних 
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обставин кримінального провадження, і необхідності 

використання спеціальних знань в галузі психології. 

Участь спеціаліста – процесуальна форма використання 

знань обізнаної особи, яка полягає у сприянні суду у виявленні 

і закріпленні доказів, зверненні їх уваги на психологічно 

значущі обставини, наданні пояснень зі спеціальних питань, 

що виникають при проведенні процесуальних дій, у збиранні 

необхідних матеріалів та допомозі при складанні процесу-

альних документів [2, с. 89]. 

Особливості участі спеціаліста-психолога у кримінальному 

провадженні висвітлені у наукових дослідженнях П. Біленчука, 

В. Васильєва, В. Гончаренка, Ю. Грошевого, В. Лисиченка, 

М. Міхеєнка, О. Михайленка, В. Молдована, М. Строговича, 

В. Тертишника, М. Цимбала, В. Циркаля, В. Шепітька, В. Шибіка, 

та інших. Але, і сьогодні зазначене  питання серед науковців є 

дискусійним. 

Можна виділити такі форми використання спеціальних 

(психологічних) знань у кримінальному провадженні: 

− надання консультацій; 

− проведення психологічної експертизи неповнолітніх, які 

вчинили кримінальне правопорушення з особливою жорстокістю; 

− взаємний обмін інформацією зі слідчим, прокурором 

(процесуальним керівником); 

− висунення та обґрунтування версій; 

− участь в огляді місця події, допиті неповнолітніх та 

інших слідчих (розшукових ) дій; 

− аналіз матеріалів кримінального провадження, тощо. 

Тобто,  можна зробити висновок, що діяльність спеціаліста 

– психолога, в даному випадку, направлена на забезпечення 

здійснення кримінального провадження. 

Досвідчений психолог може скорегувати формулювання 

питань слідчого, підказати тактику проведення слідчої дії з 

урахуванням психологічних особливостей особи, допомогти 

створити неофіційну атмосферу, зменшити напруженість, 

занепокоєння особи тощо [3, с. 105–106]. 
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Для того, щоб здійснювати вище вказану діяльність 

ефективно, психолог має бути фахівцем у галузі дитячої та 

юнацької психології [4, с. 570]. 

Ми вважаємо, що використання психологів як консультантів, 

спеціалістів, експертів має бути звичайним явищем під час 

розслідування кримінальних правопорушень вчинених 

неповнолітніми. Оскільки,  приймаючи участь у кримінальному 

провадження в ролі спеціаліста, психолог працює разом зі 

слідчим (прокурором) і  під його керівництвом, та загалом оцінює 

психічний стан неповнолітнього правопорушника; викриває 

ймовірну симуляцію психічних захворювань і дефектів; може 

давати рекомендації з метою встановлення контакту із право-

порушником; рекомендувати методи впливу на правопорушника 

для того, щоб домогтися дачі ним правдивих показань1, тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок, що повноваження 

спеціаліста-психолога досить широкі, і дають змогу надати 

ефективну специфічну допомогу.  

Проте, для його діяльності характерні певні обмеження.  

По-перше, спеціаліст-психолог може і має використо-

вувати лише ті знання, які відносяться до предмета науки, 

психології.  

По-друге, спеціаліст-психолог не має права робити 

висновки про правильність допиту неповнолітнього, оскільки 

він не є фахівцем у галузі кримінального процесу та 

криміналістики. Саме ці галузі визначають порядок проведення 

допиту та прийоми і методи, які можуть застосовуватись.  

По-третє, спеціаліст-психолог не має права діяти самостійно. 

Література: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13.04.2012 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-173.  

 
1 Значення такого роду діяльності складно переоцінити, оскільки, 

неповнолітні підозрювані (обвинувачені) не мають обов’язку давати 

правдиві показання в ході розслідування і судового розгляду, і 

слідчий не має реальних механізмів отримати правдиві показання. 

Саме у вирішенні цього питання відіграє суттєву роль психолог. 
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______________________________________________________ 

УДК 502.3    Технічні науки 

 

АНАЛІЗ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЗОВАНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  

 

Василів Наталія Юріївна 

асистент  

кафедри технологій захисту  

навколишнього середовища та охорони праці  

Івано-Франківський національний  

технічний університет нафти і газу,  

м. Івано-Франківськ, Україна 

Сьогодні, коли людина завдає дедалі більшої шкоди 

природному середовищу, коли екологічні катастрофи різного 

масштабу завдають людству значних економічних втрат, виникла 

потреба їх оцінювати не лише для визначення обсягів шкоди та 

покарання винних, відшкодування збитків, завданих природі, а й 

для прогнозування ситуації, оптимізації втручання в природні 

процеси та коригування законів про охорону природи [1, с.150].  

Екологізація виробництва – це поступове розширення дії 

екологічних пріоритетів у виробничій діяльності, підвищення 

екологічної освіченості й свідомості управлінського персоналу, 

поступове проникнення екологічних нововведень у виробництво, 

екологічна модернізація виробництва. Екологізація виробництва 
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та створення безвідходних технологічних процесів на 

виробництві визначає стан та покращення екологічної обстановки 

в цілому [2, с.20]. 

Екологізація суспільного виробництва включає в себе: 

- відтворення атмосферного повітря, тобто стабілізацію 

хімічного складу (наприклад, вміст кисню, двоокису вуглецю, 

прозорості повітря та концентрації аерозолів антропогенного 

характеру тощо); 

- відтворення водних ресурсів, тобто стабілізацію якості 

води у водоймах за хімічним складом та тепловим режимом. 

Будь-яке екологічне виробництво повинно бути не тільки 

технічно та екологічно раціональним, але й економічно 

доцільним.  

Раціональне використання природних ресурсів здійсню-

ється наступним чином: 

- зниження питомого використання матеріалів на основі 

вдосконалення технології та організації виробництва, 

вдосконалення техніки та обладнання; 

- підвищення ступеня використання сировини за рахунок 

розвитку маловідомих та безвідходних виробництв. 

Судячи з вищевикладеного, розробка моделі екологізо-

ваної технології виробництва, перш за все, повинна 

ґрунтуватись на мінімізації відходів шляхом створення нових 

технологічних без- та маловідходних процесів та регенерації 

відходів. При цьому, слід зауважити, що зниження питомого 

використання матеріалів на основі вдосконалення технології та 

організації виробництва і вдосконалення техніки та обладнання 

є перспективним і екологічно доцільним напрямком, адже він 

пов'язаний із пошуком нових джерел для виробництва, нових 

екологічно чистих джерел енергії, нових безвідходних 

технологічних процесів, нових видів продукції тощо. А 

стосовно регенерації відходів - підвищення ступеня вико-

ристання сировини за рахунок розвитку маловідомих та 

безвідходних виробництв, можна стверджувати, що даний 

напрямок зводиться до: 
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- використання відходів у тому самому виробничому 

процесі, з якого  

вони отримані; 

- використання відходів в інших виробничих процесах, в 

яких з них вилучають корисні компоненти, що залишились 

після першого технологічного процесу; 

- використання відходів як сировини для інших вироб-

ництв з метою одержання товарів або продуктів довго-

тривалого використання. 

Створення принципової моделі екологізованої технології 

виробництва базується на основних принципах існування 

маловідходних виробничих комплексів, крім того, дана модель 

повинна визначати окремі моделі будь-яких виробництв і 

складатись з таких основних елементів, як: джерел сировини і 

допоміжних матеріалів; джерел електричної та теплової 

енергій; основного виробництва з переробки сировини чи 

напівфабрикатів; вловлювання відходів основних виробництв; 

виробництва з переробки (утилізації відходів) основних 

виробництв, що працюють за замкнутими циклами; облад-

нання із вловлювання відходів та знезараження викидів 

енергетичних установок, основних виробництв, виробництв з 

переробки відходів промислових комплексів та інфраструк-

тури; комунікації всередині виробництва та його зв’язків із 

інфраструктурою та іншими виробництвами тощо [3, с.101]. 

Таким чином, створення екологізованих виробництв – це 

цілеспрямована діяльність суспільства, що базується на теоре-

тичних засадах екологізації і враховує технічні, технологічні та 

екологічні аспекти, проте, для її реалізації, необхідна 

відповідна матеріальна база. 

Слід також враховувати і те, що технологія, яка базується 

на застарілих уявленнях про процеси та на малоефективних 

методах ведення цих процесів не може бути екологізованою 

(якщо навіть, в деяких випадках вдається знайти якесь технічне 

рішення чи технологічне рішення, що частково зменшує 

негативний вплив цих процесів на навколишнє середовище, то 
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це буде досягнуто за рахунок матеріальних, фінансових та 

енергетичних витрат, які, в майбутньому, себе не окуплять). 

Тому, першим кроком забезпечення ефективності екологізації 

виробництва повинно бути саме створення принципово нових 

матеріально- й енергетично ощадних технологічних процесів, 

що базуються на досягненнях сучасної науки і техніки. 
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З кожним днем оплата в мережі Інтернет стає все більш і 

більш популярною. З розвитком технічного прогресу люди все 

більше довірять свої фінанси електронним банкам, роблять 

покупки в інтернет-магазинах, оплачують комунальні послуги 

не виходячи з дому. Але з такою популяризацією електронних 

платежів зростає й ризик крадіжок. Адже будь-яка банківська 

чи інша платіжна система є централізованою, тобто вся 
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інформація зберігається на сервері або на групі сервері. В даній 

роботі я хотів би описати вирішення проблеми надійності 

більшості електронних платежів та зберігання інформації. 

Blockchain це децентралізована база даних, яка координує 

домовленість про історію транзакцій, що додаються лише 

через однорангову мережу [1, c.38]. Тобто сам принцип 

децентралізованої бази даних означає що  

Децентралізована база даних - це база даних, де немає 

єдиного централізованого зберігання даних і єдиного органу 

влади чи системного адміністратора. Децентралізовані бази 

даних, як правило, мають декілька зчитувачів та декілька 

засобів запису, наприклад, коли кілька серверів у мережі 

надають дані клієнтам. Також Blockchain є розподіленою 

базою даних, де всі вузли мережі містять інформацію, вони 

рівні та мають рівні права.  

Однією з реалізацій Blockchain є криптовалюти такі 

популярні як Bitcoin, Litecoin, Ethereum та багато інших. Їх 

суть полягає в тому що користувачі можуть надсилати один 

одному кошти за лічені хвилини та бути впевненими в їх 

безпеці. Адже існують безліч майнерів що надають 

обчислювальну здатність своїх машин для забезпечення 

достовірності роботи платіжних систем. 

Blockchain є досить надійним механізмом перевірки усіх 

транзакцій оскільки ця система є децентралізованою.. 

Blockchain можна порівняти з публічною записною книгою, де 

кожний запис має посилання на попередній, таким чином 

підмінити або додати нову транзакцію неможливо, адже для 

того, щоб це зробити потрібно змінити певну транзакцію на 

більш ніж половині вузлів мережі. Аналогічно зловмисникам 

неможливо додати свою особисту транзакцію, по причині того 

що вона буде виявлена як фальшива. 

Дана система використовує хеш-функцію SHA-256, 

розробленою Агенством Національної безпеки США. Хеш 

функцію не можливо розшифрувати зворотно. Саме це робить 

SHA-256 однієї з найкращих для цифрових підписів,  саме її 
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використовуються в мережі Bitcoin [2]. Функція має лавинний 

ефект тобто незначна зміна вхідних параметрів хеш-функції 

кардинально змінює вихідні данні [3].   

Останнім часом все більше і більше компаній роблять 

інвестиції у криптовалюти, адже хто як не технічні гіганти 

найбільше розуміють перспективу розвитку надійних елект-

ронних платежів.  

На мою думку перехід на криптовалюти є невід’ємною 

частиною майбутнього, адже це рішення є надійним та 

швидким і набирає великої популярності останнім часом. 
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исследования ВОЗ в 35 экономически развитых странах среди 

лиц в возрасте 31-44 лет, свыше 75% населения имеют данную 

патологию. Это говорит нам о высоком уровне заболеваемости, а 

также о существенном снижении возраста пациентов, которые 

страдают от данной патологии.  

Цель исследования: Осветить ключевые факторы в 

этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Раскрыть 

значение данных факторов с точки зрения современной 

медицины. 

Материалы и методы: Проводился анализ литературы за 

последние 10 лет. 

Результаты: Воспалительно-деструктивные заболевания 

пародонта являются одной из самых сложных и 

распространённых форм патологии. В большинстве случаев 

именно они являются причиной потери зубов среди взрослого 

населения.  

Заболевания пародонта могут развиваться под воздействием 

общих и местных факторов. Местные факторы: микроорганизмы 

зубного налёта, окклюзионная травма, уменьшение секреции 

слюны, нависающие края пломб, черезмерное употребление 

мягкой пищи, наличие ортодонтических аппаратов и т.д. 

Общие факторы: нарушение режима питания, гиподинамия, 

патологические изменения внутренних органов и систем, 

нарушения водно-солевого баланса. 

Немаловажную роль в патогенезе пародонтита будут играть 

также микроорганизмы зубной бляшки. Имеются данные, что в 

бактериальной бляшке были обнаружены патогенные анаэробные 

организмы: Actinobacillus, Actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Bacteroidas forsythus, Campylobacter rectus, Eikenella 

corrodens, Streptococcus intermedius, Spirochaetes и др. 

Патогенное воздействие организмов будет прежде всего 

обусловлено их ферментативной активностью. Известно, что 

микробные ферменты способны вызывать нарушение проница-

емости эпителиальной мембраны, увеличивать проницаемость 

капилляров и проникать в соеденительную ткань слизистой 
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оболочки десны. Наличие коллагеназы будет обуславливать 

разрушение периодонтальной связки, а также костной ткани 

альвеолярного отростка. Бактериальная гиалуронидаза, в свою 

очередь, будет ответственна за деструкцию эпителия и 

увеличение количества мигрирующих лейкоцитов. Вместе с этим, 

протеолитические ферменты зубной бляшки будут катали-

зировать образование кининов. Кинины, в свою очередь, будут 

участвовать в образовании основных симптомов гингивита: 

развитии отёка, повышении проницаемости сосудов, гиперемии и 

кровоточивости дёсен. 

Немаловажную роль в этиологии и патогенезе заболеваний 

пародонта будет играть травматическая перегрузка. Перегрузка 

будет способствовать развитию воспалительных и дистро-

фических процессов. Помимо этого, травматическая перегрузка 

будет сопровождаться изменениями гідростатического давления 

крови в сосудах. Следствием этого могут стать: лимфостаз, 

гемостаз, нарушение проницаемости гистогематических 

барьеров, эмболия, агрегация эритроцитов. Все эти процессы в 

конченом счёте будут отражены на структуре тканей пародонта.  

В противоположность травматической перегрузке следует 

отнести гипофункцию. Функциональная недостаточность – одно 

из следствий современного развития технологий. В данном 

случае, атрофические процессы развиваются из-за приёма 

тщательно обработанной мягкой пищи, что лишает периодонт 

полноценной нагрузки и способствует образованию зубных 

отложений. А отложения, как было описано выше, являются 

одной из причин воспалений пародонта.  

Выводы: Детальному освещению подверглись ключевые 

факторы в этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Было 

подробно раскрыто значение данных факторов с точки зрения 

современной медицины. 
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У статті проаналізовані особливості відображення грошових 

коштів і їх еквівалентів в фінансовій звітності підприємства, 

зокрема в Звіті про рух грошових коштів. Зроблений акцент на 

проблемних моментах відображення статей, у яких знаходиться 

інформація про грошові кошти, в фінансовій звітності. Розгля-

нуті шляхи подолання розглянутих проблемних моментів. 

Ключові слова: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, 

Звіт про рух грошових коштів, фінансова звітність підпри-

ємства 

Постановка проблеми. Обґрунтована система управління 

грошовими коштами і потоками на підприємствах  виступає 

базисом для уникнення фінансових проблем, що включає в себе 

робочу систему обліку, ретроспективний аналіз й фінансове 

планування надходження та використання грошових коштів. 

Разом із тим, фінансова звітність є тією базою, яку використо-

вують керівники і менеджери при прийнятті рішень, пов’язаних 

із фінансовими потоками на підприємстві. Виявлення і аналіз 

особливостей відображення грошових коштів і їх еквівалентів в 

фінансовій звітності дозволить вдосконалити методику її скла-

дання для ухвалення у майбутньому виважених управлінських 

рішень. 

Невирішені частини загальної проблеми, яким присвя-

чується стаття. Інформаційною базою управління грошовими 

коштами і потоками на підприємствах є дані обліку і фінансової 

звітності про рух грошових коштів. Сьогодні національна  
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система обліку і звітності наблизилась до міжнародної, але 

лишаються проблеми, що пов’язані із переходом в нові 

економічні умови. Це відноситься і до обліку грошових коштів і 

їх еквівалентів. Не дивлячись на значний перелік нормативних 

документів, що стосуються цього питання, залишаються 

питання стосовно відображення грошових коштів, особливо при 

використанні сучасних форм та видів розрахунків. 

Мета статті – проаналізувати і систематизувати основні 

засади  відображення грошових коштів і їх еквівалентів в 

фінансовій звітності підприємства. 

Результати дослідження. Грошові кошти і їх еквіваленти 

відіграють важливу роль в функціонуванні підприємства. З 

одного боку, вони - невід’ємний елемент його діяльності на 

всіх етапах – від придбання сировини та матеріалів до 

проведення остаточних розрахунків з покупцями готової 

продукції, з іншого боку – вони багато в чому визначають 

поточний і майбутній фінансовий стан підприємства.   

Облік та відображення грошових коштів і їх еквівалентів в 

фінансовій звітності регулює Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 

7 «Звіт про рух грошових коштів». Згідно з даними 

нормативними актами, сума грошових коштів відображається в 

активі Балансу в складі оборотних коштів, розшифровується в 

Примітках до фінансових звітів, а інформація щодо надход-

ження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду 

наводиться в Звіті про рух грошових коштів за операційною, 

інвестиційною і фінансовою діяльністю. 

Найбільше інформації стосовно наявності та руху грошових 

коштів може надати Звіт про рух грошових коштів, який може 

бути складений одним з наступних методів: прямим або непря-

мим. При заповненні Звіту про рух грошових коштів використо-

вують інформацію із Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Приміток до 

фінансових звітів, шахової й оборотно-сальдової відомостей і 
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аналітичні дані за грошовими рахунками бухгалтерського обліку. 

Із Звіту про рух грошових коштів можна одержати 

інформацію, що буде в майбутньому використана менеджерами 

стосовно наявності коштів для виплати дивідендів, погашення 

заборгованості, придбання основних засобів, запасів тощо, 

погашення кредиторської заборгованості та інших напрямків 

надходження й вибуття коштів. Отже, із даних Балансу та 

Приміток до фінансових звітів може бути отримана інформація 

про суму грошових коштів на певну звітну дату, тоді як з Звіту 

про рух грошових коштів подана інформація про зміни у обсягах 

коштів між датами Балансу. При плануванні та прогнозуванні 

важливою є інформація стосовно головних джерел надходжень та 

виплат грошових коштів у розрізі видів діяльності. 

Звіт про рух грошових коштів структурно заснований на 

поділі потоків на операційні, інвестиційні та фінансові.  

Операційною вважають основну діяльність підприємства, 

що пов’язана з виготовленням і реалізацією продукції (робіт та 

послуг), забезпечує основну частину доходів та являється 

головною у діяльності підприємства. Базою операційної 

діяльності для більшої частини підприємств є виробничо-

комерційна або торгівельна діяльність. Прикладом надходжень 

від операційної діяльності є грошові надходження від покупців 

та замовників, повернення авансів й податків тощо, а виплат – 

грошові платежі постачальникам, оплата праці  працівників, 

сплата податків і зборів тощо. 

Інвестиційна діяльність включає в себе операції із купівлі і 

продажу довгострокових активів і інших інвестицій, які не є 

еквівалентами грошових коштів. До надходжень від інвести-

ційної діяльності можна також віднести реалізацію довгостро-

кових активів або фінансових інвестицій тощо, до витрат – 

купівлю довгострокових активів, фінансових інвестицій, 

надання позик тощо. 

Фінансова діяльність є діяльністю, що призводить до змін в 

величині та структурі вкладеного капіталу й позик підприємства. 

До грошових надходжень від такого виду діяльності відносять 



 

97 

реалізацію акцій власної емісії, одержання позичок, надходження 

від реалізації частки в дочірніх підприємствах тощо, до витрат – 

грошові витрати на викуп власних акцій, погашення позик, 

виплату дивідендів  або відсотків тощо. 

Якщо у результаті однієї операції рух грошових коштів 

враховує суми, що належать до різних видів діяльності, то в 

Звіті про рух грошових коштів дані суми наводять окремо в 

складі статей відповідних видів діяльності. Якщо зміни в 

складі грошових коштів являються внутрішніми (наприклад, 

передача грошових коштів філіалу, купівля валюти за гривні, 

передача коштів із банку в касу), то їх в Звіті про рух грошових 

коштів не відображають. Не включаються в дану форму ще й 

негрошові операції, до яких можуть бути віднесені: отримання 

активів у фінансову оренду, бартерні операції, зарахування 

зустрічних вимог, придбання активів через випуск та 

розповсюдження акцій тощо.  

Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної 

групи повинно бути обумовлено видом господарської 

діяльності певного підприємства. Якщо, наприклад, для 

підприємства промисловості фінансові вкладення виступають 

частиною інвестиційної діяльності, то для фінансової установи 

вони є частиною операційної діяльності. 

Законодавством України встановлена можливість запов-

нення Звіту про рух грошових коштів як за прямим, так і за 

непрямим методом. Метод заповнення Звіту про рух грошових 

коштів повинен бути відображений у Наказі про облікову 

політику підприємства.  

При умові застосування прямого методу в Звіті послідовно 

наводять всі статті грошових надходжень і витрат, а різниця 

між ними  є чистий рух грошових коштів за  кожним видом 

діяльності. Даний метод побудовано на застосуванні 

інформації із регістрів обліку стосовно дебетових та 

кредитових оборотів грошових коштів за рахунками 30 

«Готівка»,  31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти» за період 

у кореспонденції із рахунками обліку активів або зобов’язань. 
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Даний метод є більш простим та зрозумілим для бухгалтера, 

містить у собі дані про об’єми реальних грошових потоків від 

певних видів операційної діяльності. 

При виборі непрямого методу в Звіті про рух грошових 

коштів спочатку визначають суму чистого прибутку, що 

коригується із метою отримання обсягу чистої зміни коштів 

без урахування негрошових операцій (до негрошових операцій 

відносять операції, що відбуваються без безпосередньої участі 

грошових коштів – наприклад бартер, покупка активів за 

рахунок випуску акцій; обмін акцій власної емісії на акції 

інших підприємств; списання дебіторської чи кредиторської 

заборгованості). Об’єм чистого прибутку коригується на зміну 

залишків за рахунками операційних активів та зобов’язань 

згідно з даними Балансу; зростання активів або зниження 

зобов’язань свідчать про вибуття грошових коштів, а змен-

шення активів чи збільшення зобов’язань – про надходження 

грошових коштів. Зазначений метод частіше використовується 

зарубіжними компаніями, оскільки показує взаємозв'язок між 

отриманим чистим прибутком з змінами у активах та 

зобов’язаннях підприємства. 

Можна сказати, що Звіт про рух грошових коштів 

незалежно від методу заповнення включає чотири елемента: 

рух грошових коштів у результаті операційної діяльності; рух 

грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності; рух 

грошових коштів в результаті фінансової діяльності і залишок 

грошових коштів на початок і кінець періоду. 

Основне рівняння Звіту про рух грошових коштів є 

наступним: чистий грошовий потік включає в себе суму 

грошових потоків від операційної, інвестиційної і фінансової 

діяльності, відкоригований на зміну валютних курсів. 

При цьому базове рівняння грошового потоку форму-

люється наступним чином: чистий грошовий потік - це різниця 

між грошовими притоками та грошовими відтоками. 

Кожен з різновидів Звіту про рух грошових коштів включає 

стаціонарні статті (ті, що відображаються підприємством 
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постійно, крім випадків, коли ця інформація відсутня в поточному 

та попередньому періоді), так й додаткові статті. Додаткові статті 

включаються в Звіт у випадку, якщо інформація в них суттєва та 

може бути визначена достовірно. 

