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УДК 347  Юридичні науки 
 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ 
 

Андрончик Ю.М., 

викладач кафедри права  

Недєва Н.А., 

магістранка  

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ»МАУП» 

м. Ізмаїл, Україна 

Анотація. У статті проаналізовано шляхи вдосконалення 

правового регулювання охорони комерційної таємниці. 

Ключові слова. Комерційна таємниця, законодавчий захист, 

цивільне законодавство, трудові конфлікти, індивідуальні та 

колективні суперечки. 

У більшості зацікавлених штатів діють закони про комер-

ційну таємницю. В Україні таких нормативних актів немає, хоча 

законопроекти про захист комерційної таємниці підготовлені, але 

не знайшли підтримки. 

Чинне законодавство встановлює лише загальні правила 

виявлення, збору, аналізу та поширення інформації, кваліфіку-

ється як комерційна, тому питання регулювання даної галузі 

правовідносин залишається актуальним. 

Ухвалення Закону України «Про комерційну таємницю» є 

обов'язковим принципом для комерційних підприємств, установ і 

організацій, які є правонаступниками комерційних підприємств і 

включає в себе репресивні послуги, що надають секрети комер-

ційної інформації, основні комерційні послуги, відповідальні за 

розголошення інформації[5]. 

Відносини між компаніями з приводу наявності та 

використання комерційної таємниці в Україні не врегульовані 

законом у вигляді єдиного нормативного правового акта і 

недостатньо вивчені теоретично. 

У більшості пострадянських держав ухвалено законодавство 

про комерційну таємницю. В Україні таке регулювання відсутнє, 

хоча й були розроблені проекти законів щодо охорони 
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комерційної таємниці, але вони не знайшли підтримки. Чинне 

законодавство встановлює тільки загальні правила у сфері 

виявлення, збору, аналізу та передачі інформації, яка зазначена як 

комерційна, відтак питання унормування цієї сфери правових 

відносин залишаються актуальними. 

Комерційну таємницю в Україні регулює низка законів і 

кодифікованих законів, але немає централізованого впорядкова-

ного в один закон всієї проблематики, що стосується комерційної 

таємниці в нашій державі. Тому на нашу думку потрібно 

прийняти Закон України «Про комерційну таємницю», який би 

систематизував законодавство України в цій дуже важливій для 

нашої державі сфері. 

Закон «Про комерційну таємницю» необхідний з двох 

причин: 

1) практична необхідність регулювання певної групи 

суспільних відносин, що виникають з комерційної таємниці, що 

не врегульованою нормами права; 

2) відсутність законів, які могли б виконувати цю функцію 

відповідно до стандартів ЄС. 

На думку Є. Лащука, безпосереднім об'єктом цих злочинів є 

встановлений порядок використання відомостей, що становлять 

комерційну таємницю (добросовісна конкуренція) та право на 

таємницю комерційної діяльності [7, с.77].  

Однією з форм складних дій може виступати примушу-

вання особи до протиправної передачі замовнику відомостей, 

що становлять комерційну таємницю. Під примушуванням слід 

розуміти усну, письмову, або невербальну вимогу - висловлену в 

категоричній формі пропозицію потерпілому вчинити негайно 

чи в обумовлений час певні дії або утримуватися від їх 

вчинення. При цьому така вимога обов'язково має бути 

конкретизованою, тобто стосуватися вчинення конкретних дій. 

Категоричність вимоги полягає в погрозі вчинити вбивство, 

позбавити волі, застосувати насильство над потерпілим або  

близькими  йому особами, знищити чи пошкодити їх майно 

тощо[6]. 
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На відміну від кримінальних, цивільних або економічних 

процесуальних відносин, які розвиваються при розкритті і розслі-

дуванні кримінальних справ і при здійсненні правосуддя в сфері 

публічних і приватних інтересів, адміністративно-процесуальні 

відносини виникають, змінюються і ніколи не припиняються, ніж 

в сфері державного управління.  При цьому розгляд і вирішення 

справ про адміністративні правопорушення в судах не є адмініст.-

ративною процедурою, тобто адміністративні процедури не є 

продовженням управлінської діяльності. Він служить формою 

судового контролю над діяльністю органів влади, формою 

захисту прав і інтересів фізичних або юридичних осіб [9, с.66]. 

Якщо розглянути цивільне законодавство то завдяки догово-

ру сторони визначають свої суб'єктивні права та обов'язки щодо 

використання та охорони комерційної таємниці в процесі цвіль-

них взаємовідносин між собою та з третіми особами. Конфіден-

ційна інформація, будучи предметом договірних відносин, може 

мати різний характер. Договір в даному випадку є джерелом 

обов'язкових правил поведінки для сторін та виконує функцію 

захисту цивільних прав суб'єкта на комерційну таємницю. 

Механізм використання цивільно-правових засобів в сфері 

обороту комерційної таємниці включає групу ознак, що розкри-

вають зміст та порядок погодження з контрагентами умов щодо 

охорони конфіденційності інформації, яка її складає. При цьому 

необхідно враховувати «способи впливу закону на розсуд 

договірних контрагентів при розробці таких умов». 

В цивілістичній теорії умови щодо охорони конфіденційності 

інформації практично не розроблені, за винятком договорів на 

виконання науково-дослідних робіт та маркетингових дослід-

жень. Разом з тим, слід підкреслити, що на практиці розповсюдь-

жена тенденція включення до договору умови щодо конфідент-

ційності інформації, без розкриття її змісту. 

Конфіденційність виникає з контракту, який заснований на 

доктрині «контракти повинні виконуватися», і немає нічого 

іншого для захисту інформації, що передається відповідно до 

його умовами. Захист комерційної таємниці в цьому випадку 
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залежить від договірного відмови від відповідальності для 

захисту конфіденційної інформації. 

Процес формування умов щодо охорони конфіденційності 

інформації передбачає розробку прямих (які виробляються 

самими сторонами) умов, їх зміст та порядок погодження. 

Правова система ЄС (Acquis Communautaire) не містить 

окремого закону про захист комерційної таємниці. Зокрема, це 

пов'язано з відношенням до захисту інтелектуальної власності, 

яке відрізняється від американської ідеології і виникає з пріорите-

ту вільної конкуренції і вільного руху товарів (робіт, послуг). 

Правова система ЄС забезпечує захист інформації, що 

становить комерційну таємницю, у формі захисту ноу-хау, перед-

баченої Європейської патентної конвенції. Ноу-хау — це цілісна 

технічна інформація, яка є секретною, закріплена на матеріально-

му об'єкті і може бути встановлена будь-яким способом. 

«Секретний» означає «не широка відомий або не завжди 

доступний»[8. c.79]. 

Однак зарубіжна практика показує, що висновок застережень 

про неприпустимість конкуренції дійсно є підходящим і 

ефективним механізмом боротьби з недобросовісними проявами 

конкуренції і незаконним використанням інформації, що 

становить комерційну таємницю. 

З огляду на зарубіжний досвід, ми вважаємо за доцільне: 

визначити в новому Трудовому кодексі України статтю щодо 

вдосконалення правового регулювання комерційної таємниці в 

виробничих відносинах, а саме «Обов'язки працівника щодо 

збереження комерційної таємниці» та надати їх винятковий 

список; доповнити список причин звільнення з ініціативи робото-

давця такими причинами, як умисне розголошення охоронюваної 

законом таємниці, яку співробітник має при виконанні своїх 

обов'язків стало відомо, в тому числі про розголошення 

особистих даних інших співробітників.  

Є особлива специфіка притаманна формуванню умов 

правової охорони комерційної таємниці для договору комерційної 

концесії. В даному випадку потрібен комплексний підхід, який 
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враховує, що за цим договором одночасно здійснюється передача 

комерційно цінної інформації, виконуються роботи та надаються 

послуги з використанням такої інформації, та дозволяє в 

залежності від форми комерційної таємниці розрізняти 

виробничий, торговельний та інші види франчайзингу. 

За порушення прийнятих на себе зобов'язань за договором 

комерційної концесії сторони відповідають одна перед одною у 

формі та обсязі, визначених договором, оскільки ні в Цивільному 

кодексі, ні в Господарському кодексі немає окремих положень 

щодо відповідальності сторін за цим договором. 

У зв'язку з недостатністю заходів, що вживаються, наголо-

шується на необхідності концептуального визначення на 

державному рівні системи поглядів на цілі, завдання та принципи 

гарантування інформаційної безпеки та захисту інформації. 

На нашу думку, враховуючи сфери застосування криміналь-

но-правових норм про комерційну таємницю в ККУ[3], не є 

перспективним вирішення проблем забезпечення права на комер-

ційну таємницю шляхом посилення або введення криміналльної 

відповідальності. Для підвищення ступеня захисту права суб'єкта 

господарювання на комерційну таємницю в Україні, більш 

ефективним є запобігання правопорушенням у цій сфері, застосу-

вання корпоративної відповідальності, цивільно-правової, 

адміністративної відповідальності та ін., а ніж застосування 

кримінальної відповідальності. 

Для підвищення ефективності механізму правового захисту 

комерційної таємниці необхідно забезпечити діяльність структур 

на державному рівні з надання компаніям послуг з розвитку 

системи правового захисту інформації, консультування компанії 

та трейдерів з цих питань, навчання фахівців із захисту 

комерційної таємниці. 

Також необхідно встановити правове регулювання меж 

свободи працівника, що має доступ до комерційної таємниці. 

Беручи до уваги аналіз правових норм за кордоном, одним із 

засобів захисту роботодавця може бути законодавчо встановлена 

можливість укладення застереження про неприпустимість 
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конкуренції. Зазначена угода має містити пункт про термін дії 

положень про уникнення конкуренції з дати припинення 

законних трудових відносин і про розмір компенсаційних витрат, 

пов'язаних з цими правовими обмеженнями. 
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______________________________________________________ 

УДК 346.3  Юридичні науки 
 

ЕЛЕКТРОННІ ПРАВОЧИНИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ 
 

Андрончик Ю.М., 

викладач кафедри права  

Шляхтицька О.В., 

магістрантка  

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ»МАУП» 

м. Ізмаїл, Україна 

Анотація. У статті проаналізовано поняття електронного 

договору та його ознаки у господарському праві. 

Ключові слова. Електронний договір, електронна комерція , e-

Docs.Contracts. 

Розвиток комп'ютерної мережі Інтернет призводить до появи 

нових правових явищ, що відбивають специфіку її діяльності. З 

розвитком цифрових технологій традиційні методи торгівлі 

змінюються, що призводить до концепції електронної комерції (e-

commerce). Є кілька визначень цього поняття. 

Українське законодавство визначає електронну комерцію 

як «відносини, спрямовані на отримання прибутку в результаті 

операцій з придбання, зміни або припинення цивільних прав та 

обов'язків, що здійснюються віддалено з використанням інфор-

маційних і телекомунікаційних систем, при цьому учасники 

таких відносин мають права і обов'язки власності. 

Організація економічного співробітництва і розвитку вико-

ристовує наступне визначення: Термін « електронна торгівля 

»відноситься до діяльності з купівлі та продажу товарів в Інтер-

неті. У загальному і цілому, електронна комерція включає в себе 

всі види ділової активності, що здійснюються через електронні 

мережі, включаючи продаж товарів і послуг, переказ грошових 

коштів, маркетингову діяльність в Інтернеті, а також збір і оброб-

ку даних. Вузьке визначення в значній мірі базується на розгор-

танні споживчих товарів і послуг через канали онлайн-продажів . 

Світова організація торгівлі (СОТ) визначає електронну 

комерцію як «виробництво, поширення, збут, продаж або 
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доставку товарів і послуг в електронному вигляді» і заявляє, 

що такі транзакції можливі між компаніями, домашніми госпо-

дарствами, окремими особами, урядами та іншими державними 

або приватними організаціями. 

Залежно від учасників взаємовідносин зазвичай виділяють 

наступні види електронної комерції: 

Веб-сайти, через які здійснюється діяльність на ринку 

електронної комерції, також можуть бути класифіковані за 

участю сторін, що беруть участь в транзакції, а саме: 

1. Бізнес для споживача (B2C) – угоди відбуваються між 

підприємствами та споживачами. У сфері електронної комерції 

B2C компанії продають продукти або послуги кінцевим 

користувачам (тобто споживачам). 

2. Бізнес для бізнесу (B2B) - відноситься до угод, які 

відбуваються між двома компаніями. Будь-яка компанія, 

клієнтами якої є інші компанії B2B. 

3. Споживач для бізнесу (C2B) - Електронна комерція від 

споживача до бізнесу відбувається, коли споживач продає або 

жертвує грошові товари компанії. 

4. Споживач для споживача (C2C) - Електронна комерція 

C2C виникає, коли щось купується і продається між двома 

споживачами. 

5. Уряд для бізнесу (G2B) - Транзакції G2C відбуваються, 

коли компанія оплачує державні товари, послуги або податки 

або збори для підтримки інформаційних і телекомунікаційних 

систем в мережі через Інтернет. 

6. Бізнес для уряду (B2G) - якщо уряд використовує 

інформаційні та телекомунікаційні системи в Інтернеті і купує 

товари або послуги у компаній через Інтернет, транзакція може 

підпадати під категорію електронної комерції B2G. 

7. Споживач для уряду (C2G) - до цієї категорії можуть 

ставитися споживачі, які здійснюють адміністративні платежі в 

режимі онлайн через Інтернет за додаткові інформаційні та 

телекомунікаційні системи. 

Електронна комерція найбільш широко поширена в 4-х 
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основних ринкових сегментах: бізнес для бізнесу (B2B), бізнес 

для споживача (B2C), від споживача до споживача (C2C) і від 

споживача до бізнесу (C2B)[6]. 

Однією з основних тем на всіх етапах електронної 

комерції є докладне регулювання надання надійної і достатньої 

інформації, що дозволяє постачальнику вибирати товари 

(послуги), завершувати і виконувати договори. 

Одне з таких явищ - контракти в електронній формі. 

Наприклад, угода про надання інтернет-послуг (угоду з 

постачальником), оренда місця для зберігання на комп'ютері 

постачальника (договір хостингу) і традиційний договір купівлі-

продажу використовуються для електронної комерції та інших.  

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 5 Закону «Про електронну 

комерцію»  електронний договір – домовленість 2-х або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 

прав і обов’язків та оформлена в електронній формі [5]. 

ГК[2] та ЦК[3], визначають, що договори, укладені в 

електронній формі, є такими, що укладені у письмовій формі. 

Проте, на нашу думку, потрібно електронні договори винести в 

окрему групу договорів, так як вони мають свої особливості 

укладання і відрізняються від усних та письмових договорів. 

Укладання договорів в цифровий електронній формі стає 

все більш популярним. Це пов'язано з дуже швидким 

розвитком Інтернету та електронної комерції. Роздуми про 

форму угод в електронному вигляді сьогодні дуже актуально і 

представляє великий інтерес для досліджень. 

Електронний правочин, має такі ознаки: 

1) критерію вчинення правочину: 

– відбувається шляхом обміну волевиявленням в 

електронному вигляді; 

– в електронному вигляді; 

2) критерію виконання правочину: 

– електронна угода  sensu stricto – угода, яка здійснюється 

через лукаві обміну волевиявленням в електронній формі і 

шляхом надання послуг в електронній формі; 



 

19 

– в електронній формі шляхом обміну волевиявленням в 

електронній формі і надання послуги; 

– відбувається за допомогою обміну волевиявленням в 

електронній формі (онлайн) і за допомогою надання послуг в 

традиційній формі; 

- обмін волевиявлення в традиційній формі і надання 

послуг в електронній формі (on-line); 

– прямі (direct) електронні угоди – по предмету, що має 

електронну форму вираження (наприклад, комп'ютерна програма, 

електронна база даних). Прямі електронні транзакції також мають 

місце, коли послуги надаються в системі on-line, наприклад e-

banking; 

– непрямі (indirect) електронні угоди – здійснюються з 

використанням електронних засобів зв'язку, але здійснюються 

традиційним способом. Наприк-лад, виконання контракту - це 

продаж і покупка книги в інтернет-магазині, яка здійснюється 

шляхом доставки книги покупцеві, наприклад, через кур'єра. 

Таким чином, тільки етап вчинення правочину є електронним, 

а виконання відбувається класичним способом. 

3) критерії поділу за статусом сторін. 

4) критерії доступу до постачальника послуг: 

– угоди з надання доступу до інформаційної мережі (access 

provider); 

– угоди з надання телекомунікаційних мереж (network 

provider); 

– угоди з надання послуг в мережі (service provider) [8]. 

Як згадувалося вище, до електронних правочинів також 

відносяться ті,які пов'язані з послугами хостингу. Ця послуга 

складається з зберігання інформації від третіх осіб. Існує два 

типи публікацій: а) публікація матеріалів, що надаються 

постачальником послуг, і б) публікація матеріалів, що нада-

ються багатьма постачальниками послуг. 

У разі електронних транзакцій іноді проводиться відмінність 

між транзакціями, метою яких є надання послуг для певного 

контенту з метою їх подальшого використання. Компанії, що 
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надають такі послуги, відомі як постачальники контенту. 

Угоди  про надання послуг mere conduct, caching, hosting є 

електронними угодами , тому що вони можуть бути виконані з 

використанням електронними засобів зв'язку, тобто не можуть 

бути виконані в матеріальній формі. При цьому вони можуть 

бути реалізовані традиційним способом. Зважаючи на 

вищенаведене слід зазначити, що хоча критерій того, як 

виконується транзакція, прийнятий в якості визначального 

фактора, слід пам'ятати, що транзакції по наданню послуг 

можуть бути як електронними, так і традиційними. 

На підставі розглянутих критеріїв класифікації можна 

припустити, що електронними можуть бути також традиційні 

правочини, виконання яких здійснюватиметься шляхом 

надання послуг в електронній формі . 

Таким чином, до специфічних ознак електронної 

кваліфікованої форми е-договору відносимо:  

1) наявність у документі кваліфікованих реквізитів е-дого-

ворів (удосконалених е-підписів, печаток, електронних позначок 

часу та сертифі-катів, пов’язаних із цими послугами, тощо);  

2) договір формується, перевіряється та підтверджується 

кваліфікованим постачальником або надавачем кваліфікованих 

електронних довірчих послуг. 

Рішення e-Docs.Contracts  – готовий до використання 

інструмент, що охоплює повний життєвий цикл укладання 

договору, який включає усі етапи процесу: створення, 

погодження та підписання з боку контрагента а також за 

декілька хвилин дозволяє створити договір, погодити або 

підписати , відправити контрагенту – 1 клік[7, c.651]. 

Із використанням  e-Docs.Contracts життєвий цикл 

укладання договору скоротиться мінімум на 80% для компаній, 

в яких вже до початку використання системи, були ефективно 

організовані процеси укладання договорів. Максимальний 

ефект від впровадження e-Docs.Contracts –  скорочення циклу в 

8 разів. Прямі витрати на організацію договірної роботи 

зменшуються мінімум у десять разів. 
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Отже, прийняття Законів України «Про ЕК»[5] та «Про 

електронні довірчі послуги»[4], внесення змін до діючих 

нормативно-правових актів значно розширило б можливості 

суб’єктів господарювання використовувати в своїй діяльності 

електронні господарські договори. Проте, ІТС постійно 

розвиваються і потребують прийняття нових підзаконних 

нормативно-правових актів для повноцінного впровадження 

вказаних вище законів та внесення змін до них. 

Виділення електронних договорів в окрему форму дасть 

можливість чітко визначити істотні умови договору, зменшить 

кількість випадків коли договір визнається неукладеним або 

недійсним. 
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______________________________________________________ 
УДК 368     Економічні науки 
 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СТРАХУВАННЯ 

 

Бакалова Н.М. 
аспірант кадри фінансів і банківської справи , 

Хмельницький національний університет, 
м. Хмельницький, Україна. 

Обґрунтування наявності різних нормативних стандартів та 

втручання держави в страхові процеси зумовлене насамперед 

неефективністю ринку, яка виникає в результаті інформаційної 

асиметрії, що може призвести до небажаної поведінки, ризику та 

відмови, які можуть мати місце як з боку страхувальника, так і 

страховика. Останні два елементи вже давно викликають 

широкий інтерес та є аналізом потенційних джерел погіршення 

добробуту та "зриву ринку. Наприклад, клієнти не можуть 

спостерігати за поведінкою керівництва страхової компанії. Так з 

точки зору страхувальника життя, це може бути особливо 

важливим через тривалість часу між моментом придбання 

страховки та виплатою претензії. 

Крім того, неможливо ефективно дисциплінувати керівницт-

во страховика (споживач не може "покарати" "погану" страхову 

компанію, обмінявши свій життєвий поліс в іншій страховій 

компанії). Таким чином, економісти стверджують, що уряд може і 

повинен контролювати становище страхової компанії і вжити 

необхідних заходів для заборони діяльності страхових компаній, 

що зменшують вартість договорів страхування життя [3, с.152]. 

Виправданням наявності державних регуляторних стандартів 

та контролю є також діяльність із захисту клієнтів та зменшення 

стимулів до банкрутства з боку страхової компанії. У першому 

випадку це ситуація, коли банкрутство страхової компанії 

спричиняє збитки, з одного боку для акціонерів, а з іншого, для 

страхувальників. На відміну від банківського сектору, це 

особливо видно у страхуванні, оскільки страхувальник може 

втратити майбутні виплати та страхове покриття. Таким чином, 



 

23 

збанкрутіла страхова компанія залишає своїх клієнтів у 

небезпечній фінансовій ситуації, що призводить до необхідності 

просити державу або платників податків покрити ці збитки. Такі 

вимоги важко ігнорувати, особливо якщо кількість жертв і 

величина шкоди  є значною. Така моральна небезпека може 

створити потенційну основу як для державного контролю так і 

втручання регуляторів для покращення стимулів щодо захисту 

платників податків. Саме з цієї причини дуже багато ризиків, які 

зазвичай покриваються "соціальним" страхуванням, такими як 

ризик безробіття та медичне страхування, пропонуються 

здійснювати державними (а не приватними) структурами [1, с.22]. 

Необхідність присутності уряду у страховому секторі також 

пов'язана з потенційною невдачею ринку, пов'язаною з недоско-

налою інформацією, що міститься в самому договорі страхуван-

ня. Договір страхування є складним фінансовим контрактом, тому 

держава повинна створити контрактні стандарти або затвердити 

мову договорів, щоб зменшити помилки та непорозуміння в 

процесі укладання договору страхування. 

Необхідно також підкреслити роль держави у контролі рівня 

власного капіталу страхових компаній. Важливо пам’ятати, що 

важливою особливістю страхового ринку є те, що страхові 

послуги передоплачуються, а це означає, що послуги вони в 

багатьох випадках реалізуються через багато років. Основним 

завданням регулятора є встановлення досить високої ціни 

варіанту банкрутства, щоб зменшити моральний ризик власників 

або навіть навмисно сплановане банкрутство. Ціна варіанту 

банкрутства визначається мінімальним обмеженням, яке 

вимагається страховиком на певному рівні бізнесу. 

Обов'язок підтримувати належний рівень власних коштів не 

має нічого спільного з потребою в ліквідності, навпаки, страхова 

компанія зазвичай має надзвичайно надлишкову ліквідність, тоб-

то ресурси ліквідних коштів значно перевищують поточні потре-

би в платежах. Примус страховика мати відповідну суму власних 

ресурсів зазвичай виправдовуються з міркувань безпеки [2, с.64].  
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Теоретично цього можна досягти лише завдяки високим 

лімітам технічних резервів і, отже, лише із залученням ресурсів 

застрахованих осіб. Однак таке рішення поставить страховика 

перед спокусою зіграти в банкрутство, тобто відшукування ризи-

ків з значною різницею збитків. Таким чином, можна уявити собі 

такий страховий ринок, де регулятор встановлює високий рівень 

технічних резервів і обмежує свій нагляд суворим контролем 

покриття цих резервів кваліфікованими інвестиціями. На такому 

ринку стратегія не перестрахування катастрофічних ризиків була 

б дуже привабливою. Ринок зменшить обидві спокуси, якщо 

покупці полісів нададуть великого значення репутації страховика 

і будуть готові платити вищі премії, чим довше страховик перебу-

ває на ринку. Цей тип раціонального вибору вимагає багато 

зусиль і безсумнівно є ефективним процесом передачі досвіду та 

навчання на чужих помилках. Є метод більш простіший та швид-

ший, а можливо навіть соціально дешевший. Це тоді коли вста-

новлені правила про те, що власники страхових компаній повинні 

програти в процесі банкрутства. Збиток повинен бути достатньо 

високим, щоб страховику було вигідно придбати перестрахуваль-

не покриття збитків, не захищених рівнем резервування, тобто для 

обмеження ризику та банкрутства. На додаток до вищеописаних 

питань, держава виступає страховиком останньої інстанції. Особ-

ливо це стосується ризиків, які не покриває приватний сектор. 

Деякі ризики настільки великі або виняткові, що страхування 

приватними компаніями іноді може бути проблематичним. 

Прикладами таких ризиків є військові конфлікти або виникнення 

масових катастроф, таких як землетруси, зміна клімату. Крім 

того, страхування повинно бути юридично забезпеченим, що 

означає, що правова система повинна бути готова до вирішення 

будь-яких суперечок. Забезпечення даної системи також залежить 

від держави. Відсутність адекватної правової системи означає, що 

фізичні або юридичні особи можуть залишатися незахищеними, 

особливо щодо виплати вимог, оскільки страхові компанії 

зазвичай беруть страховий внесок на початку страхового періоду, 

тоді як вимоги виплачуються пізніше. Споживачі, які мають 
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поганий досвід несплати справедливої компенсації через 

відсутність правової системи, просто не купуватимуть страховку 

в майбутньому, а страховий сектор просто не буде зростати. 

Дотепер держава виступала своєрідним гарантом 

ефективного функціонування страхового ринку. Однак іноді 

державні інструменти регулювання та втручання також можуть 

створювати бар'єри для ефективного розвитку страхового 

сектору. По-перше, це стосується інституційних умов,  які 

несприятливі для розвитку страхової діяльності. Йдеться, 

головним чином, про такі фактори, як незалежність судової влади 

чи забезпеченість права власності. Здається, що не слід 

сподіватись на високий попит та розвиток страхових продуктів 

там, де немає невизначеності щодо справедливості та прозорості 

процедур. У цій галузі роль держави повинна бути обмежена 

впровадженням та розвитком відповідних інститутів, які б 

підтримували розвиток страхування. По-друге, після фінансової 

кризи, яка сколихнула економіки всього світу, держава реагуючи 

на такі коливання та потрясіння вводить регулятивні зміни щодо 

правил обережності, податкового законодавства тощо [4, с.100]. 

Встановити загальноєвропейський рівень шоку для кожного 

класу активів досить проблематично, оскільки ринки капіталу 

країн ЄС і України дуже часто різноманітні; наприклад, ринки 

нерухомості та волатильність цін на нерухомість дуже різняться. 

Класи активів, які зазвичай включаються в довгострокові 

інвестиційні стратегії - акції, нерухомість та довгострокові 

облігації - забезпечити найнижчий дохід від капіталу. Цей аналіз 

ігнорує вплив волатильності балансу, що є значним для даного 

виду активів і, отже, створює додаткові стримуючі фактори. 

Враховуючи масштаби інвестицій страхових компаній, кожна 

трансформація розподілу їхніх активів може мати спотворюючий 

вплив на фінансові ринки та економіку.  
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Балакірєва Г.Ю., 
студентка кафедри військової підготовки 

Вінницький національний технічний університет 
м. Вінниця, Україна 

Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли 

Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок 

для студентів Англії [1, с. 120]. В Україні форма дистанційного 

навчання впроваджується вже більше п’ятнадцяти років. У 

2002 році Міністерство освіти і науки України розпочало 

експеримент з дистанційного навчання [2, c. 37].  

У наші дні термін «електронне навчання» досить широко 

розуміється науковцями і найчастіше трактується як загальний 

термін, який «охоплює широкий набір електронних освітніх 

програм і процесів» [3, c.19]. При цьому дистанційне навчання 

розглядають як його складову частину. Однак в літературі на 

цей рахунок існує також діаметрально протилежна точка зору, 

за якою «дистанційне навчання» тлумачиться як синонім до 

поняття «електронне навчання».  

У Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови подано наступне визначення дистанційного навчання: 

«дистанційне навчання – навчання за допомогою листування, 

телебачення, радіо, мережі Інтернет, телефону, публікацій у 
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газеті за обмеженого контакту з викладачами» [4]. 

Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій 

дає таке пояснення: «дистанційне навчання – новий спосіб реалі-

зації процесу навчання, заснований на використанні сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють 

здійснювати навчання на відстані без безпосереднього, 

особистого контакту між викладачем й студентом [5, с. 23].  

Як зазначає Бондарева О., ключовим словом та основною 

характеристикою дистанційного навчання є інтерактивність – 

постійна систематична взаємодія між усіма учасниками 

навчального процесу – викладачем та студентами, студентом 

та матеріалами, використаними в процесі навчання [6, c. 40]. 

Асоціація дистанційної освіти США (Американська асоціа-

ція дистанційного навчання – USDLA) розуміє під дистанційним 

навчанням процес навчання, в якому всі учасники в основному 

розділені, і саме тому вони використовують інтерактивні 

електронні засоби. Самоконтроль у такому типі навчання, як 

зазначають експерти, переважає над контролем з боку вчителя [7]. 

На думку Довбиш Н., дистанційне навчання – це форма отри-

мання умінь, знань здобувачем освіти, на відстані, із залученням 

інформаційно-комунікативних технологій, індивідуального підло-

ду та наявності сучасного підготовленого викладача за спеціаль-

ностями з урахуванням мінливості середовищ та адаптивності до 

нього [1, с. 121]. 

Бондарева О. під терміном «дистанційне навчання» має на 

увазі цілеспрямований, організаційний, інтерактивний навчаль-

ний процес у просторі, що здійснюється в системі навчання з 

усіма її компонентами: цілями та завданнями, підходами, змістом, 

принципами, методами, засобами навчання тощо, які передбача-

ють постійну взаємодію всіх учасників навчального процесу за 

допомогою систематизованих сучасних інформаційно-телекому-

нікаційних засобів [6, с. 41]. 

Отже, незважаючи на актуальність теми та потужну 

теоретичну базу питання детермінації дистанційного навчання 

досі залишається дискусійним у літературі. 
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ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 

 

Бахчева А.К. 

студентка юридичного факультету 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ  

м. Дніпро, Україна 

Актуальність дослідження цієї теми полягає у тому, щоб 

розглянути в якій мірі відбулося застосування римського 

приватного права в українському законодавстві та які 

перспективи будуть представлені використанням римського 
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права для вдосконалення юридичної науки України. 

Певні терміни римського права утвердилися в українській 

юридичній літературі, можуть бути краще засвоєними та 

зрозумілі тільки за тією умовою, якщо римське право буде 

вивчено глибше. 

Окрім того, римське право допомагає багатьом юристам 

чітко формулювати та застосовувати сучасне законодавство. 

Бо, римське право дуже відомо своєю чіткістю та логічністю 

використанням певних термінів. 

Досліджуванням римським правом займалися такі дослід-

ники як: М. Андрєєва, Ю. Барона, В. Васильченка, Д. Дождєва, 

Р. Гонгала, В. Дронікова, О. Іоффе, Л. Казанцева, Р. Калюж-

ного, О. Харитонової, та інші. 

Державна і правова думка Риму пішла від Сократа, 

Платона, Аристотеля, Епікура, та ін. Але теоретичні концепції 

римських авторів були притаманні своєрідність і новизна, чому 

сприяли нові соціально-економічні умови життя. 

Багато римських юристів у своїй діяльності поєднують і 

практику, і теорію. Усі юристи на відмінно знали запити життя, 

правової ситуації та конфліктів, зумовлені поширення приватної 

власності. Цікаво, що вони тлумачать не по буквах, а по звуках, 

виходячи із практичної доцільності, визнавали римських грома-

дян рівноправними згідно із законом і справедливістю. Як вважав 

Цицерон. 

До речі, характерна для давньогрецької думки ідея взаємо-

зв’язку політики та права отримала свій подальший розвиток і 

нове втілення у трактуванні Цицероном держави як публічної – 

правової спільноти. Погляди грецьких стоїків щодо вільного інди-

віда було використано римськими авторами (Цицероном та юрис-

тами) для створення, власне, нової, концепції – поняття юридич-

ної особи (правової особи, персони). Значимо досягненням 

давньоримської думки було створення науки – юриспруденції. 

Взагалі, римські юристи зробили великий внесок у 

юриспруденцію, тлумачення принципів права. Римляни перед 

тим, як зважтись на якісь важливі справи – купити або продати 



 

30 

землю, укласти позику – йшли за порадою до юриста. 

Діяльність римських юристів поділялась та три види: 

· Консультаційна робота (respondere); 

· Вироблення формул для різних юридичних актів (cavere); 

· Поради стосовно постановки позовів і процесуального 

введення справи (agree). 

Складання юридичних документів вимагало спеціальних 

знань. Право у Стародавньому Римі мало дуже суворий нормаль-

ний характер, якщо виходило недотримання форми документа чи 

щонайменша неточність, вона позбавляла цей документ юридич-

ної сили. Сама юридична процедура вимагала неухильного 

знання її формули та виконання певних жестів і символів. Для 

клієнта мало велике значення: консультація юриста, точність пра-

вового виду документа який укладається. Помилки які робилися в 

цій справі могли мати фатальні наслідки для учасників угод. 

Становлення правової науки України, на наше переконання, 

повинно здійснюватися шляхом активного використання ідей, 

принципів, юридичної техніки римського права, яке було і 

залишається потужним підґрунтям для пошуку нових форм і 

тенденцій розвитку права. 

Отже, доцільнішим способом використання права римської 

держави є побудова на його основі нових доктрин і концепту-

альних теорій. Значення римського права у теперішній державі 

дуже значний. важливість вивчення римського права для юристів 

різних країн ніколи не ставили під сумніви. 
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лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національний авіаційних університет 

м. Київ, Україна 

Увагу сучасних лінгвістів все більше привертає не «текстова 

впорядкованість звичайного типу, що передбачена як структурою 

певної мови, так і специфікою відповідного тексту» [9, с.110], а 

мовні форми, які виходять за межі звичайного, створюють 

феномен інтертектуальності, зачаровують мовною грою тощо. 

Зазначені проблеми вирішує, зокрема, достатньо молода галузь 

лінгвістики – фоносемантика, предметом якої є звукообразо-

творча система мови, вплив звуків на сенс слів, а також зв’язок 

між звуком і сенсом. 