Можна відокремити такі проблемні аспекти формування 

фінансової звітності у частині відображення в ній грошових 

коштів і їх еквівалентів: 

- два різновиди методів заповнення Звіту про рух грошових 

коштів створюють такі труднощі: недостатність повної інфор-

мації стосовно взаємозв’язку чистого прибутку з змінами активів 

та зобов’язань  (за використання прямого методу) і недостатність 

у Звіті інформації стосовно грошових потоків від операційної 

діяльності (при використанні непрямого методу); 

- немає окремого стандарту, яким би регулювалось 

ведення обліку грошових коштів. Запровадження такого 

стандарту вирішить проблемні нюанси відображення грошових 

коштів і їх еквівалентів в фінансовій звітності; 

 - недостатній обсяг аналітичних даних для планування та 

прогнозування, необхідність розшифровки певних статей з 

допомогою даних аналітичного обліку; 

- орієнтованість Плану рахунків бухгалтерського обліку 

підприємств і організацій на заповнення Балансу і Звіту про 

фінансові результати без урахування потреб заповнення Звіту 

про рух грошових коштів, що потребує відкриття додаткових 

аналітичних рахунків та відображення їх в Наказі про облікову 

політику. 

Висновки. Під час заповнення фінансових звітів 

підприємства бухгалтер має усвідомлювати, наскільки 

важливою є повнота відображення даних про грошові кошти для 

ухвалення управлінських рішень при прогнозуванні і 

плануванні. Тому, на нашу думку, для надання користувачам 

повної інформації про зміни грошових коштів, необхідно 

складати Звіт про рух грошових коштів як за прямим, так й за 

непрямим методом одночасно. Це дасть можливість сприймати 

рух грошових коштів в розрізі як основних статей надходжень і 
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виплат так й аналізувати причини відхилень чистого грошового 

потоку від чистого прибутку. Крім того, вдосконалення вимагає 

нормативно – правове регулювання обліку і складання звітності 

щодо грошових коштів та їх еквівалентів. 
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Вступ. На сучасному етапі переходу до якісно нового типу 

соціального устрою – інформаційного суспільства – відбувається 

глибока трансформація функціонування глобальної економіки. 
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Особливо відчутно ці зміни проявляються на тлі експонент-

ціального посилення впливу глобалізаційних тенденцій, 

діджиталізації, суспільних перетворень, роботизації/автоматизації 

та соціальних зрушень, що актуалізує вагомість питання розробки 

результативних міжнародних стратегій країн-лідерів, країн з 

перехідною економікою та країн, що розвиваються щодо 

глобальної проблеми старіння населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Матеріали 

здійсненого дослідження дозволяють стверджувати, що 

демографічному процесу старіння населення в рамках розробки 

глобальних стратегій щодо елімінації його негативного впливу 

було присвячено ряд фундаментальних досліджень закордонних 

та вітчизняних вчених. З-поміж наукових робіт слід виокремити 

праці таких вчених: Карліс Балодіс, Е. Валковіч, Пер Вільгельм 

Варгентін, Й. М. Гольдштейн, В. І. Гребенщиков, Йоганн Петер 

Зюсмільх,  О. Г. Ісупова, Р. Р. Кучинський, О. Б. Синельников, 

А. Сови, Я. С. Улицький, Л. П. Шахотько. 

Огляд наукової літератури з тематики дослідження дає змогу 

зауважити, що окремі аспекти теми були предметом аналізу 

багатьох вчених і більшою мірою відображені у їхніх працях. 

Проте, стрімкі зміни, які охоплюють усі сфери життєдіяльності 

суспільства, зумовлюють необхідність проведення систематич-

ного, комплексного дослідження сучасних дієвих міжнародних 

стратегій країн з різним рівнем розвитку щодо масштабного 

старіння населення в усьому світі, які не є розкритими у повній 

мірі й у наявних працях висвітлені фрагментарно.  

Мета роботи полягає у розробці теоретико-методичного 

обґрунтування та практичних рекомендацій щодо глобальної 

проблеми старіння населення для країн-лідерів, країн з 

перехідною економікою та країн, що розвиваються. 

Виклад основного матеріалу. Зростання числа літніх 

людей в загальній чисельності населення залишається однією з 

найважливіших демографічних та економічних проблем 

сучасного суспільства. Вчені американського центру перепису 

населення прийшли до висновку, що темп зростання населення 
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Землі значно сповільнився. Виходячи із тенденції, до 2050 р. на 

Землі буде жити не 11 млрд., як вважалося раніше, а лише 9 

млрд [4]. Причому демографи вважають, що і такий прогноз 

може бути занадто оптимістичним, а в реальності ця цифра 

може виявитися ще нижче. До того ж, зниження темпів 

зростання населення Землі буде супроводжуватися його 

старінням. Радикально ця проблема торкнеться розвинених 

країн Європи. Наприклад, у Франції при існуючому рівні 

пенсійних виплат ця стаття бюджету складе 60% ВВП [3]. 

Єдиним місцем з оптимістичною демографією на земній кулі 

залишиться Індія. Спроби знизити народжуваність в Індії не 

призвели до жодного результату, тому вже в найближчі роки 

вона обжене Китай і до 2050 р. чисельність її жителів 

перевищить 1,5 млн. людей [4]. Ряд індійських політологів 

вважає, що такий стан речей для Індії скоріше перевага, ніж 

недолік у конкурентній боротьбі двох «великих сусідів», 

оскільки вже в найближчі роки Китай, як і розвинені країни 

світу, торкнеться проблема старіння населення.  

За даними ООН, в 1950 році кількість людей похилого віку 

у світі не перевищувала 130 мільйонів. До 2015 року зросла в 

4,6 рази – до 600 мільйонів. У 2050 очікується 1,6 млрд, до 

2100 - 2,5 мільярда людей похилого віку. У 100 разів більше 

повинно стати тих, хто старше 80 років: з 10 млн в 1950 до 910 

млн в 2100 році. Частка першої групи сьогодні становить 10%, 

другої – 2%. До 2100 року показники збільшаться відповідно 

втричі і вчетверо [3]. Демографічний прогноз до 2050 року за 

віковими групами представлений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Розподіл населення за віковими групами 1990-2050 рр., % 
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Проблема старіння населення гостріше проявляється в 

розвинених країнах, оскільки дитяча смертність тут нижче, але 

виховання дітей коштує дорожче. До того ж, у світі 

зберігається нерівність програм соціального забезпечення 

старших вікових груп і доступу до них. Саме тому за 

масштабами явища значно попереду індустріальні та 

постіндустріальні країни: питома вага літніх громадян 17,6%, в 

країнах, що розвиваються – 6,4% [2]. Розподіл населення світу 

у віці старше 60 за групами країн наведений на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Розподіл населення світу у віці  

60 років і старше за країнами 

 

Розвинені країни в цілому знаходяться на третьому етапі 

демографічного переходу, і їх населення, як показує його 

вікова структура, значно старше, ніж населення країн, що 

розвиваються. Результати досліджень представлені у табл. 1. 

У країнах з перехідною економікою населення, як правило, 

молодше, ніж в розвинених країнах, але все ж значно 

старше, ніж населення країн, що розвиваються, які 

знаходяться на другому етапі демографічного переходу [5]. 
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Незважаючи на це, більшість літніх людей у світі живуть в 

країнах, що розвиваються, і до 2050 року на частку країн 

припадатиме 79% людей (або майже 1,6 млрд. осіб), які 

належать населення у віці 60 років і старше [3]. 

 

Таблиця 1 

Кількість населення у віці старше 65 років за регіоном,  

2019 та 2050 рр. 

Регіон світу 

Кількість 

населення 

 старше 65 років 

у 2019 році  

(млн. осіб) 

Кількість 

населення 

 старше 65 

років у 2050 

році 

 (млн. осіб) 

Відсоток 

різниці  

між 2019 

та 2050 

Світ 702,9 1548,9 120 

Африка на південь від 

Сахари 
31,9 101,4 218 

Північна та Західна 

Африка 
29,4 95,8 226 

Центральна та Південна 

Азія 
119 328,1 176 

Східна та Південно-

східна Азія 
260,6 572,5 120 

Латинська Америка та 

Кариби 
56,4 144,6 156 

Австралія та Нова 

Зеландія 
4,8 8,8 84 

Океанія 0,5 1,5 190 

Європа та Північна 

Америка 
200,4 296,2 48 

Джерело: сформовано за даними Департаменту з економічних і 

соціальних питань ООН [3] 

 

У 2018 за даними ООН, вперше в світовій історії 

кількість людей похилого віку на Землі перевищує кількість 

дітей. Згідно з прогнозами, число людей у віці 80 років і 

старше збільшиться втричі: з 143 млн. в 2019 році до 426 млн. 

у 2050 [3]. Графічно вищенаведені дані представлені на рис. 2 

та 3 [1]. 
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Рис. 2. Розподіл населення у віці 65 років і старше за регіоном,  

2019 р., % 

 
Рис. 3. Розподіл населення у віці 65 років і старше за регіоном,  

2050 р., % 

 

Варто акцентувати увагу на міжнародних стратегіях розви-

нених країн, країн, що розвиваються та з перехідною економікою 

у зв'язку зі старінням населення, які наведені у табл. 3. 
 

Таблиця 3 

Міжнародні стратегії розвинених країн; країн, що розвиваються та 

краї з перехідною економікою у зв'язку зі старінням населення 
Стратегії 

розвинених країн 

Стратегії країн з 

перехідною 

економікою 

Стратегії країн, що 

розвиваються 

▪ Збільшення рівня 

участі на ринку праці 

людей старше 65 

років. 

▪ Підвищення 

пенсійного віку до 

▪ Покращення 

пенсійного 

забезпечення 

громадян.  

▪ Покращення умов 

праці. 

▪ Розподіл часу і 

завдань між різними 

родами діяльності 

кожного індивідуума 

для того, щоб 

дозволити здійснювати 

5

4

17

37
81

0,1

29

2019
Африка на південь від 
Сахари
Північна та Західна Африка

Центральна та Південна 
Азія
Східна та Південно-східна 
Азія
Латинська Америка та 
Кариби
Австралія та Нова Зеландія

Океанія

7
6

21

37

9
1

0,1 19

2050 Африка на південь від Сахари

Північна та Західна Африка

Центральна та Південна Азія

Східна та Південно-східна 
Азія
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67-70 років 

▪ Підвищення ролі 

приватного сектора в 

наданні пенсій і 

медичного 

обслуговування.  

▪ Підвищення 

податку на оплату 

пенсійних витрат. 

▪ Імміграція – 

заохочення молодих 

мігрантів 

працездатного віку. 

Наприклад, 

Великобританія 

залучила багато 

молодих робітників зі 

Східної Європи.  

▪ Якісне медичне 

обслуговування і 

належний догляд. 

▪ Покращення системи 

охорони здоров'я в 

цілому. 

▪ Фінансове 

заохочення 

народжуваності. 

▪ Державна допомога 

у вигляді пільг, 

знижених відсоткових 

ставок на кредити для 

молодих сімей для 

купівлі житла. 

▪ Створення державою 

екологічних, 

соціальних, 

політичних і 

економічних умов 

стабільності для 

підтримки здорового 

життя. 

кілька видів діяльності 

по мірі дорослішання, 

змін у сімейному 

житті, технічною та 

економічною 

еволюцією. 

▪ Професійна 

медицина і 

безперервна освіта. 

▪ Підтримання 

економічної та 

соціальної стабільності 

в країні. 

▪ Відповідна 

координація трудового 

графіка і умов роботи.  

▪ Поліпшення 

пенсійного 

забезпечення 

громадян. 

▪ Якісне медичне 

обслуговування. 

Джерело: сформовано автором 

 

Висновок. З посиленням дії принципу квазістабільності 

глобальної ринкової кон'юнктури в сучасних умовах зближення 

та відкритості ринків, глобалізації, конкуренції та турбулентного 

зовнішнього середовища основним критерієм успішного 

функціонування суб’єктів міжнародних відносин – країн, стають 

соціальні та демографічні показники, які виступають одними з 

найвагоміших складових глобального розвитку що, у свою 

чергу, обґрунтовує значущість розробки та впровадження 

міжнародних стратегій країн в залежності від класифікації за 

їхнім економічним розвитком щодо однієї з наймасштабніших 

проблем сьогодення – масова старіння населення. 

За прогнозами, у світі буде більше людей, які доживають 

до 80 і 90 років, ніж будь-коли раніше. Так, число людей у 

віці 80 років і старше до 2050 рр. зросте майже в 4 рази до 395 

млн. чоловік. Проте, стратегії країн, що розвиваються, з 

перехідною економікою та розвинутих країн суттєво 



 

107 

відрізняються, слід враховувати соціально-економічні 

показники кожної країни. 
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УДК  34  Юридичні науки 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ 
 

Гармаш С.С., 

 Курсант факультету підготовки фахівців  

для підрозділів стратегічних розслідувань 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Адміністративне затримання - це процедура, яка передбачає 

затримання без пред'явлення звинувачень і проведення судового 

розгляду. При цьому вони не висуваються  в кримінальному 

злочині і не планується  суд щодо затриманого. 

Адміністративний арешт не слід плутати з превентивним. 
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Превентивне затримання не вимагає наявності доцільних підозр, 

передбачених нормами кримінального права. Його не можна 

плутати з попередніми висновками (хоча в деяких юрисдикціях 

ці терміни взаємозамінні). Слід зазначити, що превентивне 

затримання може бути санкціоновано в адміністративному 

порядку, а затримання може мати превентивні цілі. Адміністра-

тивний арешт застосовується до того, який орган може 

санкціонувати затримання, тоді як превентивний захід 

пов'язаний з досягненням певної мети[1;с.89]. 

У 2006 році все більше число країн розглядає питання про 

реалізацію положень, узаконюють превентивне затримання, 

сподіваючись, що воно стане ефективним заходом проти 

тероризму, і вважаючи звичайні гарантії правового захисту 

занадто суворими для успішного судового переслідування.  

У Великобританії в рамках проекту закону «Про тероризм» 

пропонувалося продовжити максимальний термін утримання під 

вартою в поліції без пред'явлення звинувачень і передачі справи 

в суд з чотирнадцяти днів до трьох місяців. Унаслідок 

заперечень цей термін скоротили до двадцяти восьми днів в 

остаточній редакції законопроекта. Як адміністративне, так і 

превентивне затримання, нерідко здійснюються «без права 

повідомлення з зовнішнім світом». При цьому часто відсутні 

гарантії захисту, які є невід'ємною частиною системи 

кримінального судочинства. У доповіді «Rights at risk», 

опублікованому в 2002 році, Amnesty International узагальнює 

схожі риси багатьох систем адміністративного затримання: 

«Рішення про те, що особа є "підозрювана в тероризмі" і вимагає 

взяття під варту, часто приймається в порядку таємницею 

процедури представником виконавчої влади[2]. При цьому 

обвинуваченому, найімовірніше, невідомо про те, що процес має 

місце, і він не може себе захистити. 

Докази проти нього, швидше за все, включають матеріали, 

неприпустимі до розгляду в рамках кримінального процесу 

(наприклад, свідоцтва, засновані на чутках, а не свідчення 

безпосереднього очевидця, який що / або чув або бачив), а 
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рішення грунтується на більш низьких вимогах до подання 

доказів. Незважаючи на те, що обвинуваченому дозволяється 

оскаржити рішення в судових органах, до процесу нерідко 

залучаються секретні докази і анонімні свідки, що позбавляє 

осіб, яким пред'явлені вкрай серйозні звинувачення, що 

тягнуть за собою не менш серйозні наслідки, права на 

ефективний захист». Як приклад, можна привести Ізраїль і 

Окуповані території: Amnesty International неодноразово 

заявляла про свою переконаність в тому, що практика 

адміністративних затримань є порушенням основних прав 

людини і нерідко застосовується з метою обходу вимог до 

справедливості судових процедур. Крім того, організація 

заперечує проти адміністративного затримання нелегальних 

мігрантів та інших осіб, які не вчиняли кримінального злочину. 

Адміністративне затримання відповідає принципам прав 

людини лише в тому випадку, коли здійснюється «на таких 

підставах і відповідно з такими процедурами, які встановлені 

законом», в свою чергу, відповідає міжнародним нормам в 

області прав людини. Два найважливіших критерії, за якими 

оцінюється законність затримання, - правомірність підстав 

подібного арешту і його тривалість[3:с.432]. 

 Тому, комітет з прав людини опублікував зауваження 

загального порядку про законність превентивного затримання 

в 1982 році: «Якщо застосовується так зване попереднє 

ув'язнення, що диктується міркуваннями громадської безпеки, 

то воно повинно регулюватися цими ж самими положеннями, 

тобто не повинно бути довільним і має здійснюватися на таких 

підставах, відповідно до таких процедур, які встановлені 

законом; заарештованому повинні повідомлятися причини 

арешту; суд повинен виносити постанову про законність 

затримання, а в разі незаконного арешту чи тримання під 

вартою має бути виплачена відповідна компенсація. І, якщо, 

крім цього в таких випадках певній особі пред'являються 

звинувачення в скоєнні кримінального злочину, то їй повинен  
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надаватися також повний захист, що передбачається в статті 9 

(2) і (3), а також в статті 14». 
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УДК 811   Філологічні науки  
 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ У АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 
 

Гедерим М. О., 

         студентка факультету лінгвістики 

      Національного Технічного Університету України  

   «Київський Політехнічний Університет  

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ,Україна 

Стійка увага вчених до проблеми еліпсису свідчить як про 

життєвість самого явища, так і про його певної складності, 

багатовимірності, породжує неоднозначні тлумачення. Проблема 

еліптичних конструкцій давно входить в коло найскладніших і 

спірних питань вітчизняної і зарубіжної лінгвістики. Незважаючи 

на те, що еліптичним реченням присвячена достатня кількість 

робіт, в даний час проблему еліпсису можна віднести до 
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недостатньо вивчених, а перспективи дослідження даного 

питання – до широких і затребуваних. 

Дослідженням еліпсису та еліптичних структур, їх 

лексико-граматичних особливостей присвячені праці таких 

лінгвістів А. Р. Айрапетова, О. И. Реунова, Шарль Баллі, 

Шалом Лаппін, Лотус  Голдберг. Проаналізувавши тенденції 

розвитку такого мовного явища, як еліпсис, можна зробити 

висновок, що необхідність економії мовних засобів – одна з 

головних причин виникнення еліптичних речень. 

Чому вивчення засобів економії мови стало актуальним 

лише порівняно недавно? Необхідність передавати більшу 

кількість інформації, збільшувати інформаційну ємність 

висловлювання, обумовлена розвитком технічного прогресу, 

кількістю і якістю не тільки усного, але і письмового 

спілкування між людьми. Скорочення висловлювання 

допомагає збільшити його інформаційну ємність, а велика 

різноманітність засобів економії в різних стилістичних групах - 

передати емоційні і стилістично-смислові відтінки [3; c. 145]. 

Еліптичні конструкції є характерною граматичною 

особливістю англомовних науково-технічних матеріалів, поряд 

з іменниковими структурами, пасивними конструкціями 

простого теперішнього часу, опущенням артиклю, вживанням 

певних сталих виразів і фразових дієслів. 

Вживання еліпсису як засіб мовної економії у науково-

технічних текстах особливе доречно адже характерними 

особливостями науково-технічного стилю є його 

інформативність (змістовність), логічність (сувора 

послідовність, чіткий зв'язок між основною ідеєю і деталями), 

точність і об'єктивність, і випливають з цих особливостей 

ясність і зрозумілість [2; c. 145].  

Термін «еліпсис» першим почав вживати швейцарський 

мовознавець Шарль Баллі, взявши за основу визначення 

семантичний критерій, який сприяє розумінню змісту без 

присутності мовленнєвого факту. Відповідно до різного 

співвідношення формальних і семантичних ознак неповних 
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речень еліптичні структури є формально неповними, а в 

семантичному плані – інформативно достатніми [1; c. 265]. 

Серед еліптичних конструкцій англомовних науково-

технічних текстів часто зустрічаються допустові підрядні 

речення, які вводяться  сполучниками (however і whatever), але 

в яких немає підмета (іноді присудка). 

That teeth of any particular diametral pitch are of the 

same size, and have the same width on the pitch line, whatever 

the diameter of the gear. 

Еліптичні конструкції типу if any, if anything мають 

експресивно-підсилювальне значення. 

Very little, if anything, could be advanced in the defense of his 

policy. 

 If anything, the evidence seems to point a mild sort of stable 

convergence.  

Еліптичні підрядні конструкції моделей «Whatever+Noun 

Phrase», «No matter how+Adjective» та «However+Adjective» 

використовуються для стилістичного забарвлення: 

Whenever a force, no matter how small, acts on a body, it 

produces a stress 

However negligible our progress with the special case of an 

analysis, we can oppose to the extreme vagueness of the 

requirement. 

Крім цього виділяються еліптичні конструкції з пасивним 

дієприкметником та сполучниками when або if: 

 It is very difficult, if not altogether impossible, to weld it, 

though it can be softened or annealed, after hardening. 

Приклад еліптичної конструкції з пасивним 

дієприкметником: часте використання для компресії. 

 When explored, this species turned out to have numerous 

representatives. 
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Гой Б.В., 

студентка філологічного факультету 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м.Вінниця, Україна 

Проблематика, пов’язана з вивченням дискурсу загалом та 

політичного дискурсу зокрема, все частіше висвітлюється в 

публікаціях сучасної гуманітаристики. Серед вітчизняних та 

зарубіжних дослідників питання дискурсу розробляють О. Ба-

ранов, Ф. Бацевич, І. Вільчинська, О. Селіванова, Г. Почепцов, 

Н. Арутюнова, О. Кубрякова, В. Дем’янков, О. Михальова, 

Ю. Сорокін, О. Шейгал, Т. ван Дейк, М. Фуко, Ю. Габермас, 

Ж. Лаккан, Ж. Дерріда та ін. На сьогодні і в українській 

лінгвістиці спостерігається збільшення кількості досліджень, у 

яких пропонується аналіз та концептуалізація цього поняття. 

Тут можемо назвати студії таких науковців, як  М. Гулей, Л. 

Єфімов, О. Зарецький, В. Лук’янець, Л. Озадовська, Н. 

Шевчук, Р. Попов ін. Однак теоретичні засади політичного 

дискурсу першими сформували представники кембріджської та 

оксфордської філософських шкіл у 50-ті рр. ХХ ст., які 
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проаналізували лінгвістичний контекст суспільної думки. 

Актуальність роботи в першу чергу визначається 

відсутністю в українській гуманітаристиці поглиблених 

досліджень політичного дискурсу. Крім того, увага до вивчення 

політичного дискурсу пов’язана з інтенсифікацією політичного 

життя, загостренням у країні політичної боротьби, що, у свою 

чергу, є причиною постійних змін у лексичному, фразеоло-

гічному, синтаксичному, стилістичному ладі української мови. 

Мета статті полягає в аналізі основних напрямів сучасних 

досліджень феномена політичного дискурсу та у визначенні 

ролі комунікативної стратегії в політичному дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що в 

сучасній науці немає на сьогодні однозначної дефініції поняття 

дискурсу. Термін бере свій початок від латинського слова 

«dіscursus», що дослівно в перекладі означає «біг у різних 

напрямках». З часом значення слова розширюється. З англійсь-

кої мови «dіscourse» перекладається як «мова, міркування, 

розмова, бесіда», у середньовічній латині воно означає  

«пояснення, доказ, аргумент у суперечці, логічне міркування». 

Словник німецької мови, авторами якого є Якоб і Вільгельм 

Грімми (1860 р.), трактує дискурс у двох значеннях: 1) діалог, 

бесіда; 2) мова, лекція. 

У мовознавстві слово «дискурс» має неоднозначну 

інтерпретацію. Загалом, вчені розглядають дискурс як складне 

комунікативне явище, що становить не тільки текст, але й 

екстралінгвальні чинники, що охоплюють знання про світ, 

думки, установки, мету (цілі) адресата. Погоджуємося з тим, 

що таке розуміння дискурсу обов’язково включає в себе 

«складну систему ієрархії знань» та виступає одночасно як 

соціальний, ідеологічний та лінгвістичний феномен, що являє 

собою мовленнєву дію як частину соціальних стосунків і 

процесів [7, 132].   

 Заслуговує на увагу визначення поняття «дискурс», 

запропоноване Т. ван Дейком. А саме, науковець підкреслює, 

що дискурс, в широкому значенні цього слова, є складною 
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єдністю мовної форми, значення та дії, яка могла б бути 

найкраще охарактеризована за допомогою поняття комуніка-

тивної події чи комунікативного акту. Автор наголошує, що 

дискурс не обмежується рамками тексту або самого діалогу. 

Оскільки аналіз розмови з особливою очевидністю підтверджує 

це: той, хто говорить, і той, хто слухає, їх особистісні та 

соціальні характеристики, інші аспекти соціальної ситуації,  

безсумнівно, належать до цієї події [2, 121].   

Дослідники дискурсу акцентують на тому, що це поняття 

не є новим,  але воно інтенсивно проникло і закріпилося в 

науках, які, на перший погляд, досить далекі від філологічного 

напряму, зокрема і в політичній науці. 

Отже, на сьогодні єдиного визначення політичного 

дискурсу не існує (як і визначення дискурсу загалом). Проте 

пристаємо до думки Н. Арутюнової, що дискурс – це складна 

комунікативна подія, процес якої не відбувається поза 

соціально-культурним і політичним контекстом. Це «мова, 

занурена у життя».  

Так, російський дослідник А. Чудінов пропонує до 

політичного дискурсу включати всі наявні у свідомості оратора 

та слухача компоненти, здатні впливати на творення і 

сприйняття мови: інші тексти, зміст яких буде враховано 

автором і адресатом певного тексту; політичні погляди автора і 

його завдання у створенні тексту; політичну ситуацію, в якій 

створюється і «живе» конкретний текст; репутацію видання, в 

якому він публікується. Автор наголошує, що на створення 

тексту та на адреса впливають мовні, культурні, соціально-

економічні, політичні, національні та інші чинники, оскільки 

текст – це поняття власне лінгвістичне, а дискурс – лінгво-

соціальне, яке повинне досліджуватися лінгвокультурологією, 

соціолінгвістикою, політичною лінгвістикою [9, 52]. 

Як відомо, спілкування й взаємодія політиків і виборців 

можуть бути формальними і неформальними, проходити як у 

формі приватної бесіди, так і публічного виступу. Але в 

кожному разі мова політиків повинна бути дуже 
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переконливою. Адже суть політики зводиться до бесіди, 

розмови, до необхідності переконати опонента свідомо або 

підсвідомо інтерпретувати, оцінювати й діяти. 

Такі особливості спілкування прийнято називати 

прагматичними. Прагматичні аспекти мають зв’язок із впливом 

суб’єктів один на одного за допомогою мовних засобів.  Саме 

учасники спілкування і стосунки, які між ними складаються, 

визначають прагматичні аспекти спілкування. 

В межах комунікативно-прагматичного підходу прагматична 

інтенція тексту становить головну частину політичного дискурсу. 

Лінгвістики наголошують, що прагматична інтенція – це 

матеріалізований в тексті конкретний намір адресанта здійснити 

відповідний вплив на адресата.  

Прагматику тексту складає прагматичний зміст тексту, 

який формується за допомогою прагматичної інтенції, 

забезпечує її розвиток, обомовлюючи її певну спрямованість, і 

доводить її адресату. У прагматичній складовій тексту 

розрізняють: прагматичну інтенцію (мета висловлення); 

перлокутивний вплив і ефект (реалізована інтенція адресанта, 

результат його отримання адресатом); прагматичний зміст 

(пресупозиційний фонд). Вказані характеристики дослідження 

прагматичних особливостей лексичних одиниць діють в 

комунікативно-прагматичній ситуації, що підпорядкована 

позалінгвальним передумовам спілкування. 

До прикладу, комунікативна інтенція інформування 

реалізується в таких висловлюваннях відомих політиків: 

Головна річ, яку я хочу зробити, – це сказати, наскільки мене 

надихає молодь, присутня тут. (Б.Обама); Скажу вам 

відверто, чи могли ми тоді уявити, що його «жити по-

новому», стане нашим виживати (В. Зеленський). 

Комунікативну інтенцію запиту репрезентовано у таких 

прикладах: Як так вийшло, що Україна майже найбідніша 

країна за найбагатшого президента за всю історію? (В. 

Зеленський); А чому президент і головнокомандувач може собі 

дозволити це?(П. Порошенко). Прикладами комунікативної 
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інтенції спонукання можуть слугувати такі висловлювання: 

Тож давайте запам'ятаємо в цей день, хто ми такі і як далеко 

завела нас наша путь (Б. Обама); бажальності: Нехай нас 

благословить Господь! (П.Порошенко); достовірності: Є 

плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП (Д. Шмигаль). 

Гіпотетичні  інтенції репрезентовано у висловлюваннях: 

Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для 

когось, можливо, гіршим (Д. Шмигаль); авторизовані: 

Офіційно цей день не має такого статусу, але, на мою думку, 

це насправді державне свято.(В. Зеленський). 

Цікавими є приклади інтенцій соціально-регулятивного 

характеру: Я стою тут перед вами, вдячний за весь той 

розмай у моєму родоводі, усвідомлюючи, що мрії моїх батьків 

живуть зараз у моїх дорогоцінних донечках (Б. Обама); 

контактно-інтерактивних: У мене запитання від народу. Чи 

пам’ятаєте ви таке слово як люстрація? (В. Зеленський). 

Таким чином, комунікативно-прагматичний підхід 

передбачає використання усіх рівнів структури мови 

відповідно до комунікативно-прагматичних інтенцій мовця. 

Так, виняткове поєднання характеристик смислового аспекту є 

особливістю політичного газетного тексту. Прагматичний 

напрям об’єднання експліцитного та імпліцитного параметрів 

тексту обумовлений завданням преси як засобу масової 

інформації. Загальновідомо, що в публіцистиці комунікатор 

прагне передати інформацію, факт об’єктивної реальності, 

тобто репрезентувати будь-яку політичну подію так, щоб це 

підштовхнуло до певного задуму, передбаченого позицією 

комунікатора. Тому відповідно до комунікативно-прагма-

тичного підходу, відмінність між первинним та вторинним 

текстом зводиться до реалізації чіткої стратегії задля 

успішного досягнення очікуваного перлокутивного ефекту.  

У межах політичного дискурсу комунікативно-прагматична 

характеристика обумовлена сукупністю конструктивних 

елементів, серед яких розрізняють: сферу комунікації, типову 

ситуацію комунікації, комунікативну націленість тексту, 
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комунікативну стратегію адресанта та спосіб її реалізації. 

Зокрема М. Макаров дотримується прагматичного підходу 

у вивченні поняття комунікативної стратегії і вказує на 

необхідності здійснення мовного впливу на співрозмовника, 

що допоможе трансформувати поведінку співрозмовника в 

потрібному напрямі. Комунікатор змушений детально 

планувати акт спілкування, спираючись на свою мету і 

завдання, щоб забезпечити успіх повідомлення і здійснення 

власних цілей. Дослідник приділяє велику увагу саме мовним 

засобам, а не цілям комунікативного акту, що дає підстави 

асоціювати його підхід до вивчення комунікативної стратегії з 

комунікативної тактикою, оскільки такі засоби реалізують 

певну мовну стратегію в конкретній ситуації [6,150]. 

Як приклад можна подати висловлювання відомих 

українських політиків: 1) стратегія ідентифікації (наближення 

промовця як політичної фігури до електорату): Перше, що 

стоїть перед нашою державою – це є потреба миру. Ми 

маємо закінчити війну. І війну маємо закінчити, забезпечивши 

відсіч російському агресору (П. Порошенко); Я не політик. Я 

просто людина, проста людина, яка прийшла зламати цю 

систему (В. Зеленський); 2) стратегія «гра на підвищення»( 

притаманне бажання мовця виставити себе у кращому світлі): І 

я хочу наголосити – я вірю, що пан Володимир не хоче здати 

Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути 

Україну назад до Російської імперії (П. Порошенко) та ін. 

На думку дослідниці Л. Морської, однією з найважливіших 

характеристик стратегії в сучасній лінгвістиці є її усвідомлення як 

когнітивного і, водночас, прагматичного явища. Зокрема, 

стратегія визначається як когнітивна програма здійснення 

інтеракції, що пов’язана з операціями над знаннями адресата і 

спрямована на зміну його моделі світу, трансформацію концеп-

туальної свідомості. Когнітивна складова стратегії забезпечується 

взаємною орієнтацією комунікантів на спільні фреймові 

структури. Під час дослідження стратегії як прагматичного явища 

першочерговим є урахування соціально-рольового статусу 
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інтерактантів, мети комунікації, прогнозування потенційної 

реакції адресата [8, 69]. 

Висновки і перспектива подальшого дослідження. Отже, 

хоча поняття дискурсу в сучасній науці інтерпретують 

неоднозначно, вчені встановили його обов’язкову ознаку – це 

складне комунікативне явище, що поєднує соціальний контекст, 

який дає уявлення як про учасників комунікації, так і про процеси 

відтворення та сприйняття повідомлення. У межах комунікатив-

но-прагматичного підходу прагматична інтенція тексту становить 

головну частину політичного дискурсу. Комунікативна ж 

стратегія і тактика у політичному дискурсі передбачає 

обов’язкове здійснення мовного впливу на співрозмовника, що 

допоможе трансформувати його поведінку в потрібному напрямі.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у 

вивченні ролі комунікантів у політичному дискурсі, а також 

особливостей дискурсу окремих політиків, політичних партій, 

об’єднань, у розробленні шляхів реалізації комунікативно-

прагматичної стратегії, оскільки політична боротьба – це 

конкуренція політичних мов і мовних особистостей. 
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Світ ніколи не стоїть на місці. Наука розвивається, та дає 

нам нові варіанти вирішення тих чи інших проблем у різних 

сферах нашого життя. Використання новітніх технологій 

передбачає можливості здійснення того, що ще декілька 

десятків років назад, вважалося нездійсненним.  

Значним проривом за останні роки, можна вважати 

введення в сфері медицини комплексу таких медичних заходів, 

які дають змогу парам, що раніше вважалися бездітними, 

пізнати щастя материнства й батьківства. Застосування таких 

допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ) є 
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великою можливістю для чоловіка і жінки, не дивлячись на 

їхню фізіологічну неможливість мати дітей, стати батьками, 

при цьому своєї рідної дитини, але виношеної іншою жінкою. 

Цей процес дістав назву «сурогатне материнство». Чинне 

законодавство не встановлює єдиного визначення цього 

поняття, однак, проаналізувавши різні джерела, ми можемо 

розкрити його, зокрема, з правової точки зору, як «запліднення 

жінки шляхом імплантації ембріона з використанням 

генетичного матеріалу подружжя з метою виношування і 

народження дитини, яка надалі буде визнана такою, що 

походить від подружжя, як правило, на комерційній основі на 

підставі відповідного договору між подружжям і сурогатною 

матір’ю» [1, с. 151].  

Даний інститут набуває поширення як в Україні так і за 

кордоном. Проте, використання ДРТ по різному сприймається 

оточенням. Незважаючи на те, що це досить велика 

ефективність боротьби з безпліддям, наявна чимала кількість 

супротивників застосування таких методів. Зокрема, згідно з 

морально-етичним аспектом, проти процедури сурогатного 

материнства виступають священнослужителі, оскільки це 

суперечить Біблії. За їхніми словами народження дітей є 

справою духовною і тому люди повинні звертатись із даним 

проханням в першу чергу до Бога [2, с. 75].  

Сьогодні, як на теренах нашої держави так і за її межами, 

постає проблема юридичного закріплення відносин, які 

пов’язані з використанням ДРТ, а саме відносин сурогатного 

материнства. У нас немає єдиного законодавчого акту, який би 

це регулював. Певні положення щодо такого правового явища 

містяться в Цивільному та Сімейному кодексах України, Законі 

України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», Правилах державної реєстрації актів цивільного 

стану України, затверджених Наказом Міністерства юстиції 

України від 18 жовтня 2000 р., Порядку застосування 

допоміжних репродуктивних технологій в Україні, 

затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я від 9 
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вересня 2013 р. Проте, існує чимало прогалин та 

суперечностей, які часто стають причиною конфліктів та 

непорозумінь [3, с. 103].  

В Цивільному кодексі України, згідно з ч. 7 ст. 281 

передбачено право повнолітньої жінки або чоловіка за 

медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних 

програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з 

порядком та умовами, встановленими законодавством [4]. 

Сімейним кодексом України, а саме ч. 2 ст. 123 СКУ, також 

передбачається, що у разі перенесення в організм іншої жінки 

ембріона людини, зачатої подружжям у результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, 

батьками дитини є подружжя [5]. 

Обов’язковою умовою виникнення відносин сурогатного 

материнства є укладення відповідного договору між 

подружжям та сурогатною мамою, який визначає їх права та 

обов’язки. За своєю природою такий договір належить до 

договорів про надання послуг, тому до нього застосовуються 

загальні положення передбачені Главою 63 ЦК України [1, с. 

152]. 

Варто сказати, що реєстрація дитини, яка народжена за 

методом сурогатного материнства, здійснюється в 

установленому чинним законодавством України порядку, за 

наявності довідки про генетичну спорідненість батьків (матері 

чи батька) з плодом, про що зазначено в наказі МОЗ України 

від 09.09.2013 № 787 [6]. 

Розглядаючи правове регулювання сурогатного 

материнства у різних країнах світу можна сказати, що на 

сьогодні ще не існує загального міжнародного документу, який 

регламентував би відносини в даній сфері. Як зазначалося 

вище, існують як прихильники, так і супротивники 

використання допоміжних репродуктивних технологій. Тому 

кожна держава самостійно вирішує, чи застосовувати на своїй 

території такі медичні заходи чи ні. На основі цього ми 

можемо виокремити певні групи країн, в яких передбачається 
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різне правове регулювання відносин сурогатного материнства. 

Україну можна віднести до групи таких країн, в яких 

технологія сурогатного материнства дозволяється та регулюється 

законодавством. Окрім неї, сюди входять також Казахстан, 

Грузія, Вірменія, Польща, Індія, більшість штатів США та деякі 

інші. Наприклад, в Індії безпосередньо в закладі охорони здоров’я 

сторони можуть укласти договір, в якому будуть передбачатися 

всі юридичні та медичні аспекти, вирішені фінансові питання, а 

також закріплюватимуться юридичні права й обов’язки 

сурогатної матері та генетичних батьків. У США сурогатне 

материнство також юридично оформлюється шляхом укладення 

договору, в якому зазначаються умови виношування та 

народження дитини сурогатною матір’ю, установлюються права 

та обов’язки сторін, а також строки таких відносин між ними. 

Договір є оплатним і має бути схвалений судом. 

Наступна група, налічує країни, в яких в силу релігійних, 

морально-етичних переконань сурогатне материнство забороня-

ється: Німеччина, Італія, Франція, Швеція, Японія, деякі штати 

США (Мічіган, Нью-Джерсі, Арізона) тощо. Наприклад, 

Парламент Італії прийняв Закон № 40, щодо «Правил про 

допоміжну медичну репродукцію» в якому чітко встановлює: 

«Будь-яка особа, яка в будь-якій формі здійснить, організує або 

надасть на комерційній основі гамети, ембріони або послуги із 

сурогатного материнства, карається ув’язненням на термін від 

трьох місяців до двох років, і штрафом від 600000 до 1000000 

Євро» . У Німеччині договори про сурогатне материнство 

вважаються неетичними та, відповідно, недійсними. Закон 

Німеччини «Про захист ембріона» та Закон «Про усиновлення» 

передбачають покарання для осіб та лікарів, задіяних в організації 

сурогатного материнства. У Франції сурогатне материнство було 

заборонене рішенням Cour de cassation (найвищого суду Франції) 

ще в 1991 році. Щодо Японії, то сурогатне материнство та 

екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) заборонене нормами 

лікарської етики. 

Ще одну групу складають країни, в яких заборонено саме 
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комерційне сурогатне материнство – це Великобританія, Канада, 

Австралія, Данія, Нідерланди. Наприклад, в Австралії 

спостерігається «вкрай неприємний тиск на близьких друзів та 

родичів щодо виконання ними функцій сурогатних матерів через 

те, що комерційне сурогатне материнство забороняється», однак, 

репродуктивні технології законодавчо все ж таки регулюються 

певними нормативними актами та рекомендаціями Медичної 

дослідницької Ради. У Норвегії не допускається сурогатне 

материнство на своїй території, однак формально дозволено 

користуватися ним за кордоном.  

Також можна виділити країни, у яких методика 

сурогатного материнства дозволена, але не регулюється 

законом, наприклад, Еквадор, Перу, Фінляндія, Колумбія, 

Іспанія, Бельгія, Греція тощо. Зокрема, пари, які бажають 

скористатися послугами сурогатної матері у Греції, змушені 

звертатися до посередників або підшукувати сурогатну матір 

шляхом подання оголошень. При цьому, грецьке законодавство 

забороняє будь-які фінансові розрахунки в цій справі. 

Поряд з усіма іншими виділяються також країни, в яких 

про сурогатне материнство в законодавстві або нормативних 

документах не згадується (Болгарія, Корея, Чехія, Саудівська 

Аравія, Мексика, Чилі), країни, в яких сурогатне материнство 

взагалі не застосовується (Марокко, Йорданія, Малайзія, 

Португалія, Уругвай, Венесуела), або ж країни, в яких 

сурогатне материнство дозволене, але не застосовується 

(Угорщина, Китай (Гонконг)) [7, с. 29-34]. 

Отож, ми бачимо, що інститут сурогатного материнства 

потребує все більшого вивчення та дослідження, як на 

території України, так і на території інших держав. Існує ще 

довгий ряд питань, які потрібно вирішити, аби уникнути 

колізійних моментів та сформувати якісне правове 

регулювання відносин сурогатного материнства.  
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Актуальність. Гіперурикемія — це метаболічне порушення, 

яке виникає при надлишковому утворенні або порушенні 

виведення сечової кислоти, та може бути причиною розвитку 

артеріальної гіпертензії (25-50%), захворювань нирок (60%) та 

серцево-судинних захворювань та є одним з проявів порушення 

обміну пуринових нуклеотидів, зокрема подагри [1]. Факторами 

ризику розвитку подагри та її рецидивів є вживання алкоголю, 

м‘яса, морепродуктів, використання тіазидних та петльових 

діуретиків. Згідно даних останніх наукових досліджень, прояви 

гіперурикемії спостерігається у 5-40% людей, також відмічається 

тенденція до підвищення частоти розвитку коморбідних 

патологій, наприклад, комбінація подагри з артеріальною 

гіпертензією, гіперхолестеринемією та нефролітіазом, що є 

одними з факторами ризику розвитку ураження нирок. Ураження 

нирок виникає у 30-75% хворих на подагру, при цьому 

подагричне ураження нирок є причиною смерті у 30% хворих на 

подагру, але наразі немає єдиного погляду на роль сечової 

кислоти у патогенезі подагричної нефропатії, саме тому ця тема 

наразі є дуже актуальною [1].  

Мета. Визначити основні теоретичні аспекти впливу 

гіперурикемії на розвиток дисфункції нирок.  
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Виклад матеріалу. За даними досліджень було встановлено 

роль надлишку уратів у розвитку мікроваскулярних змін у 

привідних ниркових артеріолах [2]. Існує два основних механізма 

впливу сечової кислоти на розвиток подагричної нефропатії: по-

перше, це ендотеліальне ураження із подальшим розвитком 

запального процесу та порушення гемодинаміки ниркового 

клубочка, та, по-друге, це здатність самої сечової кислоти та її 

солей підвищувати рівень моноцитарного хемоаттрактивного 

протеїну-1 (МХП-1) у гладком‘язових та епітеліальних клітинах 

судин. МХП-1 — це один із цитокінів, який відіграє провідну 

роль у розвитку хронічного захворювання нирок. Урати 

викликають пошкодження інтерстицію, що активує 

макрофагальні клітини з подальшою експресією b-2 інтегринів. Ці 

процеси в подальшому викликають зростання рівня цитокінів, 

зокрема TNF та системи комплемента зі збільшенням фракцій 

С3а та С5а, трансформуючого фактору росту (ТФР-b), підви-

щення їх активності та збільшення до них кількості рецепторів. 

Дані хемокіни викликають інтерстиціальне запалення з 

подальшою склеротизацією та зменшенням маси інтерстицію [1].    

Також доведена роль сечової кислоти у розвитку гострої 

сечокислої нефропатії та ренальної гострої ниркової 

недостатності, яка виникає через внутрішньоканальцеву 

обструкцію кристалами уратів. Нерідко подагра супроводжується 

утворенням ниркових каменів, які складаються з уратів. Уратні 

камені виникають через розвиток інтерстиціального запалення та 

локальних порушень гемодинаміки. 

На фоні подагричної артеріолопатії нерідко розвивається 

вторинна артеріальна гіпертензія, що виникає через безпосередній 

вплив сечової кислоти на її солей на м‘язові клітини судин з 

подальшою активацією прозапальної циклооксигенази типу 2 

(ЦОГ-2), моноцитарної інфільтрації та потовщенням стінки 

приносної артеріоли, що призводить до дисфункції 

ауторегуляційної функції ниркового току крові, так і через 

активацію ренін-ангіотензин-альдостеронової системи через 

розвиток ішемії, оксидативного стресу, який виникає під дією 
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розчиненої сечової кислоти та викликає апоптоз в ендотелії [1]. За 

даними дослідження з використанням імморталізованих 

епітеліальних клітин проксимальних канальців нирки здорової 

людини було доведено, що NAPDH-залежні окисні зміни, що 

призводять до апоптозу, були викликанні підвищенням рівня 

сечової кислоти, що може призвести до виникнення 

тубулоінтерстиціального ураження нирок [2,3].  

Висновок. Отже, підвищення рівню сечової кислоти у 

крові є фактором ризику розвитку нефропатії. Гіперурикемія є 

причиною тяжкої та незворотних змін гістологічної ниркової 

структури та розвитку ендотеліальної дисфункції судин нирок, 

оксидного стресу, з розвитком уражень нирок, погіршенню їх 

функції. Також нерідко при подагрі виникає артеріальна 

гіпертензія, які є причинами незворотного ураження нирок та 

підвищенної смертності.  
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Проведено числовий аналіз деформування полімерної гранули 

еліпсоїдальної форми. В результаті чисельного моделювання 

в системі APROKS отримано еволюцію змін еквівалентних 

напружень за Мізесом у гранулі в залежності від рівня 

навантаження. Встановлено, що коректне чисельне моделю-

вання на базі методу скінчених елементів необхідно 

виконувати у фізично - та геометрично нелінійній поста-

новці.  

Ключові слова: полімерні гранули, метод скінчених елементів, 

пластичне деформування, руйнування. 

В роботі числове моделювання поведінки еліпсоїдальних 

полімерних гранул розглядається в рамках загальних співвід-

ношень механіки деформованого твердого тіла. Чисельне 

інтегрування основних співвідношень виконано методом 

скінченних елементів.  

Розрахунок полімерної гранули (рис. 1) на міцність 

виконано в рамках програмного забезпечення APROKS, яке 

розроблене кафедрою ХПСМ НТУУ «КПІ» [1-4]. На базі 

системи APROKS проведений розрахунок еліпсоїдальної 

гранули та розроблена її розрахункова схема. Для цього в 

бібліотеку програм координат системи APROKS інтегровані 

програми координат користувача на базі котрих розроблена 

скінченно-елементна модель (рис.2).  
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Рис.1 - Загальний вигляд частинки    Рис.2 - Скінченно-елементна модель 

 

В якості розрахункової схеми сфери прийнята її 1/8 

частина з урахуванням граничних умов, що забезпечують 

умови симетричного напруженого стану, як показано на рис 3. 

Гранула в локальній зоні перетинання полусфери з циліндром 

локально закріплена у просторі, як вказано на  рис.3, та 

навантажена в центральній циліндричній частині вимушеними 

зміщеннями (рис.4). 
 

 
Рис.3 - Розрахункова схема гранули 

 
Рис.4 - Умови навантаження гранули 
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Табл.1 - Фізико-механічні характеристики Tecamid 66 

 

Гранула виконана з матеріалу Tecamid 66, властивості 

якого наведені у табл. 1. Діаграму пластичності матеріалу 

Tecamid 66 приведено на рис. 5 
 

 
Рис.5 - Діаграма пластичності  Tecamid 66 

 

Розрахунок сфери виконувався в декількох постановках: 1. 

Лінійний розрахунок; 2. Геометрично нелінійний розрахунок; 

3. Фізично нелінійний розрахунок (пластичне деформування); 

4. Спільний фізично- та геометрично нелінійний розрахунок.  

Результати розрахунку приведених за Мізесом напружень 

в залежності від рівня вимушених зміщень наведено на рис. 6. 

Аналіз цих результатів дозволяє зробити висновок про 

наявність суттєвих зон пластичних деформацій, які зумовлені 

нелінійною діаграмою деформування матеріалу TECAMID 66 

згідно рис. 5, а коректне моделювання напружено-деформів-

ного стану гранули потрібно виконувати в спільній 

геометрично та фізично нелінійній постановці. 
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Рис.6 - Еволюція змін еквівалентних напружень за Мізесом у сфері в 

залежності від рівня вимушених зміщень 
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Чому формуються ті чи інші цінності, та яка їх природа? 

Чому цінності перебувають в основі ідентифікації особистості? 

На наш погляд, цінності мають два основні шляхи формування – 

екзистенційний та психологічний. Екзистенційний шлях 

становлення цінностей залежить від природи людини та обставин 

її буття, а психологічний – формується на основі психічних 

здатностей людини, зокрема почуттів, емоцій, віри, переконань, 

стереотипів, ідентифікацій.     