Одним із фоносемантичних засобів мови дослідники 

називають анаграму, яка, на думку В.Топорова є не лише засобом 

формальної організації тексту. Вона «звернена до змісту, є його 

сумою, підсумком, резюме», але цей зміст виражений «не 

словарно або граматично інститулізованими мовними формами, 

…а начебто випадковими точками тексту в його буквенно-

звуковому трактуванні» [9, с.110].    

Звичайно, вивченням анаграм дослідники цікавляться довгий 

час. Так, фундаментальними дослідженнями анаграм вважаються 

роботи Ф. де Соссюра [8], який, за словами В. Іванова, відкрив 

«шлях до нового розуміння взаємовідносин звучання та 

значення» [4]. Одним з перших досліджував анаграму й 

англійський лінгвіст Г. Вітлі [11]. Серед відомих мовознавців, що 

вивчали феномен анаграми, слід відзначити О. Пузирьова [7], В. 

Топорова [9], В. Лукіна [6] та інших. Останні дослідження 

розглядають анаграму в якості ознак інтертекстуальності 
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(М.Слободяник (2015), Л.Скорина (2019) та ін.), як спосіб 

смисловираження, семантичне поняття (З.Асратян (2016) та ін.), 

як формотворчий чинник (І. Шатова (2017) та ін.). Але відсутні 

комплексні дослідження анаграми як фоносемантичного засобу 

мови з огляду на особливості перекладацької діяльності. Саме 

цим і визначається актуальність обраної теми. 

Однією з дослідницьких проблем можна вважати проблему 

типологізації анаграм. Тому метою роботи став аналіз наукової 

літератури, систематизація та узагальнення поглядів науковців на 

типологію анаграм. 

Літературознавчий словник-довідник [1, c. 35] надає 

анаграмі таке визначення: «анаграма – це (грецьк. ana – знову 

та gramma – літера) переставлення літер у слові, завдяки чому 

витворюється нове значення…». «Здатність слова, завдяки 

звуковій подібності, «містити в собі» інше слово або декілька 

слів коріниться в самій сутності поетичної мови: слово у 

свідомості поета виступає як рівноправна річ серед речей та 

рівноправний знак серед позамовних знаків» [3, с.20]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє виокремити типи ана-

грам за різними критеріями. Так, за повнотою задіяння літер 

тексту в анаграмі можна розглядати «точні» (коли задіяні всі 

літери тексту) та «часткові» (коли задіяні окремі літери) анаграми 

[2, с.115]. За характером мотиваційних зв’язків між близькозвуч-

ними словами анаграми поділяються на анаграми з невизначеним 

напрямом мотивації, взаємоспрямованою або обопільною 

мотивацією, коли слова рівноправні, не вивищуються одне над 

одним [3, с.20]; та другий тип анаграм – «коли мовлення реалізує 

установку на семантизацію одного слова за допомогою відшуку-

вання звукових кореляцій в іншому слові або словах» [3, с.20]. 

Між словами з’являються ієрархічні відносини, виокремлюється 

ключове слово та ті, які йому підпорядковуються (близькозвучні) 

[3, с.21]. За характером лінійних відносин складових «анаграми 

можуть бути двох типів: звукове розкладання та звукове сумуван-

ня» [3, с.26]. Характер синтагматичної організації анаграми 

дозволяє типілогозувати їх за місцем знаходження ключового 
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слова, яке може бути розташованим на початку, або ж «в 

абсолютному кінці» [3, с.27-28]. 

Окрім того, дослідники виокремлюють функціональні 

анаграми, тобто ті, які вже існують і їх можна легко знайти в 

тексті, та потенційні анаграми, які можуть виникнути у тексті 

неочікувано. Потенційні анаграми є матеріалом для утворення 

функціональних і є «практично в кожному тексті» [10, с.33].  

До головних фонетичних засобів мови художніх творів 

належить також асонанс та алітерація, які є засобом оформлення 

мелодики творів і створення звукових образів. Алітерація – 

повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому 

рядку, строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності 

й музичності. Асонанс – повторення однакових голосних звуків у 

рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, 

підсилює її музичність. Припускаємо, що ці фонетичні засоби 

мови стають знаряддям для створення анаграм у тексті. 

Ю.Казарін [5] виокремлює фонетичні, дериваційно-грама-

тичні, фонографічні, фоносемантичні та культурно-семантичні 

анаграми. Крім того, він вказує на те, що анаграми будуються не 

лише за допомогою окремих звуків, але й можуть створюватися 

за допомогою складів, рим тощо. Окреме місце серед анаграм, на 

думку дослідника, займають анаграми-паліндроми.  

«Анаграма поєднує в собі форми та значення різноманітних 

вербалізованих знаків поетичного тексту – звуку, складу, частини 

морфеми, фонетичного слова, лексоїда, лексеми, словосполучень-

ня та цілої фрази», – пише дослідник [5]. А тому, аналізуючи 

анаграми, можна дійти висновку, що вони досить різноманітні, 

виділяються за різними підставами, мають різну будову, поход-

ження та форму, від яких залежить їх роль та функція у тому  або 

іншому художньому тексті. 
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Актуальность: На текущий момент кариес представляет 

собой весьма существенную проблему. Этот патологический 

процесс является крайне распространённым. Число пациентов, 

страдающих от данной патологии растёт с каждым годом. В это 

же время, детальных данных об этиологии сравнительно мало. 

Цель исследования: Осветить ключевые факторы в 

этиологии кариеса. Раскрыть значение данных факторов с 

точки зрения современной медицины. 

Материалы и методы: Провоился анализ литературы за 

последние 10 лет. 

Результаты: Кариес является полиэтиологическим 

заболеванием, причины возникновения которого на данный 

момент не выяснены достоверно.  Всего существует более 400 

теорий относительно этиологии кариозной болезни, однако уже 

сейчас некоторые научные деятели сходятся во мнении относи-

тельно ключевых этиопатогенетических факторов кариеса. 

Ключевые этиологические факторы кариеса: 

1) Брожение углеводистых остатков пищи; 

2) Нарушения минерального обмена; 

3) Нарушение слюноотделения и изменения pH слюны; 

4) Кариесогенные бактерии. 

Брожение углеводистых остатков пищи 

В русле данного этиологического фактора наибольшую 

роль в генезе причин, способствующих кариозным 
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поражениям, отдают сахарозе, которая, на ряду с прочими 

углеводистыми остатками пищи, оставаясь на поверхности 

зубов в полости рта будет являться питательной средой для 

различных микроорганизмов. Эти микроорганизмы в процессе 

своей жизнедеятельности будут выделять ферменты, вызываю-

щие брожение. Как известно, углеводистые остатки пищи под 

действием молочнокислого брожения начинают разрушать 

неорганические вещества эмали и дентина зуба. Этот фактор 

находит своё отображение в «Химико – паразитарной теории» 

Миллера, которая является одной из классических фундамен-

тальных теорий в этиологии кариеса. 

Нарушение минерального обмена 

Основу зубов составляют минеральные компоненты – 

изоморфные кристаллы апатитов: гидроксиапатита, 

карбонатапатита, фторапатита, хлорапатита и др. Зуб, в свою 

очередь, постоянно находится под влиянием двух сред, а 

именно, крови изнутри и слюны снаружи. Ткани зуба являются 

полупроницаемой мембраной, через которую циркулируют 

осмотические токи, которые носят питательную функцию для 

дентина и эмали. В норме токи имеют центробежное 

направление, но под влиянием таких факторов как: нарушение 

минерального обмена, заболевания нервной и эндокринной 

системы и др., направление сменяется на центростремитель-

ное, что в свою очередь, нарушает питание эмали. Это будет 

подразумевать нарушение ключевого (для резистентности к 

кариесу) соотношения – Ca/P. Как известно, чем выше 

отношение Ca/P в эмали, тем значительнее её резистентность к 

кислотному разрушению.  

Нарушение слюноотделения и изменения pH слюны 

Слюна является одним из основных компонентов защиты 

органов полости рта. В норме она выполняет защитную и 

трофическую функции. В случае каких-либо нарушений слюно-

отделения нарушаются и главные её функции. Соответсвенно, 

поверхность зубов не будет в достаточной мере омываться и 

очищаться, что приведёт к некотролируемому размножению 
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кислотообразующих микроорганизмов. Изменения pH могут 

приводить к закислению слюны, что, в свою очередь, будет 

пагубно сказываться на кислотоустойчивости эмали зубов. 

Кариесогенные бактерии 

В полости рта обнаружили большое количество бактерий 

и миркоорганизмов, но в ходе формирования зубного налёта и 

последующей деминерализации эмали преимущественно 

учавствуют кислотообразующие стрептококки, для которых 

характерно анаэробное брожение. По последним данным 

Streptococcus Mutans принято считать наиболее вирулентным 

кариеспродуцирующим микроорганизмом. Другими одонтопа-

тоенными микроорганизмами являются Streptococcus Sobrinus 

и лактобациллы.  

Выводы: Были более подробно освещены ключевые факто-

ры в этиологии кариеса. Также было детально раскрыто значение 

данных факторов с точки зрения современной медицины. 
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Гарматюк Р.Т. 

викладач гуманітарно-технологічного факультету 

Кондрацька С.М. 

магістрантка гуманітарно-технологічного факультету 

Січкун Н.С. 

студент гуманітарно-технологічного факультету 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна  

академія ім. Тараса Шевченка 

м. Кременець,. Україна  

Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності 

роботи деталей машин і обладнання, що працюють в умовах дії 

корозії і гідроабразивного зношування, набувають великого 

значення для економії металів, енергоресурсів, ефективного 
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використання сировини та техніки є актуальною задачею сучас-

ного матеріалознавства. Одним з напрямків вирішення даних 

завдань є розробка захисних полімеркомпозитних матеріалів для 

захисту технологічного обладнання від зношування і корозії. 

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є використання  

захисних полімеркомпозитних матеріалів і покриттів на основі 

епоксидних смол, наповнених полідисперсними компонентами 

різної магнітної природи, які мають високу адгезією до 

металевої основи, технологічність при формуванні покриття на 

деталях різної конфігурації, добру сировинну базу. 

Довговічність і експлуатаційна надійність обладнання багато 

в чому залежать від стійкості матеріалів, які використовуються. 

До властивостей, що визначає захисні показники покриттів, 

відносять, головним чином, стійкість до впливу агресивних 

середовищ і зносостійкість. 

При вивченні механізму захисної дії покриттів виходили з 

того, що полімерні плівки не змінюють електрохімічного 

механізму корозії металу, і лише впливають на кінетику процесу, 

виконуючи роль дифузійного бар'єру [1]. 

Довговічність полімерних покритті, що експлуатуються в 

рідких хімічно активних середовищах, залежить від комплексу 

фізико-хімічних характеристик, що визначають з яких є 

проникність агресивного середовища через захисну плівку. 

Хімічна стійкість матеріалу покриття, хімічна стійкість полімерів 

залежить від багатьох факторів: будови молекул, довжини її 

ланцюга, характеру міжмолекулярних сил, природи функціо-

нальних груп, молекулярної маси [2]. 

Стійкість полімерного покриття до дії агресивних середовищ 

залежить також від стійкості до середовищ пластифікаторів, 

наповнювачів та інших компонентів [3]. 

Корозійну стійкість матеріалів оцінювали по зміні маси, 

руйнівного напруження при згині і наявності дефектів (зміни 

кольору, здуття, набухання, утворення тріщин, жолоблення). 

Проведено дослідження хімічної стійкості зразків в різних 

агресивних середовищах. 
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Аналіз результатів визначення механічних властивостей 

зразків і наявності дефектів показує, що найбільш агресивними 

розчинами по відношенню до випробуваного матеріалу є 

середовища, до складу яких входять органічні продукти. 

При 30°С у всіх агресивних середовищах спостерігається збі-

льшення маси зразків, а при підвищених температури вона незнач-

но зменшується в часі. При цьому зміна маси зразків у всіх середо-

вищах, в тому числі і нафті становить не більше 1%  за винятком 

середовищ містять органічні продукти і окислювачі, концентрація 

яких в порівнянні з фактичними була завищена в 10-100 разів. 

Хімічна стійкість покриттів обумовлена в значній мірі міц-

ністю ковалентних зв'язків в молекулах полімеру. При набуханні 

полімерного покриття на основі епоксидної смоли послаблюють-

ся міжмолекулярні зв'язки, ростуть внутрішні напруги, тому 

полімер, який набух, руйнується значно швидше. 

Агресивні середовища, впливаючи на полімерні покриття, 

змінюють їх хімічні, фізичні і механічні властивості внаслідок 

протікання хімічної деструкції полімеру, сорбції полімерною 

плівкою компонентів середовища, зміни структури полімеру. 

Результатом хімічної деструкції є розпад нестійких зв'язків під 

дією агресивних компонентів. 

Як показали дослідження пластифікатори, що вводяться в 

матеріал покриття, зазвичай знижують довговічність покриттів 

в агресивних середовищах. 

Введення в полімерне в’яжуче інертних наповнювачів – 

метало вуглецевої композиції (МВК) і карбідоксидної кераміки 

(КОК) призвело до підвищення корозійної стійкості, що поясню-

ється зменшенням частки полімеру в обсязі композиту. Результа-

ти випробувань показали, що МВК в кількості 40, 80 і 120 мас.ч. 

підвищує хімічну стійкість полімеру в 30% -ному розчині НС1 

відповідно на 7, 11 і 14%. А  КОК в кількості 50, 100, 150% 

підвищує хімічну стійкість полімеру в 33% -ному НNO3 на 3, 6, 

I3%, в 30% -ної НС1  на 15, 17, 21% відповідно. Позитивно впли-

ває на підвищення корозійної стійкості покриттів оксид хрому і 

коричневий шлам. 
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Результати досліджень показують, що покриття на основі 

епоксидних смол і наповнювачів доцільно використовувати 

для захисту від корозії технологічного обладнання. 

Література: 

1. Физико-химия многокомпонентных полимерных систем 

/Под. ред. Ю.С. Липатова. – К.: Наукова думка, 1986. –т.1. – 376 с. 

2. Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимеров. – Л.: 

Химия, 1981. -295 с. 

3. Бейда В.И. и др. Кислотостойкие эпоксидные связующие 

для стеклопластиков //Пластические массы.– 1988. - №8– .61-63. 

______________________________________________________ 

УДК 331.2   Економічні науки 
 

ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В 

УКРАЇНІ  
 

 Гаць Л.С., 

 студентка факультету  

 економіки та управління 

 ЗВО «Державний університет 

 економіки і технологій» 

 м. Кривий Ріг, Україна 

Актуальність теми. Щорічно, нам обіцяють підвищення 

мінімальної заробітної плати, але водночас з нею, збільшуються 

ціни на товари та житло. Нам говорять, що рівень продуктивності 

праці, заробітної плати та доходів найманих працівників 

найближчим часом дійде до європейського рівня, і Україна стане 

на ряду з іншими розвиненими країнами, але результат, який 

маємо зараз, відчувається на кожному працюючому українцю. 

Низький рівень мінімальної заробітної плати є досить поширеною 

та актуальною проблемою сьогодення. 

Мета- дослідити сучасний стан та аналізувати головні 

проблеми мінімальної заробітної платі в Україні. 

Методи дослідження. При дослідженні теми, було застосова-

но методи порівняння, аналізу та узагальнення даної інформації. 
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Сучасний стан ринкової економіки України,зріст ринкових 

цін, підвищення конкурентоспроможності у всіх галузях, 

вимагають від підприємств та суспільства певних негайних дій та 

готовності до будь-яких змін. Конституція України засвідчує, що 

кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний 

захист, безпечні умови праці та на заробітну плату, яка має бути 

не нижче встановленого мінімуму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальній 

економічній літературі достатньо розширено висвітлено питання 

щодо формування оплати праці. Необхідність реформування, змін 

та удосконалення систем заробітної плати відображено в 

наукових працях вчених-економістів таких як: Ведерникова М.Д., 

Грішнової В.В., Дружиніної та О.І. Чорноуса, Колота А.М., 

Покропивного С.Ф. та в працях серед відомих зарубіжних 

вчених-економістів П. Самуельсона.  

Сутність дослідження. 3 позицій підприємця, заробітна 

плата - це елемент витрат виробництва і водночас є головним 

чинником забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у 

досягненні високих кінцевих результатів праці [1,с.274]. 

Сучасний стан ринкової економіки України, зріст ринкових цін, 

підвищення конкурентоспроможності у всіх галузях, вимагають 

від підприємств та суспільства певних негайних дій та готовності 

до будь-яких змін. Конституція України засвідчує, що кожен 

громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, 

безпечні умови праці та на заробітну плату, яка має бути не 

нижче встановленого мінімуму. З огляду на значне відставання 

України від інших європейських країн за рівнем споживання, 

підвищення мінімальної заробітної плати насамперед спрямо-

вується на вирівнювання диспропорцій у рівні оплати праці та 

відновлення «природного» рівня заощаджень, а його перенесення 

на ціни відбувається частково та упродовж тривалого часу. За 

період з січня 2014 року до липня 2020 року мінімальна заробітна 

плата зросла у 3,9 рази, а ціни – у 2,7 рази. Згідно із статті 1 

Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий 

мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення 
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нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімаль-

ного набору непродовольчих товарів та мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 

культурних потреб особистості [2]. Якщо родина з дітьми, та має 

лише одного працюючого, то мінімальної зарплати вистачить 

лише на щось вибірково, не говорячи про не заплановані походи в 

лікарню, оплата дитячого садка чи школи, комунальні послуги 

(особливо в зимовий період під час опалення), паливо (якщо є 

автомобіль). Наразі сума мінімальної зарплати в Україні 

становить від 4723 грн. до 5000 грн., але не враховуючи податків, 

тому «чистими на руки» українці отримують значно менше даної 

суми.  

 
Роки 2017 2018 2019 2020 

МЗП на місяць 3200 грн. 3723 грн. 4173 грн. 4723 грн. 

МЗП на годину 19,34 грн. 22,41 грн. 25,13 грн. 28,31 грн. 

 

 Законодавчо встановлений на червень 2020 року 

прожитковий мінімум для працездатних осіб (2102 грн.) занижено 

порівняно з його фактичним розміром у 2,4 рази або на 3047 грн. 

Мінімальна заробітна плата (4723 грн.) була нижчою від 

фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб на 426 грн.  

 
Роки Розмір прожиткового мінімуму (на кінець року) 

2017 1700 грн. 

2018 1853 грн. 

2019 2027 грн. 

2020 2189 грн. 

 

 Лише заощаджуючи власні кошти, можна розраховувати на 

спокійне майбутнє. Також, велика кількість працюючих 

погоджуються на так звану заробітну плату в «конверті». 

Працівник, який отримує заробітну плату в «конверті», стає 

повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість 
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ніяк не фіксується. Фактично, роботодавець оплачує стільки 

вважає за потрібне, й доти, поки вважає за потрібне. Працівник не 

має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї 

заробітної плати та трудового стажу. Дуже важливо, щоб 

громадяни усвідомили, що їх згода отримувати заробітну плату в 

«конвертах» позбавляє їх права на гідні умови праці та 

відпочинку, соціальної захищеності в разі тимчасової 

непрацездатності: не оплачуються лікарняні, не проводяться 

виплати допомоги жінкам під час вагітності та пологів, страхові 

виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, не 

виникає права на допомогу з безробіття в разі втрати роботи. Це 

втрата можливості користуватися державними гарантіями такими 

як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям, субсидії. Українці свідомо йдуть на 

таку оплату праці, та на такі умови, які диктує керівництво. На 

сьогоднішній день необхідно реформувати систему гарантій 

оплати праці, як мінімальної, так і прожиткового мінімуму. Ця 

система має враховувати різницю у рівнях життя, доходах та 

рівнях проживання в різних регіонах. Є необхідність розрізнення 

мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Держава 

має гарантувати кожному з нас підтримку, гідну заробітну плату 

та низькі податки, аби підвищити рівень життя населення.  

 Висновки. Сьогодення потребує перегляду розміру 

мінімальної заробітної плати і умов, які впливають на її величину. 

Потрібно домогтися збалансованості інтересів всіх учасників 

трудового процесу, підвищення рівня життя населення та 

забезпечення нормального відтворення робочої сили. 
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Юридичні науки  УДК 342.56 

 

ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ ЯК 

ЗАГРОЗА АВТОРИТЕТУ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Гданський Н. М., 

викладач,  

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» 

Аналізуючи особливості притягнення до відповідальності в 

Україні за статтями 296 КК України (хуліганство) та 376 КК 

України (втручання в діяльність судових органів) В. Данко 

зауважує, що порівняно з притягненням до відповідальності за 

хуліганство, у випадку вчинення якого розгляд справи та 

призначення покарання відбувається досить швидко, справи, 

пов’язані з  втручанням у діяльність суду затягуються та часто 

закриваються без накладання санкції. Це голова Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області розглядає як 

централізований тиск на судову владу, підкреслюючи: «…таким 

чином здійснюється шалений тиск на судову систему. По-перше 

тим, що злочинці за чиїмось замовленням вчиняють в судах 

злочини, такі як хуліганство, втручання в діяльність судових 

органів тощо. По-друге тим, що правоохоронні органи повністю 

ігнорують звернення ВРП і не притягають винних осіб до 

кримінальної відповідальності. Втретє – це відсутність 

невідворотності покарання. Особи, вчинивши в суді злочин, 

відчувши свою безкарність, будуть продовжувати свою злочинну 

поведінку, здійснювати тиск на суд, суддів. Судова система, при 

повній бездіяльності правоохоронців, залишається сам на сам із 

злочинами, які вчиняються в судових стінах. Тобто повністю 

позбавленою державного і правоохоронного захисту від свавілля 

злочинців та хуліганів» [1].  

Поширеність та практична безкарність втручання у 

діяльність суду та тиску на суддів зберігають актуальність і до 

нинішнього часу та знаходять підтвердження у словах Голови 

ВРП А. Овсієнко щодо ситуації станом на 2020 р.. Так, 
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відповідаючи протягом інтерв՚ю на запитання щодо того, чи є 

належним реагування на рішення Вищої ради правосуддя про 

втручання, Голова ВРП підкреслив, що реагування з боку 

Генпрокуратури залишається на неналежному рівні і надав 

наступні дані. За ст. 376 КК за 2019 р. обліковано 168 справ, з 

яких 121 закрито. За цей рік до ВРП надійшло 450 повідомлень 

суддів про втручання в їхню діяльність. А. Овсієнко відзначив, 

що, не зважаючи на те, що метою вимоги щодо негайного 

інформування Генпрокурора про втручання в діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя полягає у швидкому проведенні 

досудового розслідування обставин учинення відповідного 

кримінального правопорушення, на нинішньому етапі Генпроку-

рор не вносить до ЄРДР відповідних відомостей, а, посилаючись 

на ч.1 ст.218 КПК, направляє відповідні повідомлення за 

підслідністю, що істотно затримує початок досудового 

розслідування та знижує його ефективність [2]. 

Загалом, слід визнати, що як у правовому, так і в 

організаційному вимірі питання перешкоджання роботі суду не є 

вирішеним. За існуючої ситуації виявляється практично 

неможливо притягнути особу до відповідальності у разі, якщо 

своїми діями вона не посягала безпосередньо на незалежність 

судді. Вочевидь, означений підхід знаходить виправдання з 

позиції кримінального права. Однак, у рамках науки криміналь-

ного права практично не ставиться питання про авторитет судової 

влади та авторитет суду. Якщо поглянути на питання 

перешкоджання діяльності суду крізь призму принципу 

зміцнення авторитету судової влади, то виявиться, що 

притягнення винних осіб саме до юридичної відповідальності є 

необхідним. У цьому контексті вкрай важливим є утворення 

правових підстав розмежування перешкоджання діяльності суду 

як органу судової влади та судді при здійсненні правосуддя.  

Як випливає з аналізу матеріалів Реєстру повідомлень суддів 

про втручання в діяльність, на нинішньому етапі таке 

розмежування не проводиться, що пов’язано з однозначним 

формулюванням ч. 4 ст. 48 Закону України «Про судоустрій та 
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статус суддів»: «Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням 

про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення 

правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального 

прокурора». Отже, навіть стикаючись з випадками, що 

безпосередньо не пов’язані з втручанням у професійну діяльність 

судді, але які перешкоджають роботі суду суддя направляє 

повідомлення до Вищої ради правосуддя.  

На підтвердження наведемо, приміром, випадок, що 

трапився у Царичанському райсуді Дніпропетровської області. За 

повідомленням судді, 5 березня 2020 р. робота суду була 

паралізована через неодноразові дзвінки колекторів, котрі 

вимагали повернення боргу помічником судді. Дзвінки 

надходили на стаціонарні службові телефони суду та особисті 

мобільні телефони в.о. голови суду, іншим працівникам апарату 

суду, зокрема помічнику судді, секретарю судових засідань, 

помічнику судді, керівнику апарату суду [3].  

Наведені випадки є закономірним наслідком поступового 

руйнування авторитету судової влади на рівні окремих судів, що 

пов’язано з відсутністю рішучої реакції на перешкоджання їх 

діяльності.  
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УДК 34     Юридичні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ КОНТРАКТУ В ТРУДОВОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

Глоба М.Ю., 

студентка Полтавського юридичного коледжу  

Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

У трудовому праві досить широко досліджено тему 

контракту як форми трудового договору, однак з розробкою 

Трудового кодексу України, без сумніву постає питання 

подальшого його існування в трудових правовідносинах.  

Контракт є однією із форм реалізації права на працю, перед-

баченої Конституцією України, в якому строк його дії, права, 

обов’язки, відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), 

умови матеріального забезпечення, організації праці працівника, 

умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть 

встановлюватися угодою сторін [5]. Сторони мають повну свобо-

ду дії при визначенні змісту контракту, за винятком того, що 

заборонено законом [3, с. 52]. 

Норми Кодексу законів про працю України вказують на те 

що, контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках 

для кожної із сторін, має однакову юридичну силу, підписується 

роботодавцем і працівником, якого приймають на роботу. 

Власник або уповноважений ним орган, може вимагати від 

працівника, який працює за трудовим договором, укласти 

контракт лише в тому випадку, якщо він належить до категорії 

працівників з якими за законом повинен укладатись контракт [2, 

с. 269]. До категорій працівників з якими дозволяється укладення 

контракту відносяться: керівники державних підприємств, 

керівники закладів освіти, керівники державних і комунальних 

закладів культури, наукові працівники, помічники адвокатів та ін.  

Однією з основних причин запровадження контракту, було 
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бажання більше детально індивідуалізувати відносини між 

працівником і роботодавцем [1, с. 84]. Як правило, законодавство 

не закріплює ні мінімальних, ні максимальних термінів для 

строку дії контракту, адже вони встановлюються безпосередньо 

самими сторонами. Але для деяких категорій працівників законо-

давець встановив строк дії контракту, якого повинні дотримува-

тись роботодавці, так для керівників державних та комунальних 

закладів охорони здоров’я встановлений строк від 3 до 5 років, а 

для керівників державних підприємств від 1 до 5 років.  

З 1991 року, а саме з моменту появи контракту як форми 

трудового договору і до нині, не існує єдиної думки щодо 

співвідношення контракту і трудового договору, тому що деякі 

науковці не бачать різниці між цими поняттями і ототожнюють 

їх, інші вважають,  що вони мають ряд відмінних ознак. Це 

питання ускладнюється тим, що в Кодексі законів про працю 

України не встановлено розмежування даних понять, вони 

використовуються як рівнозначні «трудовий договір (контракт)». 

Застосування контракту є однозначно великим кроком нашої 

держави у формуванні механізму трудових правовідносин, але ця 

сфера потребує подальшого доопрацювання та вдосконалення, 

що дозволить ефективніше і доцільніше врегульовувати розбіж-

ності у сфері трудового законодавства [6, с. 320]. Особливу 

складність у регулюванні трудових відносин та сфери дії контрак-

ту, на нашу думку, становить величезний масив нормативно-

правових актів, які регулюють їх з окремими категоріями праців-

ників. Всі ці нормативно-правові акти доречніше було б 

помістити в один загальний, для більш зручного застосування 

трудового контракту. В. С. Венедиктов вдало зазначає, що 

контракт за роки свого існування в трудовому законодавстві не 

зазнав суттєвих законодавчих змін і все залишилось на рівні 

теоретичних розробок цієї проблематики [3, с. 53]. 

Нині застосування контракту як форми трудового договору 

має ряд недоліків, адже законодавством нечітко визначено коло 

суб’єктів, які можуть укладати контракт, що дає змогу багатьом 

роботодавцям зловживати контрактною формою трудового 
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договору. Також одним із недоліків контракту є його строковість, 

адже укладаючи такий договір, працівники потрапляють у 

невигідне для себе становище, обмежуючи трудові відносини 

строком дії договору. На думку М. Ребрика, контракт, будучи 

строковим трудовим договором, часто має «дискримінаційний» 

характер у відношенні до працівника, і надає роботодавцю більші 

переваги. Це може вбачатись з того, коли строк дії контракту 

короткий, а роботодавець не вирізняється своєю сумлінністю і 

моральними якостями у добросовісному відношенні до 

працівника, після закінчення строку дії контракту [10].  

Відповідно до сучасної судової практики Верховного Суду, 

на контрактну форму трудового договору не поширюється 

положення статті 9 Кодексу законів про працю України, яка 

вказує на те, що умови договорів про працю, які погіршують 

становище працівників порівняно із законодавством України про 

працю є недійсними. Це свідчить про те, що контракт, в свою 

чергу, може містити положення які погіршують становище 

працівника, зокрема додаткові умови відповідальності керівника 

та додаткові умови розірвання договору [8]. 

Новий проєкт Трудового кодексу України не містить 

положень щодо контракту як форми трудового договору. У 

прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що з дня 

набрання чинності Трудового кодексу України раніше укладені 

трудові договори у формі контракту вважаються трудовими 

договорами, укладеними на визначений у них строк [9, с. 153].  

Аналізуючи Кодекс законів про працю України і проєкт 

Трудового кодексу України можна зробити висновок, що 

строковий трудовий договір, який зазначений в цьому проєкті 

відрізняється від трудового договору лише строком на який він 

повинен укладатись і переліком трудових відносин які можуть 

встановлюватись на визначений строк [9, c. 28-29]. Контракт 

укладається лише у випадках, коли трудові відносини не можуть 

бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру 

роботи, умов її виконання, або інтересів працівника та в інших 

випадках, передбачених законодавчими актами [5]. Тобто конт-
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ракт, в свою чергу, регулює не лише трудові відносини, а й пов’я-

зані з ним економічні й соціально - побутові відносини. Деякі 

науковці стверджують, що контракт порівняно з трудовим дого-

вором має гнучкішу систему найму певних категорій працівни-

ків [7, с. 156]. Саме тому є дуже зручним для роботодавців і без-

посередньо працівників, які мають особливий характер роботи, 

який не може врегульовуватись звичайним трудовим договором. 

Відсутність контракту як особливої форми трудового 

договору, усуне суперечності і розбіжності у визначенні 

класифікації та підпорядкованості трудових договорів. Але, з 

іншого боку, наявність такої форми трудового договору як 

контракт, надає можливість роботодавцю при його зацікавленості 

взяти на роботу досвідчених і висококваліфікованих спеціалістів, 

на яких покладають важливі обов’язки при виконанні такої 

роботи, що вимагає від працівника наявності особливої 

професійної підготовки чи творчих здібностей [4, c. 132]. 

Трудовий контракт дає можливість врахувати індивідуальний 

характер найманої праці, права та обов’язки, відповідальність 

кожної із сторін, більш чіткіше врегулювати умови оплати й 

організації праці, додаткові підстави розірвання договору та інші 

умови необхідні для виконання взятих на себе сторонами 

зобов'язань. Відсутність контракту у проєкті Трудового кодексу 

означає лише те, що для деяких категорій працівників не повинно 

бути привілеїв, які покращують їх становище, чи спеціальних 

форм трудового договору які погіршують їх становище відносно 

законодавства про працю. 

Отже, існування контракту не може бути визнано чітко 

позитивним чи негативним явищем. За допомогою нього 

відбувається посилення індивідуально-договірного регулювання 

трудових правовідносин між роботодавцем і працівником, 

шляхом встановлення обов’язкових і додаткових умов, які 

пов’язані з виконанням взятих на себе сторонами зобов'язань 

відповідно до специфіки і характеру роботи, адже однією з його 

особливостей є можливість передбачити положення котрі 

виходять за межі встановленого законодавства про працю. 
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Усунення та заміна трудового контракту на строковий трудовий 

договір повинна відбуватись з урахуваннях всіх його позитивних 

аспектів, які показала практика з 1991 року і до нині. З огляду на 

це вважаємо, що строкові трудові договори в майбутньому 

повинні включити в себе всі його позитивні властивості, які 

виправдали себе багаторічним досвідом застосування у трудових 

правовідносинах. 
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З моменту  здобуття Україною незалежності у 1991 році, 

набуло актуальності питання децентралізації влади нашої держа-

ви.  На сучасному етапі розвитку Україна перебуває в скрутному 

економічному та політичному становищі.  Запровадження 

реформи децентралізації влади відіграє вирішальну роль, яка 

полягає у передачі владних прав та повноважень територіальним 

органам, побудові місцевого самоврядування, забезпеченні 

можливості громадянам реалізувати своє право на участь в 

управлінні справами    суспільства [5].  

Децентралізація державного управління на сьогодні є однією 

з визначальних реформ та широко обговорюється в наукових 

колах. Реформа місцевого самоврядування розпочалася в Україні 

з 2014 року з прийняттям Концепції реформи місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади. Метою децентраліза-
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ції є наближення влади до населення та населення до влади, 

забезпечення доступних адміністративних, соціальних, освітніх, 

медичних та інших послуг, які отримують жителі держави [4]. 

Децентралізацію та реформи місцевого самоврядування 

затверджено у кожній області України. Проведення реформи та 

зростання бюджетної самостійності громад у Рівненській області 

мають вагомий  вплив на подолання низки слабких сторін 

регіону. Основними серед яких є: незадовільний стан автомобіль-

них доріг місцевого значення, високий рівень зношеності 

інфраструктури більшості населених пунктів області, помітні 

міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки та інші. 

17 липня 2020 року Верховна Рада України проголосувала за 

новий адміністративний поділ держави та прийняла Постанову 

про ліквідацію та утворення районів на Рівненщині. У Рівненсь-

кій області з існуючих 16, утворили 4 нових райони: Вараський, 

Дубенський, Рівненський та Сарненський. Згідно з даною 

Постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі 

територій сільських, селищних, міських територіальних громад, 

які входять до складу відповідного району [2].  

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» в  Рівненській області сформовано 64 

об’єднаних територіальних громади (ОТГ). Найбільше громад 

створено у Рівненькому районі – 26 ОТГ, найменше у Вараському 

– 8 ОТГ.  

Вараський район – адміністративний район у Рівненський 

області з центром у місті Вараш. Загальна площа території району 

становить 3343,8 км2.  До складу району ввійшли території 8 

об’єднаних територіальних громад: Вараської міської, Володими-

рецької селищної, Зарічненської селищної, Полицької сільської, 

Рафалівської селищної, Локницької сільської, Антонівської 

сільської та Каноницької сільської. Загальна чисельність 

населення об’єднаних територіальних громад 138751 осіб, що є 

найнижчим показником серед усіх районів області [1]. 

Рівненський район є найбільшим за площею (7249,8 км2) та 

населенням (632426 осіб) районом у Рівненській області,  з 
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адміністративним центром у місті Рівне. На території району 

функціонують 26 об’єднаних територіальних громад: Бабинська 

сільська, Березнівська міська, Білокриницька сільська, Бугринська 

сільська, Великомежиріцька сільська, Великоомелянська сільська, 

Головинської сільська, Городоцька сільська, Гощанська селищна, 

Деражненська сільська, Дядьковицька сільська, Здовбицька 

сільська, Здолбунівська міська, Зорянська сільська, Клеванська 

селищна, Корецька міська, Корнинська сільська, Костопільська 

міська, Малинська сільська, Малолюбашанська сільська, Мізоць-

ка селищна, Олександрійська сільська, Острозька міська, Рівнен-

ська міська, Соснівська селищна та Шпанівська сільська [1]. 

Сарненський адміністративний район у Рівненський області 

сформований з адміністративним центром у місті Сарни. Він є 

другим в області після Рівненського за кількістю населення 

(212705 осіб) та площею (6241,8 км2). Район охоплює територію 

ліквідованих Сарненського, Дубровицького та Рокитнівського 

районів. У складі території району сформовано 11 ОТГ: 

Березівська сільська, Вирівська сільська, Висоцька сільська, 

Дубровицька міська, Клесівська селищна, Миляцька сільська, 

Немовицька сільська, Рокитнівська селищна, Сарненська міська, 

Старосільська сільська та Степанська селищна [1].  

Дубенський адміністративний район у Рівненський області з 

центром у місті Дубно утворений від 17 липня 2020 року. Він є 

найменшим за площею (3314,5 км2) районом Рівненської області. 

До складу району входять 19 ОТГ затверджених Кабінетом 

Міністрів України: Бокіймівська сільська, Боремельська сільська, 

Варковицька сільська, Вербська сільська, Демидівська селищна, 

Дубенська міська, Козинська сільська, Крупецька сільська, 

Мирогощанська сільська, Млинівська селищна, Острожецька 

сільська, Підлозцівська сільська, Повчанська сільська, Привіль-

ненська сільська, Радивилівська міська, Семидубська сільська, 

Смизька селищна, Тараканівська сільська та  Ярославицька 

сільська [1]. 

Варто зазначити, що найбільш економічно-успішною та 

фінансово-спроможною є Вараська ОТГ (Вараський район), тому 
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їй не потрібні дотації. Це зумовлено наявністю на її території 

важливого бюджетоформуючого підприємства – Рівненської АЕС 

у м. Вараш. Клеванська ОТГ (Рівненський район) за рахунок 

промислових підприємств та туристичних об’єктів є однією з 

лідерів громад у фінансовій спроможності. Крупецька ОТГ 

(Дубенський район) завдяки географічному розташуванню, 

розвитку бізнесу та Клесівська ОТГ (Сарненський район) завдяки 

успішній реалізації освітніх проектів також мають великий 

потенціал економічного розвитку. Проте, на території області є 

територіальні громади, які потребують високого рівня дотацій у 

бюджети. Це такі громади: Локницька (Вараський район), 

Немовицька (Сарненський район), Мирогощанська (Дубенський 

район),  Деражненська (Рівненський район) та інші [3]. 

В результаті дії реформи з місцевих бюджетів були виділені 

кошти для реалізації проєктів спрямованих на проведення 

ремонту доріг, реконструкції вуличного освітлення, проведення 

капітальних ремонтів (реконструкції) шкіл, садочків, будинків 

культури, медичних та інших закладів.  

Таким чином, реформа децентралізації позитивно вплинула 

на більшість ОТГ Рівненської області. Проте, разом із перевагами 

процесу децентралізації, спостерігаються й певні недоліки 

реформування (зокрема, незадовільний рівень кадрового забезпе-

чення новостворених структур управління ОТГ, відсутність 

законодавчого регулювання та інші). На сьогодні в ОТГ Рівненсь-

кої області здійснюються всі заходи, щоб нові можливості 

управління були максимально ефективно реалізовані [4]. 
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Вараш (до червня 2016 року Кузнецовськ) — молоде та 

перспективне місто у Рівненській області України, центр 

Вараського району і Вараської міської об’єднаної територіальної 

громади. Відлік своєї історії місто починає з 1973 року, коли його 

заснували на місці села Вараш, яке стрімко розвивалося. 

Унікальне місто Вараш вважають містом-супутником Рівненської 

атомної електростанції. Вони споруджені у 70-х роках XX ст. і на 

сьогоднішній час функціонують невіддільно один від одного. 

Варашу, як місту-супутнику атомної станції надано спеціальний 

статус, який дозволяє зробити його більш економічно незалежним 

та фінансово спроможним. Вараш є одним з небагатьох міст у 

світі, на гербі якого графічно зображена атомна електростанція. 

Дана символіка характеризує його як місто, в якому визначальну 

роль в економіці відіграє атомна енергетика [1]. 

Згідно із статистичними даними станом на 1 січня 2019 року 
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чисельність наявного населення у м. Вараш становила 42, 3 тис. 

осіб. Варто зазначити, що станом на 1 листопада 2020 року 

показники чисельності наявного населення були нижчими – 42, 1 

тис. осіб. Вараш є одним з небагатьох міст в Рівненській області, 

в якому станом на 2020 рік спостерігається додатній природній 

приріст населення (40 осіб). Кількість народжених у січні-жовтні 

2020 р. становила 225 осіб, померлих – 187 осіб. Проте, в місті 

простежується міграційне скорочення населення (станом на 2019 

рік міграційний приріст -204 особи). Міграційні процеси є одним 

з факторів у зменшенні кількості населення Вараша [2].  

 

  

 
Рис.1. Динаміка кількості населення та природного приросту у місті 

Вараш протягом 2013-2020 рр [2]. 
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Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними 

даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець 

липня 2019 р. становила 436 осіб. У загальній структурі 

безробітних 72% – жінки, 44,3% – молодь у віці до 35 років, 

23,4% – особи, які проживають у сільській місцевості. Найбільша 

частка населення зайнята у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонті автотранспортних засобів та промисловості [1]. 

В місті Вараш діють 2 промислових підприємства, основним 

видом діяльності яких є  виробництво  електроенергії  та  вироб-

ництво  хлібобулочних  і кондитерських  виробів.  Провідне місце 

в соціально-економічному розвитку міста належить Рівненській 

атомній електростанції (РАЕС), що входить як структурний під-

розділ до складу державного підприємства —«Енергоатом».  

РАЕС здійснює виробництво електроенергії, включає в себе 4 

енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт,  річний  обсяг  

виробництва  складає  близько  19,0  млрд.  КВт/год.  Питома  вага  

електростанції в  загальному  обсязі  промислового  виробництва  

по  місту  складає  близько 99%.  Завдяки Рівненський АЕС меш-

канці Вараша мають можливість успішного працевлаштування, а 

інфраструктура міста забезпечується централізованим водо-  та 

теплопостачанням [3]. 

Розвиток економіки міста Вараша забезпечує також ТзОВ 

Кузнецовський Хлібозавод ТМ "Скиба", який займається  вироб-

ництвом  хлібобулочних  та кондитерських  виробів.  Річний  

обсяг  виробництва  заводу становить близько 3,0 тис. тонн [1].  

У сфері торгівлі та побутового обслуговування населення 

міста продовжуються процеси розбудови  інфраструктури  

споживчого  ринку,  саме  суб’єкти  малого  підприємництва 

організовують роботу сфери торгівлі, ресторанного господарства 

та сфери послуг, зокрема в переважній більшості фізичні особи – 

підприємці.  Станом  на  1  січня  2019  року  в  місті налічується  

203 діючих об’єктів торгівлі, в тому числі 46 об’єктів 

ресторанного господарства.  Побутові послуги громадянам 

надають 104 об’єкти побуту [1].  

Житловий фонд міста складає 700,32 тис. кв. м., житлозабез-
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печеність на 1 мешканця складає 17,0 кв. м. У Вараші діють такі 

культурно – освітні заклади: будинок дитячої та юнацької 

творчості, міська бібліотека для дітей, початковий спеціалізова-

ний мистецький навчальний заклад Вараська дитяча музична 

школа, центр дозвілля, та Палац культури імені Лесі Українки ВП 

«РАЕС», завданням яких є максимальне задоволення соціально – 

культурних потреб населення міста. Медичне обслуговування 

жителів міста  здійснює державний заклад «Спеціалізована 

медико – санітарна частина №3 МОЗ України» [1]. 

Зовнішньоекономічна діяльність міста у 2020 році 

характеризувалася переважанням імпорту над експортом. У січні-

липні 2020 р. експорт товарів становив 512 тис. дол. США,   

імпорт – 571,3 тис. дол. Порівняно з січнем–липнем 2019р. 

експорт зменшився на 21,8%, імпорт збільшився на 22%. 

Негативне сальдо становило 59,3 тис. дол. США [1]. 

Основу товарної структури експорту складали продукти 

рослинного походження, деревина і вироби з деревини. 

Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі. 

Місто імпортувало найбільше засоби наземного транспорту, крім 

залізничного, продукти рослинного походження, машини, 

обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Найчас-

тіше імпорт товарів здійснювався з Нідерландів та Польщі [1]. 

Основною перспективою економічного розвитку міста є 

побудова у промисловій зоні міста Вараш першого дата-центру на 

Західній Україні потужністю 250 мегават. Дослідники зазнача-

ють, що саме РАЕС є найперспективнішою для реалізації 

проєкту, адже тут найбільш сприятливі кліматичні умови, що є 

економічно вигіднішим з усіх майданчиків в країні. Проєкт "Дата-

центр в РАЕС" забезпечує: велику суму приватних капіталовкла-

день; нові робочі місця; можливість для прямого продажу атомної 

енергетики і вирівнювання її споживання та інші можливості [3]. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, 

що за майже п’ять десятиліть  розвитку Вараш є сучасним  

містом, з хорошими перспективами на майбутнє, де створено всі 

умови для життя, праці, відпочинку населення.  
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На сьогоднішній день головним індикатором виміру 

економічного розвитку країни є валовий внутрішній продукт 

(ВВП). Саме завдяки ВВП уряди різних держав світу 

планують, контролюють та розвивають економічну політику. 

Ще одним важливим показником, який залежить від рівня 

ВВП, є ВВП на душу населення, який показує добробут та 

рівень якості життя середньостатистичного громадянина в 

країні. Він розраховується як відношення реального ВВП до 

чисельності населення в країні, динаміка цього показника 

дозволяє побачити фактичний рівень життя людей та стан, в 

якому знаходиться економіка країни. Тому дослідження та 

прогнозування вищезгаданих показників з врахуванням 

головних макроекономічних чинників, що на них впливають, 

не втрачає своєї актуальності у умовах соціально-економічної 

та епідеміологічної нестабільності [1]. 
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Динаміка загального обсягу виробництва України, який 

вимірюється в поточних та постійних цінах, показана на рис.1.  
 

 
Рис.1. Номінальний та реальний ВВП України за 2012-2019 (млн. грн.) 

 

Аналіз показав, що обсяг номінального ВВП України 

поступово збільшується з 2013 року, темп приросту з 2012 -

2019 роки складає 182,13%. В той же час обсяг реального ВВП 

немає чіткої тенденції зростання, оскільки у 2014 році 

спостерігалося падіння, що спричинено інфляцією та 

скороченням обсягів виробництва. З 2012 по 2019 рр. темп 

приросту реального ВВП дорівнює 181, 86%. Отже, можна 

сказати, що з 2015 року почало відбуватися зростання 

економіки України та вихід її з рецесії [2-3]. 

Проаналізуємо динаміку доходів населення України, яка 

безпосередньо впливає на рівень економічного зростання в 

країні. Так, згідно Державної статистики України в І кварталі 

2020 року  доходи населення України становили 874,4 мільярда 

гривень, а витрати − 935,5 мільярда. Отже, заощадження 

громадян зменшились на 61,1 мільярда гривень [4,5]. 

Проаналізуємо динаміку доходів населення України за 

2016-2019 рр. Отже, згідно рис.2 доходи населення Украни 
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поступово зростають. Так доходи населення у І кварталі 2020 

році в порівнянні з І кварталом 2016 року зросли на 116, 87%. 

А якщо порівняти 2019 рік з 2020 роком, то темп приросту 

буде дорівнювати 8,83%. 

 

 
Рис.2. Доходи населення України  за 2016-2020 рр. 

 

Враховуючи реальну купівельну спроможність населення 

в 2019 році, то рівень доходу на душу населення України у 

2019 році сягав $9,7 тис., що в 3,5 раза менше чим у  Польщі 

($33 991) і в 2 рази менше, ніж у Білорусі ( $20,6 тис.). Таким 

чинном, Україна обходить лише Марокко ($9,2 тис.). [4,6]. 

Побудуємо системно-динамічну модель для прогнозування 

ВВП в ППП «Powersim» (рис. 3),  яка базується на основі методу 

Ейлера 1-го порядку, що дозволяє більш точно здійснити 

прогнозування, використовуючи початкові дані. Детальній опис 

усіх змінних вищенаведеної моделі представлений на рис.4, де  ВІ  

˗ валові інновації, КІ ˗ капітальні інвестиції та ВВНДР ˗ Витрати 

на виконання наукових досліджень і розробок. 

Проведемо прогнозування на 15 періодів, до 2025 року з 

урахування попередніх даних з 2010 по 2019 рр. У 2025 році 

ВВП буде дорівнювати 3947816,02 млн. грн. (рис.6). 
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Рис.3. Системно-динамічна модель прогнозування ВВП 

 

 
Рис. 4.Опис змінних системно-динамічної моделі 

 

Згідно створеної моделі прогнозування, найбільший вплив 

на ВВП мають витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок, оскільки саме наука та освіта є рушійними силами 

впливу на розвиток держави. 

 
Рис.6. Графік прогнозування ВВП України 

 

Крім того, при розробці стратегічних заходів з за безпе-

чення сталого зростання економіки, необхідно запроваджувати 

державну політику щодо залучення інвесторів, підтримувати 
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малий та середній бізнес в країні, удосконалювати банківську 

систему та надавати переваги та підтримку нашим експортерам 

[1]. 
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Повітряні перевезення - це однин із найшвидших та найзруч-

ніших видів переміщення пасажирів та їх багажу між країнами. 

Перш ніж перейти до кола прав та обов’язків суб’єктів 

повітряних перевезень слід виокремити поняття «повітряне 

перевезення». Відповідно до Повітряного кодексу України 

«повітряним перевезенням є перевезення пасажирів, багажу, 

вантажу або пошти, яке здійснюється повітряним судном на 

підставі відповідного договору повітряного перевезення» [1]. 

Повітряне перевезення виникає на підставі договору переве-

зення. Саме тому, згідно з ч. 1 статті 910 Цивільного кодексу 

України «договір перевезення пасажира та багажу – це домовле-

ність двох сторін, за якою одна сторона (перевізник) зобов’язуєть-

ся перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а 

в разі здавання багажу – також доставити багаж до пункту 

призначення та видати його особі, яка має право на одержання 

багажу, а пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за 

проїзд, а у разі здавання багажу – також за його провезення»[2]. 

Разом з тим,щодо суб’єктів, то ними у договорі перевезення 

виступають дві сторони: перевізник та пасажир, які наділені 

певним колом суб’єктивних прав та обов’язків один перед одним. 

Повітряним перевізником може бути будь-яка фізична або 

юридична особа, яка має право займатися даним видом 
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діяльності. Він виступає центральним суб’єктом відносин 

перевезення.  

Іншою стороною договору перевезення виступає пасажир. 

Ним може бути будь-яка фізична та юридична особа, яка 

виявила бажання використати авіаційне судно як спосіб 

пересування. 

Щодо прав перевізника, то вони передбачають, що 

перевізник має право вимагати дотримання пасажиром правил 

перевезень, а також вимагати оплати від пасажира за проїзд та 

перевезення багажу.До кола обов’язків перевізника входить: 

обов’язок забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів, 

вчасно надати для перевезення відповідно обладнаний та 

справний транспортний засіб,вчасно доставити пасажира та 

багаж у місце, що передбачене договором, а також видати 

багаж тій особі, яка має на нього право. 

Пасажир також має коло взаємних прав та обов’язків. Серед 

прав пасажира доречно виокремити: право перевозити з собою 

безоплатно ручну поклажу в межах встановлених норм, 

одержати місце у транспортному засобі згідно із придбаним 

квитком, відмовитися від поїздки, повернути квиток та одержа-

ти назад повну або часткову вартість квитка в залежності від 

строку здавання квитка, а також отримувати своєчасну та повну 

інформацію стосовно місця відправлення та часу відправлення 

транспортного засобу за вказаним у квитку маршрутом. 

До обов’язків пасажира необхідно віднеси: обов’язок 

дотримуватись правил перевезення, виконати всі обов’язки, що 

передбачені договором перевезення, а також сплатити плату за 

проїзд та перевезення багажу. 

Договір повітряного перевезення пасажира та багажу в 

обов’язковому порядку посвідчується відповідним документ-

том, який видається організацією або уповноваженим органом, 

який забезпечує перевезення. 

Щодо відповідальності, передбаченою договором переве-

зення пасажира та багажу, доречно зазначити, що стаття 928 

Цивільного кодексу України передбачає, що «відповідальність 
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перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю пасажира, визначається відповідно до глави 

82 цього Кодексу, якщо договором або законом не встановлена 

відповідальність перевізника без вини» [2]. 

Тоді як стаття 924 Цивільного кодексу України передба-

чає, що «перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, 

пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі 

одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування 

або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок 

обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких 

від нього не залежало. Перевізник відповідає за втрату, 

нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення 

вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не 

доведе, що це сталося не з його вини» [2]. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можемо дійти 

висновку, що під час перевезення можна виділити дві сторони: 

перевізника та пасажира, яка наділені певним колом взаємних 

прав та обов’язків. Крім того, виокремлення поняття 

«повітряне перевезення» надало змогу виявити сутність даного 

поняття, підстави  його виникнення та межі відповідальності, 

яка настає за порушення встановлених норм. 
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Волинський національний університет 

 імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

В даний час основним завданням перебудови шкільної 

освіти є переорієнтація на пріоритет розвиваючої функції 

навчання. Це означає, що на перший план виходить завдання 

інтелектуального розвитку особистості, тобто розвиток 

навчально-пізнавальної діяльності. Мабуть, жоден шкільний 

предмет не може конкурувати з можливостями математики у 

вихованні мислячої особистості.  

Уже декілька десятиліть ірраціональність, як окрема 

дисципліна шкільного курсу математики не існує, вона плавно 

розтеклася не тільки в геометрію і алгебру основної школи, а й 

в алгебру і початки аналізу.  

Ірраціональні рівняння займають одне з центральних місць 

в курсі математики середньої школи[1], як за змістом навчаль-

ного матеріалу, так і за способами навчально-пізнавальної 

діяльності, які можуть і повинні бути сформовані при їх вив-

ченні та застосуванні до розв‘язання великого числа завдань 

теоретичного і прикладного характеру.  

У шкільній математичній освіті з розв‘язанням 

ірраціональних рівнянь пов‘язані декілька напрямків[2]:  

1. Розв‘язування рівнянь;  

2. Розв‘язування систем рівнянь.   

Так само слід зауважити, що розв‘язання ірраціональних 

рівнянь створює передумови для систематизації знань учнів, 

пов‘язаних з усім навчальним матеріалом з ірраціональності 



 

69 

(наприклад, властивості радикала, прийоми перетворення 

ірраціональних виразів і т.д.) і дає можливість встановити дієві 

зв‘язки з вивченим матеріалом з алгебри (рівняння, рівносиль-

ність рівнянь, нерівності, тотожні перетворення алгебраїчних 

виразів і т.д.).  

Тому вчитель стикається з досить складною проблемою 

виділення тих ідей досліджуваного матеріалу, які лежать в 

основі способів розв‘язання розглянутих завдань, з метою їх 

подальшого узагальнення та систематизації. Це важливо і для 

усвідомленого засвоєння учнями теорії, і для оволодіння 

деякими досить загальними способами вирішення математичних 

задач.  

Зазначені особливості повинні бути враховані вчителем 

при розробці методики навчання школярів розв‘язанню 

ірраціональних рівнянь.  

Ірраціональні рівняння займають гідне місце в процесі 

навчання математики та розвитку особистості в цілому.  
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ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ: ТУРИЗМОЛОГІЧНИЙ 
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м.Київ, Україна 

Туризм уже давно набув масового явища. І з кожним 

роком число бажаючих подорожувати збільшується, так само, 

як і росте кількість дестинацій, які були б цікавими для 

туристів. Зокрема, сьогодні у туристичній сфері досить 

поширеним явищем є використання нематеріальних ресурсів, 

які слугують елементом створення фестивалів та культурних 

заходів на базі історичної реконструкції. Відтворюючи події 

минулого, показуючи духовну та матеріальну культуру 

історичної епохи, організатори дійства стають творцями живої 

історії, а туристи часто можуть стати не лише спостерігачами, 

а ще й учасниками. 

Історична реконструкція як об’єкт подієвого туризму, 

працює у контексті етики туризму. Вона допомагає виховувати 

мужність, гідність та почуття патріотизму. Для того, щоб 

відтворити історичну подію, її потрібно достеменно вивчити. А 

тому досліджується фольклор, міфологія, історичні письмові 

джерела та речові пам’ятки, створюються костюми, прикраси, 

предмети побуту, зброя. І все це – по старовинних технологіях, 

для передачі духу епохи. Організовуються злети, фестивалі, 

ярмарки, турніри, подорожі на точних копіях старовинних 

суден, змагання в єдиноборствах. Існують дійсні копії 

історичних поселень, де учасники реконструкції і туристи 

можуть пожити життям своїх предків, поринути в атмосферу 
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древньої культури, дізнатися і відчути багато того, що відоме 

нам тільки по історичних книгах [1, с.31]. 

Загалом же, вивчення фольклору, народного життя, в 

якому відбиваються  традиції, звичаї, обряди, побут, етичні, 

моральні, естетичні ідеали, менталітет народу, створює 

бажання зберегти і примножити славу предків. Саме на знанні 

історії відновлюється національна пам’ять поколінь, 

виховується почуття патріотизму. Історична реконструкція – 

це не просто про показ минулого своєї Батьківщини, це про 

любов до нього [3, с.105]. 

Сьогодні досить популярним явищем стали клуби 

історичної реконструкції, які залучають до своєї роботи 

підлітків. Крім того організовуються гуртки, де відбувається 

збагачення молоді культурними цінностями народу, через 

вивчення народних ремесел, а саме ковальства, столярства, 

гончарства, виготовлення одягу, лицарських обладунків, 

приготування середньовічних страв. Прикладом виступає 

студія історичної реконструкції «КиївГрад», що популяризує 

самобутній етнокультурний простір XII-XVI століття, залучає 

учнівську молодь до збереження історико-героїчної спадщини 

свого народу, демонструє зразки різних видів мистецтва 

відповідних історичних епох, заохочує до вивчення історії 

краю та ознайомлення з місцями бойової слави предків. А ще 

гурток історичної реконструкції «КиївГрад»  організовує 

історичні фестивалі, такі як «Шляховий камінь», турніри 

історичного і спортивного напрямків, такі як чемпіонат Києва з 

історичного фехтування «Звитяга КиївГрада». Дані заходи 

виховують почуття патріотизму, гідності, мужності, а також 

гордості за славне історичне минуле Батьківщини.  

І хоча представлені фестивалі залучають до себе в 

основному місцевих жителів Києва, проте як і в Україні, так і в 

світі існують дійства на основі історичної реконструкції, 

побачити які їдуть туристи з різних куточків світу. А все тому, 

що часто фестивалі історичної реконструкції можуть стати 

візитною карткою регіону. Вони сприяють активізації 
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туристичної сфери на території та виникненню туризму там, де 

його раніше не існувало. 

Яскравим прикладом якісного і популярного турпродукту, 

який використовує в своїй основі історичну реконструкцію 

виступає фестиваль «Грюнвальдська битва» в Польщі. 

Щорічно в ній бере участь 1,5 тисячі рицарів із всього світу, а 

за поєдинками спостерігають від 30 до 100 тисяч туристів. 

В Україні також існують популярні фестивалі. Наприклад, 

на території Хотинської фортеці в 2010 році вперше проходив 

міжнародний чемпіонат світу з історичного середньовічного 

бою «Битва націй». Це наймасовіший міжнародний турнір в 

Україні, проведення якого суттєво вплинуло на розвиток 

вітчизняної історичної реконструкції, а відтак і подієвого 

туризму, адже у середньому даний захід відвідує 30 тисяч 

туристів. «Битва націй» щороку проходить в різних 

європейських країнах і залучає все більше учасників та 

туристів. Зокрема, у 2018 році у програмі фестивалю в Італії 

взяли участь 32 команди з різних країн світу [2, с.142]. 

Таких фестивалів в світі існує велика кількість, але їх 

може бути ще більше. Адже історія – явище безкрайнє, кожна 

територія має своє минуле, до того ж притаманне лише їй. 

Правильно ж відтворивши це минуле, можна привабити 

відвідувачів, тим самим перетворивши регіон на туристичний 

центр. А сам фестиваль може стати візитною карточкою 

новоствореного центру, адже повторити такий же захід навряд 

чи вдасться на іншій території, оскільки Бородинську битву не 

зрозуміють десь в Італії, так само як і бій козаків під Корсунем 

–  у США.  

Результати дослідження показують, що там, де є історіє, 

там може бути і туризм, незважаючи на відсутність інших 

туристичних ресурсів. А процес створення історичної 

реконструкції стає поштовхом не лише до вивчення минулого 

свого народу, а ще й сприяє збереженню та примноженню 

історичної пам’яті, виховуючи почуття патріотизму, мужності 

та гідності. 
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Згідно із загальним правилом за вчинення адміністративних 

правопорушень у галузі торгівлі застосовують такі адміністра-

тивні стягнення, як: попередження, штраф (у більшості випадків), 

конфіскація предметів торгівлі та виручки, виготовленої 

продукції.  

Стаття 160 Кодексу України про адміністративні право-

порушення забороняє торгувати в містах із рук на вулицях, 

площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених 

місцях [1]. За це КУпАП передбачено штраф від 1 до 7 НМДГ  

із конфіскацією предметів торгівлі чи без такої. А за торгівлю з 

рук у невстановлених місцях промисловими товарами — 

штраф від 6 до 15 НМДГ   із конфіскацією предметів торгівлі. 
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Законодавством не передбачено визначення поняття   «ви-

їзна торгівля». Хоча нормативні документи подеколи згадують 

це словосполучення, зокрема, ідеться про Порядок проваджен-

ня торговельної діяльності та правил торговельного обслугову-

вання на ринку споживчих товарів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 (далі — 

Порядок № 833) [2]. Згідно з його п. 30, виїзна торгівля — це 

продаж товарів за межами торговельного приміщення. 

На практиці під поняттям «виїзна торгівля» мається на 

увазі роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну 

мережу як одна із форм позамагазинного продажу товарів, за 

якої приміщення не мають торговельного залу для споживачів, 

товари продають через (п. 3 Правил роботи дрібнороздрібної 

торговельної мережі, затверджених наказом Мінзовнішеконо-

мторгу від 08.07.1996 р. № 369, далі — Правила № 369) [3]: 

1) пункти некапітальної забудови — кіоски, ларі, ларки, 

палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торго-

вельні автомати; 

2) засоби пересувної мережі — автомагазини, автокафе, 

авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеці-

альне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-

прилавки), розноски, лотки, столики тощо. 

Слід зазначити, що суд може обмежитися й усним заува-

женням, з огляду на малозначимість учиненого адміністратив-

ного правопорушення відповідно до ст. 22 КУпАП. Так, суддя 

Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області 

врахував характер учиненого правопорушення, особу правопо-

рушника, ступінь його вини, незначну кількість реалізовуваної 

продукції, наявність решти пом’якшуючих обставин, зокрема 

щире каяття правопорушника, і звільнив таку особу від 

відповідальності (постанова від 10.04.2017 р. № 184/577/17) [4]. 

Утім не завжди відбувається саме так. Як приклад, 

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в постанові 

від 18.04.2019 р. № 703/737/19 [5] під час розгляду справи 

встановив факт продажу м’ясної продукції у невстановленому 

https://verdictum.ligazakon.net/document/81294846
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місці з рук біля будинку в місті, і дійшов висновку, що вина 

особи в учиненні адміністративного правопорушення доведена 

належними доказами. Цікаво, що під час судового розгляду, 

особа, щодо якої складено протокол, не заперечувала факт 

продажу одній особі м’ясної продукції власного виробництва, 

вона більше акцентувала увагу суду на факт порушення 

працівниками поліції їх обов’язків, вважаючи, що останні не 

відповідають вимогам закону. 

Таким чином, можна визначити, що КУпАП не передба-

чено такого поняття як «виїзна торгівля», проте у підзаконних 

актах таке поняття зустрічається. Тому,  існує необхідність в 

узгодженні цих норм.  
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Історичні науки 

 

БИТВА ПРИ КЕССЕЛЬДОРФІ 1745 Р. 

 

Дойчик М. В. 

студент історичного факультету 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

1744-1745 рр. супроводжувалися збройним протистоянням 

між молодим Прусським Королівством та Австрією, яке відоме 

під назвою Друга Сілезька війна. Загалом в даних хронологічних 

рамках відбулося три масштабні битви: при Гогенфрідберзі, Соорі 

та остання – при Кессельдорфі, і саме їй і присвячений даний 

матеріал. 

Прусський монарх-полководець - Фрідріх ІІ вже після битви 

при Соорі прагнув миру з Австрією, бо ця війна дорого 

обходилася маленькій, на той період часу, Пруссії, проте ні 

Саксонія, що була черговим супротивником, ні імперія 

Габсбургів не погоджувалася на це. Таким чином один із 

австрійських командувачів -  Карл Лотаринзький, вкотре зібрав 40 

тисячне військо, яке повинно було прямувати через Богемію до 

Саксонії, що призвело до ізоляції Сілезії від Пруссії, а далі шлях 

відкривався на прусську столицю -  Берлін. Проте Фрідріх 

Великий наносячи удари по колонні австрійської армії змусив їх 

переслідувати себе. План прусського монарха полягав у тому, 

щоб розтягнути сили австрійців, і дати їм бій десь на території 

Саксонії, і таким чином змусити їх до мирних переговорів. Тож 

Фрідріх ІІ мав великі надії на майбутню битву, адже він 

хвилювався, що у війну може втрутитися Росія і тоді Пруссія 

зазнає краху. Тож ставка була високою, і король це усвідомлював, 

проте битвою він так і не керував через те, що вів перемовини 

щодо укладання мирного договору, а під час них йому доклали, 

що битва розпочалась неподалік селища Кессельдорф 15 грудня 

1745 року, що було поруч із Дрезденом, столицею Саксонії.  
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Тепер варто розглянути які за чисельність та під яким 

командуванням проходила остання битва Другої Сілезької 

війни. Австро-саксонська армія, загальної чисельністю у 35 

тисяч вояків, із яких 28 тисяч були саксонцями, а решта – 7 

тис. австрійцями. Також це військо мало 80 гармат [1, с. 74]. Це 

союзне військо очолював саксонський генерал-фельдмаршал 

Фрідріх Август Рутовський. Натомість прусська армія 32 тисяч 

вояків і мала в розпорядженні 30 тільки гармат [2, с. 42]. На 

чолі ж війська був досвідчений і водночас старий полководець 

Леопольд Даусський, який прагнув відсвяткувати свій 

п’ятдесятирічний ювілей військової служби, тому прагнув або 

перемогти ворога, або вмерти на полі бою поряд із своїми 

солдатами. Тож ми розглянули сили обох сторін на передодні 

битви, тож тепер пропоную перейти власне і до неї. 

15 грудня 1745 року опівдні Леопольд Даусський вишукував 

свої війська у бойовий порядок і віддав наказ атакувати недруга. 

Так спершу були задіяні гренадерські полки батальйонів правого 

флангу. Також наступ проходив із центральної частини війська.  

Артилерія Леопольда вдаряла по позиціях саксонців. Прусські 

сили, що атакували правим флангом сили саксонців, розбили 

недруга і захопили частину ворожої артилерії. Такий маневр 

вдарив по бойовому дусі союзних військ, тому Фрідріх Август 

віддав наказ кінноті негайно нанести удар по ворожій піхоті. 

Проте цим наказом він допустив помилку, бо не зміг використо-

вувати артилерію, боячись попасти по власній кавалерії. Цим і 

скористався Леопольд і наказав драгунам провести атаку по 

кінноті ворога, що наближалась до піших полків. Драгуни 

виконали свою місію і повністю ліквідували ворожу кінноту.   

Натомість прусська піхота, що були прикрита своєю 

кіннотою продовжила наступ вглиб Кессельдорфа, вибиваючи 

звідти саксонські сили, захоплюючи артилерії та беручи у 

полон тих, хто склав зброю. В той же час прусська кавалерія 

вдарила по лівому крилу саксонців. Цей наступ очолював син 

Леопольда Дессауського – Моріц. Із дев’ятьма батальйонами 

він пробрався через напів замерлу лощину, а далі  штурмували 
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високі скелі. Таким чином прусські війська опинилися фак.тич-

но в тилу ворожого війська. Саксонці неочікували такого 

військового маневру, тому вони почали втікати з своїх позицій. 

Потім прусська кавалерія, що була довгий відділена ворожими 

силами, почала наздоганяти втікаючих саксонців. Тож уже 

через дві години саксонці були вибиті із своїх позицій, і так 

Пруссія вкотре перемогла австрійців та саксонців. 

Тепер варто перейти до розгляду чисельності втрат. Тож 

Пруссія втратила на цьому полі бою близько 5 тисяч вбитими. 