Більшість із цінностей мають екзистенційне походження, 

тобто вони є незалежними від теоретичних міркувань, світогляду, 

ідеології та виражають життєві потреби людини як соціальної та 

природної істоти. Звідси цінності формуються на основі тих 

буттєвих обставин, в яких перебуває людина та яким надає 

значення. В такому аспекті можна погодитись з думкою, що саме 

«…люди є носіями розмаїтих цінностей, за якими приховані їхні 

егоїстичні потреби та інтереси, якими вони дорожать та які мають 

для них першочергове екзистенційне значення» [1, с. 40]. 

Цінності безпосередньо пов’язані з потребами людини, з 

потребами її життя, з історичними обставинами. З точки зору В. 

Будза, такі цінності як гуманізм, людську гідність, честь, 

патріотизм, свободу, незалежність «…слід вважати основними 

аксіологічними складовими історичної пам’яті українців. Як 
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тільки ці фундаментальні цінності починають зазнавати 

небезпеки і приниження, українці відразу, якими б вони 

анархічними та індивідуалістичними не були… здатні спонтанно 

гуртуватися, солідаризуватися і відстоювати свою історичну 

сутність як вільного, демократичного та гуманного народу» [2, с. 

22]. У цьому ж ракурсі М. Дойчик стверджує, що така цінність як 

людська гідність має важливе значення для становлення людини 

та її екзистенції [3, с. 6]. Як бачимо цінності випливають з 

конкретних життєвих обставин і є тими явищами, які 

забезпечують екзистенційні потреби людини. 

З іншого боку цінності мають джерело у психології людини, 

яка схильна вважати цінностями деякі психологічні стани, 

зокрема почуття та емоції. У цьому контексті В. Будз стверджує 

про те, що «у суспільстві та в спільнотах справжніми цінностями 

є позитивні афекти та почуття, тобто… суспільними цінностями є 

антропологічні фактори; тому в суспільстві здійснюється 

самоорганізація на основі антропологічних факторів, які 

отримують статус цінностей…» [4, с. 169]. В такому ракурсі 

людина схильна самостійно формувати ті чи інші цінності на 

основі психічних явищ. Наприклад, важливим джерелом 

становлення цінностей є такий психічний феномен як віра. У 

цьому вимірі, наприклад, «…якщо віримо у речі в собі як у 

моральні цінності, то в естетичному і релігійному чутті ми 

«передчуваємо», що в явищах виявляється істинна, моральна 

сутність речей» [5, с. 109], тобто «…найбільш цінним у 

моральному сенсі виявляється те, що більш придатне до 

піднесення людської природи» [5, с. 113]. До того ж «саме 

система цінностей (матеріальних і духовних) поєднує між собою 

розмаїті ідентифікації людини… та трансформує їх в 

персональну ідентичність» [6, с. 86]. Також цінності можуть бути 

детермінантами моральної активності особистості, оскільки 

«…моральна активність особистості як соціальної істоти 

проявляється в об’єктивному по відношенню до неї ціннісно-

змістовому світі…» [7, с. 54]. В такому сенсі цінності мають 

психологічне походження оскільки вони пов’язані з 



 

135 

особливостями ідентичності людини, її вірою, емоціями та 

почуттями, з її світоглядом та переконаннями. 
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Мета дослідження є оволодіння теоретичними та 

практичними основами маркетингу, для забезпечення успіху 

фармацевтичних підприємств в конкурентній боротьбі. Завдання 

– визначення сутності та значення маркетингу у фармації та 

необхідність маркетингових досліджень у фармацевтичній 

діяльності підприємств. Предмет дослідження – основи 

маркетингу у фармації. Об’єкт дослідження – просування 

фармацевтичної продукції як одного з напрямків маркетингової 

діяльності фармацевтичних підприємств. 

Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження 

необхідно вивчити та проаналізувати маркетинговий план 

продукції, який включатиме розробку інформації про існуючу 

торгівлю та повне розуміння характеристик товару. Теоретичні та 

практичні аспекти застосування маркетингу як управління 

підприємством широко представлені у наукових працях 

зарубіжних і вітчизняних дослідників: Котлер Ф., Армстронг Г., 

Старостіна А.О., Кравченко В.А., Антипов О.М., Алексунін В.А. 

та багатьох інших. 

Наукова новизна полягає в удосконалення теоретичних 

аспектів маркетингових досліджень у фармацевтичній діяльності. 

Нині, плануючи свою діяльність на довготривалу перспективу, 

фармацевтичне підприємство не може розраховувати на 
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стабільність продажу продукції, а тому змушене постійно 

пристосовуватися до змін. Доведено, що проведені маркетингові 

дослідження у фармацевтичній діяльності дозволяють визначити 

та оцінити цільову аудиторію для подальшого просування нової  

інноваційної продукції з метою отримання додаткових прибутків. 

Фармацевтичний ринок характеризується підвищеним 

рівнем конкуренції, тому без застосування інструментів 

маркетингу втриматися підприємствам на ньому практично 

неможливо. Саме на маркетинг фармацевтичного підприємства 

покладалось основне завдання забезпечити рекламацію нової 

інноваційної продукції. Еволюція маркетингу, як науки так і 

практики, не могла не позначитись на формуваннях визначення 

поняття маркетинг. В економічній літературі можна виокремити 

велику змістовність понять маркетингу, які тісно пов'язані з 

фармацевтичною діяльністю. Маркетинг – це діяльність, що 

здійснює підприємство з метою сприяння купівлі або продажу 

товару чи послуги. 

Маркетинг виконує інтегративну функцію менеджменту, яка 

перетворює потреби покупця в доходи підприємства [4]. 

Варто зауважити, що маркетинг має чотири етапи 

історичного розвитку, з яких до фармацевтичної діяльності 

належать: 

– орієнтація на суспільство (ґрунтується на інтересах 

окремих людей, тому підприємство стало орієнтуватися на 

суспільство, економічні аспекти, здоров'я людей); 

– орієнтація на споживача (необхідно виявити потенційного 

споживача для задоволення його потреб та споживчих 

можливостей); 

 – орієнтація на виробництво (основна мета полягає в 

зростанні обсягів і асортименту продукції, що випускається); 

– орієнтація на збут (продукцію, що випускається, потрібно 

продавати, а якщо немає достатнього попиту, то його необхідно 

створити за допомогою активної політики збуту) [3]. 

Таким чином, фармацевтичний маркетинг – це процес 

управління, який служить для виявлення та вигідного 
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задоволення потреб споживачів та досягнення цілей 

фармацевтичного підприємства через максимальне виконання 

вимог споживачів в лікарських засобах та виробах медичного 

призначення. Він базується на дотриманні законодавчих і етичних 

норм у фармацевтичній діяльності, оскільки покликаний сприяти 

захисту та покращенню здоров’я населення. Загальний маркетинг 

розглядається як важлива економічна дисципліна, що має пряме 

практичне застосування шляхом оброблювання теоретичних 

аспектів діяльності підприємств з метою виробництва та 

реалізації необхідних ринком продукції. Однак, фармацевтичний 

маркетинг має чітко окреслену специфіку завдяки особливостям 

лікарських препаратів та виробам медичного призначення як 

товару по соціально-етичному спрямуванню підприємницької 

діяльності, а тому потребує певної адаптації до концепцій 

загального маркетингу. 

Також відомо, що до стимулюючих інструментів 

маркетингових комунікацій відносять: рекламу, демонстрація 

товару, стимулювання попиту, піар, особистий продаж, упаковка, 

атмосфера в пункті продажу. Реклама є однією з основних 

складових комплексу заходів щодо просування лікарських засобів 

на фармацевтичний ринок, але вона провокує зміни в споживанні 

лікарських засобів населенням і досить часто вона є одним з 

вагомих чинників при прийнятті рішення про самостійне 

застосування людиною того чи іншого лікарського препарату. 

Тому регулювання реклами лікарської продукції на законодавчо-

правовому рівні є гострою необхідністю і невід’ємною умовою 

для нормального розвитку та функціонування фармацевтичної 

діяльності на підприємстві. Правове регулювання реклами 

лікарських засобів здійснюється на основі нормативно-правових 

актів, а саме: Закон України "Про рекламу". Стаття 21. Реклама 

лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, 

діагностики, лікування та реабілітації [1]. 

Основною різницею фармацевтичного маркетингу від 

маркетингу є наявність в системі просування додаткової ланки – 

кваліфікованого медичного працівника, що впливає на лікаря та 
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фармацевта. Їх головне завдання це – просування медичної 

продукції, ознайомлення з її перевагами, концепціями та надання 

консультації щодо застосування лікарського засобу лікарям та 

фармацевтам. Використовуючи при цьому семінар, конференції, 

демонстрації, організація спеціальних виставок, тренінгів з метою 

зростання продажу продукту для підприємства. Наприклад, 

однією з концепцій може бути «поліпшення якості життя», 

«планування сім’ї». Це можуть бути вітаміни для дітей та 

дорослих, і навіть для вагітних жінок. Робота медичних 

представників є специфічною, тому використовується тільки у 

сфері фармацевтичного маркетингу. 

Завдяки фармацевтичному маркетингу у фармації є 

дослідження з аналізом та оцінкою реальних і потенційних 

потреб споживачів фармацевтичної продукції для ефективної 

роботи виробництва, передбачаючи тісний зв’язок із процесом 

керування підприємством, яке функціонує за конкретних 

ринкових умов. Тому, фармацевтичне підприємство – це 

виробнича структура, основна діяльність якої є вивчення ринку, 

розробка, дистрибуція і збут лікарських препаратів, більшою 

частиною в сфері охорони здоров'я [3]. 

Фармацевтичний маркетинг має ряд особливостей не 

властивих загальному маркетингу, а саме: складність управління, 

наявність багатьох теоретичних та практичних аспектів, 

необхідність закупівлі матеріальних ресурсів. Таким чином, 

управління маркетингом потрібне для встановлення і закріплення 

вигідних обмінів з цільовими покупцями задля досягнення 

певних завдань підприємства, таких як отримання прибутку, 

зростання обсягу збуту, збільшення частки торгівлі.  

Використовуючи маркетинг, важливо зрозуміти, чи є 

продукція фармацевтичного підприємства цікавою для споживача 

і чи є на неї попит. Як результат, підприємство попередньо 

проаналізувавши поточну ситуацію на сфері торгівлі планує, які 

нові інноваційні продукти варто вивести на ринок, що потрібно 

виробляти в першу чергу, які ціни встановлювати, щоб 

забезпечити якісну та доступну продукцію споживачу. 
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Фармацевтичному підприємству необхідно постійно 

контролювати свою ринкову діяльність, щоб досягти високих 

цілей маркетингу. Тому й проводять маркетингові дослідження з 

метою визначення такого рівня співвідношення цін, який би давав 

можливість одержання найбільшого прибутку при найменших 

витратах [5]. 

Маркетингові дослідження – це функція, яка пов'язує 

підприємство зі споживачами через інформацію. Що стосується 

специфіки фармацевтичного маркетингу визначена 

особливостями лікарських препаратів як товару і 

фармацевтичного ринку в цілому. Насправді, ключ до зростання 

фармацевтичного простору більш тісно пов’язаний із розумінням 

потреб споживачів на відміну від створення або вдосконалення 

продукції. Керуючись цим, фармацевтичні підприємства роблять 

акцент на виявленні потреб споживачів та пошуку рішень для їх 

задоволення.  

Слід звернути увагу, що особливостями маркетингу у 

фармацевтичній галузі є те, що виробництво орієнтоване не 

тільки на кінцевого споживача, як пацієнта, але й на лікарів чи 

фармацевтів, які рекомендують лікарські засоби.  

Отже, в процесі дослідження встановлено, що відмінність 

фармацевтичного маркетингу полягає в тому, що він ґрунтується 

на принципах: системного підходу щодо просування лікарських 

засобів через консультування лікарів та фармацевтів; залучення 

маркетингових підрозділів виробників до розроблення належного 

лікарського засобу; формування комплексу стратегічних 

елементів маркетингу, що забезпечують конкурентоспроможність 

лікарських засобів; підвищення інформаційної обізнаності 

споживача лікарських засобів, щодо переваг певних препаратів; 

застосування методів просування фармацевтичної продукції з 

метою отримання зворотних комунікацій; розповсюдженні 

ефективних препаратів за соціальними цінами. Без постійного 

проведення підприємством маркетингових досліджень 

неможливо знати думку споживачів щодо товарної продукції, яка 

запропонована. Звичайно, можна мати загальне уявлення про те, 
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що їм потрібно, але необхідно шукати маркетингові інструменти 

для збільшення кількості постійних клієнтів. Таким чином, для 

просування на ринок якісних нових інноваційних продуктів в 

сфері фармації, поліпшенню взаємодії зі споживачами потрібно 

своєчасно реагувати на створення та реалізацію стратегічного 

маркетингового плану підприємства. 
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факультета специальности «Фармация» / В. А. Демченко, Н. А. 

Ткаченко, Н. М. Червоненко, Т. П. Заричная. – 2-е изд., 

перераб. – Запорожье: ЗГМУ, 2015. – 160 с. 
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УДК 37         Педагогічні науки 

 

ВИКЛИКИ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

Гринчук А. В., 

студентка фізико-математичного факультету 

Бачинська Т. О., 

студентка факультету іноземних мов 

Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, 

м. Тернопіль, Україна 

Сучасний етап розвитку суспільства, коли світ раптово 

опинився у новому вимірі з причини масової пандемії,  ставить 

перед системою освіти цілий ряд принципово нових проблем, 

серед яких слід виділити необхідність підвищення якості та 

доступності навчання за рахунок інформатизації освіти. Ще 

рік-два тому в Україні педагоги навіть не уявляли, які зміни їх 

чекають попереду, як змінюватиметься методика викладання 

шкільних предметів та які знання їм потрібно буде 

опановувати. 

Дистанційне навчання, запроваджене через карантин 

навесні 2020 року, показало прогалини в системі української 

освіти: вчителі не мають навичок проведення онлайн-уроків, а 

діти - мотивації до продовження навчання. Основними 

проблемами, з якими стикнулись під час організації 

дистанційного навчання у період карантину, були:  

-відсутність сучасних гаджетів як у педагогів, так і в учнів; 

-низька швидкість інтернет-зв’язку; 

-перезавантаження онлайн-платформ; 

-обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерних 

техніки; 

-некомпетентність педагогів в оволодінні сучасними 

технологіями та неадаптованість до нових умов навчання; 

-ненормований робочий день; 
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-неможливість проконтролювати дотримання учнями 

академічної доброчесності під час виконання домашніх завдань 

тощо.  

Окремо хочеться зупинитись на питанні компетентності 

педагогів. Якщо ще вчителі математики, фізики, інформатики 

швидко пристосувались до нових реалій та навчились працю-

вати на платформах , скажімо, Global Innovative Online School 

чи подібних, то для вчителів гуманітарного спрямування 

(особливо старшого віку) оволодіння новими технологіями 

стало своєрідним випробуванням. І тут проблема не в самих 

педагогах, а, швидше, в системі освіти в цілому. Як паралель, 

хочеться навести приклад щодо підвищення кваліфікації 

вчителів в Естонії. Як відомо, ця країна, як і Україна, належить 

до пострадянських держав. Проте ще в 1990-ті естонці відчули, 

що чи не головною системною проблемою середньої освіти в 

країні є «цифровий» розрив між поколіннями – педагогами та 

учнями, тому із 1996 року уряд Естонії запровадив програму 

Tiger Leap, яка передбачала інтегроване впровадження в 

шкільних практиках телекомунікаційних та комп’ютерних 

технологій. За три роки курс базових ІТ-навичок пройшли 

понад половини шкільних учителів у країні.   

У той час, як навесні в Україні в усіх засобах масової 

інформації переливали з пустого в порожнє проблеми 

викладання в школі, вчителі більшості областей України не 

були забезпечені потрібною допомогою зі сторони Інститутів 

післядипломної педагогічної освіти у розвиткові власних 

навичок організації дистанційного навчання у закладах освіти, 

методичними матеріалами, порадами, підтримкою, рекомен-

даціями щодо використання електронних ресурсів та 

програмних засобів для роботи у дистанційному форматі, у  

Німеччині, наприклад, 2000 викладачів у землі Мекленбург-

Передня Померанія  взяли участь в онлайн-курсах, покликаних 

належно підготувати педагогів до проведення дистанційного 

навчання. Для цього місцева влада профінансувала купівлю 

ліцензії в одного зі стартапів, що працює в галузі EdTech. 
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Наприклад, пропонувалося пройти додатковий курс в галузі 

"цифрова дидактика"[9]. 

Ще один істотний негативний фактор стосується технічної  

категорії. Це -  недостатнє  забезпечення учасників освітнього 

процесу необхідною повноцінною  комп’ютерною  технікою  

(близько 60% респондентів охарактеризували таке забезпечен-

ня як часткове, а понад 10% —як повністю відсутнє) [5]. Так, 

згідно дослідження, комп’ютерів немає у 51% українців, 

ноутбуки недоступні 49,4% опитуваних, планшетів немає у 

67,6%, а от ситуація зі смартфонами значно краща — вони 

відсутні лише у 15,7% респондентів. В середньому, в  одному 

домогосподарстві є три одиниці техніки, або ж одна одиниця 

на  одного члена родини. Молодь віком 10—17 років в  

більшості на  усю родину мають один комп’ютер, 1 ноутбук, 1 

планшет і більше 4-х смартфонів [8]. Тут хочеться привести 

паралель в Німеччиною, де ще на початку пандемії плану-

валось  розподілити між органами місцевої влади 10 мільйонів 

євро з Цифрового пакту, ухваленого раніше федеральним 

урядом, на придбання ноутбуків або інших гаджетів, щоб 

надавати їх школярам в оренду.  

Навчання в США ще до запровадження карантину було 

досить комп’ютеризованим. Батьки мали доступ до додатка, в 

якому можна було відстежити рух шкільного автобуса, або 

подивитися точний розклад занять своєї дитини, її оцінки; 

можна було навіть переглянути, що сьогодні в їдальні на обід 

та оплатити їжу за допомогою електронних сервісів; або ж 

придбати обіди для дитини одразу на місяць вперед. Однак не 

було системи шкільної, аби забезпечити дистанційне онлайн-

навчання, тому здебільшого використовували платформу Zoom 

з такою метою. В Україні, на жаль, і досі далеко не кожен 

педагог може похизуватись вмінням тут працювати. 

Можна довго обговорювати прогалини дистанційної 

форми навчання, проте в сучасних умовах доводиться 

приймати такий виклик, адаптуватись до нових реалій та 

шукати успішні методи та форми організації навчального 
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процесу. Слід признатись, що  ефективним таке навчання буде 

лише за таких умов: 

а) оволодіння навиками роботи з певними цифровими 

інструментами (Google Classroom, Google Meet, ZOOM, Google 

Hangouts тощо) разом з ретельним плануванням й 

проєктуванням освітнього процесу; 

б)  наявність підготовлених якісних матеріалів і завдань в 

електронному форматі, які будуть доступними для учнів в 

будь-який час та з будь-якого місця перебування; 

в) спланована чітка послідовність при проведенні 

навчального процесу; 

г)  високий рівень цифрової компетентності всіх учасників 

освітнього процесу . 

Без дотримання усіх цих умов дистанційне навчання буде 

неефективним. Адже за своєю суттю це -  не «скидання» по 

вайберу завдань для їх виконання учнями самостійно або разом 

з батьками, а, насамперед, організація та  проведення 

консультацій, надання відповідей на  запитання учнів, розбір 

типових завдань та обговорення особливостей вивчення теми 

уроку. Наука рухається вперед, а тому педагог повинен 

пам’ятати, що свою компетентність слід підвищувати завжди, 

та займатись самоосвітою. Майбутнє – за змішаним навчанням, 

яке дуже легко перемикати в різні режими: збільшувати чи 

зменшувати офлайн- або онлайн- компоненти, обирати різні 

організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей, 

потреб і викликів. Поява нових інформаційних технологій, 

пов'язаних з розвитком комп'ютерних засобів і мереж 

телекомунікацій, дало можливість створити якісно нове 

інформаційно-освітнє середовище як основу для розвитку і 

вдосконалення системи освіти. Сьогодні  існуть платформи 

масових відкритих онлайн-курсів, а також сайти з навчально-

методичним і дидактичним матеріалом, такі, як Prometheus, 

Coursera, EdEra, iLearn, «На урок», «Всеосвіта» та ін., де можна 

підвищувати свою кваліфікацію, проходити вебінари, ділитись 

досвідом з колегеми. Головне – бажання працювати. Розвиток 
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вміння мотивувати дії, самостійно орієнтуватися в 

різноманітній інформації, формування творчого нешаблонного 

мислення, розвиток дітей за рахунок максимального розкриття 

їх природних здібностей, використовуючи новітні досягнення 

науки і практики, - основні цілі інноваційної діяльності в 

педагогіці. І саме від учителя залежить розкриття цих умінь та 

навичок, а, отже, і майбутнє учнів. 
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УДК 339 Економічні науки 

 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗДРІБНУ ТОРГІВЛЮ 

УКРАЇНИ 

 

Гриценко В.О., 

студент факультету  

економіки, менеджменту та психології 

Київський національний 

 торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Роздрібна торгівля – важливий сектор економіки, що 

посідає значне місце в  соціальному та економічному розвитку 

країни в цілому та кожного її регіону зокрема. Роль суб’єктів 

роздрібної торгівлі у просуванні товарів від виробника до 

споживача обумовлює їх вагомий внесок у формування 

соціального ефекту економічного зростання, який проявляється 

через задоволення купівельного попиту, якість торговельного 

обслуговування, кількість та структуру часу покупців, який 
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витрачається на придбання товарів, та інше [1, с. 3]. Крім 

цього, роздрібна торгівля здійснює безпосередній вплив на 

сталість купівельної спроможності грошей, стан грошового 

обігу в країні, визначає масштаби зовнішньоекономічної 

діяльності, бюджетних надходжень та інші макроекономічні 

показники.  

В Україні, як і в усьому світі, жорсткі та несподівані 

карантинні заходи в зв’язку з епідемією коронавірусу суттєво 

вплинули на ринок роздрібної торгівлі, вектори його розвитку, 

економічне становище країни та масштаби 

зовнішньоекономічної діяльності. 

У період обмежувальних заходів (березень – травень 

2020р.) продовольчі та господарські ринки повністю 

припинили свою роботу, багато об’єктів торгівлі закрилися та 

майже всі скоротили свої витрати. Серед наслідків 

впровадження такого тривалого карантину є економічна криза, 

зростання безробіття та, як результат, падіння купівельної 

спроможності населення й зміна споживчої поведінки. Вже 

відбулися порушення традиційної сезонності продажів, 

змінилися тенденції внаслідок падіння доходів споживача, 

покупці все більше економлять, а сподівання на відкладений 

попит здаються марними. Низький внутрішній попит підвищує 

ризик затягнутого й складного виходу з кризи [2, с. 42-44]. 

До причин та мотивів, які змушують людей більше 

заощаджувати й відповідно менше витрачати, відносять страх 

нових обмежень, повторення локдауну в країні, падіння 

доходів, переосмислення витрат. 

Варто зазначити, що на фоні цих явищ населення вдалося 

до свідомого споживання, збільшення витрат на облаштування 

комфортного середовища життєдіяльності, зросли витрати на 

саморозвиток. Все більше вікових категорій населення 

опановують сучасні технології, що може означати розширення 

цільової аудиторії деяких сфер торгівлі [3]. 

Вітчизняні підприємства роздрібної торгівлі вжили 

антикризові заходи, серед яких [4]: 
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- перегляд умов оренди приміщень; 

- здійснення купівлі-продажу в онлайні (електронна 

комерція); 

- переведення працівників на дистанційну роботу; 

- розвиток ринку супутніх послуг, таких як служби 

доставки, платіжні сервіси. 

Істотний вплив карантинних обмежень відчули на собі 

торговельно-розважальні центри. В Українській раді торго-

вельних центрів (УРТЦ) підрахували, що лише торговельно-

розважальні центри України за два місяці карантину втратили 

близько 7 млрд гривень орендних надходжень, а їхні орендарі - 

більше 50 млрд гривень товарообороту [5].  

За даними консалтингової компанії UTG, в карантинний 

період працювали лише 10% офлайн-ритейлерів [2]. Таким 

чином, пандемія та спричинений нею карантин стали 

причиною стрімкого зростання ринку електронної комерції. 

SalesForce свідчить, що в другому кварталі 2020 року онлайн-

продажі у світі зросли  на 71%. Подібні тенденції 

спостерігаємо і в Україні. За даними CBR, в першому півріччі 

2020 року кількість українських інтернет-користувачів, які 

купують що-небудь онлайн, зросла на 6% до 9,1 млн. 16% з 

них замовляють доставку продуктів харчування, 20% — готові 

страви, навіть після ослаблення карантину [6]. 