Натомість Австрія та Саксонія – понад 10 тисяч, та 4 тисячі 

опинилися у полоні прусського монарха. Щодо значення цієї 

битви, то тут дуже важко її переоцінити. Адже це була остання 

битва у Другій Сілезькій війні. Саме ця битва і посприяли 

укладанню Дрезденського мирного вже 25 грудня 1745 року, за 

яким практично вся Сілезія відходила до Пруссії, натомість 

Фрідріх ІІ визнавав чоловіка Марії Терезії – імператором Священ-

ної Римської імперії. Варто наголосити, що і після цієї блискавич-

ної військової кампанії прусський монарх вкотре закріпився у 

свідомості його підданих як справжній герой. Так достеменно 

відомо, що коли Фрідріх ІІ увійшов до Берліну із своїм військом, 

то його громадяни зустрічали його зі словами: «Нехай живе наш 

король! Нехай живе Фрідріх Великий!» [3. с. 210].  

Тож це свідчить проте, що монарх-полководець був 

справжнім національним героям та лідером, що вів свою державу 

до перемог. Далі пропоную перейти до глибшого аналізу та 

збагнути, що саме допомогло Прусському королівстві здобути 

перемогу над значно сильнішим ворогом – імперією Габсбургів.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗГЛЯДУ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИБОРЧИМ СПРАВАМ В ПОРЯДКУ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Долга В.В., 

студентка юридичного факультету 

Університету митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Інститут виборів відіграє важливу роль у політичному житті 

держави, що обумовлено їх особливим механізмом, за допомогою 

якого відбувається формування і оновлення політичної еліти 

будь-якої цивілізованої країни. В сучасних політико-правових 

умовах важливу роль у захисті виборчих прав і свобод людини і 

громадянина відіграють адміністративні суди, які здійснюють 

розгляд спорів, що виникають під час виборчого процесу за 

нормами Кодексу адміністративного судочинства України . 

Аналіз наукової літератури свідчить, що основними причина-

ми виникнення спорів у цій категорії справ є відсутність виборця 

у списку виборців, недотримання членами виборчих комісій під 

час та після виборів передбачених законом процедур, відмова ЗМІ 

опублікувати відповідь на публікацію недостовірної інформації, 

порушення правил передвиборної агітації тощо [1, с. 81].  

Слід зауважити, що науковцями звертається увага на важли-

вість процесуальних строків у виборчих спорах, що вирішуються 

за нормами адміністративного судочинства. Так, зазначені строки 

мають суттєву скороченість у порівняння з іншими строками пе-

редбаченими Кодексом адміністративного судочинства України 

[2]. Саме ця обставина сприяє порушенню прав зацікавлених осіб 

на звернення до суду, а самому суду перешкоджає більш глибоко 

та якісно розглядати та вирішувати виборчі спори [3, с. 265]. 

Дійсно, суб’єктам порушеного права може не вистачати часу для 

захисту своїх прав та інтересів, тому доцільно збільшити строки 

розгляду виборчих спорів або передбачити у Кодексі адміністра-
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тивного судочинства України право суду при наявності певних 

обставин продовжувати строк подання та розгляду відповідних 

позовних заяв, апеляційних скарг. 

Позитивним кроком на шляху вдосконалення процедури 

вирішення виборчих спорів адміністративними судами є Постано-

ва Пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 

листопада 2013 року «Про практику застосування адміністратив-

ними судами положень Кодексу адміністративного судочинства 

України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з 

виборчим процесом» [4]. У зазначеній Постанові зазначається, що 

адміністративним судам у судовій практиці водночас необхідно 

враховувати, що закони України від 17 листопада 2011 року «Про 

вибори народних депутатів України» [5], від 5 березня 1999 року 

«Про вибори Президента України» [6], від 10 липня 2010 року 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [7] 

містять процесуальні норми, у тому числі й щодо вчинення 

процесуальних дій судами. Ці норми підлягають застосуванню та 

є спеціальними щодо норм Кодексу адміністративного судочин-

ства України, однак лише стосовно вирішення виборчих спорів, 

які виникли під час виборів. 

Проте необхідно звернути увагу на наступні проблемні 

питання, що виникають під час розгляду адміністративних спорів, 

пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. Так, адміністра-

тивним судам потрібно враховувати: а) ч. 6 ст. 85 Закону України 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 

липня 2010 року, в якій зазначено, що рішення, дії чи 

бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює 

результати відповідних місцевих виборів, її члена може бути 

оскаржено до суду; б) п. 3.2 «Порядку розгляду скарг виборчими 

комісіями з виборів», затвердженого постановою Центральної 

виборчої комісії від 15 вересня 2010 року, про те, що виключно до 

суду оскаржуються рішення чи дії територіальної виборчої 

комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів. 
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Так, районна виборча комісія не є вищою по відношенню до 

селищної виборчої комісії у питаннях щодо виборів селищних 

голів. Крім цього, адміністративні суди повинні мати на увазі, що 

відповідно до змісту положень п. 3.8. «Порядку організації роботи 

територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів 

депутатів», затвердженого Постановою Центральної виборчої 

комісії від 15 вересня 2010року, за результатами розгляду на 

засіданні виборчої комісії питань порядку денного ухвалюється 

рішення у формі постанови. Прийняття останньою рішення про 

реєстрацію кандидата чи про відмову в його реєстрації у формі 

протоколу і т. ін. є підставою для суду визнати його протиправ-

ним та скасувати. Також необхідно звернути увагу на приписи 

п. 8 ст. 90 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» та ч. 8 ст. 90 Кодексу адміністративного 

судочинства, відповідно до яких у разі визнання судом рішення 

відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з 

питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, 

установлення підсумків і результатів голосування, встановлення 

результатів виборів, рішення з цього питання приймається 

виборчою комісією, рішення якої було визнане протиправним, 

або виборчою комісією вищого рівня на підставі рішення суду. 

При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке, по 

суті, дублює рішення, визнане судом протиправним, окрім 

випадку, коли рішення було скасовано з формальних підстав. У 

такому разі адміністративний суд матиме всі підстави для 

визнання його протиправним та скасування [8, с. 91-92]. Тобто, 

враховуючи вищевикладене, необхідним є формування єдиного 

підходу до вирішення адміністративних спорів, пов’язаних із 

порушенням виборчого процесу. 

Одним із завдань оновлення виборчого законодавства було 

означено усунення недоречностей, які існували в попередніх 

редакціях Закону про вибори народних депутатів України, 

особливо тих, що становили загрозу фальсифікації волевиявлення 

громадян, давали змогу майже дискреційно обмежувати пасивне 
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виборче право, призводили до частих спорів у судах тощо. Нині 

вже можна стверджувати, що частково це завдання реалізовано. В 

цілому, запроваджено чимало позитивних нововведень в 

напрямку реформування виборчого процесу. Однак існують певні 

недоліки та неточності, які потребують свого вирішення та 

вдосконалення. 

Необхідно звернути увагу й на проблему надмірно 

поширюваного тлумачення судами такого обмеження в реалізації 

права на мирні зібрання, як загроза національній безпеці та 

громадському порядку (ч. 2 ст. 39 Конституції України). Досить 

часто суди забороняють проведення мирних зібрань, 

посилаючись на листи органів внутрішніх справ, а також на 

потенційно можливі проблеми з пересуванням громадського 

транспорту в місцях проведення мирних зібрань та інші 

гіпотетичні ускладнення, що можуть виникати у повсякденному 

житті городян через проведення таких акцій . 

При подальшому вдосконаленні виборчих законів слід 

неухильно враховувати рекомендації, сформульовані в Кодексі 

належної практики у виборчих справах, що був затверджений 

Європейською комісією за демократію через право (Венеціанська 

комісія) у жовтні 2002 р. Зокрема, як вказується в цьому 

документі, включення до списків виборців у день голосування 

«здійснюватись не може». 

Вирішення означених проблем не тільки поліпшить стан 

чинного виборчого законодавства України, оптимізує виборчий 

процес, а й стане важливим кроком для поліпшення розгляду 

судових справ та прийняття обґрунтованих адміністративних 

судових рішень у виборчих спорах. 

Правове регулювання порядку виборчих спорів є ключовою 

гарантією забезпечення судового захисту виборчих прав грома-

дян України. Гарантування такого забезпечення можливе лише за 

наявності дієвого механізму та досконалого процесуального 

законодавства, яким регламентується процедура розгляду вибор-

чих спорів. В українському нормотворчому процесі традиційно 

склалося так, що після закінчення виборів спільнота забуває про 
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прояви недосконалості національного законодавства і вже пере-

буває на іншій стадії суспільного життя – управління державою. 

До виборчого законодавства суспільство знову повертається 

перед наступними виборами, що є неправильним. Змінювати ви-

борче законодавство і створювати дієві механізми потрібно відра-

зу після пройдених виборів, що дасть змогу забезпечити його ста-

більність і досконалість у майбутньому. Кожні вибори, які прохо-

дили в Україні, призводили до одних і тих же виборчих спорів, 

але, на жаль, до чинного законодавства за ці роки не було внесено 

суттєвих змін, які б унеможливили виникнення таких спорів. 

Отже, для того щоб існував дієвий механізм вирішення виборчих 

спорів, перш за все потрібно створити єдиний нормативний акт, 

який включатиме всі прогалини у виборчому процесі [9, с. 196]. 

Таким чином, вдосконалення процедури захисту виборчих 

прав громадян, уникнення випадків їх порушення, розв’язаних 

виборчих спорів в адміністративних судах залежить, насамперед, 

від правового регулювання інституту виборів та виборчого 

законодавства, кодифікацією виборчого законодавства тощо. 

Усунення правових недоліків з цього питання значно покращить 

ситуацію у забезпеченні виборчих прав. Перспективою виборчого 

процесу має стати проведення систематизації положень 

нормативних документів у цій сфері, що дозволить вирішити 

розглянуті проблеми. Найбільш ефективним завершенням 

реформи у цій сфері могло би стати запозичення зарубіжного 

досвіду з розглянутого питання.    
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У даній статті приділено увагу лінгвальним засобам 

вираження дистанції в англомовному тексті. Розглянуто поняття 

наративу, наративної дистанції та дейксису. Проаналізовано 

маркери часового і просторового дейксису як засоби вираження 

наративної дистанції.  

Незважаючи на значну соціально-культурну роль наративної 

дистанції в рамках художньої комунікації, аналіз мовних засобів її 

вираження є недостатньо детальним. Крім того, досі не існує 

систематизованого дослідження комунікативних тактик 

вираження наративної дистанції. Це зумовлює актуальність 

всебічного вивчення наративної дистанції в англомовному 

художньому дискурсі та її індивідуально-стильового 

стратегічного використання конкретним автором.  

Основна мета дослідження – виявити й скласифікувати 

мовні та мовленнєві засоби скорочення наративної дистанції в 

англомовному художньому дискурсі, а також проаналізувати 

комунікативні тактики скорочення дистанції. Досягнення цієї 

мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) визначити поняття “наративна дистанція” з позицій 

інтегрованого когнітивно-дискурсивного та комунікативного 

підходів; 

2) виявити основні мовні засоби вираження наративної 

дистанції шляхом прагматичного та контекстуально-

інтерпретаційного методів дослідження; 
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3) визначити поняття «дейксис», його види та зв’язок з 

контекстом. 

Розглядаючи наративну дистанцію В. В. Виноградов [3] 

називає її способом художньої обробки матеріалу, в результаті 

чого виникає ефект емоційно-інтелектуального спілкування 

автора з читачем. І. К. Білодід формулює визначення цього 

феномену як художнього прийому, що викликає в читача 

почуття інтимного, дружнього спілкування з автором [4]. 

Категорія дейксису – одна із основний категорій прагма-

лінгвістики. Зв’язок дейксису з контекстом і з ситуацією 

мовлення зумовлює його приналежність до сфери прагматики. 

Дейксис включає вказівку на компоненти мовленнєвого акту – 

на учасників мовленнєвого акту, на предмет мовлення, на 

часову та просторову локалізацію факту, що повідомляється, а 

також вказівку на те, що може бути позначеним як щось, що 

має безпосереднє відношення до акту мовлення. 

Дейксис – універсальна ознака мови, але види і засоби 

вираження дейксису в різних мовах варіюються. В мові не завжди 

наявні системно-організовані засоби для вираження дейктичних 

смислів [8]. Звернення до комунікативної ситуації дає змогу 

точніше описати значення дейксису і особливості використання 

низки конкретних дейктичних елементів і таким чином глибше 

проникнути в суть семантики дейксису. Крім первинного 

дейксису, існують і інші види дейксису, такі як, вторинний 

дейксис, текстовий дейксис, соціальний дейксис, когнітивний 

дейксис. Ці види дейксису є похідними від первинного дейксису 

та існують відносно самостійно стосовно нього. 

Дейксис – це назва тих аспектів мови, інтерпретація яких 

залежить від ситуації висловлювання: часу висловлювання, 

часу до і після часу висловлювання, місця розташування мовця 

під час висловлювання і особистості мовця й аудиторії [8, с. 

220]. Дейксис – указівна функція мовної одиниці, що передбачає 

локалізацію й ідентифікацію осіб, предметів, подій, процесів 

відносно просторового та часового контексту, який створю-

ється актом висловлення й комунікантами [9, с. 109]. 
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Дейктичні елементи визначають егоцентричність мовлення і 

характерну для нього “наївну фізику простору та часу” [1, с. 631]. 

Всі інші визначення дейксису, по суті, зводяться до виділення 

осіб учасників мовленнєвої ситуації, часу та місця ситуації 

спілкування. Ці параметри дейксису – особа, час і місце – є 

ключовими; зазвичай, їх і називають категоріями дейксису. 

Характерними прикладами дейктиків є особові займенники 1-ої 

та 2-ої особи I, you, we, вказівні займенники this, that, прислівники 

типу here, there і прислівники часу такі як now, today.  

Класичний дейксис спостерігається лише в канонічних 

комунікативних ситуаціях, коли використання дейктиків і їх 

розуміння залежить від «видимого образу ситуації», у якій 

здійснюється це висловлювання. У полі зору мовця та слухача є 

одні і ті самі предмети реальної дійсності. Таким чином, фігура 

мовця, час та місце комунікації визначають значення і вибір 

дейктичних слів. В. Кляйн називає такий тип істинним дейксисом 

[7, с. 23], у трактуванні Г. Рау це реальний дейксис [9, с. 10]. 

Дейксис художнього тексту пов’язаний зі створенням 

просторово-часової рамки твору, оцінкою подій і персонажів з 

точки зору спостерігача, який займає конкретну часову і 

просторову позицію. Він не безпосередньо пов’язаний з 

умовною мовленнєвою ситуацією, це дейксис переказу, в тому 

числі і художнього твору. Його конструктивною ознакою є 

відсутність збігу місця мовця із просторовою точкою відліку.  

Наративний дейксис реалізується в художньому тексті через 

ряд характерних особливостей, які називаються «дейктичними 

проекціями». Дейксис проектується на художній текст через 

універсальні смисли: людина, простір, час; через точку зору 

спостерігача, що має визначену позицію в просторі та часі; через 

опозицію близько – далеко стосовно тексту зі сторони 

спостерігача. Будучи пов’язаним зі структурними та змістовими 

параметрами тексту, дейктичні проекції беруть участь у 

формуванні синтагматики та парадигматики художнього тексту.  

Текст, що містить у собі всі одиниці мовної ієрархії як 

результат включає і дейксис цих одиниць разом із їх семантикою 
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та функціями. Дейксис морфем, слів та речень як частини тексту 

працює по-своєму, але це не просто сума дейктичних 

особливостей і функцій цих одиниць. Текст, а особливо художній 

текст, є настільки багатогранним, що дейксис, переходячи в більш 

складну одиницю мови на вищий мовний рівень, проектується на 

ряд характеристик та категорій тексту.  

Дейксис художнього тексту пов’язаний зі створенням 

просторово-часової рамки твору, оцінкою подій і персонажів з 

точки зору читача. Наративний дейксис реалізується в 

художньому тексті через низку особливостей, які називають 

дейктичними проекціями. Дейксис проектується в художньому 

тексті через універсальні категорії простору, часу, точку зору 

спостерігача, персонажа, через участь у створення хронотопу. 

Ці категорії формують ментальний простір художнього твору. 

Спрямований текстовий дейксис співвідносить частини 

лінгвістичного тексту і може альтернативно розглядатись як 

просторове поле і як часова лінія. 

Дискурсивний дейксис пов’язаний із формальними елемен-

тами тексту, що відсилають читача до котроїсь частини тексту: 

наприклад, вислови “далі”, “вище”, “нижче”, “в попередньому 

розділі” і, як правило, виражений монолексемними номінатив-

ними одиницями на зразок now, here, above. Наприклад: 

The small boy came forward and shook hands. “Here’s the 

new boy. He’s older and bigger than you so don’t  you bully him”. 

The headmaster glared amicably at two children, filling them with 

fear by the roar of his voice … [8, p. 19]. 

Дискурсивний дейксис, зокрема просторовий дейктик  

here  можна взагалі визначити як дейксис прямого авторського 

коментарю (у цьому прикладі поєднаний із імперативом). 

Наведемо ще приклади використання автором просторових 

дейксисів у тексті: 

And experiences of the same kind are necessary for the 

individual to become conscious of himself; but here there is the 

difference that, although everyone becomes equally conscious of his 

body as the separate and complete organism, everyone doesn’t 
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become equally conscious of himself as a complete and separate 

personality [8, p. 24].  

 Наратор звертає увагу читача не лише на зображувані 

події, а і на сам текст, орієнтацію у його просторі, на пошук 

значень у вказаному ним місці.  

I thought I'd come and see you about my leaving. I want to 

know what you mean by promising me one thing when I was here, 

and doing something different a week after [8, p. 45]. 

Автор переносить читача у ситуацію, до зображуваних 

подій, використовуючи просторовий дейктик here. До того ж у 

контексті є додатковий засіб скорочення наративної дистанції – 

звертання до адресата – you. 

З іншого боку, засоби вираження просторового дейксису 

можуть використовуватись для збільшення наративної 

дистанції, наприклад:  

The Careys made up their minds to send Phillip to to King's 

School at Tercanbury. The neighbouring clergy sent their sons 

there. It was united by long tradition to the Cathedral: its 

headmaster was an honorary Canon, and a past headmaster was 

the Archdeacon. Boys were encouraged there to aspire to Holy 

Orders, and the education was such as might prepare an honest lad 

to spend his life in God's service [8, p. 18-19]. 

Кількаразове використання просторового дейктика there у 

поєднанні з минулим часом, відсутність особових займенників 

у наведеному уривку, вживання власних імен персонажів та 

абстрактного Boys робить описану ситуацію віддаленою в часі і 

просторі від читача, що і було метою автора, оскільки описані 

події відбивають спогади персонажа, а не поточну ситуацію.  

У наступному прикладі автор використовує кілька разів 

дейктичний вираз this у поєднанні із багаторазовим повто-

ренням займенника you:  

You had to push your nib with the finger-nail so as to get the 

point of it over your opponent's, while he manoeuvred to prevent 

this and to get the point of his nib over the back of yours; when this 

result was achieved you breathed on the ball of your thumb, 
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pressed it hard on the two nibs, and if you were able then to lift 

them without dropping either, both nibs became yours [8, p. 22-23]. 

У наступному прикладі дейктичний вираз those виконує 

протилежну функцію – віддаляє читача від ситуації, наприклад:  

The partitions of the cubicle were of polished pitch-pine, and 

there was a green curtain in front. In those days there was little 

thought of ventilation, and the windows were closed except when 

the dormitory was aired in the morning [8, p. 20]. 

Використання лексеми those дає змогу протиставити 

поточну ситуацію, у яку залучений читач, із минулими поді-

ями, які представлені як віддалені в часі та просторі. 

Інтерпретаційність як базова ознака художнього тексту 

пов’язана з категоріями автора, читача, спостерігача і, як 

наслідок, – із наративним дейксисом. Інтерпретація залежить 

від того, на кого спрямовано текст.  

Дейктична визначеність надає читачеві можливість 

потрапляти разом із автором у будь-яку точку художнього 

простору-часу, а хронотоп не має закритих для читача зон. Це 

свідчить про те, що наративний дейксис не є випадковим 

компонентом тексту, а виступає важливим текстотворчим 

фактором і одним з ключових елементів ситуації скорочення 

наративної дистанції, наприклад:  

But now Phillip added other means of attaining his desire [8, 

p. 28]. 

Наратор актуалізує зображувану картину часовим 

дейктиком now, викликаючи в читача  ілюзію одночасності 

зображуваного і наратованого, що умовно переносить його до 

вигаданого світу, ближче до наратора. 

Philip had known the passage perfectly the day before, but 

now he could remember nothing [8, p. 33]. 

Часовий дейктик now разом із просторовим дейктиком 

here є надзвичайно частотними засобами, які викорис-

товуються для скорочення наративної дистанції. 

Проте часові дейктики використовуються також для 

збільшення наративної дистанції, наприклад:  
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There was no one he liked to ask at school, so he kept the 

question he had in mind till the Christmas holidays, and then one 

day he made an opportunity. It was after supper and prayers were 

just finished [8, p. 26]. 

У наведеному вище уривку спостерігаємо використання 

часового дейктику then та виразу one day, який має дектична 

значення. Їх поєднання даєє автору змогу збільшити часову 

дистанцію між читачем та подіями, які він описує.  Проведений 

аналіз емпіричного матеріалу дає змогу стверджувати, що 

вказані лексичні одиниці, а саме  часовий дейктик then та вираз 

one day, є найчастотнішими в тексті, наприклад:  

One day, quite suddenly, he asked Philip if he would walk to 

the football field with him. Philip flushed [84, p. 38]. 

One day Philip went to dine by arrangement at the wretched 

eating-house at which Cronshaw insisted on taking his meals, but 

Cronshaw did not appear [8, p. 230].   

Таким чином, просторові та часові дейктики, а також 

вирази з дейктичним значенням можуть бути використані як 

для скорочення, так і збільшення наративної дистанції у тексті. 

Висновок. Найбільш частотним засобом вербалізації 

скорочення наративної дистанції, що сприяє просторово-

часовому наближенню комунікантів - є дейксис. Дейксис – 

указівна функція мовної одиниці, що передбачає локалізацію й 

ідентифікацію осіб, предметів, подій, процесів відносно 

просторового та часового контексту, який створюється актом 

висловлення й комунікантами. Наративний дейксис реалізується в 

художньому тексті через ряд характерних особливостей, які 

називаються «дейктичними проекціями».  

Дейксис проектується на художній текст через універсальні 

смисли: людина, простір, час; через точку зору спостерігача, що 

має визначену позицію в просторі та часі; через опозицію близько 

– далеко стосовно тексту зі сторони спостерігача. Будучи 

пов’язаним зі структурними та змістовими параметрами тексту, 

дейктичні проекції беруть участь у формуванні синтагматики та 

парадигматики художнього тексту.  
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Дискурсивний дейксис пов’язаний із формальними 

елементами тексту, які відсилають читача до котроїсь із частин 

тексту. Він може бути виражений лексичними одиницями на 

зразок now, here, above тощо. 
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______________________________________________________ 

Юридичны науки 

 

НAУКOВI ПIДXOДИ ДO POЗУМIННЯ ПPAВA 

ЄВPOПEЙCЬКOГO COЮЗУ 
 

Зaник O.P. 

куpcaнт 5 куpcу 2 гpупи 

Cьoгoднi пpaвoвa cиcтeмa ЄC, щo cтвopeнa тa функцioнує нa 

зacaдax мiжнapoднoгo пpaвa, є aвтoнoмним ocoбливим утвopeн-

ням, визнaчaльнoю зacaдoю дiяльнocтi якoгo є дocягнeння цiлeй 

тa зaвдaнь в eкoнoмiчнiй, пoлiтичнiй тa пpaвoвiй cфepax. Нeoбхід-

нicть poзвитку пpaвa ЄC, вiдпoвiднo дo зaзнaчeниx цiлeй, cлугує 

oднiєю з пepeдумoв пepepocтaння пpaвoзacтocувaння у пpaвoтвop-

чicть – «у xoдi пpaвoзacтocувaння, щo чacтo у Євpoпeйcькиx 

Cпiльнoтax мaє фopму пpaвoтвopчocтi…» [2, c. 21], фopмуютьcя 

нopми пpaвa, якi є oднaкoвими для уcix дepжaв-члeнiв ЄC. 

Функцioнувaння i poзвитoк пpaвoвoї cиcтeми ЄC нepoзpивнo 

пoв’язaнi з пpaвoвими cиcтeмaми тaкиx opгaнiзaцiй, як 

Opгaнiзaцiя з бeзпeки тa cпiвpoбiтництвa у Євpoпi, дiяльнicтю 

Paди Євpoпи, iншиx opгaнiзaцiй i, бeзпepeчнo, з нaцioнaльними 

пpaвoвими cиcтeмaми дepжaв-члeнiв. Тaк, фopмуючи кoнцeпцiю 

зaxиcту ocнoвoпoлoжниx пpaв людини у cпpaвi Мiжнapoднoгo 

Тopгoвoгo тoвapиcтвa, Cуд ЄC зaзнaчив, щo джepeлoм тaкиx пpaв 

є «кoнcтитуцiйнi тpaдицiї, cпiльнi для дepжaв-члeнiв». 

Згiднo з ч. 3 cт. 6 (кoлишня cтaття 6) Дoгoвopу пpo 

Євpoпeйcький Coюз [7], ocнoвнi пpaвa, як вoни гapaнтoвaнi 

ЄКПЛ i як вoни випливaють з зaгaльниx для дepжaв-члeнiв 

кoнcтитуцiйниx тpaдицiй, включaютьcя дo змicту пpaвa Coюзу в 

якocтi зaгaльниx пpинципiв. 

Чacтo дocлiдники вбaчaють у ЄC oзнaки фeдepaтивнoгo 

oб’єднaння. Нa Євpoпeйcькoму кoнтинeнтi iдeї, кoнцeпцiї тa pуxи 

cтocoвнo oб’єднaння дepжaв Євpoпи cягaли дaвнix чaciв. Тaк, Д. 

дe Pужмoн, oдин з нaйaктивнiшиx пpиxильникiв cтвopeння 

Oб’єднaниx штaтiв Євpoпи, пpoпoнувaв дeцeнтpaлiзувaти 

дepжaвну влaду i poзпoдiлити її мiж paйoнaми, фeдepaцiями. Вiн 
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cтвepджує, щo мicцe «дepжaви-нaцiї» пoвиннa зaйняти фeдepaцiя, 

зa якoю фeдepaльнi aгeнтcтвa пo типу ЄC виpiшувaтимуть 

вaжливi пoлiтичнi, eкoнoмiчнi, eкoлoгiчнi, нaукoвi тa iншi 

функцioнaльнi зaвдaння. Aнглiйcькi вчeнi Д. Уaйт тa A. Дaшвуд 

[5] визнaють ЄC poзвинутoю фopмoю мiжнapoднoї мiжуpядoвoї 

opгaнiзaцiї, якa виявляє oзнaки фeдepaцiї. Pociйcькi дocлiдники 

вбaчaють oзнaки пoeтaпнoгo звужeння у XXI cтoлiттi пpoявiв 

фaктичнoгo cувepeнiтeту євpoпeйcькиx дepжaв, ввaжaючи, щo 

«кoнфeдepaтивнa cиcтeмa ЄC з oб’єктивниx пpичин пoтpeбує 

тpaнcфopмaцiї в єдину дepжaву, зacнoвaну нa пpинципax 

фeдepaлiзму». Пpoтe тaку пepcпeктиву вбaчaють, як зaзнaчaє 

aвтop, лишe кpaїни – зacнoвницi ЄC. Вeликoбpитaнiя тa Cкaнди-

нaвiя бaчaть мaйбутнє Євpoпи у cтвopeннi coюзу cувepeнниx 

дepжaв з нaгoлocoм нa мiжуpядoвий, a нe нaднaцioнaльний пiдxiд. 

Cучacнi дocлiдники, aнaлiзуючи пpиpoду ЄC, вбaчaють caмe у 

функцiяx Cуду ЄC кoмпeтeнцiю тa функцiї, щo дaють пiдcтaви 

йoгo ввaжaти пpoвiдникoм iдeй фeдepaтивнoї дepжaви. 

Oб’єктивний poзвитoк мiжнapoдниx вiднocин зумoвив нeoб-

xiднicть cтвopeння євpoпeйcькими дepжaвaми Євpoпeйcькoгo 

Coюзу з oкpeмoю пpaвoвoю cиcтeмoю [8, c. 51], яку Л. A. Луць 

oxapaктepизувaлa як «цiлicну, cтpуктуpнoвпopядкoвaну зa дoпo-

мoгoю нopм i пpинципiв мiжнapoднoгo пpaвa тa пpaвa ЄC, cтiйку 

взaємoдiю cуб’єктiв мiжнapoднoгo пpaвa, щo зaбeзпeчує досяг-

нeння нaлeжнoгo пpaвoпopядку у визнaчeниx уcтaнoвчими 

дoгoвopaми ЄC cфepax євpoпeйcькoгo пpaвoвoгo пpocтopу» [6, c. 

150]. Як зaзнaчaє дocлiдниця пpaвa кoмпaнiй в ЄC O. Кiбeнкo, i з 

цiєю думкoю cлiд пoгoдитиcя, пpaвo ЄC нe мoжнa зacтocoвувaти 

у вaкуумi. Вoнo ґpунтуєтьcя нa пpaвoвiй cиcтeмi кoжнoї з дepжaв-

члeнiв, тa в дeякиx випaдкax нa мiжнapoднo-пpaвoвиx нopмax. 

Якщo «cпpиймaти пpaвoву cиcтeму як єднicть пoзитивнoгo пpaвa 

(нopмaтивний кoмплeкc), пpaвocвiдoмocтi (дуxoвнe нaчaлo) 

пpaвoвiднocин i пpaвoзacтocoвчoгo пpoцecу (юpидичнa пpaктикa), 

тo cтaнe oчeвидним, щo пpaвo ЄC мaє вci пiдcтaви iмeнувaтиcя 

пpaвoвoю cиcтeмoю» [8, c. 51]. 

Як пpaвoвa cиcтeмa sui generis, cиcтeмa пpaвa ЄC вoлoдiє 
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ocoбливoю cиcтeмoю юpиcдикцiйнoгo зaxиcту тa знaxoдитьcя у 

пocтiйнoму poзвитку – in status nascendi. Її cуб’єктaми, oкpiм 

дepжaв, є фiзичнi тa юpидичнi ocoби, якi в пpaвi бeзпocepeдньo 

зacтocoвувaти пpaвoвi нopми, cфopмoвaнi в paмкax Євpoпeйcь-

кoгo Coюзу. Poзвитoк пpaвoвoї cиcтeми ЄC зaбeзпeчуєтьcя 

дiяльнicтю Cуду ЄC, який, здiйcнюючи тлумaчeння i зacтocу-

вaння Дoгoвopiв, зaбeзпeчує дoтpимaння пpaвa ЄC уciмa йoгo 

cуб’єктaми. Oтжe, Cуд ЄC peaлiзує пoвнoвaжeння, зaкpiплeнi у 

cтaттi 19 (кoлишня cтaття 9 F) Дoгoвopу пpo Євpoпeйcький Coюз. 

Вoднoчac тaкa дiяльнicть Cуду ЄC cпpияє гapмoнiзaцiї oкpeмиx 

гaлузeй пpaвa Євpoпeйcькoгo Coюзу. Oтoж, функцioнувaння Cуду 

в мeжax визнaчeнoї кoмпeтeнцiї, peaлiзaцiя ним cвoїx 

пoвнoвaжeнь, cпiвпpaця з iншими opгaнaми ЄC cлугують 

дocягнeнню цiлeй Євpoпeйcькoгo Coюзу. 

Зaгaлoм пpaвo, cфopмoвaнe в paмкax ЄC, вoлoдiє xapaктер-

ними oзнaкaми тa ocoбливocтями, щo oбумoвлюєтьcя тим, щo мiж 

Євpoпeйcьким Coюзoм тa мiжнapoдними opгaнiзaцiями icнують 

icтoтнi вiдмiннocтi. Oднe з cучacниx визнaчeнь пpaвa Євpoпeйcь-

кoгo Coюзу, нa нaшу думку, дoвoлi чiткo визнaчaє йoгo особи-

вocтi тa вплив cудoвoгo opгaну нa фopмувaння йoгo cутнicниx 

xapaктepиcтик. Iдeтьcя пpo фopмулювaння, aвтopoм якoгo є 

вiдoмий pociйcький вчeний у гaлузi пopiвняльнoгo пpaвoзнaвcтвa 

– A. X. Caiдoв, який вiдзнaчaє, щo пpaвo ЄC, cфopмoвaнe нa cтику 

мiжнapoднoгo тa нaцioнaльнoгo пpaвa, вoлoдiє caмocтiйними 

джepeлaми тa пpинципaми.  

Йoгo aвтoнoмнicть пiдтвepджeнo pядoм piшeнь Cуду Євpo-

пeйcькиx Cпiвтoвapиcтв. Вoнo нocить xapaктep нaднaцioнaль-

нocтi. Вжe пiд чac cтвopeння ЄC зaмиcлювaли як ocoбливу фopму 

oб’єднaння дepжaв. Якщo дiяльнicть мiжнapoднoї opгaнiзaцiї мaє 

пpocтopoву,a нe тepитopiaльну cфepу дiї, тo в ЄC iдe мoвa caмe 

пpo тepитopiaльну cфepу дiї opгaнiв. У пpaвi ЄC дeтaльнo poзpoб-

лeнo кoнцeпцiю пepeдaння пoвнoвaжeнь, пiд якoю poзумiють 

вiдмoву дepжaви вiд влacниx cувepeнниx пoвнoвaжeнь i 

oднoчacнe визнaння дiї у влacниx нaцioнaльниx пpaвoпopядкax 

aктiв мiжнapoдниx мiжуpядoвиx opгaнiзaцiй. Юpидичними 
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oзнaкaми пepeдaчi пoвнoвaжeнь є пepeнeceння cувepeнниx пpaв 

нa piвeнь мiжнapoднoї opгaнiзaцiї, якi нe вилучaютьcя aвтoмaтич-

нo iз пpeдмeтнoї cфepи peгулювaння дepжaвчлeнiв; aдpecaтoм 

пepeдaниx пoвнoвaжeнь виcтупaє мiжнapoднa opгaнiзaцiя, її 

пpaвoвoю фopмoю пepeдaчi є мiжнapoдний дoгoвip [5, c. 176]. 

Cуб’єктaми пpaвa Cпiвтoвapиcтв у pядi випaдкiв виcтупaють 

фiзичнi тa юpидичнi ocoби дepжaвчлeнiв. У iнcтитуцiйнoму 

мexaнiзмi функцioнують opгaни, щo фopмуютьcя з пocaдoвиx 

ociб, якi нeзaлeжнi вiд зaкoнoдaвчoї, викoнaвчoї тa cудoвoї влaди 

дepжaв-члeнiв. Дeякi внутpiдepжaвнi opгaни (нaцioнaльнi cуди 

дepжaв-члeнiв) мoжуть бeзпocepeдньo звepтaтиcя дo opгaнiв ЄC 

бeз oтpимaння пoпepeдньoгo дoзвoлу з бoку нaцioнaльнoї влaди . 

Opгaни ЄC cвoїми aктaми в пpaвi упoвнoвaжувaти opгaни 

дepжaв-члeнiв, їxнix фiзичниx тa юpидичниx ociб бeзпocepeдньo 

бeз нeoбxiднocтi oтpимaння caнкцiй нaцioнaльнoї влaди. 

Дocягнeння Євpoпeйcьким Coюзoм виcoкoгo piвня пoлiтичнoї, 

eкoнoмiчнoї тa пpaвoвoї iнтeгpaцiї oбумoвлює пocтiйний poзвитoк 

йoгo пpaвoвoї cиcтeми, вдocкoнaлeння фopм i зacoбiв дocягнeння 

йoгo зaвдaнь i цiлeй. Пpaвo, якe cфopмувaлocя у пpoцeci 

дiяльнocтi ЄC, зaбeзпeчує нe лишe дocягнeння цiлeй, якi cтaвить 

пepeд coбoю ЄC, aлe й cпpямoвaнe нa дocягнeння мeти щoдo 

пoглиблeння євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї. Вiдбувaєтьcя poзшиpeння 

пpeдмeтнoї тa тepитopiaльнoї юpиcдикцiї ЄC. Oтжe, ocoбливa 

пpaвoвa пpиpoдa Євpoпeйcькoгo Coюзу, cпeцифiчнi ocoбливocтi 

йoгo пpaвoвoї cиcтeми, визнaчeнi ним зaвдaння тa цiлi вимaгaють 

icнувaння чiткoї тa лoгiчнo пoбудoвaнoї cиcтeми фopм icнувaння 

пpaвa ЄC. Їxнє фopмувaння пoвиннo, з oднoгo бoку, вiдбувaтиcя 

вiдпoвiднo дo мexaнiзмiв 
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УДК 342.9   Юридичні науки 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА 

ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 
 

Звекова А.Ю., 

Студентка юридичного факультету 

Університету митної справи та фінансів 

м.Дніпро, Україна 

Питання правового статусу іноземців та осіб без громадянства 

є безперечно актуальним на сьогодні у суспільстві. Актуальність 

насамперед полягає у розмежуванні та визначенні їх базових та 

основоположних прав, свобод і законних інтересів. Здійснення 

розподілу та деталізація прав і свобод буде сприяти підтриманню 

спокою серед населення та стабільності у суспільстві. 

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 

Україні на законних підставах, користуються тими самими 
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правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 

громадяни України, – за винятками, встановленими Конститу-

цією, законами чи міжнародними договорами України. 

Для розкриття змісту адміністративно-правового статусу 

іноземців ми виходили із загального розуміння та конструкції 

правового статусу особи, що використовується в загальній теорії 

права. Треба зауважити, що серед науковців не існує однознач-

ного тлумачення поняття «правовий статус особи» та його змісту. 

Правовий статус особи має свій склад у вигляді сукупності 

окремих елементів, з приводу яких в сучасній юридичній науці не 

існує єдності точок зору. В загальному розумінні правовий статус 

особи – це комплекс її суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків, закріплених нормами всіх галузей права. Здебільшого 

автори визначають зміст правового статусу особи за допомогою 

більшої кількості складових елементів. [2, с. 123] 

В традиційному розумінні адміністративно-правовий 

статус – це сукупність комплексу прав та обов’язків, закріпле-

них нормами адміністративного права. 

Розуміння адміністративно-правового статусу іноземців 

треба розглядати як частину його загального правового статусу, а 

до його складу входять елементи, які вказують на іноземців як 

самостійних суб’єктів адміністративних правовідносин. При 

такому підході структурні елементи адміністративно-правового 

статусу іноземців можна поділити на базові або основні (права, 

свободи та обов’язки), які обумовлюють існування так званих 

вторинних, або факультативних складових (принципи, відпові-

дальність та ін.). Саме в базових елементах адміністративно-

правового статусу іноземців відображається правова природа, 

сутність суб’єкта, його призначення в державі та суспільстві, 

розкривається необхідність його функціонування, принципи 

взаємодії з органами державної влади. 

Іншим важливим питанням є визначення поняття «інозе-

мець». Відповідно до Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» від 22.09. 2011 р. іноземець – 

це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадяни-
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ном (підданим) іншої держави або держав. Крім законодавчо 

закріпленого поняття «іноземець» існують теоретичні підходи до 

його визначення, які дають змогу відокремити його характерні 

ознаки. Так, в теорії права поняття «іноземець» визначають як 

особу, яка є громадянином чи підданим іншої держави, що під-

тверджено відповідними документами, але у зв’язку із постійним 

чи тимчасовим проживанням або тимчасовим перебуванням на 

території України, а також з інших причин перебуває у правовому 

зв’язку з Україною в особі її компетентних органів. [1, с. 205] 

В теорії адміністративного права іноземців класифікують 

за наступними критеріями: тривалість їх перебування в країні; 

мета перебування; деліктоздатність; залежно від характеру й 

обсягу наданих привілеїв і імунітетів, якими володіють 

іноземні громадяни, за критерієм законності перебування на 

території України тощо. 

Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні в 

загальному розумінні зводиться до того, що відповідно до 

законодавства України іноземці, які перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і 

свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією України. 

Разом з тим, на наш погляд, незважаючи на відносне зрівнян-

ня у правах іноземців з громадянами, цілком слушним є встанов-

лення певних меж дії національного правового режиму щодо 

іноземців. Так, іноземці не користуються в Україні більшістю 

політичних прав, окрім конституційного права на звернення та 

можливості об’єднуватися у громадські організації. При цьому 

держава перебування має встановлювати такі обмеження для 

іноземців, які не повинні суперечити нормам міжнародного права 

та міжнародним зобов’язанням держави. [3, с. 165] 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що 

сьогодні в сфері реалізації іноземцями свого адміністративно-

правового статусу існують значні недоліки, які потребують 

свого вирішення шляхом внесення необхідних змін в чинне 

законодавство України про іноземців. В подальшому для об’єк-
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тивного правового регулювання адміністративно-правового 

статусу іноземців, на нашу думку, необхідно: 

1. Удосконалення законодавства про іноземців, яке б не 

тільки декларувало національний режим щодо іноземців, а і 

визначало дієвий механізм реалізації їх адміністративно-

правового статусу в Україні. 

2. Врегулювання правового статусу колишніх громадян 

СРСР, які народилися або переїхали в Україну з інших 

радянських республік, але з різних причин не опікувалися 

питаннями отримання будь яких документів. 

3. Спрощення процедури отримання громадянства для 

осіб, які брали участь в протестах на Майдані, за умови їх 

правової поведінки на території України. [4, с. 87] 

4. Наявність ефективних державних інституцій в сфері 

міграції, які б здійснювали свою діяльність в рамках своїх 

повноважень і компетенції, не порушуючи права та законні 

інтереси іноземців. 

5. Врахування національних інтересів України, тобто підтрим-

ка необхідних для розвитку країни іноземців, передовсім високо-

кваліфікованих спеціалістів та запобігання нелегальній міграції. 
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В процесі обробки деталі  «Кришка» використовується 

різальний інструмент двох видів: з твердого сплаву та 

швидкорізального матеріалу.  

При використанні швидкорізального інструменту ми можемо 

виготовляти конструкцію складної форми, можемо переточувати 

(в кожному випадку приймаємо три переточування до виходу 

інструмента з ладу), збільшуючи таким чином стійкість 

інструменту та ефективність його  використання, але  при цьому 

при обробці використовуємо низькі режими різання, що значно 

збільшує  основний машинний час.  

 Твердий сплав має обмежене використання  для інструменту 

складної форми та  не переточується. Складний інструмент з ціль-

ного твердого сплаву дуже дорогий. Напаяний інструмент більш 

дешевший. Відновлення інструменту відбувається перепаюван-

ням  твердих пластин. Інструмент з твердосплавного інструменту 

працює при більш високих режимах різання, не боїться великих 

припусків і збільшення температури, що в результаті приведе до 

значного зниження основного машинного часу. 

 Обидва види інструменту мають свої переваги і недоліки. 

Ми пропонуємо синтезувати інструмент та отримати симбіоз 

позитивних сторін різального інструменту, усунути негативні 

моменти інструменту при мінімальних затратах на розробку та 

впровадження його у виробництво. Забезпечити використання 

існуючої матеріальної та виробничо-технічної бази в будь-

якому підприємстві, цеху, дільниці, а також зменшити витрати. 



 

102 

Виконаємо порівняльний аналіз  зміцнення різального 

інструменту і по можливості спробуємо довести ефективність 

нашої роботи на прикладі обробки деталі «Кришка» (табл.1). 

Програма виготовлення – 5000 шт. 

Пропонуємо використати технологію електроерозійного 

зміцнення (ЕЕЗ), що вигідно відрізняється від відомих способів 

наплавлення та напилювання. Вона: 

- не вимагає спеціальної підготовки оброблюваної 

поверхні й особливих умов праці; 

- виключає термічний вплив на геометричні розміри деталі 

й інструмента  та їх фізико – механічні властивості, тому що 

температура в зоні обробки не перевищує 2000С; 

- забезпечує міцне зчеплення металу, що наноситься, з 

основою за рахунок його проникнення в глибину поверхні 

деталі на 0,05 - 0,15мм; 

-  можливо одержувати залежно від матеріалу електрода - 

інструмента й режимів обробки покриття товщиною до 0,2мм  і 

твердістю до 80 НRСе. 
 

Таблиця 1 
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Різець токарний прохід-

ний з мех.кріпленням з  

3-ма гранями 2151-711 

(OWN) – 1206 Т15К6  

ГОСТ 19056-80  

Т15

К6 
60 3 6,82 

3410

0 
190 

2 

Різець токарний прохід-

ний з мех.кріпленням з  

3-ма гранями 2101-0565 

ВК8 ГОСТ 18870-73  

ВК8 60 3 1,89 9450 53 
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 Інструменти треба зміцнювати  тільки на м'яких і середніх 

режимах, тому що при електроерозійному зміцненні на грубих 

режимах можна пошкодити різальні  кромки  інструменту. 

Високоякісне зміцнення можливо тільки при правильному 

виконанні процесу. Пропонуємо використати  установку ЕИЛ-8 

[1]. Зміцненню варто піддавати ті ділянки поверхні інстру-

мента, які в процесі експлуатації зношуються  найбільш 

інтенсивно і служать причиною передчасного виходу з ладу. 

Режими обробки, що рекомендуються наведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 

Режими обробки 
Найменування 

інструменту 

Розмір, 

мм 

Поверхня, що 

зміцнюється 

Режим 

обробки  

Ємкість, 

мкФ 

Різці токарні 

прорізні й 

відрізні зі 

швидкоріжучої 

сталі  

ГОСТ 18874-73 

а=1,5-5,0 

Передня й 

головна задня 

поверхня уздовж 

головної ріжучої 

кромки 

2-5 150 

а=6,0-12,0 Те ж 5-8 150 

Пластини ріжучі 

змінні 

багатогранні 

твердосплавні  

6-5-граної форми з 

отвором    

s=4,76 

Передня і задня 

поверхні по 

профілю робочої 

кромки 

1-4 150 

 

Матеріал електродів відіграє основну роль у процесі ЕЕЗ, 

тому що від нього в основному залежать твердість, товщина і 

якість покриття. 

При зміцненні інструменту, як правило, застосовуються 

тверді сплави типу ВК6М, ВК3У, Т15К6, КНТ16, ТН20 (табл.3).   

 

Таблиця 3 

Марки матеріалів для ЕЕЗ 

Вид 

обробки 
Характер обробки  

Твердий сплав для 

обробки 

Вуглецевих, якісних та 

конструктивних сталей  

Точіння 
Чистове (t = 0,2 - 2,0 мм,        

S = 0,06 - 0,3 мм/об) 
ТН20 
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Напівчистове (t = 2 - 4 мм,          

S = 0,1 - 0,5 мм/об) 

ТН20 

КНТ16 

Т15К6 

Чорнове  (t = 4 - 10 мм,              

S = 0,5 - 1,5 мм/об) 

Т5К10 

Т14К8 

Важке чорнове (t = 10 - 30мм,  

S = 1,0 - 2,5 мм/об) 
ТТ7К12 

Нарізування різьби Т15К6 

Відрізання та прорізання 

канавок 

Т14К8 

Т15К6 

 

Внаслідок зміцнення інструмента стійкість швидкоріжучих 

інструментів збільшилась у 2 рази, а стійкість твердосплавних 

пластин збільшилась на 25%. Зі збільшенням стійкості 

інструменту та придбанням властивостей твердосплавного 

інструменту змінюються режими різання, основний машинний 

час на обробку деталі. Режими і час розраховуємо аналітичним 

способом [2] Результати заносимо в таблицю 4 

 

Таблиця 4 

Різальний інструмент, режими різання і стійкість інструменту після 

зміцнення 

№ 

п/

п 

Інструмент  

В
и

д
 м

ат
ер

іа
л
у

 

ін
ст

р
у

м
ен

ту
 

С
ті

й
к
іс

ть
 і

н
ст

р
у

м
ен

ту
 

,х
в
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

ер
ет

о
ч

у
в
ан

ь,
 

р
о

б
о
ч

и
х

 п
о

в
ер

х
о

н
ь 

п
л
ас

ти
н

  

Т
о

 н
а 

о
д

н
у

 д
ет

ал
ь
, 

х
в
 

Т
о

  
н

а 
п

р
о

гр
ам

у
  

д
ет

ал
ей

, 
х

в
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 в

и
к
о

р
и

са
н

о
го

 
ін

ст
р

у
м

ен
ту

 н
а 

п
р
о

гр
ам

у
, 

ш
т 

1 

Різець токарний 

прохідний з 

мех.кріпленням з  3-ма 

гранями 2151-711 

(OWN) – 1206 Т15К6  

ГОСТ 19056-80  

Т15К

6 

зі 

зміц. 

80 3 6,82 
3410

0 
143 

2 

Різець токарний 

прохідний з 

мех.кріпленням з  3-ма 

гранями 2101-0565 

ВК8 ГОСТ 18870-73  

ВК8 

зі 

зміц. 

80 3 1,89 9450 40 
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Висновок: Впровадження даного способу зміцнення 

інструменту забезпечує створення  нового універсального 

інструменту, який має позитивні властивості як швидкорізаль-

ного, так і твердосплавного інструменту, а саме: можливість 

виготовлення інструменту складної конфігурації; можливість 

виконувати переточування інструменту; забезпечує збільшення 

стійкості інструменту; дозволяє використати режими різання для 

твердосплавних інструментів; забезпечує збільшення зносостій-

кості, твердості різальних  частин та м’якої серцевини. 

Зміцнення інструменту знижує затрати не тільки на 

забезпечення інструментом виробництво, але й оптимізує 

основний машинний час  (забезпечує зниження), зменшує 

допоміжний час і затрати на переточування, пайку інструменту, 

що в підсумку дає добрий економічний ефект. Крім цього, 

даний спосіб позитивно впливає на екологію і ефективність 

використання товарно-матеріальних цінностей за рахунок 

вторинного використання відходів виробництва твердого 

сплаву від інструменту. 
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УДК 930                     Історичні науки 

 

ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ ЯК НАУКИ НА 

ВИСВІТЛЕННЯ У ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛАХ РОЛІ 

ІЗАБЕЛЛИ КАСТИЛЬСЬКОЇ В ЗАПОЧАТКУВАННІ 

ІСПАНСЬКОЇ ІНКВІЗИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В 

ДОСЛІДЖЕННІ ЦЬОГО ПИТАННЯ 

 

Іванова В.В. 

студентка історичного факультету 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Еволюція розвитку історії як науки значно вплинула на 

сприйняття та висвітлення певних історичних процесів в Іспанії. 

Сама іспанська інквізиція та формування Супреми на території 

країни є явищем, яке викликає питання при його дослідженні. 

Перш за все, це зумовлюється тим, що багато доказів, які б 

доводили проведення інквізиційних процесів жорстокими 

методами було знищено задля приховання полярності прийнятих 

рішень. Тому при формуванні історії як науково обґрунтованого 

явища, самі історики почали вивчати і аналізувати певні 

каталізатори формування інквізиції та перманентно розглядати з 

різних сторін особливості світської влади періоду кінця XV – 

початку XVІ століття в Іспанії. Звісно, еволюція методів 

історичного дослідження та розповсюдження фахівців у певних 

галузях, тобто збільшення тих самих іспаномовних спеціалістів і 

зараз, надає можливість забезпечення розширення джерельної 

бази та її доступного усвідомлення при ще більш докладному 

перекладі. 

Ізабелла Кастильська – королева Кастилії, Арагону і Грана-

ди. Ізабелла та її чоловік Фердинанд Арагонський забезпечили 

доцентрові тенденції в Іспанію та змогли досягнути зміцнення її 

міжнародних позицій. В свою чергу, в Середньовічній Іспанії, 

якщо точніше – в Кастилії, саме інквізиція з’явилася в другій 
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половині XV століття. Ізабелла І та Фердинандо ІІ, одразу після 

вступу на престол, отримали звернення Сикста IV  з необхідністю 

введення інквізиції на території Кастилії [1 c. 46].  

В цілому, розгляд впливу саме монархів на започаткування 

інквізиційних процесів і на сьогодні є науковою проблемою 

вивчення, адже для об’єктивного дослідження даної теми варто 

розглянути погляди двох сторін (світської та церковної) на 

історичні особливості періоду. 

Сьогоднішня українська наука не повністю висвітлює 

іспанську історію, в першу чергу, через небагаточисленність 

спеціалізованих саме на цьому курсі іспаномовних фахівців. Тому 

дане дослідження актуалізує тему іспанської історії. 

Джерельна база даного дослідження в основному склада-

ється з булл, які відображаються вплив королеви, документів, що 

затверджують основні положення та листування, яке проявляє 

особисті відносини. Однак, саме трактування прочитаних джерел 

свідчить про розгалуження поглядів істориків на початки форму-

вання інквізиційного процесу, саме з еволюцією історії, розвит-

ком її як науки та сприянням сучасних досліджень, які відкривали 

нові факти, можна побачити зміну в висновках при вивченні 

певних документів Супреми, чи ж наказів Ізабелли Кастильської.  

В першу чергу, значне місце займають булли, які стали 

запорукою влади Папи. Булла Сикста IV від 18 квітня 1482 року 

стала початком боротьби світської та церковної влади за контроль 

над інквізиційним процесом [2, c.587-590]. 

Дослідження даної теми також спирається на документи 

правління католицьких королів. Важливо зазначити про «Cartas» 

[3, p. 226], які описують основні функції Супреми та свідчать про 

контроль королівської влади та узгодження з ними загальних 

засад Супреми та інквізиції. Однак, ще після написання цей 

документ не був вивчений, через боязнь, яка була присутня в 

Іспанії того періоду до Трибуналу, тож тільки після еволюціону-

вання методів історичного знання, змоги докладного перекладу 

тексту з іспанської, історики змогли долучити його до свого 

доробку в цій темі. 
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Звичайно, важливу історичну роль грають листи між 

Сикстом та Ізабеллою, які демонструють роль королеви у 

започаткуванні інквізиційних процесів. Лист від 23 лютого 1483 

року показує ставлення Сикста до Ізабелли [4, p. 57-84,89]. 

Важливим для висвітлення впливу Ізабелли Кастильської на 

формування іспанської інквізиції виступає і текст «Грамоти», 

коли Ізабелла І Кастильська та Фердинандо ІІ Арагонський 

звернулися до папи Сикста IV з проханням затвердити інквізицію 

на території Іспанії з ціллю знищення фальшивих новохристиян. 

Розглядаючи текст «Грамоти» [5, p.6], тут присутнє посилання на 

папу Боніфація VIII, а саме що санкції стосовно єретиків будуть 

основуватись на конституціях виданих саме папою Боніфацієм. 

Аналізуючи це джерело, не варто робити висновок про підпоряд-

кування королівської владі Церкві, адже інквізиція, яку пропону-

вали запровадити монархи відрізнялася від Старої, звичайно, це 

не задовільнило Папу, який виїхав на переговори до Кастилії. 

Сучасний ступінь дослідження теми в історіографії є 

достатньо високим, але тема досліджується з іншого ракурсу. 

Спостерігається деталізація досліджень Церкви і Монархії Іспанії 

зазначеного періоду, як окремих інституцій, або ж розгляд 

Трибуналу священної інквізиції – його особливостей, методів, 

наслідків.  

У вітчизняній історіографії значне місце займає Лозинський 

С. Г., який описав в своїй «Історії» саме іспанську інквізицію, 

іспанських монархів та діяльність Пап [1, c.50]. Він виокремлює 

роль саме Ізабелли Кастильської у започаткуванні іспанської 

інквізиції, зокрема орієнтуючись на листування між королевою та 

Папою.  

Зарубіжні історики звертають увагу на передумови та етапи 

запровадження інквізиції та характеризують діяльність та 

значення правління Ізабелли Кастильської. Льоренте X. А [6, гл.9] 

- один з видатних дослідників цієї теми. У його роботі, в першу 

чергу, зумовлюється використання конкретних даних про жертв 

Трибуналу та описується значення католицьких королів (Ізабелли 

та Фердинанда) у цьому питанні. 
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Іспанські історики, описуючи свою історію, своїх монархів 

та свого Папу підштовхують до критичного ставлення 

розглядаючи діяльність Ізабелли в зазначений період. Джозеф 

Перез [7, p. 122-125] та Гальван Родрігез [4, p. 61-79] у свої працях 

активно демонструють позиції інституцій, де вказують на основні 

проблеми історичного розвитку Іспанії того періоду, так звану 

«піраміду влади» Супреми та висвітлюють вигідність 

інквізиційної діяльності для світської влади. 

У результаті дослідження проаналізовано основні джерела 

пов’язані з темою, виокремлено та пояснено специфіку відносин 

між Церквою і католицькими королями,  визначено принципи та 

вплив Ізабелли Кастильської на формування  інквізиції на 

території Іспанії.  

В цілому, роль Ізабелли Кастильської у започаткуванні 

інквізиції в Іспанії підтверджується проаналізованими джерелами. 

В першу чергу, саме королева стала каталізатором початку 

інквізиційних процесів на цій території задля зміцнення впливу 

королівської влади. 
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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ НА 

ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

Коба М. М.,  

здобувач, старший викладач кафедри правового 

забезпечення службово-бойової діяльності  

Київського факультету  

Національної академії Національної гвардії 

України, м. Київ, Україна 

Громадянське суспільство сучасної України у цілому та 

через поділ на колективи і спільноти  є основним носієм правових 

традицій. Правові традиції як частина правової культури 

суспільства  проявляються в правовій свідомості кожного 

індивіда - члена громадянського суспільства. Саме у національ-

них традиціях відображається історична мудрість народу, його 

досвід і культура. 

Завдяки традиціям суспільство зберігає, відтворює і передає 

накопичений попередніми поколіннями досвід, забезпечуючи тим 

самим необхідну для нього стабільність. Проте традиція не 

виключає переробку і вдосконалення соціального досвіду, 

отриманого від попередніх поколінь. Вона є необхідною 

передумовою, висхідним пунктом подальшого розвитку. Традиції 

притаманні як суспільству загалом, так і окремим його сферам, в 

тому числій військовій [1, с. 158]. 

Вплив військових правових традицій на процес формування 

правової культури військовослужбовців Національної гвардії 

України неможливо залишити поза увагою. 

Серед дослідників, які з’ясовували питання правових 

традицій, військових правових традицій: Д.О. Вовк, Ю.М. Оборо-

тов, Ю.П. Лобода, С.С. Павлов, С.М. Скуріхін, Чаба Варга та ін.  

Аналізуючи існуючі погляди на військові правові традиції, 

необхідно відмітити достатню складність визначення цієї 
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категорії або ж, принаймні, можливість існування різних 

варіантів такого визначення.  

Військові правові традиції відіграють значне місце у процесі 

формування правової культури військовослужбовців Національ-

ної гвардії України. Адже, за допомогою виховного впливу, вони 

виступають соціальним регулятором поведінки у військовому сере-

довищі, сприяють національному самовизначенню та патріотизму 

кожного військовослужбовця Національної гвардії України. 

Досліджуючи поняття військових правових традицій, 

необхідно відзначити, що воно охоплює дві сфери суспільного 

життя – військову і правову. Розглянемо кожну з них. 

Як зазначає О.М. Отич «військові традиції – це стійкі, істори-

чно утворені, укорінені у свідомості військової спільноти форми 

діяльності, поведінки, професійних та міжособистісних відносин 

військовослужбовців у воєнний та мирний час, які передаються 

від покоління до покоління воїнів, і є фундаментальними основа-

ми функціонування військової системи у державі» [2, с. 60].  

На думку Е.С. Маркарян «військові традиції – це правила, 

звичаї і норми поведінки військовослужбовців у мирний і 

воєнний час, що історично склалися в армії» [3, с. 83].  

Аналізуючи  різноманітні наукові праці, можна зробити 

висновок, що серед дослідників наразі відсутнє єдине бачення 

поняття правової традиції. 

З’ясовуючи поняття правових традицій, поділяємо думку 

О.Д. Вовк, де «правові традиції є конкретними проявами 

історичності у праві, які зумовлюють особливості існування 

якогось правового явища чи правової системи у цілому. Вивчення 

правових традицій дає можливість побачити, чому в суспільстві 

або групі суспільств, об’єднаних у цивілізацію, сформувалися 

саме такий образ права, таке суспільне значення права, така 

правова система» [4]. 

Натомість Л.В. Авраменко з цього приводу зазначає, що 

«правові традиції знаходять своє відображення у джерелах права; 

проявляються у правових принципах, аксіомах, презумпціях; 

закріплюються у правовій термінології і процедурі» [5].  



 

112 

На основі існуючих наукових поглядів щодо сутності 

правових традицій, необхідно відзначити їх тісний взаємозв’язок 

з правовою культурою та правовою системою суспільства. Цей 

зв'язок проявляється через накопичення правового досвіду у 

суспільстві, де традиції виступають як механізм формування 

феномену правової культури та правової системи суспільства. 

Правові традиції як складова частина правової культури 

військовослужбовців НГУ проявляються в опосередкованому 

зв’язку між минулим і  сьогоденням та одночасно визначають 

майбутні орієнтири. 

В спадкоємності традицій чітко проглядається те, що кожний 

наступний період їх розвитку спирається на попередній. Але це не 

значить, що на нинішньому етапі становлення і розвитку армії не 

можуть з’явитися нові традиції чи елементи новизни в старих. [1, 

с. 163]. 

Таким чином, військові правові традиції відображають 

ставлення військовослужбовців Національної гвардії України до 

реаліїв сьогодення та правового життя і правової системи 

суспільства; допомагають зрозуміти свою роль та місце у соціумі 

та державі; сприяють зміцненню військової дисципліни та 

правопорядку у військовому середовищі НГУ; виховують 

військовослужбовців в дусі поваги до правового закону. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ КРОВОВТРАТИ ТА 

КОНТРОЛЮ ГЕМОСТАЗУ У ПОСТРАЖДАЛИХ З 

ПОЛІТРАВМОЮ 
 

Гордієнко П.О., Колесник М.Р.  

студентки І медичного факультету 

Харківського національного медичного факультету 

м.Харків, Україна 

Наук. керівник: Гарячий Є.В. 

Політравма – це складний патологічний процес, зумовлений 

пошкодженням кількох анатомічних областей чи сегментів 

кінцівок з одночасним розвитком синдрому обтяження, що 

складається з порушень усіх видів метаболічного обміну, 

множинними змінами з боку центральної нервової, серцево-

судинної, дихальної а також гіпофізарно-наднирникової систем 

[1, п.1.8]. Серед постраждалих з політравмою найбільша 

летальність спостерігається протягом перших 48 годин, що 

пов'язано з множинними або поєднаними ушкодженнями 

внутрішніх органів, тяжкою черепно-мозковою травмою та 

множинними переломами кісток кінцівок (17,9%), які призводять 

до розвитку масивної крововтрати та незворотнього шоку 

(13,5%). 

Кровотеча внаслідок травми є причиною майже 28% 

летальних випадків, яких можна запобігти, а неадекватна 

рідинна ресусцитація - відповідно 22% випадків [2, с. 91]. 

Переломи трубчастих кісток, кісток таза, хребта, розриви 

паренхіматозних органів (печінка, селезінка), органів грудної 

клітини супроводжуються крововтратою від 500 до 3000 мл, а 
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при великих ранах голови крововтрата може становити понад 

2000 мл [3, с. 70]. 

Початкові стабільні показники функції зовнішнього 

дихання та гемодинаміки за наявності множинних або 

поєднаних шокогенних ушкоджень не можуть бути підставою 

для відмови від проведення протишокової та гемостатичної 

терапії на догоспітальному етапі. Показаннями для її 

проведення є, насамперед, характер і тяжкість отриманого 

ушкодження, а також показник шокового індексу Альговера [3, 

с. 70]. Проте підтримка гемостазу при кровотечах вимагає 

балансу між коагуляцією та фібрінолізом [4]. 

Впродовж останнього десятиріччя виявилося, що метод 

ліберального відновлення крововтрати, який полягає у 

відновленні крововтрати розчинами кристалоїдів, призводить до 

не менш грізних ускладнень, а саме: гемодилюції, гіперхлореміч-

ного метаболічного ацидозу, тромбоцитопенії та, навіть, до 

абдомінального компартмент-синдрому та гострого респіратор-

ного дистрес-синдрому [2, с. 96, 5]. Тож сучасні дослідження 

спрямовані на розробку методів ранньої діагностики вісцеральних 

ускладнень та синдрому поліорганної недостатності у 

постраждалих з політравмою шляхом вивчення особливостей 

перебігу І періоду травматичної хвороби та розробки оптимальної 

стратегії поповнення крововтрати. 

Так, на думку Клигуненко О.М. зі співавт. [2, с. 97] рестрик-

тивна схема інфузійної терапії, яка полягає у зниженні об’єму 

інфузії при відновленні крововтрати до 70 мл/год, не зменшує 

протишокового ефекту терапії, а показники периферійної 

гемодинаміки відновлюються так само, як і при ліберальному 

режимі, коли при внутрішньовенному введенні кристалоїдів, 

колоїдів та препаратів крові створюється гіперволемічна 

гемодилюція. Рестриктивна схема зменшує позитивний водний 

баланс і не впливає на рівень погодинного діурезу. 

Починаючи з 2009 року, широко використовується нова 

концепція кровозаміщення – «Damage Control Resuscitation», 

суть якої полягає у превенції коагулопатії [6]. Так, при 
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проведенні терапії рекомендовано вводити збалансовані 

сольові та колоїдні розчини, свіжозаморожену плазму та 

тромбоконцентрат, і лише потім еритроцитарну масу, при 

цьому співвідношення свіжозамороженої плазми до еритроци-

тарної маси повинно бути 1:1–1,5 [2,6]. 

З іншого боку, сучасна запрограмована багатоетапна 

хірургічна концепція «контролю пошкоджень» - «Damage 

control surgery» (DCS), направлена на попередження розвитку 

несприятливого результату травми шляхом скорочення обсягу 

первинного оперативного втручання та зміщення остаточного 

відновлення ушкоджених структур до стабілізації життєво 

важливих функцій організму при лікуванні постраждалих з 

політравмою також передбачає запобігання розвитку 

незворотних змін гомеостазу. 

Так, важливим етапом хірургічної концепції DCS є повтор-

ний контроль гемостазу при внутрішньочеревних кровотечах. 

Так, після тампонади черевної порожнини її не зашивають, а зак-

ривають за допомогою затискачів і протягом 30 хв спостерігають 

за станом постраждалого в операційній, продовжуючи інфузійну 

та трансфузійну терапію. При відсутності ознак кровотечі, що 

продовжується, та ознаках стабілізації загального стану постраж-

далого повторно проводять лапа ротомію і видаляють частину 

тампонів, що дозволяє виявити невстановлені при попередньому 

втручанні джерела кровотечі й ушкодження і виконати гемостаз. 

Таким чином, контроль гемостазу у постраждалих з полі-

травмою вимагає комплексного підходу та адекватного контролю 

показників гемодинаміки у часі та у випадках застосування 

хірургічної концепції DCS дозволяє виконати ефективний 

етапний гемостаз ушкоджених органів черевної порожнини. 
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Анотація: У статті представлено аналіз проблеми виник-
нення сімейних криз, як невід’ємного етапу розвитку та 
динаміки подружніх стосунків. задоволеності подружніми 
стосунками. Розглядаються показники  прояву сімейної кризи, 
види сімейних криз та способи їх подолання.  
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Ключові слова: задоволеність шлюбними відносинами, стадії 

подружнього життя, кризи сімейного життя. 

Summary: The article is devoted to the analysis of the problem of 

occurrence of family crises as an integral stage in the development 

and dynamics of marital relations. Indicators of family crisis, types 

of family crises and ways to overcome them are considered. 

Key words: satisfaction with marital relations, stage of marriage, 

crisis of family life. 

На основі праць науковців: Н. Є. Хлопоніної, Т. В. Андрєє-

вої, О. А. Карабанової,  В. Н. Дружиніна, які проводили  

дослідження типів сімейної взаємодії, було визначено, що стадії 

шлюбного життя є одним з основних чинників, які впливають на 

рівень задоволеності шлюбними відносинами. 

Поступово, проходячи  через стадії подружнього життя, як 

певні етапи розвитку, подружжя переживає сімейні кризи. Що в 

свою чергу, є звичайним явищем, адже кожна сім’я проходить 

через складні періоди на життєвому шляху, які психологи 

називають сімейними кризами. 

Криза сімейного життя – період, коли сімейні протиріччя 

досягають великого загострення, а взаєморозуміння між 

партнерами різко погіршуються, що призводить до значного 

погіршення внутрішньо сімейної атмосфери, при якому 

вирішення протиріч та проблем звичними для подружжя 

методами неможливо досягти [4, с.85]. 

Сiмейнi кризи, як будь-які  стресові ситуації впливають на 

сімейні стосунки і в залежності від взаєморозуміння партнерів, 

можуть або покращити їх, або призвести до розлучення. 

Навіть найміцніші сім’ї проходять через кризи 

подружнього життя, які можуть зруйнувати шлюб лише, коли 

пара не здатна знайти конструктивне рішення проблеми. 