Вітчизняні ритейлери для подолання негативних наслідків 

введення обмежувальних заходів і підвищення відповідності 

новим соціальним нормам відкрили свої інтернет-магазини, 

запуск яких відкладався. Одними з перших свої онлайн-

майданчики відкрили «АТБ», «Сільпо» та «Prostor». 

Так, лідер українського ринку продуктового ритейлу 

«АТБ» запустив свій інтернет-магазин за два місяці. Ритейлер 

запустив послугу click & collect, коли можна замовити товари 

онлайн і забрати замовлення в найближчому магазині, 

сплативши його на місці. 

«Сільпо» також запустив доставку, click and collect та 

послугу «scan and go» під назвою «Вільнокаса». Ця послуга 
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дозволяє відсканувати штрих-код товару телефоном, скласти їх 

в кошик, а на касі самообслуговування показати qr-код і 

оплатити всі покупки. У статті Forbes від вересня 2020 року 

говориться, що ця послуга тестується на 75000 клієнтах, а 

через каси самообслуговування  проходить 20-40% всіх 

покупок. Послугу «scan & go» також тестує «АТБ». 

Зростання онлайн-продажів і омніканальних сценаріїв 

спостерігали і ритейлери в інших сегментах. Гіпермаркети 

«Епіцентр» в період карантину істотно наростили частку 

онлайн-продажів. За час карантину онлайн-продажі з 

доставкою виросли на 224%, а з самовивозом - на 262% [6]. 

30 жовтня група Arber Fashion запустила маркетплейс - Arber 

Marketplace. На це рішення вплинула ситуація з пандемією, коли 

малий бізнес усвідомив важливість наявності онлайн [7]. 

На період запровадження карантину більшість 

роботодавців змушені були внести зміни у свій порядок 

роботи. Більшість зробила це шляхом надання працівникам 

відпусток, запровадження віддаленої роботи (виконання 

роботи вдома) або встановлення режиму простою.  

Лише за перший місяць карантину середня заробітна плата 

найманих працівників впала на 1000 грн або майже на 10% у 

порівнянні з березнем 2020 року і склала 10430 грн. Зниження 

середніх заробітків по областях виявилася вкрай нерівномірною: 

від 0,4% на Чернігівщині до 15,1% у Києві. Найбільше падіння 

спостерігали в сфері ресторанного господарства та готельного 

бізнесу, які через карантин практично припинили роботу. У квітні 

в цих галузях середня зарплатня зменшилася на 38% и виявилася 

нижче мінімальної – всього 3500 грн. На 23,5% меншими стали 

заробітки в сфері «надання інших послуг» - ремонт квартир, 

автоперевезення тощо (до 10616 грн), на 21,4% - в IT-секторі (до 

18317 грн), найменше втратили держслужбовці, військові та інші 

силовики – усього 0,5% (15041 грн) [8]. 

Криза коронавірусу розкрила великі можливості для 

українського ринку доставки продуктів. Якщо в 2019 році його 

об’єм складав лише 20 млрд. грн., то в 2020 році, згідно з 
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даними компанії Pro-Consulting, він може подолати бар’єр у 50 

млрд. грн. та закріпитися в статусі надійного джерела 

надходжень для продуктових ритейлерів. Друга складова 

успіху онлайн-замовлень – ріст сегменту кур’єрів, з яких 

найбільш відомий – Glovo [9]. 

З врахуванням вище викладеного можна констатувати, що 

концепції й бізнес-моделі підприємств роздрібної торгівлі, 

застосовані під час карантину, не є новими, проте набувають 

бурхливого поширення не лише в Україні, але й в усьому світі. 

Вони активно розроблялися впродовж минулих років, але зараз 

впроваджуються як найбільш перспективні напрямки. Незважа-

ючи на те, що в науковій літературі ґрунтовні дослідження 

торгівлі в умовах пандемії коронавірусу поки що нечисельні, 

встановлено, що зміст антипандемійних заходів полягає в тому, 

що вони є наслідком вимушеного скорочення попиту на більшість 

категорій товарів, мають за мету відповідність викликам 

сьогодення (нові соціальні норми, обмежений час роботи тощо), 

подолання негативного впливу на споживання.   

Аналіз практики ведення торговельної діяльності 

вітчизняних та зарубіжних підприємств дає підставу 

стверджувати, що спрямування бізнесу на омніканальність 

продажів, розвиток сучасних сервісів і надання нових послуг 

сприяє відновленню товарообігу та створює передумови для 

підвищення ефективності ведення підприємницької діяльності. 

Відтак, впровадження нових напрямів розвитку, як реакція на 

виклики пандемії, є передумовою формування довгострокових 

конкурентних переваг підприємства та його позитивного 

іміджу в соціальному та економічному середовищах. 
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Competition in the concrete market of Ukraine is uneven and 

has local features. One of the main factors of rapid growth in the 

market of ready-mixed concrete is the development of the 

construction market, in particular, currently the most widely used 

monolithic frame technology, where concrete is the main 

component. Previously, the buyer was in demand mainly for 200-

grade concrete, but now 300-grade concrete is more actively sold. 

As for the trends of laying cement-concrete roads in Ukraine, today 

this coating is not a priority. However, the Ukrcement Association 

is constantly negotiating with the government on the transition to 

this type of road. 

The cement market of Ukraine is represented by 10 market 

operators: 

- Kryvyi Rih and Kamyansk plants are owned by the German 

corporation HeidelbergCement; 

- PJSC Podilsky Cement, PJSC Mykolayivcement and LLC 

Cement belong to the Irish holding Cement Roadstone Holdings; 

- PJSC EUROCEMENT-UKRAINE belongs to the Russian 

industrial holding Eurocement Group. It has the largest production 

capacity among plants in Ukraine - 4050 thousand tons per year; 

- PJSC "Volyn-Cement" and PJSC "South-Cement" belong to 

the German company Dyckerhoff, which in turn is part of the 

Italian conglomerate Buzzi Unicem; 

- PJSC IVANO-FRANKIVSKCEMENT belongs to the Swiss 

company CemIn West SA. This plant was the largest in terms of 

production in 2017 - 2406 thousand tons of cement. 
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- PE "Kyiv-Resource" - a Ukrainian company. 

From the point of view of international trade, Ukraine is not a 

large country, ie it cannot influence the level of prices and volumes 

of international trade in cement in order to overcome the limitations 

of the domestic market. In 2019, Ukraine ranked 27th in the ranking 

of producers with 0.9% of total production[2] 

Features of the cement industry as a component of the 

economy of Ukraine: 

1) almost mono-production nature and dependence on resource 

provision, which determines the orientation of sales policy of 

enterprises in the industry on the price of products and their quality; 

2) the dynamics of national production was significantly 

affected by the crisis of 2008-2010 and military-political events of 

2014-2016, First of all, it manifested itself in the loss of sources of 

resources in the Donbas and Crimea; besides, these events affected 

the level of solvency of the population and enterprises; 

3) the parameters of functioning and development of cement 

production largely depend on the state and dynamics of the 

construction industry - the decline in construction has led to a rapid 

decline in sales in the cement industry; 

4) energy consumption of production and the related high 

energy consumption by waste, the significant environmental load of 

production; 

5) a significant share of transport costs in the cost structure of 

input resources and, accordingly, in the cost structure of finished 

products; 

The innovative potential of domestic industrial enterprises 

does not meet the requirements of efficient management in the 

conditions of accelerated technical progress. Another aspect is 

important in this context. In particular, the analysis shows that 

Ukraine's industry is the most energy-intensive sector of Ukraine's 

economy. Thus, the energy intensity of GDP produced in Ukraine, 

according to the International Energy Agency and the State 

Statistics Service of Ukraine, it is almost 0.5 kilograms of oil 

equivalent per 1 US dollar, taking into account purchasing power, 
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which is 2.6 times higher than the average energy intensity of GDP 

of developed countries and Europe. 

Measures to increase and expand the innovative activity of 

industrial enterprises in some regions of Ukraine are slowly being 

implemented. It is far from adequate to the requirements of 

management in terms of accelerated scientific and technological 

progress, which in turn affects the growth of innovative potential of 

enterprises and their ability to produce competitive products. Thus, 

a strategic and practical task for success 

The functioning of industrial enterprises is a radical renewal of 

their production capacity, the efficient use of which allows to 

produce products with innovative content and high added value and 

competitive in domestic and foreign markets. The task can be 

solved by modernizing both the industry as a whole and its main 

links - enterprises. 

Cement production is one of the key economic and resource-

intensive industries with a high degree of anthropogenic impact on 

the environment. On average, 4.5 GJ is used to produce 1 ton of 

clinker, which is 1.2 times more than in Poland and 1.6 times more 

than in Germany. Carrying out ecological modernization is 

extremely important for the industry, which is the basis for the 

country's construction industry, which occupies 8% of Ukraine's 

GDP. According to the Ukrcement Association, in 2017 the 

production of cement per capita is 213 kg with a consumption of 

222 kg, which allows to meet domestic demand for the main types 

of cement. In addition, the cement industry provides jobs for more 

than 5.3 thousand people, and is the main raw material base of the 

construction industry, which employs more than 248.1 thousand 

workers[4]. Despite its great importance for the country's economy, 

the cement industry is not environmentally friendly. The negative 

impact of cement production on the environment is presented in the 

form of gaseous emissions (oxides of carbon, sulfur and carbon, 

etc.), significant emissions of dust (cement and mineral dust, soot) 

from chimneys or other dispersed sources, concomitant generation 

of noise and oscillations, odor , industrial water and other industrial 
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waste. Ecological modernization of production is necessary for the 

cement industry, because it will solve the main problems mentioned 

above, which inhibit the development of cement production in 

Ukraine at the current innovative level. Reducing energy 

consumption, economical use of resources combined with reducing 

the level of negative environmental impact and greening of the final 

product will turn cement production into one of the most promising 

and competitive industries for the country's economy. 

Conclusion 

In general, the deterioration of indicators and parameters of the 

cement industry should lead to an intensification of state efforts to 

stimulate it. It is to address regulatory issues that hinder the 

development of Ukraine's cement industry that further research is 

needed. 
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Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування є однією з  найвищою  соціальною  цінністю 

держави . 

Саме Конституцією України на  державу  покладається 

обов'язок  утримання та виховання таких дітей.  Держава заохочує 

і підтримує благодійницьку діяльність щодо таких категорій 

дітей.  

Діти, позбавлені батьківського піклування- діти, які 

залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх 

батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення 

батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьків 

покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 

вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, 

пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю 

відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, 

яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а 

також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти 

[1]. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної 
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політики з питань соціального захисту  дітей, позбавлених 

батьківського піклування є Міністерство соціальної політики 

України [2,3]. Департамент захисту прав дітей та усиновлення, а 

також служби у справах дітей та центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді знаходяться у підпорядкуванні міністерства . 

Діяльність служб у справах дітей щодо соціального захисту 

дітей, позбавлених батьківського піклування координуються та 

визначаються Департаментом захисту прав дітей та усиновлення. 

У свою чергу, служби у справах дітей щодо соціального захисту 

дітей, позбавлених  батьківського піклування координують 

діяльність всіх органів та установ щодо соціально-правового 

захисту дітей, позбавлених батьківського піклування на 

регіональному та місцевому рівнях, а також діяльність центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [3]. 

Служба у справах дітей виконує наступні функції: 

• надає місцевим органам виконавчої влади і органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, 

громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну 

та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо 

соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними 

правопорушень; 

• вирішує питання влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє їх 

усиновленню; 

• подає пропозиції до проектів регіональних програм, 

планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів дітей; 

• здійснює контроль за умовами утримання і виховання 

дітей у спеціальних установах для дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

• надає організаційну і методичну допомогу центрам 

соціально психологічної реабілітації дітей, здійснює 

безпосередній контроль за їх діяльністю; 
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• організовує і проводить разом з іншими структурними 

підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у спра-

вах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення при-

чин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність; 

• веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу; 

• проводить перевірку умов проживання і виховання 

дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, сім’ях усиновлювачів; 

• готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку 

дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 

• бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей; 

• оформляє документи на усиновлення і застосування 

інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

• готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку 

дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 

• бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей; 

• оформляє документи на усиновлення і застосування 

інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування [3,4]. 

Однак, між органами виконавчої влади, що опікуються 

дітьми, а саме : між Міністерством соціальної політики України і 

Міністерством освіти і науки України щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей; на регіональному рівні між службами у справах 
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дітей та установами уповноваженими державою брати участь у 

реалізації державної соціальної політики, тобто центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щодо здійснення 

соціального інспектування дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, вихову-

ються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 

ведення обліку таких дітей, відбувається деяке дублювання 

функцій. Для того, щоб органи державного управління покра-

щили соціально-правову систему захисту дітей, позбавлених 

батьківського піклування потрібно передусім: 

1) внести певні корективи щодо усиновлення та 

професійної діяльності, яка зможе ліквідувати суперечності та 

усунути перешкоди до ратифікації Україною Конвенції про 

захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного 

усиновлення до нормативних актів щодо розмежування у 

національному законодавстві посередницької діяльності; 

2) передбачити державний нагляд за діяльністю 

неурядових організацій, які працюють у сфері міждержавного 

усиновлення в нормативних актах ; 

3) внести зміни щодо надання  рекомендацій про 

можливість утворення прийомної сім’ї або дитячого будинку 

сімейного типу до нормативних актів, адже вони мають 

надаватися міськими та/або районними центрами соціальних 

служб, які проводять безпосередню роботу з кандидатами з 

урахуванням особливостей дитини, яка може бути влаштована 

в сім’ю (її вік, індивідуальні особливості, тощо); 

4) забезпечити фінансування регіональних програм по 

забезпеченню житлом дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розширення мережі соціальних гуртожитків; 

5) залучати громадські організації до вирішення проблем 

соціально правового захисту дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Це дасть змогу підвищити якість та легітимність 

управлінських рішень, запобігти зловживання владою, сприяє 

налагодженню конструктивного співробітництва між владою та 

громадськістю; 
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6) вирішити питання надання службам у справах дітей 

статусу юридичної особи, укомплектування кваліфікованими 

працівниками відповідно до законодавства штатної 

чисельності служб, створення секторів опіки та піклування для 

виконання ними на належному рівні поставлених державою 

завдань щодо соціально-правового захисту  дітей, позбавлених 

батьківського піклування [5]. 

Висновок: Органи державного управління мають соціально-

правову систему захисту дітей, позбавлених батьківського 

піклування, але вона недосконала. Тому, потрібно прокласти 

великий шлях для покращення цієї системи. Україна має всі 

задатки аби зробити її кращою для дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 

МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ 

 

Давиденко А.М. 

магістрантка факультету  

психології та соціальної роботи, 

Ніжинський державний університет  

імені Миколи Гоголя 

м. Ніжин, Україна 

Професійний саморозвиток особистості – це діалектичний 

процес, який, як і будь-який інший «саморозвиток» обумов-

люється зовнішніми та внутрішніми силами та стимулами і, 

відповідно, має два фактори впливу – зовнішній і внутрішній. 

Саме організація освітнього процесу ВЗО більшою мірою 

покликана забезпечити спрямовання цих впливів на формування 

у студентів готовності до професійного саморозвитку у процесі 

набуття ними професійних умінь та навичок під час навчально-

професійної, науково-дослідної та іншої творчої активної 

діяльності в освітньому середовищі ВЗО. Водночас, набуті 

протягом навчання професійні знання, вміння та навички 

виступають для майбутнього фахівця, керівника закладу освіти 

лише засобами обраної професійної діяльності, тому важливо під 

час організації навчальної діяльності студентів сформувати у них 

потребу і спрямованість на вироблення позитивного ставлення до 

майбутньої професійної діяльності, готовність до постійного 

професійного саморозвитку як способу самореалізації, 

самоствердження, що здійснюється під впливом організаційно-

педагогічних умов у ВЗО. 

З метою визначення організаційно-педагогічних умов 

формування у майбутніх керівників готовності до 

професійного саморозвитку розглянемо сутність поняття 

«організаційно-педагогічні умови».  
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Так, аналіз довідкової літератури показав, що саме поняття 

«умова» передбачає наявність сукупності певних зовнішніх і 

внутрішніх впливів, природного та штучного характеру, що 

здійснюють певний вплив на розвиток людини (фізичний, 

психологічний, моральний), її поведінку, навчання і виховання 

[45, с.36 Полонский В.М. Словарь по образованию и 

педагогике : М. : Высшая школа. 2004. 512 с.].  

В цілому, науковці визначають педагогічні умови як певні 

обставини навчання і виховання, що впливають на реалізацію 

поставлених педагогічних цілей, а також як сукупність 

можливостей та визначених заходів педагогічного процесу, що 

є результатом конструювання і використання змісту, методів та 

форм організації освітнього процесу з метою досягнення 

визначених цілей [24]. Тобто, педагогічні умови – це реальні, 

об’єктивні можливості освітнього середовища, що спрямовані 

на розв’язання поставлених педагогічних цілей і на створення в 

освітньому процесі таких обставин, які б забезпечували 

найефективніший перебіг навчально-виховної  діяльності. 

Сутність поняття «організаційний» визначається у 

довідковій літературі як певний «упорядкований, об’єднаний в 

організацію, згуртований» процес, що дає нам підстави 

трактувати організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх керівників до професійного саморозвитку 

як сукупність певних взаємопов’язаних, керованих факторів, 

які застосовуються з метою забезпечення належної підготовки 

майбутніх педагогів, керівників освітніх закладів до постійного 

професійного саморозвитку [8, с.1456]. 

Важливою педагогічною умовою професійного само розвит-

ку особистості майбутнього фахівця науковці вважають процес 

стимулювання, як зовнішніми так і внутрішніми чинниками.  

Зовнішніми стимулами саморозвитку є: залучення 

студентів до різних видів діяльності, зокрема до навчально-

дослідної роботи, до вирішення творчих завдань; створення 

комфортного мікро- і макроклімату освітнього середовища 

ВЗО; включення студентів до творчої активності під час 
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оволодіння вміннями й навичками професійної діяльності. 

До внутрішніх стимулів саморозвитку відносять: самопіз-

нання особистістю себе та оточуючих; прагнення до само-

вдосконалення, самоосвіти та самоаналізу; позитивне ставлення 

до навчання у ВЗО, до майбутньої професійної діяльності; 

здатність до самоорганізації та саморегуляції [52, с.112-118].  

У науково-педагогічних джерелах зазначено, що будь-яка 

якість особистості, зокрема й готовність майбутніх керівників до 

професійного саморозвитку може знаходитись як у потенційному 

стані так і в актуальному, і важливо, певним чином, забезпечити 

перехід із потенційного в актуальний стан, тобто актуалізувати 

процес таким чином, щоб у людини виникало бажання само роз-

витку. Саме процес самоактуалізації і визначається виявленням 

або «стимулюванням внутрішніх суперечностей саморозвитку, 

внутрішніми переживаннями особистості, пов’язаними з 

осмисленням і розв’язанням екзистенційних проблем» [27, с.126]. 

Тобто, якщо особистість прагне до саморозвитку і процес 

актуалізації відбувається усвідомлено, то формується усвідомлена 

потреба у самовдосконаленні, починається пошук людиною 

власних життєвих принципів, ціннісних орієнтацій, ідеалів, 

уявлень, відбувається формування готовності до професійного 

саморозвитку, що є важливою передумовою у становленні 

майбутнього фахівця. 

Водночас, науковці стверджують, що формування готовності 

до професійного саморозвитку майбутнього фахівця передбачає 

певну етапність її реалізації від «проведення самопізнання до 

практичної реалізації професійного саморозвитку». Так, на пер-

шому етапі відбувається самопізнання на основі методів само-

спостереження, самодіагностики та самоаналізу, на другому – 

безпосереднє формування самооцінки та прийняття рішень щодо 

потреби у професійному самовдосконаленні, і на третьому та 

четвертому етапах здійснюється рух від визначення цілей і мети 

професійного саморозвитку з розробкою індивідуальної програми 

її реалізації до самовиховання відповідних необхідних рис на 

основі саморегуляції, самоконтролю та самокорекції [26, с.92]. 
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Так, виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури 

[20; 53; 65] ми виділили кілька організаційно-педагогічних умов, 

реалізація яких, на нашу думку, сприятиме формуванню готов-

ності майбутніх керівників до професійного саморозвитку, а саме: 

- формування мотивації до професійного саморозвитку 

майбутніх керівників в освітньому середовищі ВЗО; 

- заохочення студентів до евристичного аналізу педаго-

гічних ситуацій, які б актуалізували у них потребу у 

професійному саморозвитку;  

- формування сприятливої соціально-психологічної ат-

мосфери навчального колективу з метою створення творчого 

освітнього середовища ВЗО, що сприятиме особистісному й 

професійному розвитку майбутніх фахівців; 

- залучення студентів до самостійної навчально-пізнаваль-

ної діяльності сучасними інформаційно-технічними засобами;  

- стимулювання рефлексивної діяльності майбутніх 

керівників з метою розвитку у них адекватної професійної 

самооцінки та самосприйняття, що допомагає визначити рівень 

їх власного професійного саморозвитку. 

Як бачимо, науковці вважають, що формування готовності 

студентів, майбутніх керівників до здійснення професійного 

саморозвитку необхідно реалізувати за допомогою комплексу 

організаційно-педагогічних умов, які включають як внутрішню 

складову, що полягає у формуванні внутрішньої мотивації, 

потреби саморозвитку, наявності саморефлексії, так і зовнішню, 

організаційну за допомогою створення такого розвивального 

освітнього середовища, де б відбувалася реалізація суб’єкт-

суб’єктної взаємодії викладача і студента під час професійної 

підготовки із використанням сучасних особистісно зорієнтованих 

прийомів і технологій навчання, що, у свою чергу, сприяють 

формуванню досвіду професійної діяльності, спонукають до 

керівника умінь сформувати власну програму професійного 

саморозвитку. 

На нашу думку, дотримання означених організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх 
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керівників до професійного саморозвитку в освітньому 

середовищі ВЗО сприятиме формуванню як особистості 

студентів в цілому, так і їхньому активному й діяльнісному 

самовдосконаленню у напрямі професійного саморозвитку.  

______________________________________________________ 

Інформаційні технології  
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЛОКЧЕЙН В ОБЛІКУ 
 

Дем’янова І.В. 

студентка факультету фінансів та обліку 

Київський національний  

торговельно-економічний університет 

Науковий керівник: Зябченко Г.В., 

ст. викладач кафедри  

обліку та оподаткування КНТЕУ 

Київ, Україна 

На сьогоднішній день не можливо уявити світ без 

інноваційних досягнень. Все більше IT-сфера займає провідне 

місце в нашому житті. На мою думку, зараз не можливо уявити 

галузь, яка б не використовувала інформаційні технології, 

бухгалтерський облік не є виключенням. Застосування 

технологій ІТ-сфери в бухгалтерському обліку дає можливість 

опрацьовувати великі масиви інформації в найкоротші терміни, 

що полегшує роботу бухгалтера. 

Останнім часом все більше набуває популярності технологія 

блокчейн (Blockchain). Blockchain – розподілена  база  даних,  яка  

складається  з послідовності  блоків,  в  якій  кожний  блок  

містить інформацію  з  попереднього  блоку,  утворюючи,  як 

наслідок,  ланцюг  блоків. [1] Блокчейн як  технологія  виник  

завдяки  появі криптовалют. Проте зараз його використання є 

більш універсальним, оскільки несе у собі багато очевидних 

переваг  для  зберігання,  обробки  та  обміну  данними. 

Кардинальні трансформації ця технологія спричинює 

також у системі бухгалтерського обліку. Завдяки їй формується 
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облікова книга інформації, дані якої доступні всім 

користувачам, їх неможливо змінити чи знищити приховано, 

оскільки про це одразу будуть повідомлені  учасники.  До  того  

ж  облікова  інформація  з  різних блоків є тісно пов’язаною, 

кожен блок містить інформацію з іншого блоку, а отже, будь-

які зміни в інформації з одного блоку призводять до 

виникнення змін в іншому. [2, с 76]  

Блокчейн має потенціал для вдосконалення бухгалтерської 

професії за рахунок зменшення витрат на ведення та 

узгодження бухгалтерських книг та забезпечення абсолютної 

впевненості у власності та історії активів. Блокчейн може 

допомогти бухгалтерам отримати ясність щодо наявних 

ресурсів та зобов'язань їх організацій.  

Важливо,  що  усі  принципи  ведення  бухгалтерського  

обліку залишаються  незмінними  із  відповідним  застосуванням  

елементів  методу бухгалтерського  обліку.  Змінюється  лише  

технологія  обробки, збереження, передачі  та  накопичення  

інформації. Так,  наприклад,  при  операціях  з активами  повністю  

дотримуються  принципи  їх  обліку  і  визнання: контрольований 

суб’єктом господарювання у результаті минулих подій та від 

використання  якого  очікують  надходження майбутніх  

економічних  вигод. [3, с.16] 

Найперспективнішими напрямами для застосування 

технології блокчейн у бухгалтерському обліку є: 

-розрахунки з контрагентами (дебіторська й кредиторська 

заборгованість, у т.ч. міжнародні угоди, закупівлі); 

-оперативний облік та звітність у режимі реального часу;  

-робота з документами та їх зберігання; 

-рух активів всередині підприємства; 

-розрахунок і сплата податків; 

-оплата дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

Нова технологія дасть змогу ефективно боротися з 

шахрайством і значно розширить можливість регулюючих 

органів відстежувати діяльність організації, зробить облік 

прозорим, дасть змогу вести його в реальному часі. Ухилення 
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від сплати податків буде легко виявлятися й стане просто 

неможливим, якщо всі угоди й транзакції будуть оцифровані. 

[4, с.142] 

Отже, основне значення блокчейну це зменшити час та 

витрати на проведення бухгалтерського обліку. Точне знання 

того, що всі операції, записані в системі бухгалтерського 

обліку, дійсно відбулися, і вказані суми є правильними, 

дозволяє не витрачати час на ручне підтвердження 

бухгалтерських записів, що дозволяє бухгалтерам витрачати 

більше часу на такі важливі сфери, як складні записи операцій 

та внутрішній контроль механізми. Звичайно не є виключення 

те, що зі швидким розвитком блокчейну, можливе зменшення 

ролі бухгалтера. 
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м. Київ, Україна 

Однією з головних задач, покладених на кримінальне 

судочинство, є охорона прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, які беруть в ньому участь. Відшкодування 

моральної шкоди, завданої злочинами фізичним і юридичним 

особам, є однією з умов належного виконання функцій 

кримінального процесу.[1] 

Стаття 56 Конституції України однією з основних гарантій 

закріпила право громадян на життя і здоров'я, право власності, 

відповідно до якого кожен має право на відшкодування за 

рахунок держави моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх 

посадовими особами при виконанні ними своїх обов'язків. Але 

разом з тим повинен бути належний механізм, закріплений 

кримінально-процесуальними гарантіями, для відшкодування 

шкоди особам, які постраждали від злочину.[3] 

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві 

передбачено такі форми відшкодування заподіяної злочином 

шкоди: розгляд цивільного позову в кримінальній справі 

(стаття 28 КПК) і рішення судом за власною ініціативою 

питання про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної 

злочином (частина 3 статті 29, пункт 9 статті 329 КПК ).[2] 

Позов про компенсацію моральної шкоди повинен бути 

задоволений в першу чергу. Тому держава, на яке покладено 

функцію захисту інтересів громадянина, повинно чітко і 
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оперативно відновити його ущемлені права. Але, на жаль, на 

практиці часто ми бачимо зовсім іншу картину. 

У той же час стаття 62 проекту КПК передбачає право 

потерпілого на відшкодування моральної шкоди за рахунок 

особи, винної у скоєнні злочину, або осіб, які несуть 

матеріальну відповідальність за його дії.[2] 

На даний момент у багатьох випадках не можна розрахову-

вати на швидке і ефективне відшкодування моральної шкоди. 

Найчастіше трапляється, що заподіяний збиток не відшкодову-

ється, оскільки винний не має відповідних коштів. Реальне 

відшкодування відбувається протягом тривалого часу і часто 

нерегулярно. 

Також існує проблема при зупинення провадження у справі. 

Якщо особа, яка вчинила злочин, не встановлено, то виникає проб-

лема пред'явлення цивільного позову до такої особи. Чи не поліп-

шується становище потерпілого і тоді, коли особа, яка вчинила 

злочин, ухиляється від слідства та оголошено в розшук.[1] 

Для потерпілого маловтішні перспектива очікування, коли 

встановлять особу, яка вчинила злочин, обвинувачений буде 

розшукано, а потім засуджений і почне виплачувати 

відшкодування моральної шкоди за виконавчим листом. 

Реальний і ефективний порядок відшкодування шкоди перед-

бачений у багатьох країнах. Більшість юристів вважають, що 

такий порядок можна реалізувати і в Україні, особливо в світлі 

євроінтеграційних процесів. Адже наша правова система повинна 

відповідати, а не суперечити, нормам міжнародного права. Нап-

риклад, в США були прийняті федеральні закони «Про захист 

потерпілих і свідків» (1982), «Про потерпілих від злочинів» 

(1984).[4] 

Судова практика намагається врегулювати деякі питання, 

пов'язані з цими проблемами. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України «Про судову практику в справах про відшкоду-

вання моральної шкоди» від 3 березня 1995 року звертає увагу на 

деякі аспекти даної проблеми. Крім того, постанова ВСУ «Про 

практику застосування судами законодавства, що передбачає 
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права потерпілих від злочинів» № 13 від 2 лютого 2004 року 

визначає деякі моменти, що стосуються саме відшкодування 

моральної шкоди. Указ Президента «Про концепцію забезпечення 

захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від 

злочинів» № 1560-2004 від 28 грудня 2004 року визначив основні 

принципи і шляхи забезпечення захисту законних прав та 

інтересів потерпілих. Зокрема, особлива увага звертається на 

відшкодування моральної шкоди. 

У той же час Закон України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» визначає 

можливість відшкодування моральної шкоди. Слід зазначити 

прийнятий 23 червня 2005 року в цілому проект Закону 

України «Про статус слідчих», внесений народним депутатом 

Юрієм Кармазіним, яким до обов'язків слідчого віднесено 

прийняття заходів по відшкодуванню фізичним і юридичним 

особам шкоди, заподіяної в результаті вчинення злочину. 

Для ефективного відшкодування моральної шкоди 

потерпілим в кримінальному процесі слід чітко нормативно 

закріпити механізм його відшкодування, визначити одним з 

першочергових питання про відшкодування шкоди, проводити 

роз'яснювальну роботу з потерпілим на всіх стадіях процесу з 

приводу права на відшкодування моральної шкоди, 

забезпечувати необхідну правову допомогу. 
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Сьогодні ми живемо у скрутні часи, коли труднощі, хвороби, 

страждання та безліч інших факторів супроводжують людство 

день у день, залишаючи свій відбиток на нашому здоров’ї. Тому 

кожен бажає віднайти для себе те, що покращить його здоров’я та 

подовжить життя. Багато людей сьогодні намагаються вести 

здоровий спосіб життя, займатися спортом, вживати лише 

корисну їжу, витрачають безліч грошей чи випробовують нові 

методи лікування – усе, аби відчувати себе здоровим якомога 

довше. Та, хоча ми не можемо позбутися усіх чинників, що 

шкідливо впливають на наш організм, кожен з нас може 

розвивати позитивне мислення. В одній мудрій книзі говориться, 

що радісне серце – неначе добрі ліки. Шотландський доктор 

Дерек Кокс повідомляє, що люди з позитивним мисленням 

набагато рідше мають серцеві захворювання та інсульт. Отже, 

медичні дослідження підтверджують, що наше здоров’я щільно 

пов’язане з позитивним мисленням. 

У наш час проводяться масштабні дослідження щодо того, 

як позитивне мислення позначається на здоров’ї людини. 

Наприклад, це питання аналізували Бекка Леві та Авні Бавіші з 

Йєльської школи громадського здоров’я, фахівець з медицини 

та біології Джейн Броді, дослідниця Джудіт Московіц,  Аліс 

Ілсен, Г. Уліцька, Р. Ентоні, В. Ф. Калошин, В.І. Бобрицька, 

С. Кондратюк та інші. Усі дослідники відзначили результатив-

ність своїх досліджень.  

Перш за все, треба окреслити значення самого поняття. 
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Позитивне мислення – це тип мислення, при якому людина 

зосереджується на позитивному та здатна знаходити вирішення 

проблем у житті.  До цього входить: любити своє життя, з 

приємним настроєм приймати все, що воно дає, і бачити всі 

можливості розвитку. Воно допомагає формувати оптиміс-

тичне ставлення індивіда до дійсності. Позитивне мислення 

можна розглядати в якості результату досягнення певного 

благополуччя особистості, її ресурсного стану, підвищення її 

життєстійкості, створення такої когнітивної моделі ситуації, 

яка б носила оптимістичний характер, сприятливий в 

кінцевому результаті для життя, а не для  руйнування [4, с.5].  

Люди, які вміють позитивно мислити, схильні вірити в свої 

сили та успіх, доброзичливі, відкриті для спілкування, енергійні, 

життєрадісні та мають позитивні очікування від життя [2, с.74, 

78]. Такі люди можуть об’єктивно оцінити себе та свої 

можливості, контролювати власні думки, запобігати утворенню 

негативних емоцій та досягати мети у своїх планах. Це все є 

неоціненним вкладом у розвиток здорової, повноцінної, 

щасливої та успішної особистості. 

Оскільки радість є запорукою оптимістичного настрою та 

мислення, вона є тією емоцією, яка позитивно впливає на 

здоров’я. Численні дослідження підтверджують покращення 

стану здоров’я людини під дією позитивних емоцій    [3, с.123]. 

Наше мислення дійсно позначається на процесах діяльності 

організму: зосереджуючись на позитивному, людина із важкою 

хворобою може підвищити свій імунітет і запобігти депресії чи 

інших розладів нервової системи. Досвід досліджень показав, 

що люди, які здатні позитивно сприймати світ, майже не 

страждають через високий тиск, серцеві захворювання, 

надлишок ваги, чи високого рівня цукру в крові. 

Хоча позитивне мислення і не виліковує усі хвороби, воно, 

принаймні, допомагає легше подолати складні періоди життя й 

знаходити щось приємне кожного дня, а також підтримувати 

гармонійні стосунки з іншими людьми, що, у свою чергу, сприяє 

психологічному благополуччю особистості, а це є складовою 
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нашого здоров’я [1, с.18-21]. Окрім цього, позитивне мислення 

може впливати на тривалість життя. Результати спостережень у 

клініці Мейо довели, що оптимізм значно знижує ймовірність 

передчасної смерті до 50%. 

Позитивне мислення також зменшує бурхливість негативної 

реакції під час стресової ситуації - людина тверезо оцінює 

ситуацію з різних боків, тому має можливість знайти 

найоптимальніший вихід. Це сприяє виробленню стресостійкості, 

певного алгоритму дій, при якому знижується загальне 

хвилювання, що мінімально впливає на нервову систему, а 

необхідне рішення задачі приходить само собою. Також можемо 

прослідкувати за таким ланцюжком: позитивне мислення 

запобігає тривожності та дратівливості, що в свою чергу сприяє 

покращенню нічного сну, а це є необхідною умовою для 

нормального стану організму. 

Отже, як свідчать дослідження, існує чітка залежність між 

нашим мисленням та здоров’ям. Тому нам життєво необхідно 

уникати руйнуючих емоцій та зосередитись лише на 

позитивному. Таким чином ми спрямовуємо наше мислення на 

розвиток стійкої, здорової, успішної та щасливої особистості. 

Так само, як деякі люди відмовляються від шкідливих продуктів 

харчування, так і ми можемо відмовитися від негативного 

настрою заради свого здоров’я. 
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Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

В останні роки в школі відбуваються глобальні зміни, 

пов'язані з введенням в освітній процес нової реформи.  

Педагогам доводиться оновлювати систему викладання, 

використовуючи такі форми роботи, які дозволяють розвивати в 

учнів загальнонавчальні вміння і навички. Однією з основних 

цілей роботи школи є формування в учнів потреби до постійного 

саморозвитку, що в перспективі дає дитині соціальну мобільність, 

можливість самореалізації в умовах розвинутого інформаційного 

суспільства. 

Досягнення таких результатів, відбувається завдяки 

прагненню педагогів використовувати нові методи і форми 

роботи з дітьми, з інших позицій дивитися на структуру уроку.  

Залучення сучасних школярів до читання класичної літера-

тури - це те питання, яке досі залишається одним з найактуаль-

ніших і обговорюваних педагогічним співтовариством вчителів 

[4]. 

Існує велика кількість візуальних прийомів: кластери, 

діаграми, графіки, ментальні карти і т. д., які використовуються 
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на різних ступенях навчання. Одним з ефективних способів 

візуалізації на уроках літератури став буктрейлер [1]. Його  вико-

ристання на уроках літератури та літературного читання дозволяє 

організувати роботу над формуванням всіх універсальних 

навчальних дій (регулятивних, пізнавальних, комунікативних) 

Сприйняття підлітком літературного твору – це дуже 

складний творчий процес, для цього необхідний читацький, а 

також емоційний досвід школяра [2]. Однак емоції у підлітків 

більше викликають художні фільми, ролики і спілкування в 

інтернеті.  Вже багато сказано про «кліповий» тип мислення, 

головні особливості якого, на думку вчених, полягають в 

перевазі нетекстової, образної інформації і високій швидкості її 

обробки.  Американський соціолог Е. Тоффлер в кліповому 

мисленні бачить здатність до сприйняття величезних обсягів 

інформації, яка щодня обрушується на людину.  Таким чином, 

кліпове мислення відповідає тому інформаційному 

середовищу, в якому знаходиться сучасне суспільство, в тому 

числі і сучасні підлітки [2]. 

Що являє собою буктрейлер? Використовуючи досягнення 

аудіовізуальної культури, буктрейлер покликаний в динамічній 

і захоплюючій формі донести до потенційного читача 

розповідь про книгу. Буктрейлер – мультимедійний продукт, 

візуальний організатор, нова форма спілкування з книгою, яка 

швидко стає частиною інформаційної культури. Виникнення 

таких роликів пов'язане з пропагандою читання, залученням 

уваги до книг за допомогою візуальних засобів, характерних 

для трейлерів до кінофільмів [3]. 

За способом візуального втілення тексту, буктрейлери 

бувають: 

− ігрові (мініфільм по книзі); 

− не ігрові (набір слайдів з цитатами, ілюстраціями, книж-

ковими розворотами, тематичними малюнками, фотографіями.); 

− анімаційні (мультфільм по книзі). 

За змістом: 

− розповідні (які презентують основу сюжету твору); 
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− атмосферні (передають основні настрої книги і 

очікувані читацькі емоції); 

− концептуальні (транслюють ключові ідеї і загальну 

смислову спрямованість тексту). 

Мета буктрейлера – розповісти про книгу.  Але ця розповідь 

повинна містити інтригу, щоб зацікавити глядача [1]. Перші 

буктрейлери представляли собою слайд-шоу з ілюстрацій з 

підписами або закадровими коментарями. Саме таким було перше 

відео, зняте до роману Джона Фарріс в 1986 році. У 2003 році на 

книжковому ярмарку в Луїзіані був вперше продемонстрований 

буктрейлер до книги Крістін Фіхан «Темна симфонія».  Ця подія 

дала початок популяризації буктрейлерів, які до цього 

поширювалися в основному лише в мережі Інтернет. В Україні 

жанр «буктрейлер» з'явився в 2010 році. 

Отже, необхідно відзначити, що для вчителя літератури дуже 

важливо, щоб діти читали. Можна стверджувати, що буктрейлер є 

прекрасним способом залучити дітей до читання і осмислення 

прочитаного. А ще, це цікава можливість для учнів поділитися з 

друзями власними розсудами після прочитаного твору. Змінюючи 

певним чином початкову мету створення буктрейлеру, на уроках 

літератури можна пропонувати школярам створити подібний 

ролик з прочитаної книги. При поясненні завдання ставимо ряд 

задач, які повинні бути вирішені в процесі роботи, зокрема 

буктрейлер за книгою повинен відображати основну ідею тексту, 

сукупність його головних сенсів, показувати читацький діалог з 

текстом художнього твору. Рекомендується подібне завдання 

давати учням як підсумкове, після колективного обговорення 

прочитаного. Адже у школяра повинні бути сформовані 

готовність і здатність творчо мислити, знаходити нестандартні 

рішення, вміння виявляти ініціативу і ми, педагоги, в цьому їм 

допоможемо! 
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 Відкриття квантової механіки на початку XX століття в 

кінцевому підсумку подарувало людству більшість технологій, 

якими запам'яталося те сторіччя: ядерну зброю, лазери, 

прискорювачі часток, МРТ, та й вся напівпровідникова 

електроніка в цілому - від транзисторів і світлодіодів до 

комп'ютерів, мобільного зв'язку та інтернету. В основу всіх цих 

технологій і пристроїв лягло управління колективними 

квантовими явищами - тобто такими, які мають на увазі 

взаємодії на рівні потоків частинок, полів і різних середовищ. 

Однією з ключових технологій, яку, як очікується, принесе 

сучасна революція у фізиці, стануть квантові обчислення. 

Йдеться про можливість виконувати імовірнісні розрахунки 
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такої складності, яка недоступна сучасним суперкомп'ютерам. 

Це повинно послужити безлічі проривів в самих різних 

областях - від діагностики захворювань і розробки ліків 

(завдяки точному моделюванню складних хімічних реакцій і 

біологічних процесів) до оборонної, автомобільної та космічної 

промисловості (той же моделювання відкриє шлях до нових 

матеріалів, можливостям автоматичного управління і багато 

чому іншому ), не кажучи вже про фундаментальну науку. 

Забезпечити такий прорив повинні квантові комп'ютери.[1] 

Квантовий комп'ютер - засіб обчислювальної техніки, де в 

основі роботи центрального процесора лежать закони квантової 

механіки. Такий комп'ютер принципово відрізняється від 

традиційних ПК, що працюють на основі кремнієвих чіпів. Поки 

що квантовий комп'ютер - пристрій, про який говорять багато 

дослідників фізики обчислень. 

Це пристрій застосовує для обчислення не класичні 

алгоритми, а процеси квантової природи - квантові алгоритми, 

що використовують ефекти квантової механіки, такі як 

квантовий паралелізм і квантова заплутаність. 

Базою для обчислень такого типу служить кубіт - система, 

в якій число часток аналогічно імпульсу, а фазова змінна 

(енергетичний стан) - координаті. Фазовий кубіт був вперше 

реалізований в лабораторії Делфтського університету і з тих 

пір активно вивчається. 

 
Рис.1 Схема фазового кубіта 
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На відміну від звичайного біта, здатного мати тільки 

значення 1 і 0, квантовий біт (кубіт) може перебувати в 

суперпозиції цих станів, тобто одночасно в значенні 1 і 0. На 

практиці кубіт може існувати в самих різних комбінаціях цих 

значень, що в перспективі дозволить створювати надшвидкодіючі 

комп'ютери. Кубіти стануть будівельними елементами майбутніх 

квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання, практично 

недоступні класичним цифровим комп'ютерам. Для виконання 

обчислень на квантовому комп'ютері необхідно привести у 

взаємодію кілька кубітів, причому таким чином, щоб вони 

утворили єдину квантову систему. Потім цю систему треба 

дозволити розвиватися за законами квантової механіки і через 

певний час з'ясувати, в який стан вона прийшла. 

З ростом числа об'єднаних кубітів, обчислювальна 

потужність такої квантової системи експоненціально зростає. 

Теоретично це дозволяє квантовому комп'ютера справлятися із 

завданнями, на які звичайному цифровому комп'ютеру 

знадобляться мільйони років. Наприклад, давно відомий так 

званий алгоритм Шора, що дозволяє швидко розкладати великі 

числа на прості множники (завдання, необхідна для злому 

сучасних шифрів). Звичайні комп'ютери вирішують цю задачу 

перебором можливих дільників, тому довгі числа сучасні 

комп'ютери можуть обробляти роками. Квантовий комп'ютер 

впорався б з таким завданням за лічені хвилини і навіть 

секунди, в залежності від продуктивності. 

На шляху створення квантового комп'ютера існує безліч 

проблем. Перш за все необхідно навчитися приводити кубіти в 

певні вихідні стани, об'єднувати їх в заплутані системи, 

ізолювати ці системи від впливу зовнішніх перешкод, 

зчитувати результати квантового розрахунку. Також 

розробникам квантового комп'ютера належить вибрати 

оптимальну елементну базу для виготовлення кубітів. 

 Залишається актуальною проблема подолання природних 

перешкод на шляху створення життєздатних великомасштабних 

квантових систем, здатних демонструвати необхідну точність 
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обчислень. Одним з таких перешкод є проблема виробництва 

однорідних і стабільних кубітів (базових елементів квантових 

обчислювальних систем). 

Кубіти вимагають вкрай ніжного звернення. Випадковий 

шум і навіть випадкове спостереження за кубітом здатні 

привести до втрати даних. Для стійкої роботи кубітів необхідна 

надзвичайно низька температура навколишнього середовища - 

на рівні 20 мілліКельвін, що в 250 разів холодніше 

температури відкритого космосу.[2] 

Нещодавно дві групи дослідників незалежно 

продемонстрували кубіти на основі кремнієвих квантових точок, 

що працюють при температурі вище одного Кельвіна. Одна з груп 

також реалізувала універсальну квантову логіку на своєму 

двохкубітні процесорі. При таких температурах твердотільні 

квантові обчислення стають простими і, головне, дешевими. 

Багатообіцяючі надпровідники і квантові точки працюють 

при температурі десятки мілліКельвін, а кожен кубіт управляєть-

ся окремою лінією. При збільшенні числа кубітів зростає і 

складність контролюючої системи, яка, в свою чергу, нагріває 

процесор і руйнує когерентність квантової системи. На жаль, 

сучасні охолоджувальні пристрої, кріостати розчинення, не здатні 

впорається з такою кількістю тепла: на температурах порядку 

мілліКельвінів охолоджувальна здатність криостатів дуже низька. 

Одне з можливих рішень криється в збільшенні робочої 

температури кубітів до декількох кельвінів, що дозволить 

використовувати чистий гелій, який набагато дешевше суміші, 

використовуваної в кріостатах розчинення. Більш того, чистий 

гелій має набагато більш високу охолоджувальну потужність. 

Группа професора Дзурака змогла дуже добре ізолювати свій 

кубіт від зовнішніх шумів, що і дозволила підняти робочу темпе-

ратуру до 1.5 коливань з невеликими втратами в когерентності. 

Дві групи фізиків під керівництвом професора Дзурака і 

професора Вельдхорста продемонстрували кубіти на основі 

квантових точок в кремнії, що працюють при температурі вище 

одного Кельвіна. 
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В експерименті фізики використовували два кубіта в 

квантових точках. Один з кубітів використовувався для логічних 

операцій, а інший застосовувався для неінвазивного вимірювання. 

Обидва кубіта контролювалися мікрохвильовими полями. [3] 

Чи стане квантовий комп'ютер таким же звичним 

пристроєм, яким став звичайний ПК? Поки цього ніхто не знає, 

все буде залежати від конкретних прикладів і додатків, які 

можуть стати частиною нашого життя. 
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 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

В умовах сьогодення, принцип диспозитивності набув 

широко визнаного значення в умовах процесуальної діяльності. 

Ні один судовий процес, ні одне судове засідання не може 

визнаватися легітимним, якщо під час процесуальних дій було 

порушено принцип диспозитивності. Даний принцип, є 

рушійною силою, яка задає певний вектор у здійснення 

процесуальної діяльності судами цивільної юрисдикції.  

https://www.kommersant.ru/doc/4292000
https://www.tadviser.ru/
https://nplus1.ru/news/2020/04/15/hot-silicon-qpu
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Існує велика кількість визначень та формулювань даного 

принципу. Найсуттєвіші з них будуть наведені нижче.  

На думку вченого А.В. Андрушко принцип диспозитивності 

– це нормативно-керівна засада цивільного процесуального права, 

яка закріплює вільне,  на свій розсуд здійснення і розпорядження 

юридично заінтересованими особами матеріальними правами 

щодо предмета спору, процесуальними засобами захисту 

порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом 

інтересу, що спрямовані на розвиток, зміну або припинення 

розгляду цивільної справи в суді в межах дозволених законом й у 

встановленому процесуальному порядку [1, с.182].  

Принцип диспозитивності також визначають як нормативно-

керівні положення цивільного судочинства, що визначають 

рушійною силою цивільного процесу ініціативу та волевиявлення 

заінтересованих у результатах справи осіб, які реалізуються у 

межах закону [2, с.95].  

Відповідно до ч.1 ст. 11 Цивільного процесуального 

кодексу України суд може розглядати  цивільні справи не 

інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, в межах 

заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших 

осіб, які беруть участь у справі.  

Тобто, зрозумілим є той факт, що диспозитивність 

цивільного процесу, перш за все, виражається у тому, що право 

пред’явлення позову належить виключно позивачеві ( фізичній 

або юридичній особі). Пред’явлення позову є правом, а не 

обов’язком і ніхто не може примусити особу до цього, навіть суд.    

Окрім того, варто зазначити, що суд розглядає позов лише в 

межах наданих йому позовних вимог. Позивач є вільним у праві 

формулювання та визначення предмету спору. Тобто позивач 

особисто визначає предмет спору та відповідача до якого даний 

позов буде пред’явлено. Суд діє виключно в цих межах.  