Сім’я  являє собою окремий організм, який створюється 

шляхом об’єднання двох окремих індивідів. Саме тому 

емоційний стан кожного з подружжя безпосередньо впливає на 

загальну атмосферу в сім’ї. І коли чоловік чи дружина 

відчувають внутрішні переживання, або проходять через 

особисту кризу то це рано чи пізно вплине на стан сімейних 
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стосунків. І навпаки – стан сімейної кризи одночасно охоплює і 

всю сім’ю, і кожного із подружжя окремо [2, с.31]. 

Психологи виокремлюють такі показники кризи 

сімейних відносин: 

У спілкуванні переважають захисно-агресивні реакції, 

кожен бачить в іншому винуватця конфлікту; 

- ухилення від статевих відносин одного з партнерів; 

- один із партнерівуникає процесу обговорення та 

прийняття рішень; 

- відсутність спільних тем для розмови, або 

зацикленість на одній темі; 

- дружина перестає дбати про себе, стає недоглянутою та 

перестає приваблювати чоловіка, натомість надмірно 

переймається побутом чи кар’єрою . 

- суперечки та конфлікти – або їх занадто багато, або 

повністю відсутні (байдужість); 

- нездатність знайти компроміс у суперечках, не 

бажання зрозуміти партнера та інші. 

Під час кризи сімейних стосунків, партнери переживають 

образи, гнів, почуття зради або покинутості, що в свою чергу 

може  призвести до змін у сімейній ієрархії, зміщені ролевих 

обов’язків, змінені зовнішніх і внутрішніх родинних меж, 

послаблення єдності членів сім’ї та  багато інших негативних 

наслідків [1, с.136]. 

Науковці розділяють всі сімейні кризи на дві групи, в 

залежності від їх прогнозованості – нормативні та не 

нормативні кризи  подружнього життя. 

Нормативні кризи зазвичай пов’язані із стадіями сімей-

ного життя. Тобто перебіг особливості певної стадії шлюбу 

можуть спричинити сімейну кризу. Відповідно серед 

нормативних криз виділяють: 

- кризу первинної шлюбної адаптації (пристосування 

подружжя до спільного життя); 

- кризу вторинної шлюбної адаптації (надмірне 

звикання до партнера, поява дитини); 
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- кризу початку старіння (криза середнього віку, 

виділення дітей із сім’ї та ін); 

- криза завершення життя (старіння, смерть одного із 

подружжя та ін..). 

Необхідно зазначити, що хоча нормативні кризи і є загаль-

ними, але вони  не є обов’язковими, а також те, нас кільки си-

льною буде окрема криза і які вона матиме наслідки, залежить 

від емоційної стабільності і згуртованості партнерів [3, с.96]. 

До не нормативних криз шлюбних стосунків відносять 

ті кризи, які виникли через настання несподіваної 

негативної події, а саме це: 

- подружня зрада; 

- розлучення; 

- повторний шлюб; 

- інцест; 

- тяжка хвороба; 

- смерть одного із членів сім’ї. 

Для подолання такої кризової ситуації дуже необхідна 

підтримка родичів та близьких людей [5, с.16]. 

Отже, подружжя на своєму життєвому шляху переживає 

певні стадії, кожна з яких призводить до певних змін і змушує 

членів сім’ї постійно адаптовуватися під нові умови життя, 

знаходити вихід із різних  життєвих ситуацій та розвиватися. 

Під впливом стресу від постійних змін виникають особисті та 

сімейні кризи і перед подружжям виникає задача навчитися їх 

долати та напрацьовувати практику конструктивного виходу із 

сімейних криз. І тільки вирішення цієї задачі призведе до того, 

що кожна наступна криза матиме все менший негативний 

вплив на сімейні стосунки і тільки буде їх зміцнювати. 
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Використання транспортних засобів, у державах і 

суспільства, які не приділяють достатньої уваги безпеці руху, 

становить значну загрозу для життя та здоров'я людей. Рівень 

безпеки на дорозі, завжди залежить від багатьох факторів та від 

кожного учасника дорожнього руху. Відповідно до інформації 

Всесвітньої організації охорони здоров'я, в середньому щороку у 

світі на дорогах гине близько 1,3 млн. людей. Доктор Тедрос 

Адханом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації 

охорони здоров'я у передмові до звіту підкреслив, що щороку 

десятки мільйонів отримують серйозні травми або більш того - 

інвалідність, що змінює та ускладнює життя довготривалими 

наслідками [1]. У всьому світі дорожньо-транспортні пригоди є 

основною причиною смерті серед молоді та основною причиною 

смерті серед людей у віці 15-29 років. В даний час травматизм на 

дорогах вважається восьмою причиною смертності серед усіх 
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вікових груп у всьому світі, і, за прогнозами, він стане сьомою 

причиною смерті до 2030 року. 

Питання безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту на сьогодні переростає в широку проблему, яка не 

дивлячись на досить велику зацікавленість владних органів та 

громадських організацій не знаходить свого відображення у 

цифрах сумної статистики. 

Зі збільшенням кількості транспортних засобів, інтенсивніс-

тю та швидкістю транспортних потоків та внаслідок необережної 

поведінки учасників дорожнього руху дедалі частіше трапляють-

ся аварії та катастрофи, що призводить до смерті та травмування 

людей. Згідно з інформацією Патрульної поліції України у 2017 

році зареєстровано 162526 ДТП, у яких загинуло 3432 і травмова-

но 34677 осіб, у 2018 році - 150120 ДТП, у яких загинуло 3350 і 

травмовано 30884 особи, у 2019 році - 160675 ДТП, у яких агину-

ло 3454 і травмовано 32736 осіб, і за 11 місяців 2020 року - 150267 

ДТП, у яких загинуло 3197 і травмовано 29320 осіб [2]. 

Порушення правил дорожнього руху спричиняє тяжкі 

наслідки здоров'ю та життю, суттєві матеріальні збитки. Тож, 

основним завданням є забезпечення реалізації державної політики 

у сфері безпеки дорожнього руху, а також зменшення рівня 

людських втрат та суттєвих матеріальних збитків, спричинених 

дорожньо-транспортними правопорушеннями. 

Одним із кроків України на шляху до подолання з цим 

пов’язаних проблем є приєднання до глобальної ініціативи ООН – 

Десятиріччя дій з забезпечення безпеки дорожнього руху 2011 - 

2020. Засідання Асамблеї було присвячено питанню глобальної 

кризи у сфері безпеки дорожнього руху і саме на ньому була 

прийнята резолюція, що закликає зупинити або повернути назад 

тенденцію до зростання випадків смерті і травм у результаті 

дорожньо-транспортних подій. 

За загальним правилом для визначення рівня ефективності 

заходів протидії певного виду правопорушенням необхідно 

виділити основні чинники вчинення правопорушень у певній 

сфері. Так, у сфері безпеки дорожнього руху ними є: 
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перевищення встановленої умовами руху швидкості; вживання 

алкоголю та інших речовин, що знижують уважність та здатність 

водія керувати; участь у дорожньому русі малодосвідчених, 

молодих водіїв та ін. 

Певні риси перетворень можна спостерігати в перерозподілі 

функцій управління та контролю у сфері безпеки дорожнього 

руху. З 2015 року почалось реформування Державтоінспекції 

МВС України та створення патрульної поліції. В Україні 

підрозділи Національної поліції здійснюють регулювання 

дорожнього руху та контроль за дотриманням Правил дорож-

нього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації 

транспортних засобів на вулично-дорожній мережі. Поліцейсь-

кими вирішуються поставлені перед ними завдання у взаємодії з 

іншими підрозділами, службами з безпеки дорожнього руху 

підприємств, установ і організацій всіх форм власності, іншими 

державними й громадськими організаціями, діяльність яких 

пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також з 

трудовими колективами та громадськістю [3]. 

10 жовтня 2019 року Організацією Об’єднаних Націй прий-

нято основний політичний документ у галузі безпеки дорожнього 

руху - політичну заяву, щодо концентрації дій та досягнень в 

галузі безпеки дорожнього руху в рамках наступного десятиліття 

до 2030 року та скорочення смертності на дорогах на 50 відсотків. 

Організація об’єднаних націй та Всесвітня організація 

охорони здоров’я задля зменшення кількості смертельних 

випадків внаслідок ДТП наголошують на 10-ти стратегіях, 

необхідних для високого рівня безпеки дорожнього руху: 

здійснення контролю швидкості транспортних засобів, контроль 

алкоголю, покращення здатності бачити та бути видимим; 

використання шоломів; використання дитячих крісел в автомо-

білях; покращення дорожньої інфраструктури; зменшення ризиків 

для водіїв-початківців; надання належної допомоги потерпілим 

внаслідок ДТП; здійснення нагляду за дітьми поблизу доріг. 

Запобігання аварійним ситуаціям залежить від рівня 

економіки, розвитку технологій та рівня управлінської діяльності 
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у цій сфері. Особливо важливим є підвищення якості доріг, 

справності транспортних засобів, коректної організації 

дорожнього руху, розвиток магістральної мережі, широке 

впровадження автоматизованих систем і технічних засобів 

управління дорожнім рухом та контролю швидкісних режимів, 

удосконалення транспортної інфраструктури. 

Варто також зазначити, що близько половини смертей, які 

стались внаслідок ДТП є серед найменш захищених учасників 

дорожнього руху, - мотоциклістів, велосипедистів та пішоходів. 

У зв'язку із цим, необхідно здійснити заходи задля 

покращення системи навчання дітей безпеці у сфері безпеки 

дорожнього руху, а саме: оновлення навчальних програм, 

проведення у закладах освіти виховних годин із залученням 

відеоматеріалів, підручників, обладнання спеціальних класів з 

безпеки дорожнього руху; поліпшення системи навчання водіїв у 

навчальних закладах спеціальної освіти, призначених для 

підготовки нових водіїв з метою отримання посвідчення водія; 

оновлення, осучаснення у тренувальних центрах тренажерів, що 

наближують навчання до реальних умов дорожнього руху; 

поширення соціальної реклами, спрямованої на формування 

відповідальної поведінки учасників дорожнього руху, зокрема, 

щодо дотримання водіями швидкісних режимів, наслідків 

керування у нетверезому стані та використання мобільних 

пристроїв під час керування автомобілем тощо. 

Важливим також є удосконалення процедури встановлення 

факту придатності осіб до сфери дорожнього руху, шляхом 

проведення медичної та психофізіологічної експертизи, задля 

недопущення осіб, що мають певні фізичні та психічні вади зі 

здоров'ям до керування транспортним засобом. 

Важливо сприяти підвищенню ефективності рятування по-

терпілих після ДТП. Насамперед, учасники дорожнього руху по-

винні володіти навичками надання першої домедичної допомоги.  

Дивлячись на досвід інших країн, в діяльність державної 

служби безпеки дорожнього руху України варто впровадити 

низку змін, а саме: проектування та будівництво доріг 
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здійснювати відповідно до стандартів ЄС та кращих практик 

інших країн; покращити дорожню інфраструктуру; спростити 

доступ до громадського транспорту; забезпечити особовий склад 

пристроями виведення з ладу електронної системи транспортних 

засобів під час переслідування, створення досконалого єдиного 

реєстру водіїв. 

Дослідження причин та умов цих діянь вимагає з'ясування 

кількісних, технічних, нормативних, дорожніх, психофізіолог-

гічних та інших характеристик, проте у 31 % справ аналіз доказів 

здійснюється неповною мірою, що вимагає озброєння слідства 

слідчої, судової та експертної практики щодо розслідування та 

запобігання цим правопорушенням. Вимагає поширення така 

важлива форма, як узагальненні подання щодо усунення причин 

та умов аварійності на певній території (район, місто, область 

тощо), у транспортних організаціях, на підприємствах, в 

установах та окремих галузях. 

Запобіганню правопорушенням має сприяти експертна 

профілактика, адже з'ясування їх причин та умов вимагає 

наукового оновлення даних щодо швидкості руху пішоходів, 

удосконалення методик психодіагностики стану водіїв, визна-

чення швидкості руху при наїздах і зіткненнях транспортних 

засобів, встановлення видимості та оглядовості, привельованих 

величин реакції водія, для якого створена небезпека тощо [4]. 

Можна зробити висновок, що питання безпеки дорожнього 

руху та експлуатації транспорту є серйозною проблемою 

сьогодення. Суспільна небезпечність порушення встановлених 

правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 

виражається в тому, що воно вчиняється джерелом підвищеної 

небезпеки та заподіює тілесні ушкодження, травми, матеріальну 

шкоду та загибель людей. 

Для зменшення аварійності важливо здійснювати заходи 

спрямовані на зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху, 

протидію порушенням Правил дорожнього руху, норм і 

стандартів, вивчення основних причин та запобігання дорожньо-

транспортним пригодам.  
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Електромагнітні поля - це особлива форма існування матерії, 

що характеризується сукупністю електричних і магнітних 

властивостей. Основними параметрами, що характеризують 

електромагнітне поле (ЕМП), є: частота, довжина хвилі і 

швидкість розповсюдження [2].  

Електромагнітне поле складається із сукупності 

електричного і, нерозривно з ним зв'язаного, магнітного полів. 

Воно характеризується такими показниками: довжиною хвилі 

(міліметрові, сантиметрові, дециметрові, метрові, кілометрові), 

частотою коливань (герци, кілогерци, мегагерци, гігагерци), а та-

кож швидкістю поширення (м/с). 

Напругу електричного поля вимірюють у вольтах на 1 м поля 

(В/м), магнітного — в амперах на 1 м поля (А/м), постійного 

магнітного поля — у кіло-амперах на 1 м (кА/м). Густину 

магнітного потоку вимірюють у теслах (Тл). 

Інтенсивність поля НВЧ оцінюють величиною густини 

потоку енергії (ГПЕ), тобто кількістю енергії, яка припадає на 

одиницю поверхні. Густину потоку енергії виражають у ватах на 

квадратний метр (Вт/м2) або в похідних одиницях: міліватах і 

мікроватах на квадратний сантиметр (мВт/см2, мкВт/см2). 
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Електромагнітні поля оточують нас всюди, але ми не можемо 

їх відчути і помітити, - тому ми не бачимо променів, що 

надходять від телевізійної вежі, лінії електропередачі, побутової 

техніки. Електромагнiтна енергiя використовується у радiо-, 

радiорелейному i космiчному зв’язках, телебаченнi, радiолокацiї, 

paдioнaвiraцiї. Вона застосовується у металургiї та 

металообробних галузях промисловостi для iндукцiйного 

плавлення, зварювання, напилення металiв, у деревообробнiй, 

текстильнiй, легкiй та харчовiй промисловостi, у 

радiоспектроскопї, сучаснiй обчислювальнiй технiцi, медицинi 

(терапевтичні і діагностичні установки) тощо. Джерелом 

електромагнітного поля в житлових приміщеннях є різноманітні 

побутові прилади та електротехніка - холодильники, праски, 

пилососи, електропечі, телевізори, комп'ютери тощо, а також 

електропроводка квартири.  

У сучасних умовах значно підвищився рівень впливу 

електромагнітного поля (ЕМП) на біосферу, і в першу чергу на 

людину. Живий організм − надзвичайно складний об’єкт, який 

розглядається як сукупність систем: імунної, ендокринної, 

центральної нервової і т.д [1]. Стан і функціонування кожної із 

систем і організму в цілому може описуватися безліччю 

характеристик. Як на них впливає електромагнітне поле (ЕМП) 

Реакції організму на електромагнітні поля різних діапазонів 

відрізняються неспецифічністю. Встановлено, що за однакового 

електромагнітного навантаження в жінок та людей похилого віку 

помітний вищий ризик появи захворювань порівняно з 

чоловіками працездатного віку. 

У магнітобіологічних дослідженнях нервова система 

виступає як найбільш чутлива, але найменш вразлива система 

організму. 

У магнітобіології одним із найменш вивчених питань 

залишається вплив на живі організми слабкого низькочастотного 

магнітного поля. 

Низькочастотні випромінювання можуть іонізувати атоми чи 

молекули в соматичних клітинах і таким чином порушувати 
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біологічні процеси, що в них відбуваються. ЕМП високих частоти 

мають властивість поширюватися в просторі зі швидкістю, 

наближеною до швидкості світла. Електромагнітні коливання 

здатні нагрівати органіку, приводити молекули в тепловий рух. 

Причому тепло це внутрішнє. 

Зовнішнє низькочастотне електромагнітне випромінювання 

може створювати перешкоди біотокам, які відіграють важливу 

роль в життєдіяльності організмів. Наприклад, апетит термітів 

повністю залежить від зовнішнього ЕМП. Бджоли швидко 

тікають, якщо випадково залітають у сферу дії ЕМП з частотою 

50 Гц. 

На деяких резонансних частотах електромагнітні поля 

низького рівня роблять сильний вплив на ендокринну, імунну, 

генетичну системи, нервову діяльність, психофізіологічний стан і 

характеристики енцефалограм. Значну роль відіграють резонансні 

процеси, пов’язані з фізіологічними ритмами людини. Резонансне 

посилення або ослаблення цих ритмів, поява гармонік і 

субгармонік і результати перехресної модуляції в нелінійних 

елементах клітин можуть породжувати різноманітні 

психофізіологічні ефекти з непередбачуваними, в тому числі і з 

негативними, наслідками [4,5]. 

Виявлено вплив ЕМВ на ендокринний статус і рівень вільно–

радикальних процесів у тварин. У опромінюваних тварин щурів 

та мишей виявлена тенденція до зниження маси тіла. У всіх 

групах у мишей домінували пухлини легень. Виникали і пухлини 

молочних залоз,  лейкози і поліпи матки. Екран має незначну 

гальмівну дію на виникнення новоутворень. Мабуть, хронічне 

опромінення ЕМВ пригнічує імунну функцію тварин. Вивчались  

гормональні зміни у тварин під впливом електромагнітного поля 

[4]. 

Електромагнітне випромінювання — потужний фізичний 

подразник, воно впливає на біологічні об’єкти та, зокрема, на 

людину під час усього її існування. Тривалий вплив випроміню-

вання порушує функції серцево-судинної системи, погіршує 

обмін речовин, призводить до зміни складу крові, зниження 
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біохімічної активності. Захист людини від небезпечного впливу 

електромагнітного опромінення здійснюється наступними споро-

бами: зменшення випромінювання від джерела; екранування 

джерела випромінювання до робочого місця; встановлення 

санітарно-захисної зони; поглинання чи зменшення утворення 

зарядів статичної електрики; усунення зарядів статичної ефектри-

ки; застосування засобів індивідуальної захисту. Зменшення поту-

жності випромінювання від джерела реалізується застосуванням 

поглинання електромагнітної енергії; блокуванням випроміню-

вання або зниженням його потужності для обертових антен в 

секторі, в якому знаходиться об'єкт, що захищається. 

У сучасних умовах значного підвищення рівня впливу 

електромагнітного поля (ЕМП) на біосферу, і в першу чергу на 

людину, проблема електромагнітної безпеки і захисту природного 

довкілля, у тому числі й здоров'я населення, має високий  рівень 

актуальності та соціальної значущості. Введено термін 

«глобальне електромагнітне забруднення довкілля». Рівень цього 

забруднення кожні десять років зростає в 10–15 разів. 
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Загальні тенденції розвитку особистості, соціуму, принципо-

ві зміни у системах соціальних відносин й взаємодії вимагають 

від сучасної підготовки постійної сформованості нових 

здатностей.  

У процесі  фахової підготовки вчителя фізики, яка полягає 

у освоюванні сучасного світу, сприйняття різних новітніх 

технології, швидкоплинні зміни, глобальні виміри як природнє 

середовище власного життя.  

У процесі пізнання усіх фізико-математичних дисциплін у 

майбутнього вчителя повинні відбутися трансформація стерео-

типів, сформуватися нових моделі поведінки та нормативно-

ціннісне ставлення до них. Це потребує додаткових зусиль 

усвідомлення себе як частини нового світу, навчально-

педагогічного, практично-педагогічного процесу.  

Особливо гостро ця проблема постає в освітньому середо-

вище, коли відбувається підготовка майбутніх вчителів  фізики, 

то потрібно вибудовувати такий простір розвитку й становлення 

особистості, в якому якісно інтегруються стійкі загальнолюдські 

й ментальні основи соціального життя та цінності й норми, що 

продукуються новими інформаційно-комунікаційними техноло-

гіями, сучасними смислами життєдіяльності людини. Ми вважає-
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мо, що основним напрямом професійної підготовки педагогів має 

стати сформованість психологічної, інформаційної культури, 

усвідомлення значення власної психологічної компетентності.  

У закладах педагогічної освіти, що здійснюють підготовку 

майбутніх вчителів фізики, мають бути впроваджені програми, 

спрямовані на формування психолого-педагогічної, інформа-

ційно-комунікаційної готовності до змін, розвитку самостійності 

й критичності мислення та постійного удосконалення своїх знань 

та на сам перед цифрових компетенцій. Актуальною є потреба 

сформованости основні цифрові компетенцій, яких вимагають 

перспективи розвитку суспільства та які мають бути розвинені в 

майбутніх вчителів фізики. При вивченні літератури можливо 

визначити  наступне, що Європейський Парламент та Рада (ЄС) 

визначають вісім основних компетенцій [1], які повинні 

набуватися у кожному освітянині: спілкування рідною мовою; 

спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні 

знання у сфері науки і техніки; навички роботи з цифровими 

носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та громадян-

ські навички; ініціативність та практичність; обізнаність та 

самовираження у сфері культури. 

У сучасному світі майбутній вчитель фізики опинився у 

складних умовах між традиційним і новітнім, а також розгублю-

ності, відсутності стабільності освітньої системи і визначеності 

загального напряму освітніх дій, необхідності постійного пошуку 

шляхів розв’язання проблем, що пов’язані із глобальними 

змінами у суспільстві, у технологіях, у комунікації тощо. Тому 

побудова усього навчального процесу вимагає наступні дії:  

1) кардинальних змін у ставленні майбутніх вчителів 

фізики до власної педагогічної діяльності та постійного 

набуття досвіду; 

 2) усвідомлення наявних стереотипів педагогічних дій і 

сприйняття майбутніх вчителів фізики, їх навчальної діяль-

ності та власної ролі в освітньому процесі; 

3) врахування власних індивідуально професійних 

особливостей.  
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Професія учителя є інтелектуально й емоційно напруженою 

діяльністю, із значним навантаженням адаптаційно-компенса-

торних механізмів всього організму на фізичному рівні й на 

психологічному (особистісному) рівні. 

 Отже, всебічні зміни, що відбуваються в освітньому 

середовищі, безперечно зумовлені викликами сучасності, а 

педагоги мають швидко й ефективно реагувати на суспільні зміни 

шляхом постійного свідомого майбутнього вчителя фізики, 

оновлення знань про світ, свободи мислення («вихід за 

прапорці»), розвиненості гнучкості мислення. Зазначимо, що усе 

це відбувається на тлі складності й нестабільності економічної 

ситуації в освітній галузі.  

Сьогодні майбутні вчителі фізики знаходиться у досить 

складній психологічній ситуації, для якої характерними є: 

високий рівень навантаження, пов’язаний з відповідальністю за 

результати роботи; значною кількістю конфліктних ситуацій, 

зумовлених особливостями комунікацій; висока напруга 

розумової діяльності, інформаційно-ціфрового навантаження, 

специфіка режиму праці; багатофункціональність педагогічної 

діяльності, що зумовлена необхідністю одночасного виконання 

принципово різних функцій за відсутності оптимальних для 

роботи зовнішніх умов. Тут постає проблема здійснення 

психологічної допомоги майбутніх вчителів фізики, щодо 

подолання психоемоційної напруги, відпрацювання ефектив-

них прийомів саморегуляції та самоорганізації. Ключову роль 

тут має відігравати психологічна служба.  

На наш погляд у даному випадку треба в навчальний 

процес також вводити різні дисципліни для  майбутніх 

вчителів фізики такі, як психологія та культура педагогіки, а 

також допоміжні дисципліни такі як електроні - цифрові та 

інформаційні технології, робототехніка та моделювання, для 

того щоб сформувати необхідно-достатній рівень професійно-

психологічної культури та його психологічну ціфрову компе-

тентність, яка буде забезпечувати актуалізацію творчого 

професійного пошуку, подолання неготовності змінювати 
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сформовані стереотипи виховання й навчання, усвідомлену 

активність впровадження освітніх реформ, а за цим й підви-

щення якості освіти, створення безпечних соціально-

психологічних умов навчальної діяльності. 

Висновки. Все вище сказане на нашу думку можливо 

реалізувати на основі STEM-освіти в яку требо реалізувати на 

моделі управління інноваційною діяльністю майбутніх вчителів 

фізики. Тому формування професійної ціфрової компетентності 

має здійснюватись із врахуванням сучасних результатів 

досліджень щодо психологічних основ розвитку у процесі 

фахової підготовки, формування досвіду майбутньої педагогічної 

діяльності, формування та розвитку професійної самосвідомості, 

формування готовності до майбутньої професійної діяльності, 

творчої реалізації. На основі досліджень різних сучасних 

психологів, одним із завдань сучасної вищої педагогічної освіти є 

створення умов для ефективної адаптації майбутнього вчителя 

фізики в професійному просторі. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВВП ВІД ЧИСЕЛЬНОСТІ 

ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ  

 

Кудрич Ю.С., 

асистент кафедри економічної  

та управлінської аналітики 

ДонНУ імені Василя Стуса 

м.Вінниця, Україна 

Постановка проблеми. Основою постійного розвитку та 

зростання достатку населення є ВВП. Його можна розглядати в 

трьох аспектах: ефективності перерозподілу виробництва на 

результати проміжного та остаточного призначення; структури 

остаточного попиту; первинних доходів. ВВП також дає 

можливість вимірювати структуру виробництва, порівнювати 

якість життя всіх країн, оцінювати дефіцит державного бюджету 

[1]. Головною особливістю ВВП є те, що він характеризує лише ті 

товари та послуги, які продукуються на території лише цієї 

країни. Ситуація в країні постійно змінюється. Основною 

причиною є довготривалі бойові дії на території Луганської та 

Донецької областей, а також анексія Криму. Але, на жаль, цього 

року з’явився ще один фактор, який завдав нещадного удару не 

лише для України, але і всього світу. Мова йде про епідемію, 

спричинену коронавірусом Covid-19 та карантинні обмеження. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день існує 

досить велика кількість праць вітчизняних та зарубіжних 

науковців присвячених питанням оцінки та динаміки ВВП. Серед 

вчених, які це вивчали назвемо І. Багратяна, М. Білопольського, 

О. Власюка, В. Геєця, Л.С. Гринів, А. Гальчинського, О. Дзюблю-

ка, Н. Кирієнко, М. Савлука, А. Савченка, І.Г. Мішина, 

Задорожного, В. Кісєльова, І. Мішина, Е. Олейнікова, В. Шлемко 

та інші.  

Мета. Виявити залежність між зростанням ВВП та рівнем 

зайнятості в Україні та зробити прогноз на 2020-2021 роки.  
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Основна частина. В даній роботі буде побудовано модель 

для пояснення взаємозв’язку ВВП України та зайнятості 

населення. 

Розглянемо динаміку валового внутрішнього продукту 

України в фактичних цінах та чисельності зайнятого населення 

табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Динаміка ВВП України та чисельності зайнятого населення в 

2004-2019 рр. [2] 

Рік 
ВВП, млн 

грн 

Зайняте 

населення, 

тис. осіб 

Рік 
ВВП, млн 

грн 

Зайняте 

населення, 

тис. осіб 

2004 357 544 18 694,3 2012 1 404 669 19 261,4 

2005 457 325 18 886,5 2013 1 465 198 19 314,2 

2006 565 018 19 032,2 2014 1 586 915 18 073,3 

2007 751 106 19 189,5 2015 1 988 544 16 443,2 

2008 990 819 19 251,7 2016 2 385 367 16 276,9 

2009 947 042 18 365,0 2017 2 983 882 16 156,4 

2010 1 079 346 19 180,2 2018 3 560 596 16 360,9 

2011 1 299 991 19 231,1 2019 3 974 564 16 578,3 

 

Завдяки легкості побудови та тісного зв’язку (коефіцієнт 

кореляції ‒ 0,83) для моделювання була обрана лінійна функція. 

Виходячи з даних таблиці, рівняння вибіркової лінійної 

регресії має вигляд: 
 

14382023-703,8 X+ ,Y =   
 

де Y  – ВВП в фактичних цінах, млн грн., X  – чисельність 

зайнятого населення, тис. чол.,   – випадкова змінна 

Середня помилка апроксимації становить 3,36 %, що менше 

7 %, це свідчить про хорошу якість моделі (має мале поле 

розсіювання емпіричних точок навколо теоретичної лінії регресії). 

Перевірка на нульову гіпотезу довела, що лінійна модель 

достовірна, адже виявилося, що фактF  більше за 

( )30,2 4,5 .таблF   Іншими словами перевірка критерію 
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Фішера довела, що рівняння якісне і визначається статистична 

значимість рівняння вцілому. 

При перевірці рівняння регресії за критерієм Стьюдента 

виявилося, що всі параметри відхиляються від нуля не випадково 

та сформовані під дією систематичного впливу X , тобто 

признається не випадкова природа формування 
0 ,a  

1,a  та .xyr  

Довірчі інтервали для 
0a  містяться в межах від 9385317 до 

19378729 та для 
1a  становлять від -978 до -429. 

Виходячи з усього вище доведеного, можна зробити висновок 

про достовірність моделі та змістовність зв’язку між чисельністю 

зайнятого населення та ВВП України. 

Міністерство фінансів України затвердило плановий показник 

ВВП за 2020 рік на рівні 3 985,5 млрд грн. У 2021 році очікується 

збільшення ВВП на рівні 4,6 %. Проте у зв’язку із коронакризою, 

спричиненою коронавірусом Covid-19 реальна ситуація не 

настільки оптимістична. Адже, до 3,1 млн українців або 17% від 

робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого 

безробіття ‒ зайнятість цих людей була зменшена або вони були 

відправлені у неоплачувану відпустку, в порівнянні з 

прогнозованими 9,2 % [3].  

На основі отриманої моделі зробимо власний прогноз 

очікуваного показника ВВП на 2020 та 2021 роки. Прогнозний 

номінальний показник ВВП на 2020 рік становить 3 787,4 млрд грн, 

що на 4,9 % менше за прогноз на попередній рік. У 2021 році 

показник реального ВВП зменшиться на 3,3%. 

Висновки. Побудоване лінійне рівняння регресії доводить 

факт пов’язаності та обумовленості ВВП України та рівня 

зайнятості населення. Розраховані прогнозні значення ВВП 

України у 2020-2021 роках показують стійку тенденцію до 

зниження цього показника. Отриманий результат дає змогу 

передбачати майбутньою поведінку суб’єктів господарювання та 

повинен враховуватися при складенні майбутніх планів розвитку 

та при прийнятті рішень урядом. 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/28/663448/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/28/663448/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/28/663448/
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Анотація: Автор піддає критичному аналізу розповсюджену 

думку переваг адаптивного дизайну вебсайтів. Та стверджує, що 

слід детально вивчити наступну кореляцію: мобільні пристрої 

(які мають відомі недолікі невеликий розмір екрану та обмежену 

потужність процесору для обробки даних) та сучасні тренди та 

очікування від веб сайтів. Із врахування, що велика кількість 

нинішніх шаблонів для CMS Joomla підтримують адаптивний 

дизайн, це спонукає розробників вносити настільки сильні зміни у 

вивод контенту, що користувачі мобільних пристроїв та 

користувачі ПК у сутності дивляться на два різних сайти.  

Ключові слова: CMS Joomla, адаптивний дизайн, розрішення 

екрану 

Актуальність теми дослідження: Неможливо уявити собі 

день сучасної людини, без відвідування веб сайтів, які 
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пропонують певні послуги. Більшість людей щоденно стикаються 

з різними онлайн магазинами, каталогами та онлайн сервісами чи 

послугами. Карантині обмеження, викликані поширенням 

COVID-19, підсилили особливу актуальність власне онлайн 

сторінок. Водночас з цим сучасні інструменти швидкого 

розгортання веб сайту, зокрема за допомогою CMS Joomla мають 

ряд можливостей для адаптації контенту під пристрій споживача, 

проте належних досліджень доцільності такої адаптації 

проводиться обмаль. Відтак, постановка проблеми та завдання 

цієї доповіді полягає у вивченні переваг використання адаптивних 

шаблонів CMS Joomla. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Інструментарій 

CMS Joomla [6] достатньо адекватно описаний у документації для 

розробників, вважаємо, що користувацькі мануали поступаються 

в інформативності. Вітчизняні дослідники Я. Ларіна [3], 

А. Рябчік [3], Л. Коваль [2] та С. Романчук [22], Т. Григорчук [00] 

вивчають купівельну поведінку відвідувачів вебсайту, подібними 

дослідженнями займається англомовний дослідник - 

М. Пенхейл [8]. 

На окремих сайтах [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

9] аналізується backend сторона адаптивності дизайну. Проте у 

жодному із згаданих джерел не здійснюється аналіз корисності 

адаптивних інструментів, що підкреслює актуальність нашого 

студіювання. 

Виклад основного матеріалу: 

У зв’язку із стрімким розвитком веб технологій та тенденції 

до сумісності, доволі актуальним стають порівняння веб додатків 

та мобільних застосунків.  Не зважаючи на тенденцію уніфікації 

як на рівні ПЗ так й на апаратному рівні, відмінність між 

мобільними приладами та ПК лишається нездоланою. На перший 

погляд причина видається безсумнівною – це зумовлено 

особливостями самих приладів, зокрема розрішенням екрану.  

Натомість маркетологи стверджують, що успіх продажів 

напряму залежить від розуміння поведінки відвідувача 

провайдерами послуг або товарів. Відтак можна стверджувати, 
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що актуальним є вивчення власне поведінкових відмінностей між 

користувачами різних приладів з врахуванням наступних причин:  

- сучасні шаблони Joomla здебільшого мають адаптивний 

дизайн; 

- розподіл більшості користувачів на лише два типи 

приладів не відповідає дійсності, в наявності є інші прилади – 

наприклад планшети.  

Заслуговує особливої уваги експеримент дослідників 

Т. Кранца, Ф. Тешнера та К. Вайнхардта [7], сутність їх 

дослідження полягала у тому, що вони провели анкетування 

великої кількості користувачів (понад 2000) на предмет 

користувацького досвіду заданої ІС (інформаційної системи) та 

співставили отримані результати з поведінковими відмінностями 

користувачів.  