В цивільному процесі існує інститут заміни неналежної 

сторони. Цей інститут, відповідно до принципу диспозитивності 

також має певні особливості. Поняття «неналежного позивача» як 

такого не існує, адже диспозитивність і зазначає проте, що будь-
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яка особа, в межах наданих їй прав, має право пред’явлення 

позову, і суд ніяк не може замінити позивача під час судового 

засідання. Якщо ж у ході справи, виявилися обставини згідно з 

якими стає зрозумілим, що неналежним є відповідач, до якого 

було пред’явлено позов, то суд можу замінити відповідача на 

належного, але виключно у тому випадку, якщо про це надасть 

клопотання позивач, змінивши свої позовні вимоги.  

Згідно ч.4 ст.55 Конституції України кожен має право 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

Відповідно для цього також існує інститут представництва.  

Заінтересована особа може представляти свої інтереси в суді 

особисто або через свого представника.  

Згідно з ч. 3 ст.11 Цивільного процесуального кодексу 

України суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, 

якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, 

яку він представляє. 

Особу, яка не досягла віку цивільної дієздатнонсті можуть 

представляти її законні представники. Добросовісність дій та 

намірів останніх визначає суд. Якщо у суду виникнуть сумніви 

щодо відповідності вчинюваних представником дій інтересам 

підопічної особи, яка не досягла віку цивільної дієздатності, суд 

зобо’язаний, всупереч принципу диспозитивності, залучити 

відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб. Дана дія суду 

супроводжується винесенням ухвали, в якій суд зобов’язаний 

зазначити чому він прийняв так рішення та які саме дії законного 

представника суперечать інтересам підопічного. 

Отже, узагальнюючи усе вищесказане, можна зробити 

висновок, що принцип диспозитивності є надзвичайно 

важливим для кожної демократичної держави. Адже, саме 

завдяки цьому принципу кожному громадянину гарнується  
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Актуальність. Сьогодення обумовлене значними змінами 

у контексті розуміння і тлумачення часом нових 

правовідносин, що виникають у сфері приватного права і 

становлять предмет цивілістики. Одним із найважливіших 

цивільно-правових інститутів, безумовно, є інститут права 

власності, навколо якого вибудовується усі інші відносини. 

Насамперед, відбувається закріплення дотичності суб’єктів 

цивільного права до реальної реалізації власних чи суспільних 

матеріальних благ шляхом набуття права власності. Дуже 

вдалою є позиція В.А. Бєлова щодо схожості і прямої 

взаємозаміни права власності з правом спільної власності [1, 

с.162]. Саме питання особливостей спільної власності сьогодні 

активно досліджують науковці: І.О. Дзера, В.Л. Скрипник, В.А. 

Бєлов, О.М. Пономаренко, А.Д. Гулян, С.І. Запара, І.А. 



 

186 

Єфіменко, Н.Ю. Ліннікова, Р.П. Мананкова, В.Ф. Маслов, Є.А. 

Суханов та інші, які розглядають право власності в 

економічному та юридичному аспектах. В економічному 

аспекті дослідники приділяють значну увагу економічній 

категорії спільної власності, яку вважають досить звичною і 

поширеною у суспільстві. Натомість, у юридичному полі є 

багато до кінця невисвітлених і  проблематичних моментів, які 

потребують детальнішого розгляду у зв’язку з еволюцією 

суспільно-правових відносин, зокрема, до них належать такі: 

законодавцем не визначено коло учасників спільної власності, 

які відповідно містяться у неузгоджених нормах, а також 

відсутній правовий механізм щодо відносин спільної власності. 

Тому і постає потреба у детальному дослідженні суб’єктів, 

умов, предмету та правомочностей спільної власності і, власне, 

у вирішенні проблем, пов’язаних з цим питанням. 

Метою дослідження є аналіз сутності міждисциплінарної 

категорії спільної власності. 

Загальна декларація прав людини [2], прийнята 10 грудня 

1948 року у статті 17 містить надважливе положення про те, що 

кожний має право володіти майном як одноособово, так і разом з 

іншими і, таким чином, не може бути безпідставно позбавлений 

свого майна. Наш законодавець, говорячи про спільну власність, 

окреслює її за колом суб’єктів (від двох до більше осіб), яким 

належить спільне майно, яке є в їх спільному розпорядженні 

(згідно ч. 1 ст. 355 Цивільного кодексу України – далі ЦК 

України) [3]. Тобто, таке право є суб’єктивним і реалізується 

шляхом тріади: володіння, користування та розпорядження 

майном на спільних засадах, відповідно за погодженням права на 

належні речі чи сукупність речей, які становлять спільний об’єкт, 

як нерозривне одне ціле.  

Як слушно зазначає І.О. Дзера [4, c.48], право спільної 

власності є ключовою формою володіння фізичними особами 

спільним майном, яке потребує захисту прав такого володіння 

в ході подальших правочинів щодо нього – яке є доволі 

актуальним питанням на сьогодні. 
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Надалі, помічаємо, що так звані «спільні засади» 

визначаються в цивільному праві як належність майна особам на 

праві спільної часткової (ст. 356 ЦК України) або на праві 

спільної сумісної власності (ст. 368 ЦК України), де друге 

можливе за підстав, що не є прямою забороною згідно із законом. 

Така класифікація і різниця між видами спільної власності 

полягає у наявності визначених часток власності (часткова) чи їх 

відсутність (сумісна). Варто наголосити, що право спільної 

власності включає в себе множинну кількість суб’єктів, які у 

законодавстві набувають загальних фраз: «фізичні особи, 

юридичні особи, держава, територіальні громади» (у випадку 

часткової), ті ж самі, але й ті, «якщо інше не встановлено 

законом» (у випадках відповідно сумісної). Так, кожний суб’єкт 

матиме відповідно суб’єктивні права, які полягатимуть 

безпосередньо у можливості вчиняти певні дії на власний розсуд, 

однак така воля має узгоджуватися між учасниками таких 

відносин. Не можна не погодитися з В.Л. Скрипником [5, с.84], 

який, говорячи про суб’єктів, зазначає, що українському народові 

не гарантується право на спільну власність законодавцем (ст. 324 

ЦК України ), що, безумовно, є дуже прикрим.  

Зупинімося на підставах виникнення права спільної 

власності. Оскільки підставами будь-якого права є юридичні 

факти, у нашому випадку на підставі яких суб’єкти цивільних 

правовідносин (двоє або більше) набувають певне майно у 

спільну власність. Тобто мова йде про правочини у вигляді 

договорів, згідно з якими набувається право власності – шлюбний 

договір, дарування, купівля-продаж, міна, довічне утримання, 

оренда з правом викупу. Спільна власність може виникати і поза 

договором, коли успадковується майно, укладається шлюб тощо. 

Доцільно наголосити, що такий вид власності може виникати на 

різні речі, як рухомі, так і нерухомі, родові та індивідуально-

визначені, неподільні та подільні.  

Визначне місце посідають об’єкти спільної власності у 

житловій сфері, коли мова йде про житло, яке визначається як 

одна із необхідних категорій, благ для повноцінного життя.  
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Так, однією з найбільш дієвих та функціональних форм 

управління спільною власністю (житловим фондом) є об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), яке стає дедалі 

поширенішим у сучасних умовах реформування житлового 

сектору, зокрема, спільного житлового майна. Не можна не 

погодитись із позицією В.Л. Скрипника, що український 

законодавець має закріпити такі поняття як «приміщення», 

«будівля», «споруда», відповідно, де знаходяться житлові 

приміщення. Власне, постає проблема у розумінні, об’єктом якого 

права є сам багатоквартирний будинок, і чи можна поширювати 

на нього поняття «складова річ», визначення якої міститься в 

статті 187 ЦК України, коли речі не можуть бути відокремленні 

без пошкодження або відповідно істотного знецінення. Натомість 

у цивільному праві квартира виступає об’єктом права власності і 

визначається ізольованим помешканням в житловому будинку, 

яке призначене та придатне для постійного у ньому проживання. 

Якщо ж говорити про багатоквартирний будинок, то Цивільний 

кодекс України передбачає право сумісної власності на власне 

спільне майно усіх власників такого багатоквартирного будинку, 

а також для  належного управління, утримання і використання 

спільного майна багатоквартирного будинку можуть створю-

ватись об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ст. 

382, 385 ЦК України). Питання спільної власності у такому 

випадку регулюється багатьма нормативно-правовими актами, 

зокрема, Цивільним кодексом України, Законом України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» [6], 

Законом України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» [7], натомість, жодного слова у 

Житловому Кодексі Української РСР [8], який до цього часу є 

чинним, немає. Зрештою, можна зробити висновок, що система 

нормативних актів є дещо застарілою та не відповідає змінам, що 

відбуваються у соціально-економічному розвитку країни. 

Також гарним прикладом спільної сумісної власності може 

слугувати укладання договору про поділ майна, що передбачено 

статтею 372 ЦК України та статтею 69 Сімейного кодексу 
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України [9] (надалі – СК України). Як зазначає О.М. 

Пономаренко [10, с.50-51], поширеність права сумісної 

власності та договорів про поділ майна найбільше 

простежується в сімейних відносинах, предметом досліджень 

яких є суб’єкти таких відносин. Але цивілістична природа таких 

відносин між суб’єктами не зникає. Зрештою, хоч і ЦК України 

передбачає можливість виникнення права спільної власності між 

будь-якими суб’єктами, усе ж найчастіше такими суб’єктами є, 

по-перше, фізичні особи, а, по-друге, саме між родичами та 

членами сім’ї. Загалом, майно учасників цивільно-правових 

відносин може бути поділено за домовленістю сторін, натомість 

існує так звана презумпція домовленості, яка полягає у рівному 

розподілі часток або в натурі, або ж у інших випадках, 

передбачених законом. Вважається, що після поділу такого 

майна право спільної часткової або сумісної власності 

припиняється, адже сторони набувають права власності на 

окремі речі (майно). Говорячи про спільну власність подружжя, 

то законодавець традиційно підходить до визначення таких 

майнових відносин, тобто все, що нажите разом, є спільним. Це 

діє саме тоді, відповідно до закону, коли між чоловіком і жінкою 

не було укладено жодних договірних правочинів. СК України у 

ч. 1 статті 69 не враховує факт розірвання шлюбу, таким чином 

чоловік та жінка мають права розділити майно, яке є їх спільною 

власністю. Такий поділ здійснюється добровільно чи у судовому 

порядку [11, с.65]. У першому випадку важливу роль мають 

форми договору про поділ майна (усна чи письмова) стосовно 

рухомих речей, де слід керуватися загальними правилами 

правочинів, які передбачені у статтях 205-208 ЦК, якщо ж 

об’єктом є нерухомі речі, то це питання регулюється СК 

України (ст. 69). Якщо ж мова йде про правочини із 

нерухомістю, то це питання вирішується державною 

реєстрацією прав на нерухомість (ст. 182 ЦК України). Судовий 

порядок регулюється також СК і ЦК України відповідно в 

окремих ситуаціях, які виникають між подружжям.   

Висновок. Отже, інститут спільної власності у цілому має 
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комплексне нормативно-правове регулювання, однак це не є 

підтвердженням того, що немає прогалин і колізій, як це 

простежується у регулюванні права спільної власності у 

багатоквартирних будинках. Такі прогалини зумовлені як 

об’єктивними чинниками (міждисциплінарний характер 

досліджуваного інституту, динамічність суспільних відносин у 

досліджуваній сфері), так і суб’єктивними, зокрема, 

недосконалістю юридичної техніки та недостатнім рівнем 

соціолого-економічних досліджень проблем у сфері права.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОВГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

Зелена М.І., 

асистент кафедри загальної гігієни з екологією 

Львівський національний медичний університет 

 імені Данила Галицького 

м. Львів, Україна 

Спосіб життя – категорія, яка інтегрує уявлення про певний 

тип життя людини і характеризується її трудовою (навчальною) 

діяльністю, побутом, формою задоволення матеріальних і 

духовних потреб, правилами індивідуальної і соціальної 

поведінки. Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - це оптимальна якість 

життя, обумовлена мотивованою поведінкою людини, 

спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я в умовах 

впливу природних і соціальних факторів навколишнього 

середовища. ЗСЖ передбачає позитивне ставлення до здоров’я 

окремої людини і суспільства в цілому та забезпечує активне 

довголіття при високому рівні благополуччя і працездатності [1]. 

Теорія формування здорового способу (ФЗСЖ) ґрунтується 

на основних ідеях. По-перше, - це ідея пріоритету цінності 

здоров’я в світоглядній системі цінностей людини. По-друге, - це 
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розуміння здоров’я не тільки як стану відсутності захворювань 

або фізичних вад, а як стану повного благополуччя. По-третє, - це 

ідея цілісного розуміння здоров’я як феномена, що поєднує його 

чотири сфери - фізичну, психічну, соціальну і духовну. Четверта 

ідея – індивідуальна відповідальність за своє здоров’я [2]. ФЗСЖ 

визначається світовою спільнотою науковців як складний процес 

запровадження зусиль для сприяння поліпшенню здоров’я, 

зокрема ефективних інформативно-освітніх програм, проектів, які 

можуть підтримати існуючі рівні здоров’я та посилити контроль 

над власним здоров’ям. Метою ФЗСЖ є сприяння досягненню 

здоров’я на всіх рівнях і сферах. 

Визначають п’ять взаємозв’язаних між собою основних 

напрямів ФЗСЖ: 1) розвиток сприятливої для здоров’я державної 

політики; 2) створення сприятливого соціоекологічного 

середовища; 3) підвищення активності громад; 4) формування 

персональних навичок; 5) переорієнтація служб охорони здоров’я 

[2]. Принципами ФЗСЖ є міжгалузевість, багаторівневість, 

партнерство, посередництво та пристосування. Принцип 

міжгалузевості полягає у тому, що робота, спрямована на 

збереження та зміцнення здоров’я, може бути ефективною лише 

за умови співпраці представників різних галузей освіти, культури, 

науки, управління, господарювання. До активної участі 

залучаються всі гілки державної влади, самоврядування, 

недержавні організації, суспільні інститути різного відомчого 

підпорядкування. Оскільки більшість галузей, суспільних 

інститутів структуровані по вертикалі, принцип багаторівневості 

передбачає участь у ФЗСЖ представників усіх рівнів - 

центральних, регіональних, місцевих. Партнерство передбачає 

створення передумов і перспектив здоров’я не тільки зусиллями 

спеціальних структур. ФЗСЖ потребує скоординованої діяльності 

уряду, сектору охорони здоров’я, закладів освіти, недержавних 

організацій, місцевої влади та засобів масової комунікації. 

Принцип посередництва передбачає здійснення забезпечення 

міжгалузевого багаторівневого партнерства, розробку спільної 

ідеології та взаємовигідних цілей, мотивацію до об’єднання 
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діяльності щодо ФЗСЖ. Під пристосуванням мається на увазі 

необхідність максимального пристосування діяльності ФЗСЖ 

(програм, заходів, ініціатив) до місцевих умов її реалізації, тобто 

до можливостей окремих груп людей, громад, організацій, 

регіонів, враховуючи особливості їх суспільного, економічного і 

культурного устрою. 

Основним змістом діяльності щодо ФЗСЖ є розробка і 

реалізація проектів різного спрямування, рівня та обсягу, які 

спираються на певні передумови, мету, принципи, стратегії, 

механізми і мають на меті покращення здоров’я окремих осіб та 

груп людей. Ключовими принципами сучасної політики ЗСЖ є 

відповідальність держави за стан індивідуального і громадського 

здоров’я; багатосторонність підходів; доступність та 

універсальність послуг, що формують основи індивідуального 

здоров’я; оперативність і гнучкість у реагуванні на потреби та 

виклики політики ЗСЖ; активізація участі населення в програмах 

ЗСЖ та наявність громадського контролю [2]. Необхідне 

створення єдиного сучасного суспільного інституту (органу, 

системи, відомства, авторитетної організації тощо), який має 

взяти на себе роль ініціатора, організатора, постійного 

координатора діяльності на всіх рівнях ФЗСЖ. 

Отже, наукові критерії щодо ЗСЖ потребують на сучасному 

етапі особливого інтегрованого підходу. Єднальною ідеєю є 

комплексне соціально-медичне ставлення до проблем здоров’я, 

необхідність формування у людей потреби відповідати нормам 

ЗСЖ та реалізувати свій потенціал здоров’я, розуміння цінності і 

інтеграції складових здоров’я, як підґрунтя ефективності 

збереження та зміцнення здоров’я людства.  
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Нинішня ситуація безпрецедентна, заявляє Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ). «Країни повинні 

працювати разом, вчитися один у одного і всіляко координувати 

свої зусилля. Для того, щоб перемогти вірус, спільноти, країни і 

весь наш регіон повинні проявити високий рівень солідарності, а 

громадяни – зберегти психологічну стійкість. Свій внесок в 

боротьбу з вірусом повинен внести кожен з нас…», – з такими 

словами звертається до всіх Європейське бюро ВООЗ. 

Ситуація із каретами швидкої медичної допомоги щодня стає 

дедалі невтішною. Не завжди є можливість скерувати пацієнта з 

COVID-19 до тієї лікарні, куди йому зручніше  госпіталізуватися, 

тому важливим є дотримання маршрутів пацієнтів з тим, щоб 

медична допомога була надана вчасно. Також важливим 

чинником є завантаження самих госпіталів, навантаження на 

медиків, фельдшерів та водіїв карет швидкої допомоги. Тому слід 

проводити оперативний моніторинг та аналіз ситуації в 

регіональному та всеукраїнському масштабах. Це дозволить МОЗ 

України краще координувати дії щодо боротьби із пандемією та 

іншими важливими захворюваннями і травмами, швидко 
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реагувати  на подібні проблеми сьогодення та навіть майбутнього. 

А щоб здійснювати моніторинг слід використовувати сучасні 

геоінформаційні технології, це у свою чергу надасть шанс не 

тільки проводити оперативний аналіз, а й передбачати подальше 

покращення чи погіршення ситуації, а отже підготуватись і 

спасти чиєсь життя. 

Одним з важливих аспектів даного процесу є аналіз 

просторової організації системи охорони здоров'я, виявлення її 

недоліків і переваг, оцінка географічних чинників у процесі 

надання невідкладної швидкої допомоги. Тому одним з 

компонентів медичної державної інформаційної системи повинна 

виступати медична геоінформаційна система (ГІС), котра 

призначена для вирішення задач на різних рівнях: регіональному, 

обласному і місцевому, що створює передумови для формування 

різних сегментів геоінформаційної системи. Застосування 

геоінформаційних технологій і просторового аналізу в охороні 

здоров'я спирається на цілий ряд галузей знань: медична і 

соціальноекономічна географія, географія транспорту і 

геостатистика та багато інших [1]. 

Окремим завданням, що може бути вирішене засобами 

медичної геоінформаційної системи, є диспетчеризація 

автомобілів швидкої медичної допомоги. Тобто в наш час система 

надання швидкої медичної допомоги населенню набула особливої 

актуальності та має велике соціальноекономічне значення [2]. 

Також при оснащені карет ШМД GPS-трекерами та якісним 

інтернет-з’єднанням із диспетчерською службою дозволить 

відслідковувати пересування, а отже краще і ще швидше  

координувати дії карет в цілому.  

Сучасна напружена ситуація вимагає оновлення системи 

надання екстреної медичної допомоги, адже ще у деяких 

населених пунктів ще працюють застарілі автомобілі швидкої 

допомоги, використовується застаріле обладнання. А 

диспетчерська система потребує кардинальної реорганізації. Такі 

обставини змушують оновити не тільки сам медичний автопарк , 
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але і обладнати кожну карету сучасними геоінформаційними 

технологіями, GPS-трекерами та навігаторами. 

Збір, обробка та подальший аналіз географічної інформації, 

тобто будь-яких розподілених в просторі даних – це і є суть 

комплексних автоматизованих систем, які об'єднані загальною 

назвою – геоінформаційні технології (ГІС-технології) Бази даних 

ГІС здатні виконувати п'ять різних завдань. Ви можете 

здійснювати введення актуальних даних в базу, причому в 

більшості випадків це відбувається автоматично. Ви можете 

маніпулювати даними, масштабувати їх при потребі, збирати 

необхідні для вирішення певної задачі відомості. Як і звичайними 

базами даних, системою ГІС можна управляти. Це робиться за 

коштами цілого набору інтегрованих програм. Велика кількість 

даних, що містяться в базі, дає широкі можливості для аналізу по 

самим різним параметрам. Ви можете знайти вільні, наприклад, 

вільну карету ШМД та  оптимальним чином сформувати шлях 

для неї, проаналізувати близькість різних об'єктів (місце 

проживання потерпілого, найближчий госпіталь тощо), накласти 

один на одного різні показники і проаналізувати отриману 

картину. Останнє завдання, яке дозволяє виконувати ГІС, це 

візуалізація даних. Ви можете отримати карти, графіки, таблиці і 

навіть фотографії  місцевості. Ці дані мають велике значення як 

для  МОЗ та медичних організацій наукових, так і для наукових 

досліджень[3]. Виходячи з наявної зараз інформації і 

відслідковуючи сучасні тенденції розвитку геоінформаційних 

систем і технологій, можна говорити про широкі можливості 

застосування їх у сфері охорони здоров’я. 

База даних (БД) у загальному випадку визначається як 

уніфікована сукупність збережених і відтворених даних, що 

використовуються у рамках організації. Однак поняття БД 

сьогодні не ґрунтується на єдиній концепції, скоріше це ціле 

сімейство пов'язаних між собою понять з предметної сфери, 

програмного й апаратного забезпечення, аналізу та моделювання 

даних. Цільова функція системи бази даних полягає в наданні 

актуальної та надійної інформації. [4].     
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Поєднання можливостей ГІС, GPS та Інтернету дає змогу 

розвитку просторової інформації, сучасним технологіям, 

раціональному плануванню медичної допомоги та медичних 

послуг, що забезпечує основні принципи роботи швидкої 

медичної допомоги (ШМД). Реалізувати дані процеси стало 

можливим з використанням диспетчерських ГІС. Диспетчерська 

система повинна складатися з центрального диспетчерського 

пункту, абонентського обладнання автомобілів, а також системи 

зв'язку та обміну даними. 

 Необхідним елементом ефективного функціонування цієї 

схеми є встановлення GPS навігаторів на машинах швидкої 

медичної допомоги. Це дасть можливість отримувати актуальні 

дані про знаходження кожного автомобіля, а щоденна реєстрація 

маршрутів руху унеможливить ситуації з нецільовим 

використанням транспорту. З іншого боку, навігатори полегшать 

роботу водіїв швидкої допомоги з прокладання маршруту до 

пацієнта. 

У випадку, якщо на шляху до хворого знаходиться 

перешкода, наприклад, ремонт або аварія, то значно швидше 

можна буде знайти інший шлях для цієї машини. Тобто буде 

існувати  змога автоматично перебудувати маршрут, що є 

значною перевагою ГІС. Якщо дана машина взагалі не може 

виїхати на місце події або перешкоди знаходяться по обидва боки 

від цієї машини, то  Геоінформаційна система знайде іншу 

машину, що може прийняти виклик. Тобто у будь-якому випадку 

буде знайдена машина ШДМ з найкоротшим шляхом до хворого. 

Це надасть змогу скоротити час на виконання робіт із 

пошуку найближчих машин швидкої медичної допомоги, 

прокладання найкоротших шляхів і зменшить кількість помилок. 

У результаті це забезпечить прийняття обґрунтованого і вірного 

рішення, що призведе для покращення роботи медичної 

державної служби і покращить медичне обслуговування 

населення. 

На основі цього можна зробити висновок, що впровадження 

геоінформаційних технологій в галузь охорони здоров'я буде 
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сприяти підвищенню якості життя і своєчасному наданню послуг 

населенню. Медичні геоінформаційні системи виступають 

важливим інструментом аналізу і виявлення проблем у роботі 

служби ШМД в цілому, так як здоров'я людини – інтегральний 

показник ступеню сприятливості економічних, екологічних і 

соціально-психологічних умов для проживання населення. 

Література:  

1. Глотов, А. А. Медицинская ГИС – основа интегральной 

оценки благополучия региона [Текст] / А. А. Глотов // Журн. 

Геоматика. – 2013. – Т.30, №3 – 84 с.  

2. Організація швидкої медичної допомоги [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.org/6-105461.html/. 

3.Что такое ГИС-технологии [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://www.ssa.ru/articles/entry/ 4397BC65D. 

4.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 

“Основи теорії баз даних” / О. Ю. Яценко – К.: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2020,5 с. 

______________________________________________________ 

УДК 347   Юридичні науки 
 

УЧАСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК 

ОДНА З ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ 
    

 Зінченко К. В. 

студентка Інституту права 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Стаття 55 Конституції України проголошує, що держава 

гарантує кожному захист своїх прав. Виходячи з даного 

положення, кожен має право звертатися до суду із проханням про 

відновлення порушеного права. 