Завдяки проведеному експерименту, встановлено, що 

користувачі, які здійснювали вхід на сайти постачальників послуг 

або магазин із  стаціонарних персональних комп’ютерів 

демонстрували більшу купівельну активність у порівнянні із тими 

відвідувачами сайтів, які при цьому користувались мобільними 

пристроями. У продовженні цього експерименту було додатково 

підтверджено, що користувачі мобільних пристроїв демонстру-

вали меншу ефективність у винесенні рішень, в наслідок чого 

провайдер платних послуг недотримував прибуток [7]. 

Відтак подальшого студіювання варта наступна кореляція: 

мобільні пристрої (які мають відомі недолікі невеликий розмір 

екрану та обмежену потужність процесору для обробки даних) та 

сучасні тренди та очікування від веб сайтів. Велика кількість 

нинішніх шаблонів для CMS Joomla підтримують адаптивний 

дизайн, що спонукає розробників вносити відчутні зміни у подачу 

матеріалу, завдяки чому користувачі мобільних пристроїв та ПК в 

сутності дивляться на два різних сайти.  

Відтак можемо констатувати наступне: 

- Адаптивність шаблону (у разі використання) має застосо-

вуватися виключно з дизайнерських міркувань та не призводити 

до компромісу з важливим для ухвалення рішення контентом. На 
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противагу цього наявність інструментів CMS Joomla, які полег-

шують життя розробників сайту, веде до того, що розробники 

просто створюють «урізану» версію, а відтак користувач мобіль-

них приладів не отримує всю ту інформацію, або отримує її в 

іншій спосіб, ніж користувач ПК.  Нижче ми наводимо приклад 

конструктору дизайну веб сторінок, створенного для використан-

ня з CMS Joomla. Застосування цього інструменту здатно підси-

лити поведінкові відмінності, а відтак вважаємо, що використання 

такого інструментарію має брати до уваги поведінкові 

дослідження користувача; 

- Ми вважаємо, що розробникам слід вишукувати можли-

вості збереження  рівноваги між належною кількістю інформації з 

одного боку та уникненням переобтяження контентом з іншого, 

відтак слід шукати можливості мінімізувати відмінності між всіма 

користувачами на основі приладу доступу. 

Наприклад, більшість сучасних шаблонів Joomla сумісна з 

використанням додатку – SP Page Builder [10], в якому всі прила-

ди користувацького доступу розподіляються на один з трьох: 

мобільний телефон, планшет та настільний комп’ютер. (див. рис. 

1). Відтак визначальним фактором відображення або приховуван-

ня певної інформації або навіть функціоналу є прилад доступу. 

Мануал розробника цього інструментарію наголошує: «Завдяки 

цьому безкоштовному інструменту всі етапи створення сайту роб-

лять його на 100% адаптивним та абсолютно готовим для викори-

стання на мобільному приладі. Відтак відтепер запуск сучасного 

веб сайту на Joomla не потребує створення додаткового коду або 

внесення змін у файли конфігурації» [710] (перекладено нами).  

Не зважаючи на простоту у використанні, можемо стверджу-

вати, що ця особливість конструктору SP Page Builder  не дуже 

оптимальною з огляду на фільтрації власне контенту, оскільки 

такий підхід включення або виключення тексту, функціоналу та 

іншого матеріалу не приймає до уваги самого споживача та його 

поведінку, такий підхід не є обґрунтованим та виходить виключ-

но з дизайнерських міркувань. Слід зазначити, що ми довели 
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менший обсяг купівельної активності відвідувачів веб сайтів, які 

для доступу користувались мобільними приладами, а не ПК.  

 
Рис. 1. «SP Page Builder: Приклад вибору адаптивності шаблону під 

задані категорії пристроїв» 

 

Висновки та перспективи подальшого дослідження: 

Відтак ми вважаємо, що незважаючи на дизайнерську 

привабливість слід дуже обережно використовувати адаптивний 

дизайн з комерційної точки зору, оскільки це штучним чином 

урізає купівельну готовність споживача. 
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громадян нашої держави їх основоположними правами, адже 

люди з інвалідністю є такими ж громадянами як і здорові 

індивіди. На даному етапі розвитку, існує певна дискримінація, 

щодо таких осіб, проте все більше і більше у державній політиці 

існує прагнення наблизити їх життя до звичайного. 

Видатний англійський філософ Дж. Локк стверджував, що 

основним завданням кожної держави є створення таких умов 

життя в країні, де кожна людина могла б вільно користуватися 

своїми природними правами за умови, що це не буде суперечити 

таким же правам і свободам іншої людини. Якщо ж державна 

влада не виконує це основоположне завдання, тобто не захищає 

прав і свобод людини, вона не має права здійснювати владу від 

імені народу [1 , с. 446]. Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні й культурні права закріплює право кожного на працю, 

свободу вибору місця роботи, що забезпечує достатню 

винагороду, на справедливі й нормальні умови праці й на захист 

своїх економічних і соціальних інтересів. Відповідно, держава 

приймає на себе певні зобов’язання щодо зазначених прав, 

забезпечує  політику повної зайнятості та ін. [2 , с. 467]. 

В більшості випадків стан здоров’я особи враховується для 

встановлення придатності особи для роботи за конкретно 

визначеною професією,спеціальністю чи посадою,тобто для 

визначення працезатності. Працездатність – соціально-правова 

категорія, яка відбиває здатність людини до праці, що визначаєть-

ся рівнем її фізичного й духовного розвитку, станом її здоров’я, 

професійними знаннями, уміннями й досвідом [3, с. 393]. 

Ступінь обмеження працездатності, причину й час її 

настання, ступінь зниження життєдіяльності людини і група 

інвалідності визначається медико-соціальною експертною 

комісією, яка сприяє запровадженню ефективних заходів з 

профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування 

їх до суспільного життя. Діяльність МСЕК регулюється Положен-

ням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р., №1317 [4]. 
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За результатами експертного обстеження МСЕК 

встановлюється I, II чи III група інвалідності. Одночасно із цим 

встановлюється і ступінь (III, II чи I) обмеження здатності до 

трудової діяльності. 

За загальним правилом підставою виникнення трудових 

правовідносин є одиночний юридичний факт у формі трудового 

договору. Легальне визначення категорії «трудовий договір» 

міститься у ст. 21 КЗпП України, де останній трактується як угода 

між працівником і власником підприємства, установи, організації 

або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором й угодою сторін [5].  

З інвалідом трудовий договір може бути укладено як на 

визначений, так і на невизначений строк, або на час виконання 

певної роботи. Він укладається, як правило, в письмовій формі й 

закріплюється наказом чи розпорядженням власника або 

уповноваженого ним органу про зарахування працівника на 

роботу. Заборонено укладати такий правовий акт з громадянином, 

якому за медичним висновком запропонована робота проти пока-

зана за станом здоров’я. У випадках, передбачених законодавств-

вом, працівник повинен також подати документи про стан 

здоров’я. Зміст понять «робоче місце інваліда» і «спеціальне 

робоче місце інваліда» трактуються в Законі «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» [6]. 

 Основними проблемами низької конкурентоздатності на 

ринку праці осіб з обмеженою працездатністю в Україні є те що 

не завжди є належні умови для їх пересування, транспортування 

на роботу та неналежне створення деяких об’єктів 

інфраструктури. Цю проблему регулює стаття 172 Кодексу 

законів про працю України. В ній прописано що роботодавець 
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повинен створити для осіб з інвалідністю пільгові умови праці, на 

нього покладається обов’язок організувати навчання, 

перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю 

відповідно до медичних рекомендацій. Проте інколи 

роботодавцям легше відмовити людям з певними фізичними 

вадами у працевлаштуванні ніж створювати відповідні умови для 

їх повноцінної праці. Однак роботодавці не мають на це права, 

винятком може стати виключно висновок медико-соціальної 

експертизи. Також важливим є те що інваліди можуть 

відмовлятися від надурочних робіт та робіт у нічний час, що 

передбачається у ст.55,63,172КЗпП. 

Також права людей із вадами здоров’я на працю й 

оплачувану роботу можуть здійснюватися шляхом їх звернення 

до підприємств, установ, організацій чи безпосередньо до 

державної служби зайнятості. Інваліди можуть бути 

працевлаштовані також на спеціальних підприємствах де для 

них створені особливі умови праці за яких працівники можуть 

відчувати себе безпечно та де дотримуються усіх гарантій 

соціального забезпечення таких осіб. 

Ямкова І.М вважає що проблеми працевлаштування 

інвалідів відсутні. Держава дбає про інвалідів шляхом 

прийняття нормативно-правових актів, але вони виконуються 

належним чином. Але практика доводить інше, бо на 

сьогоднішній день громадяни з обмеженими можливостями 

можливо зустріти просто на вулиці, в переході і так далі. 

Виникає питання: чому ж наша правова гуманна держава не 

піклується про таких людей і де ж вказані пенсійні виплати, 

інша соціальна допомога? [7] 

Отже, проаналізувавши усе вище вказане можна зробити 

висновок що в українському законодавстві є певні гарантії 

захисту трудових прав інвалідів, які прописані зокрема в КЗпП, в 

Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

Закону України «Про відпустки». Проте воно є недосконалим і 

практично не покладає відповідальності на працедавців за 

порушення певних прав інвалідів. Для того що норми законів 
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могли гарантувати інвалідам адаптування у суспільстві вони 

повинні визначати основні завдання системи реабілітаційних 

заходів, регламентувати забезпечення реабілітації інвалідів в 

сфері фінансування, науково-технічного, кадрового забезпечення, 

забезпечувати соціальну політику в питаннях людей з особливих 

соціальних груп та залучати громадські організації інвалідів до 

державної політики у цій сфері. Також держава повинна більше 

розвивати свою інфраструктуру для забезпечення нормального 

пересування людей з обмеженими можливостями. 
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СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 
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к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу і логістики  

Інституту економіки і менеджменту 

Шкелебей А.В. 

студент Інституту економіки і менеджменту 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

В ході організації рекламної кампанії підприємство 

зіштовхується із проблемою співвідношення сили впливу 

реклами на цільову аудиторію та її «масштабів». 

Одним із найсильніших емоційних мотивів поведінки 

споживача, який дуже часто використовується маркетологами і 

рекламістами, виступає страх. Тобто, страх: втрати прибутку 

або якоїсь іншої вигоди; недосконалості; бути гіршим за 

інших; нещасних випадків, хвороби або смерті; відставання від 

конкурентів або суперників; марної втрати часу; самотності; 

новизни тощо. Наприклад, спочатку особа, що переглядає 

рекламу, дізнається про певну загрозу (наприклад, про карієс). 

Після цього в цій же рекламі пропонується засіб, що захистить 

від даної загрози (зубна паста). Ця емоція запускає у психіці 

людини одночасно два процеси: контроль небезпеки та 

контроль страху. З одного боку, людина, дізнавшись про певну 

загрозу, намагається конкретизувати її рівень та знайти засоби 

захисту від неї. З іншого боку, людина відчуває потребу 

знизити психологічне напруження, позбавитись від негативних 

емоцій, і також здійснює певні кроки в цьому напрямку [1-6].  

Модель реакції споживача залежить від рівня самооцінки 

такої особи. Люди з високим рівнем самооцінки реагують 

швидко, а з низьким – повільно, оскільки вагаються або ж 

хочуть абстрагуватися від загрози. Крім того, якщо у 
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відповідному рекламному повідомленні містяться конкретні 

оптимістичні інструкції, як подолати загрозу, люди із низьким 

рівнем самооцінки часто виявляють схильність до захисту від 

неї власними силами. 

Таким чином, використання мотиву страху в рекламі, як і 

будь-яких інших мотивів, вимагає від маркетолога та рекламіста 

достатньо високого рівня професійного досвіду і мистецтва. 

Треба добре розуміти і той рівень страху, який має викликати 

конкретне повідомлення у споживача, і особливості поведінки 

цільової аудиторії, зокрема, переважний рівень її самооцінки. 

Спалах епідемії коронавірусу в Україні став дуже сильним 

емоційним мотивом поведінки споживачів. Нагаєвщук А. 

пропонує фірмам спочатку звернутись до споживачів із 

словами співчуття з приводу складної ситуації, що склалася у 

світі, а потім повідомити, що компанія збирається робити під 

час карантину [7]. Дуже раціональним автор вважає надання 

населенню безоплатних послуг або спецпропозицій, що 

дозволять на майбутнє прив’язати до фірми нових клієнтів. 

В цілому ж, слід зазначити, що страх є дуже сильним 

чинником впливу на поведінку споживача. Однак його 

використання в маркетингу пов’язане із рядом проблем як 

психологічного (розуміння характеру впливу страху на різних 

за складом психіки споживачів), так і етичного характеру На 

нашу думку, використання страху перед пандемією в будь-якій 

рекламі, окрім соціальної – спрямованої на стримування 

поширення хвороби, є некоректним. 
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Волинський національний університет  

імені Лесі Українки  

м. Луцьк, Україна 

Більська Воля – село на лівому березі річки Стир у  

Вараському районі, Рівненської області, в якому проживає 

близько трьох тисяч осіб. У назві «Більська Воля» найбільш 
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зрозумілою є частина «Воля», яку в XVI-XVIII ст. присвоювали 

багатьом населеним пунктам в Україні. Компонент назви 

«Більська» найімовірніше походить від слова «bel» різних значень 

– «білі піски», «білі берези». Село дійсно розташоване саме на 

білих пісках, а ще недалеко від Білого озера, яке на сьогоднішній 

час вважають перлиною Полісся.   Отже, назва «Більська Воля» 

символізує специфіку місця та умови заселення [1]. 

 

 
Рис.1. Біле озеро у Володимирецькому районі 1971 року 

 

Село має давню історію, адже перша письмова згадка про 

село Більська Воля датована 1629 роком. Про походження села та 

виникнення назви існує ряд легенд. Одна з них стверджує, що 

колись давно в цій місцевості мав свій маєток пан Бєльський, 

який поважав працю людей та роздав всі свої землі людям. Тому, 

на його честь село отримало таку назву. Історична ж довідка 

свідчить, що ще в 16 ст. це вже було велике поселення, бо згідно з 

документом датованим 1578 роком, село мало 779 дворів і 1329 

мешканців. 

Війни та революції проходили зовсім недалеко від села  

Більська Воля, проте у часи Першої Світової війни село було 

прифронтовим. У Більській Волі була розташована 1-ша 
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Кубанська армія, якою командував генерал Пілсудський, а 

фронтом командував генерал Брусилов. Втрати армії були 

великі, ховали загиблих на цвинтарі біля церкви, а на тери-

торії сьогоднішнього кладовища, знаходиться дві великі 

братські могили. Після подій Першої світової війни в селі 

залишилися місця, назви яких пов'язані з цими подіями, 

зокрема «Вошива гора» на околиці села, де в давнину лежали 

мертві солдати [1]. 

Землю на території села Більська Воля за часів польської 

окупації придбав пан Мікуліч і володів нею до 1939 року.  

Колишній панський маєток знаходився там, де зараз розташована 

амбулаторія сімейної медицини. Поряд з будинком пана була 

збудована капличка, яка після 1942 року стала церквою для 

православних вірян, оскільки їх храм був спалений німцями [1]. 

У роки німецько-радянської війни на фронтах та у 

партизанській боротьбі брало участь 389 чоловік, з них 167 

загинуло. На вшанування їх пам’яті в селі Більська Воля 

споруджено обеліск [2]. 

 Після війни розпочалася відбудова села. У 1949 році в 

Більській Волі був створений колгосп, який припинив своє 

існування в часи незалежності. У 1948 році в селі Більська Воля 

розпочала своє функціонування бібліотека, яка з 2002 року 

входить до складу Бiльськовiльського культурно-дозвiллєвого 

комплексу [1]. 

З кожним роком село Більська Воля розвивається, 

облаштовується, багатшає. На території села функціонують 

багато об’єктів культури та соціальної сфери. Тут функціонує 

Більськовільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвіт-

ня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"), яку 

побудували в 1996 році. Майже всі вчителі, які працюють в даний 

час, випускники цієї школи. У Більській Волі також розташована 

українська православна церква Святої Параскеви [1].  

Працює амбулаторія сімейної медицини, аптека, 2 

лісництва, бібліотека, будинок культури, є ряд приватних 

магазинів і кафе. 
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*Світлина зроблена автором 

Рис.2.  Церква Святої Параскеви у селі Більська Воля, 2020 рік 
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Одним із провідних чинників розвитку економіки будь-якої 

країни чи регіону є здійснення її суб'єктами господарювання 

ефективної зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоеконо-

мічний потенціал регіону являє собою сукупність природних, 

виробничих, науково-технічних, матеріально-технічних, інформа-

ційних та трудових ресурсів, які використовуються для розвитку 

міжнародних зовнішньоекономічних зв'язків з близьким і 

далеким зарубіжжям [1]. 

Львівська область є одним з найперспективніших для зовні-

шньоекономічної діяльності регіонів України. Область має 

потужний потенціал для здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності. Зокрема це вигідне прикордонне економіко-географічне 

розташування, значна кількість населення з високим освітнім 

рівнем та кваліфікацією, наявність розвинутої інфраструктури [2].   

Експорт та імпорт товарів і послуг у Львівській області 

протягом 2017-2020 рр. поступово збільшується, проте показники 

імпорту перевищують експортні показники. Обсяг експорту 

товарів у січні-жовтні 2020 року становив  (1882326,7 тис. дол. 

США) – у % до січня-жовтня 2019 року 102,8%; імпорту 

(2792077,1 тис. дол. США) – у % до січня-жовтня 2019 року 

110,7%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за досліджуваний 

період від’ємне (- 909750,4    тис. дол. США) [2]. 

 У товарній структурі експорту за січень-жовтень 2020 року 

переважають такі групи: електричні машини, обладнання та їх 

частини - 327807,2 тис. дол. США (17,4%), меблі та постільні речі - 
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248566,6 тис. дол. США (13,2%), зернові культури - 240957,9 тис. 

дол. США (12,8%), мінеральні палива, нафта і продукти її пере-

гонки - 152032,8 тис. дол. США (8,1%), жири та олії тваринного 

або рослинного походження - 149441,3 тис. дол. США (7,9%), 

деревина і вироби з деревини - 133479,5 тис. дол. США (7,1%). 

Основу імпортної структури товарів у Львівській області 

складали:  мінеральні палива - 311448,7 тис. дол. США (11,2%), 

електричні машини, обладнання та їх частини - 246858,0 тис. дол. 

США (8,8%), котли, машини, обладнання і механічні пристрої - 

221133,3 тис. дол. США (7,9%), пластмаси, полімерні матеріали - 

154637,0 тис. дол. США (5,5%) [2]. 

У географічній структурі експорту товарів, основними 

торгівельними партнерами Львівської області у січні-жовтні 

2020 року є: Польща - 531190,8 тис. дол. США (28,2%), 

Німеччина - 195101,5 тис. дол США (10,4%), Угорщина - 

126616,0 тис. дол. США (7,6%), Чехія - 126906,8 тис. дол. США 

(7,6%), Данія - 103507,8 тис. дол. США (5,5%). 

У січні-жовтні 2020 року Львівська область найбільше 

імпортувала товарів з Польщі - 631581,0 - тис. дол. США 

(22,6%), Німеччини - 353474,4 тис. дол. США (12,7%), Китаю – 

307089,0 тис. дол. США (11,0%), Білорусі - 307089,0 тис. дол. 

США (7,4%), Туреччини – 162560,1 тис. дол США(5,8%) [2]. 

Основними торгівельними партнерами Львівської області є 

європейські країни. Зовнішня торгівля з країнами Європейсько-

го Союзу має вагоме значення для економіки регіону, тому  

понад 70% обсягу експорту та 60% імпорту області припадає 

саме на країни ЄС. Основним торгівельним партнером Львівщи-

ни є Польща. В країни ЄС Львівська область у січні-жовтні 2020 

року експортувала товарів на 1458688,2 тис. дол. США. Найбіль-

ша питома вага у експортних показниках до країн ЄС належить 

таким групам товарів: електричні машини та обладнання 

(21,6%), меблі (16,5%), мінеральні палива (10,3%). Основу 

товарної структури загального імпорту Львівської області 

(1648765,1 тис. дол. США) з європейських країн складали: 

електричні машини  і обладнання (10,8%), котли, машини, 
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механічні пристрої (9,2%), пластмаси та полімери (7,4%) [2]. 

У регіональній структурі експорту товарів України  

(39633538,32  тис. дол. США) у січні-жовтні 2020 року, питома 

вага Львівської області складає 4,7 %.  За обсягом експорту 

товарів Львівщину випередили м. Київ, Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька області. Питома вага Львівської області у 

загальнодержавному (42986971,4 тис. дол. США) імпорті 

товарів склала 6,5%. 

У структурі експорту за видами послуг у 2019 році в області 

переважали послуги у сфері телекомунікації, комп`ютерні та 

інформаційні послуги (253646,6 тис. дол. США), а також послуги 

з переробки матеріальних ресурсів (226443,0 тис. дол. США). В 

структурі імпорту послуг Львівською областю у 2019 році 

найбільшу частку займали транспортні послуги (24,6%), 

туристичні послуги (19,9%) та ділові послуги (18,3%) [2]. 

Найбільші експортні операції послуг Львівської області у 

2019 році здійснювалися з Данією, Іспанією, Мальтою, Нідерлан-

дами, Німеччиною, Польщею, Чехією, США. Імпорт послуг у 

2019 році Львівська області найбільше здійснювала з Німеччи-

ною, Польщею, Угорщиною та Кіпром. Країни Європейського 

Союзу є найбільшими учасниками ринку зовнішніх послуг 

Львівської області: як в експорті, так і в імпорті. 

У структурі регіонів України за обсягом експорту послуг у 

січні-жовтні 2020 року питома вага Львівської області 

становила 5,2 %. Її частка у загальнодержавному імпорті 

послуг склала 1,5 % [2]. 

Отже, Львівська область завдяки вигідному економіко-

географічному положенні здійснює зовнішньо-економічні 

зв’язки з країнами світу, найбільше з країнами ЄС. 

Література: 
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розвиток зовнішньоекономічного потенціалу регіону// Збірник 

наукових праць Вінницького національного аграрного 

університету. Серія Економічні науки. – 2013. - Випуск 2 (77). – 

С.11-24. 
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студентка факультету філології та журналістики, 

Волинський національний університет  

імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна  

Спортивна терміносистема є однією з найбільш активних у 

своєму формуванні, розвитку й поширенні у професійних та 

позапрофесійних сферах комунікації. Українська спортивна 

термінологія, як і інші термінологічні системи, активно попов-

нюється двома шляхами – із внутрішніх ресурсів української 

мови та запозиченнями з інших мов.  

Основою національної спортивної термінології є українські 

терміни, утворені з власних або слов’янських слів відповідно до 

правил українського словотвору. До національних зараховуємо 

також базові терміни, які потрапили до вжитку досить давно і 

дотепер активно використовуються в спортивній термінології. До 

них можна віднести такі слова: ігри, гравець, м’яч, захист, 

півзахисник, спорт, біг, змагання, команда, поле, суддя, воротар, 

кошик, гнучкість, заслін, кидок, підстрахування, пробіжка, 

стрибок, шахи, удар, перелом у грі, нічия, спортивна злість тощо. 

Наведемо деякі приклади з часопису «Олімпійська арена» (далі – 

ОА): Я морально дуже налаштовувалася на Олімпійські ігри (ОА 

2020:9); Як завжди, для розігріву – біг (ОА 2020:9); На поле від 
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кожної команди виходять по чотири польових гравці й воротар 

(ОА 2020:6).  

Із внутрішніх ресурсів мови спортивна терміносистема 

поповнюється переважно традиційним шляхом. Зокрема, частина 

термінів утворена морфологічним способом – за допомогою 

афіксів: змагання, тренування, пробіг, забіг, воротар. Унаслідок 

вторинної номінації – наданням загальновідомим словам нових 

значень стали термінами назви кошик, поле, заслін, удар, обруч, 

щит, вилка, груша та інші. 

До давно запозичених належать слова-терміни команда, 

спорт, темп, техніка, матч, шахи та інші. Змістове наповнення 

слів інколи змінювалося, модернізувалося. До прикладу, слово 

спорт дослівно перекладається з французької як ʽрозвага, вільне 

проведення часуʼ або ʽграʼ, термінологічне значення цього слова 

має чіткі межі: спорт (англ. sport – розважатися) – це фізичні 

вправи (гімнастика, атлетика, спортивні ігри, туризм і т. ін.), які 

мають на меті розвиток і зміцнення організму [4, с. 579]. 

Не зовсім збігаються значення слова і терміна ігри. СУМ 

подає загальновживане значення: ігри –  дія за значенням грати 

[5, ІІ, с. 150]. Дещо інша дефініція цього терміна, яке входить 

до термінологічного словосполучення Олімпійські ігри  – 

міжнародні спортивні змагання в індивідуальних та командних 

видах спорту, які проводяться кожні чотири роки та 

Міжнародним олімпійським комітетом як олімпійські [3, с. 61].  

Ще одним способом поповнення терміносистем є утворення 

термінологічних сполучень: вільний удар, штовхання ядра, 

метання молота, змагальні вправи, міжнародні змагання, 

коротка програма, фінальний виступ, збірна України, чемпіонат 

України довільна програма та інших, наприклад: Переможниця 

міжнародних змагань і чемпіонатів України за підсумками 

короткої програми посіла друге місце (ОА 2019: 2). 

Запозичення виникає як природний наслідок суспільних 

зв’язків між народами, коли разом із реаліями і поняттями прихо-

дять слова, що їх позначають. На лінгвальному рівні запозичення 

один із результатів контактування мов та інтерференції. В.М. 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9879&action=show
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=17151&action=show
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Григоренко вказує на те, що запозичення є складним процесом 

перебудови іншомовних слів на всіх мовних рівнях, що призво-

дить до перебудови системи мови-вбирача [1, с. 63].  

До давніх запозичень належать спортивні терміни, що 

походять із класичних мов – грецької та латинської. У часописі 

«Олімпійська арена» функціонують такі грецькі запозичення: 

олімпіада акробат, атлет, біатлон, гімнастика, дискобол, 

марафон, пентатлон, плінт, тактика, фініш, іподром, та інші, 

наприклад: Про імена можливих учасників Олімпіади дізнаємося 

наприкінці сезону – після чемпіонатів України та світу (ОА 

2017:1); Без сумніву, сучасне п’ятиборство, або пентатлон – 

один з найскладніших видів спорту  (ОА 2018:7).  

До запозичень із латинської мови належать арена, арбітр, 

буліт, квантор, симуляція, секундант, юніор та ін., наприклад: 

у довоєнні роки на республіканській і всесоюзній аренах 

спартаківці завжди були серед призерів і рекордсменів (ОА 

2020:4); Зустріч команд «Red» і «Green» на груповому етапі 

завершилася внічию, у серії булітів успішнішими виявилися 

“зелені” (ОА 2020:2); Олексій Пригоров у 17 років став 

чемпіоном Європи серед юніорів у стрибках з 3-метрового 

трампліна (ОА 2020:8).  

Сьогодні українська спортивна термінологія активно 

поповнюється за рахунок запозичень з інших мов, оскільки 

міжмовні контакти у спорті відбуваються досить інтенсивно. 

Найбільшу за обсягом групу лексем становлять англійські 

запозичення, значна кількість яких потрапила до української мови 

давно, пройшовши етап інновації. У досліджуваних текстах 

«Олімпійської арени» зафіксовано такі терміни англійського 

походження: волейбол, бейсбол, еспандер, кліф-дайвінг, боулінг, 

рефері, бадмінтон, крос, нокдауни, раунд, бадмінтон,рекорд,  

гольф, джеб, допінг-контроль, голкіпер, бокс, баскетбол, тай-

брейк, бум тощо. Наприклад: …на Олімпіаді в Токіо до програми 

змагань додадуть п’ять видів спорту: серфінг, скейтбординг, 

спортивне скелелазіння, карате, бейсбол і софтбол (ОА 2019:1); 

А адреналін ми тепер знаходимо в інших заняттях, наприклад, 
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кліф-дайвінгу – стрибках у воду зі скель (ОА 2018:4); А 

зараз родео - офіційний вид спорту, дуже популярний у Північній 

Америці (ОА 2020:5). Зазначимо, що серед англійських 

запозичень значна частина термінів – це назви командних чи 

парних ігор: волейбол, бейсбол, гольф, родео, баскетбол, 

боулінг, бадмінтон, та назви осіб, що беруть участь в таких іграх: 

голкіпер, рефері. Виділяємо також групу термінів, пов’язаних з 

боксом та силовими вправами: бокс, раунд, джеб нокдаун. 

Французького походження терміни алонж, алюр, арбітраж, 

батут, блокаж, більярд, гантель, гетр, конкур, кульбіт, медаль, 

трико, реванш, туше та ін., наприклад: На білоруському килимі 

Ткач спершу чисто поклала на туше іспанку (ОА 2018:10); 

Практичний ігровий досвід суддям необхідний, інакше маємо 

низьку якість арбітражу (ОА 2018:9); Одна з найвідоміших 

сьогодні більярдних ігор – снукер – до середини ХХ ст. майже 

цілком втратила популярність (ОА 2020:5). 

Запозичені з німецької мови такі терміни, як: бліцтурнір, 

кеглі, кегельбан, рапіра, турнір, шайба, штанга, фехтувальник, 

штангіст та ін. наприклад: Після удару легенди НХЛ Боббі 

Халла шайба летіла зі швидкістю 190 км/год (ОА 2017:1); 

 Якою б важкою штанга не була – відштовхуйся від помосту 

(ОА 2017:6). 

Під час лінгвістичного аналізу текстів виявлено значно 

менше запозичень термінів з інших європейських мов, зокрема 

з італійської такі: гамбіт, гарда, літеро, регата, фінал, шпага 

та ін., португальської: самбо, капоейра, футзал, наприклад: 

Україна була представлена в шести видах: футболі, футзалі, 

баскетболі, дзюдо, академічному веслуванні й бадмінтоні (ОА 

2018:7). Поодинокі спортивні терміни походять з іспанської 

(еспандилья) та норвезької (слалом) мов.  

Серед запозичень з азійських мов переважають терміни 

японського, китайського та корейського походження. Це 

назвами східних єдиноборств та систем самозахисту, 

оригінальних видів оздоровчої гімнастики та пов’язаних з 

ними понять. З японської мови відомі терміни: будо, дзюдо, 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=3203&action=show
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=16899&action=show
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дзюдоїст, нагинатадзюцу, карате, кюдо, сумо, татамі, 

сьотокан джіу-джитсу та ін., з китайської – кунгфу го, ушу та 

інші, з корейської – кьоксульдо, хапкі до, тхеквондо, тансудо. 

Наприклад: Геннадій Білодід керує жіночою збірною України 

з дзюдо (ОА 2020:6);  свою майстерність демонстрували 

представники різних видів єдиноборств: карате, тхеквондо, 

сумо, ушу, самбо, кікбоксингу (ОА 2020:9).  

Отже, широкі міжкультурні і міжнаціональні зв’язки, 

участь України в олімпійському русі спричиняють постійне 

поповнення термінологічного фонду фахової мови спорту 

поряд із національними назвами запозиченою лексикою. Це 

засвідчено термінологією дописів у журналі про олімпійський 

рух і спорт – «Олімпійська арена». Розвиток спорту вносить 

відповідні зміни у словниковий запас. В останні десятиріччя 

зʼявилися нові види спорту, а разом із ними в мову проникають 

модерні терміни.  
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 м. Київ, Україна 

Розвиток вітчизняної курортології протягом усього свого 

процесу супроводжувався й нині супроводжується рядом 

певних проблем. І, якщо раніше на ці проблеми не надто 

звертали увагу, то нині, в умовах світової пандемії через 

COVID-19, коли кордони більшості країн світу закрилися для 

українців, а внутрішні туристичні потоки стрімко зросли, це 

питання стало надзвичайно актуальним і болючим. 

Основними проблемами вітчизняної санаторно-курортної 

галузі є недостатній рівень розвитку санаторно-курортної 

інфраструктури, її невідповідність світовим стандартам; майже 

повна відсутність інвестування в рекреаційну інфраструктуру 

та санаторно-курортний комплекс; доволі низький рівень 

обслуговування, зумовлений низьким загальним рівнем 

кваліфікації працівників санаторно-курортної галузі України; 

відсутність практики використання інноваційних технологій 

обслуговування туристів; недостатня державна підтримка 

санаторно-курортного комплексу України; нерівномірність у 

розвитку різних курортів України; недостатнє інформаційно-

рекламне забезпечення санаторно-курортної галузі тощо. 

Поділля – один із осередків санаторно-курортної справи Ук-

раїни, який просто рясніє кількістю санаторіїв та профілакторіїв. 

Серед найбільш популярних та найбільших санаторіїв 

даного регіону варто відзначити наступні: «Південний Буг», 
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«Поділля», Центральний військовий клінічний санаторій 

«Хмільник», «Радон», «Хмільник», «Березовий гай», «Перлина 

Поділля», «Збруч», «Товтри» тощо. 

Більшість із них мають спільний спектр лікувально-

профілактичних процедур: грязелікування, лікування радоновими 

водами, лікування йодобромними ваннами, лікування світлом, 

масажний душ, лікування хребта, суглобів та судин, лікування 

периферичної нервової системи, загальне оздоровлення тощо. 

Серед основних проблем розвитку санаторно-курортної 

справи в цьому регіоні є дуже застаріла матеріально-технічна 

база санаторіїв та профілакторіїв, а також невідповідність 

місцевої інфраструктури світовим стандартам. 

Наприклад, читаючи відгуки про лікувальний санаторій 

«Поділля» в м. Хмільник нерідко можна зустріти відгуки про те, 

що відпочиваючі досить часто зіштовхуються з поганими 

умовами проживання. Найбільш популярними є скарги на брудну 

постільну білизну в номерах при заселенні, на тарганів та 

плісняву, на погану якість харчування в санаторно-курортному 

закладі, на перебої з електроенергією, що впливає на пропуск 

процедур [2]. Також люди скаржаться на те, що гарячу воду в 

санаторії дають лише по графіку, що спричиняє певний 

дискомфорт для багатьох. Надзвичайно багато негативних 

відгуків про холод в номерах, особливо в зимовий період, про 

дуже погане опалення. Номери для проживання ще радянського 

зразку зі старими меблями, Wi-Fi у них платний та працює дуже 

жахливо [2]. У більшості відгуків простежується одна й та сама 

динаміка: ціна за санаторно-курортні послуги не відповідає якості 

надання цих послуг (частина із відгуку клієнта: «…оплатили 

напівлюкс, а отримати недонапівстандарт…»). В одному з 

відгуків з сайту йдеться про дуже погане й старе обладнання для 

проведення лікувально-профілактичних процедур, особливо для 

водо- й грязелікування [2]. І така ситуація спостерігається з 

більшістю санаторіїв Подільського регіону. Саме керівництво 

лікувального санаторію «Поділля» намагається покращити умови 

проживання, уже повністю відремонтовано один корпус, проте 
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роботи йдуть дуже повільно, що зумовлено дуже мізерним 

державним та місцевим фінансуванням на такі санаторії 

місцевого значення. 