Для висвітлення даної теми варто почати із з’ясування 

поняття ’’треті особи’’. Третіми особами називають суб’єктів 
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цивільно-процесуальних правовідносин, котрі для захисту 

особистих прав та інтересів, вступають у вже розпочатий процес. 

Важливим є відокремлення статусу третьої особи від співвід-

повідача чи навіть свідка. Треті особи виступають з вимогою за-

хисту порушених прав, проте не роблять це в повному обсязі.  

Наприклад третя особа не наділена правом вільно обирати відпо-

відачів, підсудність, залучати  інших відповідачів. Одним приві-

леїв третьої особи є те, що до третьої особи сторони  не в змозі 

пред’явити зустрічний позов. В усіх інших аспектах треті особи 

наділені тим самим обсягом прав та обов’язків, що й інші сторони 

процесу. 

Загалом чинне законодавство виділяє третіх осіб, що заявля-

ють самостійні вимоги та третіх осіб без самостійних вимог. 

Третя особа з самостійними вимогами вступає в процес після 

заявлення самостійної вимоги на предмет спору між сторонами, а 

третя особа без самостійних вимог вступає з метою, що рішення 

вплине на її права щодо другої сторони [6,с. 117]. Однією з 

головних розбіжностей між цими видами є те, що якщо третя 

особа заявляє самостійні вимоги, то розгляд справи за клопотан-

ням учасника починається спочатку, а без самостійних ні. 

Треті особи в справі вправі займати не лише пасивні позиції, 

а й активно відстоювати свої права [2, c. 20]. 

О.В. Бобровник висловлює думку щодо того, що існує 

необхідність встановлення обов’язку сторін, щодо повідомлення 

суду про наявність третіх осіб для рівного захисту їх прав та 

необмежені в використані цього права. Також О.В. Бобровник у 

своїй дисертації слушно зазначає змінити термін «третя особа, яка 

заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору» на інше поняття 

«другий позивач», адже ці треті особи є фактично позивачами чи 

третіми сторонами, права яких доречно було б довести до рівня 

інших сторін спору[2, c. 20]. 

Також варто було б внести поправки до законодавства та 

закріпити положення про те, щоб всі справи, до яких долучаються 

треті особи (з самостійними вимогами і без них)  розглядалися 

спочатку [4, c. 3]. 
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На практиці як і в теорії є певні складні моменти, до 

прикладу, коли сторони, що беруть участь в справі заперечують 

проти того, щоб до справи доєднувалася третя особа, тим самим 

порушуючи її право на судовий захист інтересів. Однак, таку 

ситуацію може вирішити суд. Суд вивчає справу та вирішує чи є 

достатньо підстав для того, щоб третя особа долучилася до 

справи [5, с. 4]. Тому, як бачимо, гарантії щодо права на захист 

вже знаходяться не руках третіх осіб чи сторін, а самого суду. 

Також можливі й випадки, коли особа і не має права 

претендувати на захист порушеного права, наприклад при 

розгляді справи виявляється, що третя особа без самостійних 

вимог була залучена помилково, тоді суд має винести ухвалу 

про те, що ця особа звільняється від участі у справі [5, с. 4]. 

Ураховуючи вищезазначене, робимо висновок, що треті 

особи займають незначну роль у цивільному процесі. Цивільний 

процесуальний кодекс має недоліки та прогалини щодо цього. 

На законодавчому рівні варто удосконалити взагалі всю 

процедуру приєднання третіх осіб до участі у справі. 

Законодавцю варто було б більш детально регламентувати 

забезпечення долучення до справи третіх осіб, тим самим 

гарантувати захист порушених прав та надати їм більший обсяг 

прав та обов’язків.  
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м. Ізмаїл, Україна 

Проблема формування творчої особистості молодших 

школярів засобами музичного мистецтва ставить перед 

педагогами завдання пошуку шляхів оптимального підходу до 

розвитку музичних і творчих задатків учнів. У молодшому 

шкільному віці важлива роль належить самовираженню дітей 

через власну творчу діяльність. Творчий розвиток дітей засобами 

музичного мистецтва відповідно до нового Державного стандарту 

початкової освіти передбачає [1]: сформованість початкових 

уявлень про роль музики в житті людини, її ролі в духовно-

моральному розвитку людини; сформованість основ музичної 

культури, в тому числі на матеріалі музичної культури рідного 

краю, розвиток художнього смаку і інтересу до музичного 

мистецтва та музичної діяльності; уміння сприймати музику і 

висловлювати своє ставлення до музичного твору; використання 

музичних образів при створенні театральних і музично-

пластичних композицій, виконанні вокально-хорових творів, в 

імпровізації [2, с.15]  
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Суттєву увагу осмисленню ролі музики в розвитку 

особистості приділяли Г. Гегель, Е. Гуссерль, І. Кант, А. 

Шопенгауер, Ф. Ніцше, М. Хайдеггер, Ф. Шеллінг, О. Шпендлер. 

Важливим кроком у теорії музичної освіти стали дослідження 

російських учених О. Лосєва, Б. Яворського, Б. Асаф’єва. 

На думку Б. Асаф’єва, «творчий розвиток молодших 

школярів під час музичного виховання все наполегливіше 

входить в розряд першорядних завдань, які хвилюють 

громадськість, що дає простір для радикального рішення ряду 

найважливіших аспектів проблеми музичного виховання 

підростаючого покоління» [3, с.13]. На сучасному етапі навчання 

і виховання необхідно знайти такі прийоми, методи, моделі, 

засоби, форми, підходи, які дозволили б учневі на основі 

отриманих репродуктивних знань проявляти творчість, самому 

знаходити відповіді на запитання, що значно активізує 

формування різних здібностей, в тому числі музичних.  

Сьогодні рівень музикальності молодших школярів значно 

знижується у зв’язку з тим, що більшість батьків має низький 

рівень як музичного слуху, зокрема, так і музикальності, в цілому 

[4, с.14]. Інтелектуальний потенціал дітей звичайно ж досить 

високий, але його необхідно підтримувати та розвивати. Музичне 

виховання сприяє розширенню кругозору, підвищенню рівня 

загального культурного розвитку, накопиченню відсутнього у 

школярів життєвого досвіду, позитивного напрямку думок і 

почуттів, глибинного становлення внутрішнього світу 

особистості, формуванню художніх смаків, естетичних і 

моральних принципів, тобто формуванню всебічно розвиненої 

особистості [3, с .31]. Отже, від педагога багато в чому залежить 

благополучне і результативне формування і розвиток творчого 

потенціалу дітей. 

Провідним завданням на уроці музики, як відзначають Л. Г. 

Дмитрієва та Н. М. Чернованенко, є формування слухацької 

музичної культури учнів, тому що сьогоднішній учень у 

майбутньому неодмінно слухач, що виявляє свої інтереси і смаки 

[2, c. 36]. Саме від сформованості слухацької музичної культури 
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залежить чи буде людина сама удосконалювати свій внутрішній 

світ при спілкуванні з мистецтвом, або тільки буде сприймати 

розважальну музику.  

Велика кількість науковців відзначають, що провідне 

значення має надаватися хоровому виконанню, бо воно має давні 

і глибокі народні традиції, хоровий спів розвиває не тільки 

музичні здібності, а й риси характеру, світогляд, художній смак, 

естетичне почуття. Очевидно, що на уроці потрібно прагнути до 

оптимального поєднання всіх елементів музичного виховання 

[5, с.4].  

В процесі формування творчої особистості молодшого 

школяра необхідно розвивати ту актуальну сукупність почуттів, 

знань, потреб і якостей особистості, яка виражається інтегра-

тивним поняттям музична культура. Під музичною культурою 

особистості дитини мається на увазі індивідуальний соціально-

художній досвід, який зумовлює виникнення високих музичних 

потреб; інтегративну властивість особистості, найголовнішими 

показниками якої є музична розвиненість та музична освіченість 

[5, с.5]. 

В ході різноманітної музичної діяльності з учнями 

молодшого шкільного віку вирішуються наступні завдання: 

виховання любові й інтересу до музики, оскільки розвиток 

емоційної чуйності і сприйнятливості дає можливість широко 

використовувати виховний вплив музики; збагачення вражень 

дітей завдяки ознайомленню з різноманітними музичними 

творами та засобами виразності; залучення дітей до 

різноманітних видів музичної діяльності, формування сприйняття 

музики і найпростіших виконавських навичок в області співу, 

ритміки, гри на дитячих інструментах, розвиток елементарної 

музичної грамотності; розвиток загальної музикальності дітей, їх 

сенсорних здібностей, слуху, почуття ритму, формування співо-

чого голосу і виразності рухів; сприяння початковому розвитку 

музичного смаку; розвиток творчого ставлення до музики.  

Ці завдання вирішуються в ході здійснення різноманітної 

музичної діяльності: слухання музичних творів народного або 
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класичного напряму, грі на музичних інструментах, співу, 

музикально-ритмічних рухах, музичних іграх і музичній 

драматизації тощо.  

Розвиток творчих здібностей учнів потребує системи 

методів, прийомів, видів діяльності, що відповідають природі 

музики як виду мистецтва. На думку П. М’ясоїд, на уроці музики 

в молодших класах з метою розвитку творчих здібностей учнів 

вчителю рекомендується застосовувати такі прийоми: 

- музично-творчі – мелодії, композиції, твори-есе, подорожні 

нотатки, історичний коментар, кіносценарій; 

- творчо-продуктивні – щоденник, лист, музичне словесне 

зображення, домислювання подальшої долі персонажів; 

- завдання, що розвивають творчий інтелект, – відгук, 

рецензія, евристична бесіда, складання анотації до твору, «Діалог 

з критиком»; 

- завдання, що розвивають творчого читача, 

- виразне читання, творчі переклади, художнє малювання; 

- завдання на розвиток уяви і фантазії – «живі фантазії», 

«Реконструкція» [6, с.52] 

Зазначимо, що уроки музики повинні будуватися як уроки 

творчості, а щоб урок музики став засобом розвитку творчості 

учнів, необхідно використовувати міжпредметні інтеграційні 

зв'язки. Інтеграція різних видів мистецтв на уроці музики – це 

засіб інтенсифікації уроку, єдина цілісна система, що включає в 

себе елементи різних предметів, з'єднання яких сприяє 

народженню нових якісних знань. Комплексне освоєння 

мистецтва сприяє більш повному виявленню творчих сил дитини, 

розвитку її фантазії, уяви, артистизму, емоцій, інтелекту, тобто 

того, що становить компоненти творчого розвитку особистості. 

Отже, вся діяльність учня на уроці музики повинна бути творчою. 

Від емоційної інтенсивності уроків музики залежить ефективність 

творчого розвитку молодшого школяра та формування його 

творчої особистості. Саме тому так важливо, щоб уроки музики 

викликали захоплення, здивування, емоційно заряджали, духовно 

просвітлювати. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ 

ЗАСОБІВ В ПРАКТИЦІ ПЕРЕКЛАДУ В РАМКАХ 

НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПЕРЕКЛАДУ  
 

Знанецький В.Ю., 

  ст. викладач кафедри  Філологія та переклад  

Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

м. Дніпро, Україна 
Анотація. В роботі висвітлюються питання використання 

електронних засобів в процесі науково-технічного перекладу на 

українську мову та питання підготовки перекладачів, що 

дозволяє застосовувати активні форми навчання та забезпечити 

ефективність викладання.  
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Ключові слова: науково-технічний переклад, граматичні трудно-

щі перекладу, машинний переклад, сучасні електронні засоби.  

Нині в Україні є чимало дослідницьких праць з науково-

технічного перекладу на українську мову. Це забезпечує якісне 

навчання перекладачів та підготовку фахівців з перекладу в 

різних галузях науки і техніки. І перекладачам, і науковцям дуже 

потрібні такі посібники, де спеціально розглядаються граматичні 

проблеми, труднощі і техніка перекладу складних граматичних, 

лексичних та термінологічних явищ німецької науково-технічної 

літератури. 

Відомо, що повнота і точність перекладу науково-технічних 

текстів значною мірою залежить від того, наскільки правильно 

перекладач розуміє і перекладає на іншу мову граматичні форми 

та синтаксичні структури речення. Для того щоб навчити точно 

визначити граматичні труднощі перекладу та адекватно 

перекладати речення з такими труднощами, існує безліч наукових 

посібників, якими можуть користуватися всі ті, хто бажає або 

повинен навчитися основам науково-технічного перекладу. 

Тривалий час не викликав сумніву той факт, що міжмовні 

перетворення може здійснювати лише людина. Науково-

технічний прогрес на початку 21 ст. вніс у це положення суттєві 

уточнення. Передача інформації з іноземної мови за допомогою 

електронних засобів є найновішим досягненням в сучасній 

практиці перекладу. 

Теорія машинного перекладу пройшла бурхливий період 

розвитку. За свій короткий вік вона увібрала усі досягнення теорії 

перекладу взагалі. Завдяки фундаментальним дослідженням в 

системі алгоритмів і виявленні лексичних відповідностей на 

різних рівнях лексики, машинний переклад досяг значного 

прогрессу. Проте, на превеликий жаль на відміну від перекладу 

здійсненого людиною, машинний переклад практичними 

результатами похвалитися не може. Майже відсутня будь-яка 

науково-технічна література з питань машинного перекладу. Його 

використання залишається обмеженим щодо наукової і технічної 

інформації, а також певні хиби спостерігаються в сфері 



 

207 

лексикографічних робіт. Це відбувається тому, що машинний 

переклад може бути представлений лише на базі програм, 

розроблених лінгвістично підготовленими операторами. Однак 

слід вважати, що це скоріше результат обмежених технічних 

можливостей. Крім того підготовка програм будь-якої справи 

пов’язана з великими труднощами і потребує багато часу.  

Значно більші труднощі, які є непереборними для машин-

ного перекладу – це наявність у вихідному тексті морфологічних 

елементів, а саме префіксів, суфіксів та закінчень. Перешкодою 

для машинного перекладу становлять також синтаксичні одиниці, 

тобто словосполучення, сталі вирази та речення з різним 

ступенем зв’язку між їх компонентами. Крім того більшість 

сучасних електронних засобів, які виконують переклад з однієї 

мови на іншу, не володіють необхідною лексичною, граматичною 

і стилістичною пам’яттю, щоб забезпечити потрібний стандарт 

правильного літературного перекладу, а це призводить до 

порушень синтаксичного співвідношення між частинами речення 

у тексті при машинному перекладі. 

Машинний переклад не завжди має змогу віднайти у своїй 

пам’яті правильний порядок слів у словосполученнях і реченнях. 

В наслідок цього будь-який сучасний машинний переклад 

потребує досконалого редагування і корекції. Досить часто це 

потребує і звичайний переклад, який здійснює людина. 

Як бачимо через недосконалість комп’ютерних програм в 

текстах перекладів присутні лексичні та стилістичні помилки і 

недоречності. Порівнюючи оригінали та переклади можна 

визначити, в чому існують  проблеми  електронної програми 

перекладу і належним чином відредагувати отримані переклади. 
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Поряд із традиційним соняшником виробники, трейдери і 

переробники сільськогосподарської продукції розбудовують 

новий напрямок – вирощування високоолеїнового соняшнику. 

Це обумовлено низкою серйозних переваг даного типу 

соняшнику та зростаючим попитом на нього з боку харчової 

промисловості. Загалом, у зв'язку зі зростаючою потребою у 

корисних для здоров'я оліях підвищується попит на 

високоолеїнову олію соняшника.  

Це соняшник із вмістом у олії олеїнової кислоти Омега 9 

(мононенасичена жирна кислота) понад 82 % і низьким 

умістом лінолевої кислоти Омега 6 (поліненасичена жирна 

кислота). Перевагою даного типу соняшнику є те, що 

високоолеїнові гібриди виведено традиційними методами 

селекції, а не зміною генетичного коду, як у сої та ріпаку. 

Генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти в олії таких 

гібридів соняшнику є найвищим серед усіх олійних культур – 

до 95 % [1]. 

Завдяки підвищеній стійкості до окислення, високоолеїнова 

олія не потребує гідрогенізації та має більший термін зберігання – 

у 5 разів порівняно зі звичайними оліями. З огляду на це 

виробникам не потрібно витрачати додаткових коштів на 

збільшення терміну придатності. 

Доступність і корисність такої олії стимулюють великих 

світових виробників ввести її до складу своїх популярних 
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продуктів. Відповідно, вони зможуть позиціонувати свою 

продукцію як значно здоровішу. 

Провідні компанії-виробники харчових продуктів вже склали 

плани, в яких упродовж найближчих 5-10 років збираються 

замінити дешеву пальмову олію у своїх рецептурах на доступну і 

корисну високоолеїнову. 

Попит на сьогоднішній день формується, в основному, 

країнами Євросоюзу і у найближчому майбутньому очікується 

його підвищення у зв'язку із запровадженням обов'язкового 

маркування продуктів із зазначенням джерела олії. Для 

виробників соняшнику в Україні це унікальна можливість 

одержати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових 

витрат, а також застрахуватися від коливань цін на продукцію. 

Олія високоолеїнового соняшнику йде на експорт у країни 

Євросоюзу, а також використовується у харчовій індустрії на 

внутрішньому ринку. Наразі частка високоолеїнового соняшнику 

в структурі виробництва в Україні невелика і становить близько 2 

%, утім світові тенденції вказують на ширші перспективи 

розвитку цього напрямку в нашій країні. За останні роки частка 

високоолеїнового соняшнику постійно зростала і зараз становить 

близько 10 % від усього виробництва у світі. 

У США майже 100 % усього соняшнику становлять олеїнові 

гібриди із високим (>82%) і середнім (>55%) вмістом олеїнової 

кислоти в олії. На ринку Франції більш, ніж половина площ 

соняшнику зайнята високоолеїновими гібридами [2].  

Загалом, розвиток високоолеїнового сегмента виглядає 

вельми перспективним напрямком, тим більше, що найкращі 

сучасні високоолеїнові гібриди не поступаються врожайністю 

традиційним. При цьому можна одержати премію, яка повністю 

компенсує вартість насіння на гектар.  

На сьогоднішній день в Україні закупівлю і переробку 

високоолеїнового соняшнику здійснюють такі міжнародні 

компанії, як Каргілл і АДМ. Проявляє зацікавленість до цього 

проекту також і низка великих вітчизняних виробників 

соняшникової олії. Ці компанії найбільш зацікавлені у створенні 
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стабільної сировинної бази для виробництва високоолеїнової олії 

[3].  

Важливою складовою успішного вирощування 

високоолеїнового соняшнику є добір насіння із високим 

генетичним потенціалом урожайності й вмістом олеїнової 

кислоти, а також чистота насіння. Фактори, що впливають на 

вміст олеїнової кислоти: генетика гібрида; генетична чистота 

насіння; перезапилення із сусідніх полів; фізичне змішування 

насіння: при посіві, при збиранні, при транспортуванні, при 

виробництві олії тощо [4]. 

Якщо порівнювати частку високоолеїнового соняшнику в 

країнах Європи і в Україні, то у нашої країни ще є величезний 

потенціал для збільшення. Зокрема, фермери Франції вже 

вирощують понад 60% високоолеїнового соняшнику, в Іспанії – 

до 20-30%. В Україні цей показник – 3-5%. 

Українцям краще купити їхню продукцію і отримати 

доступний вітамін Е зі своїх полів замість того, щоб 

переплачувати за оливкову олію та підтримувати виробників із 

інших країн. Вартість пляшки високоолеїнової олії на 10-20% 

більша за звичайну соняшникову, але майже вп'ятеро менше за 

оливкову. 

Якщо ж брати геополітичний розклад сил на ринку high oleic 

соняшника, то слід зазначити, що, незважаючи на появу нових 

гравців, на 99% його формують лише 10 країн. З них лише одна – 

Аргентина – не є європейським виробником і, до речі, поступово 

втрачає позиції. Тому, можна стверджувати, що провідна роль на 

ринку високоолеїнової олії належить саме європейським 

виробникам. Що важливо – Україна є одним з провідних 

виробників соняшника та олії high oleic. Розглянемо ринок в 

розрізі країн-конкурентів (табл. 1) [5]. 

 

Таблиця 1 

Динаміка посівних площ під високоолеїновим соняшником, тис. га 

Країна 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Франція 425 360 360 340 440 

Україна 210,4 252,4 180 380 350 
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Іберія (Іспанія та 

Португалія) 
266 221 199 197 270 

Аргентина 165 145 256 180 180 

Угорщина 175 135 95 120 175 

Румунія 90 110 70 95 150 

Болгарія 29 30 32 34 36 

 

Загалом, посівні площі під високоолеїновим соняшником в 

основних країнах – виробниках культури у світі за рік зросли на 

40%. 

У 2019 році площі під високоолеїновим соняшником у світі 

зросли на 360 тис. га – до 1,3 млн га. Так, в Іспанії площі зросли 

до приблизно 0,22 млн га проти 0,14 млн га роком раніше, у 

Франції – до 0,45 (0,36) млн га, в Україні – до 0,36 (0,25) млн га, в 

Аргентині – до близько 0,21 (0,15) млн га Такій тенденції, 

сприяли високі премії на високоолеїновий соняшник. В цілому, 

виробництво високоолеїнового соняшнику в зазначених країнах 

збільшилося до 1,1 млн тонн, що на 37,5% вище показника 

попереднього року (0,8 млн тонн) [6]. 

Окрім постійно зростаючого попиту на високоолеїнову олію 

з боку закордонних країн, що формується під впливом 

переорієнтації світу на споживання органічних продуктів 

харчування, іншими факторами, які свідчать про доцільність 

виробництва високоолеїнового соняшнику, є такі: олія, 

виготовлена з високоолеїнового соняшнику, дешевша за 

оливкову, що також підвищує попит саме на соняшникову 

високоолеїнову олію; закупівельна ціна на насіння 

високоолеїнового соняшнику є вищою на 40-50 доларів, ніж на 

насіння звичайного соняшнику; в Україні останніми роками 

збільшилась кількість переробних підприємств, що готові 

виробляти високоолеїнову олію, отже, збільшується попит з боку 

цих підприємств на високоолеїнову сировину; технологія 

вирощування високоолеїнового соняшнику майже нічим не 

відрізняється від способу вирощування звичайного; відмінністю у 

технології є те, що під час вирощування високоолеїнового 

соняшнику необхідно дотримуватись просторової ізоляції від 
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звичайного соняшнику на відстані не менше 200-400 м, або поля 

мають бути розділені лісосмугами.  

Фактори, що стримували збільшення площ під високо-

олеїновим соняшником: низька матеріальна зацікавленість; перші 

сорти/гібриди були нестабільними і низьковрожайними, а також 

мали низьку толерантність до хвороб і рослин-паразитів (вовчок), 

значно поступалися лінолевому соняшнику за вищевказаними 

параметрами; низький рівень поінформованості про переваги 

високоолеїнової олії. 

Проте, нині високоолеїнові гібриди не поступаються класич-

ним за рівнем урожайності, стабільності, стійкості до хвороб і 

шкідників; зростає зацікавленість ними великих переробників; 

популяризація здорового способу життя; запровадження обов'яз-

кового маркування на продуктах харчування, обмеження 

наявності транс-жирів. 

Таким чином, вигідність виробництва високоолеїнового 

соняшнику є очевидною як в Україні загалом, так і на підпри-

ємствах зокрема. Сьогодні Україна вже розпочала вирощування 

цієї культури. Однак нині високоолеїновий соняшник є нішевою 

культурою, займаючи не більше 2% у структурі посівних площ та 

забезпечуючи 3% валового виробництва соняшнику в країні.  

Проте постійно зростаючий попит з боку закордонних країн, 

готовність вітчизняних переробних підприємств вже сьогодні 

виробляти олію з високоолеїнового соняшнику у великих обсягах 

забезпечують високу ціну, яка на 40-50 доларів більше за ціну на 

звичайний соняшник. При цьому технологія вирощування майже 

нічим не відрізняється від технології вирощування звичайного 

соняшника.  

Таким чином, під час виробництва високоолеїнового 

соняшнику прибутковість зросте за рахунок вищої ціни на такий 

соняшник. При цьому не потрібно змінювати набір техніки та 

розширювати посівні площі. 

Вирішальним є той фактор, що в Україні вже сформовано 

повноцінний ринок високоолеїнового соняшника та олії з нього – 

вже укладаються дворічні контракти з привабливими розмірами 
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премій і ринок став прогнозованим. Єдиним обмеженням для 

планів є лише брак посадкового матеріалу у певної категорії 

господарств, які не контрактували матеріал під висів заздалегідь. 

Але в усьому треба бачити позитив – брак гібридів для посіву, 

який не дав площам стрімко зрости, гарантує збереження 

привабливого рівня премій на високоолеїновий соняшник та 

олію. А це закладає основу для поступового розвитку ринку. 
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