Варто зазначити, що всі вище нами описані проблеми 

вітчизняної курортології притаманні не лише сфері не лише 

Подільського курортно-рекреаційному регіону України, а й 

переважній більшості, якщо не всім, й інших санаторно-

курортних регіонів нашої держави. Звичайно, це прикра ситуація, 

і нам є що змінювати. А ситуація зі світовою пандемією та 

стрімким ростом попиту на внутрішній туризм через неї 

допомогли знову актуалізувати ці проблеми. Зараз за нами 

залишається важливий етап роботи над цими проблемами: не 

закрити знову очі на них, коли інші країни поступово починають 

відчиняти для українських туристів свої кордони, почати 

працювати над виправленням цих проблем. Звичайно, успіхи 

вітчизняного сервісу на курортах, безсумнівно, є, але їх, на жаль, 

поки дуже сильно затьмарює загальна ситуація з недоліками 

розвитку санаторно-курортної галузі України. 
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 Національна академія сухопутних військ імені  

гетьмана Петра Сагайдачного 

м. Львів, Україна 

Існуючий на сьогодні технічний стан озброєння та військової 

техніки (ОВТ) Збройних Сил України потребує: повномасш-

табного залучення ремонтних підприємств, модернізації та 

підприємств промисловості у сервісному обслуговуванні та 

ремонті ОВТ технічний стан якого досяг критичного рівня; 

освоєння ремонту окремих зразків ОВТ іноземного виробництва, 

технологічна база та документація на ремонт яких відсутня; 

налагодження міждержавних відносин на поставку технологій та 

запасних частин для відновлення ОВТ іноземного виробництва. 

Тож на сьогоднішній день є досить актуальним пошук нових ідей 

та модернізації ОВТ у Збройних силах України. 

Удосконалення застарілої техніки повинно відповідати 

таким умовам як: 

• Простота у використанні; 

• Надійність в експлуатації; 

• Відповідність до умов ведення бою; 

• Не висока ціна у виробництві. 

На озброєнні в Україні стоїть ракетний комплекс 9К58 

«Смерч» до якого входять  бойова машина 9А52  та транспорт-

но заряджаюча машина 9Т234. 

Який на сьогоднішній день є застарілою бойовою 

одиницею та потребує модернізації та вдосконалення процесу 

підготовки спільної роботи транспортно заряджаючої машини 

9Т234 та бойової машини 9А52 до заряджання. 
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Вимоги до технічної позиції та розміщення на ній БМ 

9А52 і ТЗМ 9Т234 

Площадка для заряджання і розряджання БМ (технічна пози-

ція) повинна бути рівною, з ухилом не більше 3° і, по можливості, 

сухою. Площадка повинна мати розміри, достатні для установки 

обох машин. У випадку неможливості вибрати таку площадку, 

вона повинна бути підготовлена інженерними засобами. 

Перед заряджанням БМ вивішуються на домкратах. ТЗМ 

під’їжджає до БМ  з відкинутим заднім бортом і встановлюється 

так, щоб кут щодо подовжньої осі БМ і подовжньої осі ТЗМ не  

був більше ніж 20°. Неспіввісність подовжньої осі БМ і 

подовжньої осі ТЗМ не повинна бути більше 200 мм праворуч і не 

більш 100 мм ліворуч по ходу ТЗМ.  

При під’їзді ТЗМ для заряджання  до БМ стежити за тим, 

щоб задній зріз труб БМ знаходився  в межах зони, зазначеної 

на табличках, які знаходяться на задньому борту ТЗМ. 

 Даний процес можна вдосконалити за допомогою 

встановлення на транспортно заряджаючій машині 9Т234 

акустичної паркувальної системи (АПС) парктронік. 

Види парктроніків та їх застосування 

Паркувальний радар, також відомий як, Акустична 

Паркувальна Система (АПС), парктронік, або ультразвуковий 

датчик паркування — допоміжна паркувальна система, що 

встановлюється на деяких автомобілях. Слово радар в назві є, 

строго кажучи, некоректним, тому що пристрій використовує 

не радіо-, а звукові хвилі.[1, с.27] 

Існує два види парктроніків: 

- Комбіновані — це комплект зазвичай з восьми датчиків, 

що встановлюються відразу і ззаду, і попереду транспортного 

засобу; 

- Звичайні (передні або задні) — встановлюються або 

тільки попереду, або тільки ззаду (найбільш поширений варіант). 

Основні елементи паркувальних пристроїв: 

- Датчики — сенсори, які подають імпульс, можуть бути 

ультразвуковими або електромагнітними. 
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- Електронний блок керування — мозок, який відповідає 

за роботу пристрою, управляє всіма системами парктроніка та 

обробляє сигнал, що надходить від датчиків. 

- Індикатори відстані зі шкалою або РК дисплей — 

покликані показати відстань до перешкоди, інформація 

подається у вигляді шкали, цифр або зображення в залежності 

від моделі пристрою. 

Принцип роботи парктронікіа 

Роботу ультразвукових датчиків можна порівняти з тим, як 

працює ехолот. Сенсор подає сигнал, який, зустрічаючись з 

перешкодою, відбивається від її поверхні й повертається назад. 

Після цього блок керування аналізує довжину хвилі й таким 

чином розраховує відстань до об’єкта. Все це займає лічені 

секунди. Датчики цього типу легко виявляють практично будь-

які перешкоди на відстані від 0,2 до 2 м від машини. 

Принцип роботи електромагнітних датчиків заснований на 

коливаннях рівня електромагнітного поля між двома провідни-

ками-антенами, які встановлюються уздовж кузова транспортного 

засобу. На один провідник подається радіочастотний сигнал, 

інший же підключається до спеціального амплітудного детектора. 

Як тільки змінюється розташування об’єктів поблизу антени, це 

впливає на рівень зв’язку між двома провідниками, це змінює на 

амплітуду сигналу. Датчик на приймальної антені це фіксує і 

подає сигнал про наближення до об’єкта. 

Види індикаторів і систем оповіщення, які використовуються 

в сучасних парктроніках. 

В залежності від моделі та комплектації парктроніки 

можуть сповіщати водія декількома способами: 

Пульсуючий звуковий сигнал — це найпростіший спосіб. У 

цьому випадку чим ближче перешкода, тим голосніше та 

інтенсивніше буде сигнал. Як тільки машина наближається до 

об’єкта впритул (близько 30 см), сигнал стає дуже наполегливим і 

безперервним. 

Візуальний індикатор у вигляді шкали — цей варіант 

використовується в більш просунутих моделях. У цьому випадку 
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відстань зображається у вигляді поділів. Чим більше поділів 

загорілося, тим ближче машина до потенційно небезпечного 

перешкоди. Замість шкали в деяких моделях може 

використовуватися особливий цифровий індикатор. Але головна 

особливість всіх подібних парктроніків у тому, що завжди 

присутні обов’язково дві шкали, одна з яких показує відстань до 

перешкоди з правого боку, а інша — з лівої. Це істотно полегшує 

водієві маневрування при паркуванні й допомагає своєчасно 

виявити небезпеку та визначити, з якого боку від транспортного 

засобу вона розташовується. 

РК екран. Їм оснащуються більш дорогі моделі паркувальних 

систем, тому що наявність екрану істотно підвищує вартість 

всього комплекту парктроніка. Але тут можна наочно побачити, з 

якого боку знаходиться перешкода, що набагато зручніше. 

Інтегрована система з камерою заднього виду — 

використовується, як правило, в найдорожчих модифікаціях, на 

екран монітора при цьому виводиться зображення автомобіля, 

показується його траєкторія, швидкість руху й об’єкти, що 

знаходяться в безпосередній близькості. 

Парктронік, який проектує інформацію на лобове скло. У 

цьому випадку відстань до об’єкта на шляху машини 

виводиться безпосередньо на лобове скло машини. Це зручно 

тому що не відволікає водія від дороги, вся необхідна йому для 

здійснення маневру інформація знаходиться прямо у нього 

перед очима. Також, таким же чином може передаватися й 

інформація про поточну швидкість транспортного засобу. 

Кріплення датчиків парктронікіа на бампері автомобіля. 

Датчики паркувального радара встановлюються на 

бампері автомобіля врізним або накладним способами. 

Перед установкою врізного треба заздалегідь просвердлити 

отвори відповідного розміру в бампері. Потім в ці місця 

вставляються датчики й ретельно фіксуються. Це найпоширені-

ший варіант кріплення паркувальних сенсорів. 

При установці накладних ніякої підготовки не потрібно. В 

цьому випадку датчик просто приклеюється на бампер 
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транспортного засобу. Це і є їх основна перевага, однак, подібний 

варіант не найнадійніший так як під час мийки під тиском, 

датчики можуть відпадати, тому що клей їх не втримає. 

Розміщувати датчики слід точно горизонтально щодо землі 

та на відстані не менше 50 см від її поверхні. Якщо не 

дотриматися цього правила, сенсор може видавати помилкові 

спрацьовування, тому що буде реагувати на дорогу, як на 

перешкоду. Якщо бампер встановлений під нахилом або має 

нерівну поверхню, то при встановленні сенсорів рекомендується 

підкладати додаткові проставочні кільця. Пам’ятайте, що від 

якості установки значною мірою буде залежати працездатність і 

ефективність паркувального радара. 

Ніколи не можна повністю покладатися на парктроник, адже 

в разі налипання снігу на датчики, їх обмерзання, при русі по 

нерівній дорозі (наприклад, по дорозі з ямами, що дуже часто 

зустрічається в Україні), буксирування причепа паркувальний 

радар може працювати неправильно і подавати помилкові 

сигнали. Тому при паркуванні автомобіля в поганих погодних 

умовах сигнали парктроника завжди краще перевірити ще раз 

своїми очима, щоб не потрапити в безглузду ситуацію.[2] 

 Дана система допоможе зменшити час під’їзду на 

відповідну дистанцію тож обслуга зможе швидше приступити 

до заряджання БМ 9А52,та успішно виконати бойове завдання. 

Також за рахунок цієї системи механік водій зможе сам 

скеровувати ТЗМ 9Т234 при під’їзді до БМ 9А52 та не буде 

потребувати сторонньої допомоги  по скеровуванню ТЗМ 

9Т234.Цим самим дозволить залучити одного члена обслуги на 

виконання іншого завдання по підготовці та заряджання БМ 

9А52 за рахунок якого буде виграний час.  

Отже дана система є досить актуальною в даній галузі, за 

допомогою неї під’їзд ТЗМ до БМ може виконувати лише 

механік водій без додаткової допомоги цим самим підрозділ 

отримає додаткову робочу силу в якості одного бійця, що 

допоможе виграти час, який є дуже важливим у військовій 

сфері. 
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Сучасні глобалізаційні процеси вимагають нових підходів до 

організації виробництва в аграрній сфері, дають потужний 

поштовх для розвитку українських виробників сільськогоспо-

дарської продукції та можливість вийти на світові ринки 

продовольства. Разом з тим, неможливо залишити поза увагою 

галузеві особливості, державну політику і зовнішні продовольчі 

та фінансові виклики, які визначають специфіку економічного 

розвитку аграрної сфери кожного регіону країни. Особливої 

актуальності за таких умов набуває удосконалення діючих та 

розробка нових методів і механізмів його стимулювання на основі 

наявного ресурсного та людського потенціалів із врахуванням 

специфіки аграрного виробництва й сучасного економічного 

середовища.  

Таким чином, на часі перегляд наукових підходів до 

розробки теоретико-методологічних засад економічного розвитку 

аграрної сфери, які потребують ґрунтовного обґрунтування для 

ефективного використання природних ресурсів, зниження 
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собівартості агропродовольчої продукції, забезпечення її 

відповідності міжнародним нормам і стандартам якості та 

безпеки. Враховуючи нагальність адаптації до зовнішніх викликів 

і внутрішніх загроз, обґрунтування та систематизацію чинників, 

які тією чи іншою мірою впливають на економічний розвиток 

аграрної сфери, необхідно розробити дієві підходи до 

формування стратегії такого розвитку та забезпечення 

продовольчої безпеки кожного регіону України. Лише це дасть 

змогу збільшити конкурентний потенціал вітчизняних аграрних 

виробників і вийти на світові ринки продовольства, зміцнити та 

розширити матеріально-технічну базу, мінімізувати ризики, 

уникнути загроз, забезпечити прибутковість виробничо-

господарської діяльності та залучити інвестиції. 

На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий 

сектор України є однією з найважливіших ланок економічних 

систем більшості країн світу з ринковою економікою. Він розви-

вається  в умовах високої енергетичної забезпеченості, застосу-

вання широкого спектра агротехнічних прийомів, екологізації на 

основі використання сучасних енерго- та природозберігаючих 

технологій, методів і способів меліорації та хімізації. 

Шляхи розвитку агропромислового сектору України перед-

бачають збалансовані та взаємозв’язані структурні перебудови 

усіх його галузей, максимальне впровадження у виробництво 

найважливіших досягнень науково-технічного прогресу, світово-

го досвіду, найбільш прогресивних форм економіки і організації 

виробництва на основі першочергового розв’язання  актуальних 

проблем: перерозподіл землі та майна, включаючи поглиблення 

відносин власності на землю та запровадження механізмів реалі-

зації права на власність; приватизація переробних підприємств; 

реструктуризація підприємств та форм господарювання; розвиток 

кооперації; впровадження ринкових методів господарювання – 

менеджменту та маркетингу; державне регулювання аграрної 

економіки шляхом ефективнішого використання цінових важелів, 

фінансово-кредитної і податкової систем; розвиток ринків сіль-

ськогосподарської продукції, матеріально-технічних ресурсів та 
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послуг; інтенсифікація і диверсифікація зовнішньоекономічної 

діяльності тощо. 

Пріоритетність розвитку агропромислового сектору 

України і його провідних галузей дає можливість забезпечити 

населення продовольчими товарами, промисловість – 

сировиною, а зовнішню торгівлю – експортними товарами. 

Фактично найважливішим напрямом розвитку експортних 

можливостей національної економіки України сьогодні вражаєть-

ся розвиток експортного потенціалу агропромислового комплек-

су. Аграрний сектор економіки України має високий потенціал, 

посилення якого можливе за рахунок удосконалення механізмів 

розподілу і використання ресурсів у галузі та підвищення ефек-

тивності міжгалузевих зв’язків, що дасть змогу здійснити вихід на 

зовнішній ринок. Базовою складовою АПК є сільське господарст-

во, виступає системо-утворюючою складовою національної 

економіки, формує продовольчу та у визначених межах економіч-

ну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток 

технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 

створює соціально-економічні умови сільського розвитку [1].  

Проаналізувати підприємства АПК та їх продукцію з огляду 

на експорт можна за допомогою індикаторів конкурентоспромож-

ності таких, як: індекс темпів росту експорту, індекс частки у 

національному експорті, індекс частки у національному імпорті, 

індекс відносного торговельного балансу, відносний показник 

цінності, індекс чистого експорту, індекс частки у світовому 

експорті, індекс диверсифікації продукції, індекс диверсифікації 

ринків, індекс концентрації продукції, індекс концентрації ринків, 

Індекс відносної зміни частки експорту у світовому ринку, ефект 

конкурентоспроможності, індекс початкової географічної 

спеціалізації, Індекс початкової зосередженості продукції, ефект 

адаптації та індекс відповідності динаміці світового попиту [2]. 

Також, в умовах глобалізації світової економіки держава, 

вирішуючи проблеми продовольчої та економічної безпеки, 

формуючи нормативно-правову базу, розробляючи та реалізову-

ючи стратегії функціонування аграрної сфери у регіонах, 
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регіональні програми розвитку сільських територій, виконує 

певні функції, зокрема системо-формуючу, системо-

відтворювальну та системо-розвиваючу.  

За сприятливих природних та економічних умов аграрна 

сфера не зможе збільшувати обсяги виробництва сільського-

подарської продукції без допомоги держави. Збитковість, слабка 

матеріально-технічна база, недосконалі фінансово-кредитні та 

ринкові відносини негативно впливають на велику частину 

сільськогосподарських підприємств. Тому державна аграрна 

політика має бути спрямована на підтримку таких господарств та 

забезпечення сталого розвитку аграрної сфери національної 

економіки, базуватися на національних пріоритетах і враховувати 

необхідність інтеграції України з Європейським Союзом та світо-

вим економічним простором з урахуванням зарубіжного досвіду.  

Пріоритетне значення потрібно надавати продовольчій 

безпеці, перетворенню аграрної сфери на високоефективний, 

конкурентоспроможний на зовнішньому та внутрішньому ринках 

сектор економіки, комплексний розвиток сільських територій і 

вирішення соціальних проблем села. Основними векторами 

державної аграрної політики мають бути: удосконалення системи 

державного управління; державна підтримка суб’єктів аграрної 

сфери шляхом концентрації державних ресурсів на пріоритетних 

напрямах розвитку; формування сприятливої цінової, фінансово-

кредитної, страхової, податкової та бюджетної політик; сприяння 

розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського 

виробництва на основі кооперації та інтеграції; створення 

сприятливих умов для реалізації експортного потенціалу, 

формування ринкових відносин та охорони землі; запровадження 

сучасних механізмів і методів формування прозорого ринку 

сільгосппродукції, продовольства, капіталу та робочої сили; 

посилення соціального захисту сільського населення.  

Отже, пропонуємо наступні етапи розробки сценаріїв 

просторового розвитку:  

1.Аналіз вихідної ситуації, зовнішніх та внутрішніх 

факторів, що впливають на майбутній розвиток підприємств 
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АПК. Вибір ключових факторів впливу та визначення 

напрямків їх впливу (позитивний чи негативний). Основою для 

аналізу є результати SWOT та PESTLI-FAMAIL(Y) [3].   

2.Формулювання на рівні гіпотез всіх можливих альтерна-

тивних сценаріїв майбутнього за умови посилення чи зменшення 

виявлених тенденцій. Метод формулювання – «Мозковий 

штурм».  

3.Формулювання критеріїв, на основі яких буде здійснений 

вибір сценаріїв, що стануть основою стратегії розвитку. Оцінка 

напрацьованих сценаріїв на основі критеріїв.  

4.Вибір декількох найбільш вірогідний сценаріїв. Детальне 

пропрацювання обраних сценаріїв.  

5.Формулювання стратегій розвитку підприємств АПК для 

кожного обраного сценарію розвитку. 

У сучасних умовах мета реалізації стратегії розвитку полягає 

у зміцненні єдиного економічного простору, політичної цілісності 

та безпеки регіону, його гармонійному функціонуванні на основі 

оптимальної спеціалізації в світогосподарському поділі праці, 

використанні ресурсного потенціалу і конкурентних переваг. 

Формуючи стратегію у сфері експортної діяльності регіону, варто 

враховувати ситуацію і тенденції на світових ринках продо-

вольства, оскільки наслідком науково-технічного прогресу став 

активний розвиток і розповсюдження інноваційних технологій не 

лише у сфері сільськогосподарського виробництва, але і 

виробництві продовольства [4]. 

На підставі викладеного запропоновано активніше 

використовувати державні цільові програми підтримки, а саме 

державні закупівлі через Аграрний фонд, Державний комітет 

матеріального державного резерву, ДАК «Хліб України», а також 

державну підтримку обов’язкового страхування аграрного 

виробництва[5]. 

Головним завданням аграрної політики України на сучас-

ному етапі є забезпечення соціально-економічного захисту 

вітчизняного сільськогосподарського виробника, формування 

внутрішнього ринку продовольства та реалізація експортного 
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потенціалу галузі, покращення матеріально-технічної бази і 

трудового потенціалу, удосконалення механізмів ціноутворення, 

використання енергозберігаючих технологій, екологізація та 

раціональне землекористування.  

Доведено, що у сучасних умовах політику держави не обхід-

но спрямувати на формування прошарку реальних власників 

землі, освоєння новітніх ресурсозберігаючих технологій і високо-

продуктивної техніки, підготовку висококваліфікованих фахівців. 

Запропоновано структуру організаційно-економічного механізму 

реалізації державної політики і стратегічного управління в 

аграрній сфері у сучасних умовах господарювання. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные черты 

характера программиста высокого уровня.    На основе анализа 

отмечается значимость для  программиста навыков планиро-

вания, умения работать в команде, постоянно обучаться, 

соблюдения сроков.  

Ключевые слова: программист, навыки, черты характера, 

стрессоустойчивость, усидчивость, ответственность. 

В современном мире особого внимания заслужила 

профессия программиста из-за интереса человека к даной 

отрасли и хорошего уровня зароботной платы. Но возникает 

вопрос, какими качествами характера и навыками  необходимо 

обладать, чтобы добиться определённых высот в данной сфере. 

Цель работы. Проанализировать, какие именно черты 

характера или навыки помогут современному начинающему 

программисту достичь высокого  профессионального уровня. 

Обозначить, какие качества характера в период последних 30-

ти лет вышли на передний план, а какие стали менее 

актуальны.   

Для изучения данного вопроса был проведен анализ 

литературы,  интернет-изданий, сайтов ІТ-компаний.  

Результаты и обсуждение.  В современном мире всё очень 

быстро меняется, и сфера IT тому яркий пример. По словам 
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американского доктора философии Шерри Теркл [1], во второй 

половине 90-х годов прошлого тысячелетия существовало два 

стиля работы программистов: «мягкий» - художественный, 

несистематический и «жесткий» - технологический, системати-

ческий, тотально контролируемый. Сейчас же эти два стиля 

слились в одно целое, забрав лучшее от каждого, от «мягкого» - 

горизонтальную плоскость работы и свободу принятия решений, 

от «жесткого» - контроль за выполнением работ. Из этого 

следует, что современный программист должен обладать 

навыком планирования, умение работать в команде, соблюдать 

сроки, постоянно обучаться и обладать чертами характера такими 

как – стрессоустойчивость, усидчивость, ответственность. 

Рассмотрим причину их выбора. 

Планирование позволяет программисту изначально проана-

лизировать суть решаемой задачи, затем спроектировать 

структуру его решения,  расписать шаги разработки и 

распределить их в конкретные временные отрезки. Соблюдениие 

сроков предполагает, что каждый сотрудник максимально должен 

стараться укладываться в написанные им или ему планы работ. 

Умение работать в команде позволяет расспределить 

нагрузку между сотрудниками. Наивысшим уровнем считается, 

когда сотрудники в атмосфере взаимопонимания  в дальнійшем 

собирают свои части решения в единое целое. 

Постоянное обучение – это ключ к профессиональному 

росту каждого программиста и в актуальности программиста на 

рынке труда. Стрессоустойчивость необходима чтобы несмотря 

на поставленые короткие сроки и возникновение разнообразных 

ошибок, программист был в состоянии выйти из стрессовой 

ситуации и продолжить качественно выполнять работу. 

Усидчивость,  качество сверх необходимое, так как програм-

мирование это длительная работа, которая требует постоянной 

концентрации и пребывания в процессе. Ответсвенность – 

данный тип работы подразумевает большую ответственность за 

проделанную работу. Обладание этим качеством будет способст.-

вовать карьерному росту, ведь на более высоких уровнях 
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программист несёт ответсвенность не только за себя, но и свой 

отдел, проект и т.д. 

 Также современный программист должен обладать навыком 

абстрагироваться от ситуации, постоянно развивать гибкое 

мышление, а также по словам Чарльза Уэзерелла [2], которые 

актуальны и сейчас, уметь грамотно формулировать простое и 

понятное выражение. Навык абстрагирования необходим, так как 

не все задачи решаются с помощью комплексного подхода и 

иногда будет возникать необходимость рассматривать задачу как 

отдельную, для нахождениия путей её решения. 

Гибкое мышление способствует решению проблемы 

несколькими способами.   Умение формулировать выражение 

способствует более простому пониманию мыслей программиста 

заказчику, его команде, и ему самому через определённый 

временной период. 

Выводы.  Таким образом, исходя из анализа необходимых 

качеств характера и навыков, можно сказать, что профессия 

программиста требует непрерывного саморазвития, самосовер-

шенствования  и приведенные навыки будут актуальными ещё 

как минимум  лет 20.  
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 У сучасному світі щодня відбувається технічний прогрес, а 

засоби масової інформації набувають більшої популярності, 

навіть існує думка, що вони керують світом, бо надають 

суспільству можливість дізнатися про важливу інформацію в 

будь-якому кутку планети. Засоби масової інформації – 

сукупність органів публічної передачі інформації за допомогою 

технічних засобів. Вони відіграють велику роль в житті кожної 

людини, адже апелюють до особистості в сукупності її 

соціальних ролей – як до громадянина, і сім'янина, представника 

соціуму в цілому і жителю конкретного району. Зміст засобів 

масової інформації охоплює всі сторони зв'язків людини з 

суспільством і його підсистемами, галузі суспільних відносин, 

в які включена особистість. ЗМІ – це інститути, що забезпечу-

ють збір, обробку і поширення інформації в масовому 

масштабі. 

 Масова інформація призначена для широкої аудиторії і 

відзначається швидкістю та регулярністю поширення, практично 

одночасністю споживання. Передана інформація повинна 

обов'язково відповідати суспільним інтересам. Її поширення – 

невід'ємна частина масового духовного спілкування людей, яке 

виникло на певному щаблі розвитку людства на додаток до 

безпосереднього міжособистісного спілкування. 

Серед основних засобів масової інформації варто виділити 

телебачення, радіо, пресу, Інтернет мережу. Розвиток деяких 
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соціальних мереж («ВКонтакті», «Facebook», «Однокласники», 

«Twitter») сприяє створенню окремого виду ЗМІ.  

Однією з функцій засобів масової інформації є інформаційна 

– збір і передача населенню будь-яких відомостей, що стосуються 

будь-якої зі сфер суспільного життя (економічній, соціальній, 

політичній, духовній). У суспільстві формується громадська 

думка щодо різних явищ в кожній із сфер суспільства, варто 

зазначити, що ЗМІ може легко впливати на цей процес, а інколи 

простежуються  елементи нав'язування точки зору. Тому 

наступною, не менш важливою, є освітня функція – донесення 

знань, розширення пізнавальних здібностей людини, наприклад, 

передачі History Channel, які, до речі, теж можуть містити деяку 

ідеологічну складову. «Тиражування» зразків поведінки держав-

них органів, політиків, політичних партій та інших суб'єктів 

політичної сфери. Управлінська функція – засіб мобілізації мас 

для вирішення конкретних соціальних, економічних, політичних 

завдань, наприклад, телепередачі та статті на тему «Заплати 

податки і живи спокійно», «Не викидай сміття в лісі», «Не гони на 

дорогах» і т.д. Функція політичного маркетингу – вдає із себе 

«продаж» політичного товару: політичних ідей, політичних 

програм кандидатів на виборах і т.д. 

Отже, ЗМІ дійсно мають великий вплив на широкі маси в 

суспільстві, тому варто також наголосити на тому, що журналісти 

мають бути відповідальними щодо надання достовірної інформа-

ції, щоб не вводити людей в оману. На рівні держави прописано 

Закон України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1992, № 48, ст.650), відповідно до якого представ-

ники преси, журналісти несуть покарання за порушення законо-

давства про надання інформації: «Стаття 27. Відповідальність за 

порушення законодавства про інформацію. 

1. Порушення законодавства України про інформацію тягне 

за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність згідно із законами України. 

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на 

інформацію 
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1. Інформація не може бути використана для закликів до 

повалення конституційного ладу, порушення територіальної ціліс-

ності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпа-

лювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини» [1]. 

Отже, варто кожному громадянину  пам’ятати про те, що з 

одного боку ЗМІ в сучасному суспільстві надає великі можли-

вості щодо пізнання будь-яких соціальних процесів, а з іншого – 

може відбуватися підсвідомий вплив на думку мас. Варто завжди 

мати своє бачення та розуміння різних життєвих ситуацій, і не 

піддаватися загальному впливу  тієї інформації, що надає ЗМІ. 
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У сучасному суспільстві наявний широкий вибір професій. 

Кожний випускник загальноосвітніх закладів замислюється над 

майбутньою спеціальністю, яка дасть можливість реалізувати 

себе в житті. Нашу увагу привертає фах правничої галузі. 

Юрист має бути висококваліфікованою людиною, він повинен 

розуміти покладену на нього відповідальність, адже у його 

руках доля людей, підприємств і, навіть, держав. 
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Кожний заклад освіти з підготовки фахівців юридичної 

сфери дає високий рівень знань з підготовки майбутнього 

правозахисника. Основним завданням сьогодення у сфері 

освіти є саме професіоналізм спеціалістів юридичної галузі. «У 

першу чергу, юрист повинен вміти мислити наперед, та 

глибоко усвідомлювати, що свою справу він виконує набуваю-

чи довіру від суспільства та держави. Тому його висока 

порядність, чесність, безкорисливість, об’єктивність, вдуливий 

підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до 

самовдосконалення повинні бути невід’ємними рисами його 

характеру та стилю життя» [2]. 

В українському суспільстві вважається, що професія у сфері 

юриспруденції є невід’ємною частиною держави. Завдяки 

вивченню гуманітарних наук формується духовно-моральна, 

соціально-психологічна, етична культура юриста, що є 

складником основи опанування професії. Вивчення гуманітарних 

дисциплін сприяє формуванню освіченості правника, рівень його 

розумових та інтелектуальних здібностей, наприклад, опанування 

знань з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» формуватиме правильне мовлення та культуру 

мови, а  «Філософія» та «Логіка» навчать розвивати критичне та 

логічне мислення. Як відомо, Цицерон радив оратору будь-яку 

судову справу вести ретельно і ґрунтовно. «Саме цикл соціально-

гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі тією чи 

іншою мірою реалізує завдання формування системи знань 

студентів. Значний вплив на формування культури студентів 

мають такі навчальні дисципліни, як філософія, політологія, 

соціологія, історії України, правознавство, політична психологія, 

конфліктологія та ін. Кожна з названих дисциплін має своє 

окреме конкретне місце і завдання в системі юридичної освіти і 

виховання у вузі» [4]. «Головне завдання вивчення філософії – 

зробити спробу вступити в поле мислення, зрозуміти об’єктивні 

та суб’єктивно-людські підстави і внутрішню необхідність 

вироблених в історії форм і напрямів філософствування. Проте 

філософію не можна вивчати, акцентуючи увагу лише на змісті 
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тієї чи іншої філософської концепції. Філософські концепції – 

продукт філософії. Філософія – це активність, діяльність для 

створення цього продукту. Саме цю діяльність, цю активність і 

варто засвоювати» [5, с.12]. При цьому, варто відзначити, що 

окремі юридично значущі дії в професійній діяльності юриста 

вимагають від нього не лише інтелекту, а ще й значної фізичної 

підготовки. 

Отже, вивчення соціально-гуманітарних наук має великий 

вплив у сфері професійної діяльності правозахисника. 

Всупереч відомому прислів'ю «Людині властиво помилятися», 

юрист, як і лікар, не має права на помилку.  
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студент 

Сумського національного  

аграрного університету 

Ефективність господарської діяльності підприємства зале-

жить від того, в які види майна здійснено інвестиції і наскільки 

раціонально використовуються ці ресурси. Залежно від участі у 

господарському процесі та швидкості оборотності активи 

підприємства поділяються на необоротні і оборотні.  

Необоротні активи у сучасних умовах господарювання 

відіграють визначальну роль, оскільки вони становлять вагому 

частину майна бюджетної установи. Необоротні активи [4] - це 

сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово 

беруть участь у процесі господарської діяльності і які переносять 

на продукцію свою вартість частинами або поступово.  

Основними ознаками необоротних матеріальних активів є: 

наявність їх фізичного втілення; використання їх безпосередньо у 

діяльності підприємства; здатність приносити економічну вигоду 

підприємству протягом більше ніж один обліковий період. Від 

забезпеченості основними засобами залежить ефективна 

діяльность будь - якої бюджетної установи.  

Для забезпечення оперативності облікової інформації та 

контролю за збереженням і використанням основних засобів на 

підприємстві повинна бути розроблена обгрунтована 

класифікація основних засобів не тільки за натурально - речовим 

складом, а і за функціональним призначенням, використанням, 

належністю, та галузями економіки.  

Встановлено, що сутність оборотних активів визначає 

належність до майна чи грошових коштів господарюючого 

суб’єкта і період протягом якого вони обертаються в грошові 
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кошти чи функціонують. Облік основних засобів бюджетних 

установ ведеться згідно Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку основних засобів в державному секторі, 

затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 [1].  

Згідно з НП(С)БО 121, первісна вартість об’єкта основних 

засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують 

постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно - 

монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційних зборів, 

державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у 

зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних 

засобів; сум ввізного мита; сум непрямих податків у зв’язку з 

придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 

відшкодовуються бюджетній установі); витрат зі страхування 

ризиків доставки основних засобів. З метою подальшого 

вдосконалення організації обліку повинні бути проведені зміни у 

чинних типових формах первинних документів з обліку основних 

засобів бюджетних установ.  

Цьому питанню повинна бути приділена особлива увага і 

знайдене рішення на загальнодержавному рівні, але кожен 

окремий бухгалтер має можливість самостійно його розв’язати. 

Згідно Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку [2] документування господарських 

операцій може здійснюватися з використанням виготовлених 

самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити 

типових або спеціалізованих форм документів. Одним із 

важливих питань управління основними засобами бюджетних 

установ є їх оцінка. Аналіз економічної сутності процесу 

переоцінки свідчить про те, що на сьогодні не існує достатньо 

чітко сформованих підходів та регламентованого документаль-

ного оформлення індексації необоротних активів бюджетних 

установ. Проведення подвійної роботи з метою переоцінки, 

призводить до Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі 

управління підприємством, збільшення аналітичних робіт, тому 

що вартість основних засобів переглядається два рази: під час 
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індексації та після неї. Тому доцільно внести зміни та 

відмовитись від індексації. Доречно буде відмови від проведення 

індексації підтверджується вимогою застосування індексу 

інфляції, який не завжди відображає всі зміни в рівні цін на 

необоротні активи. Їх купівельна вартість найчастіше залежить 

від курсу іноземних валют та інших чинників. Через це і виникає 

другий етап роботи – переоцінка.[3]  

Можна зробити висновок про доцільність застосування 

тільки переоцінки первісної вартості основних засобів бюджетних 

установ та суми їх зносу станом на 1 січня кожного року за тими 

об’єктами, первісна вартість яких суттєво відрізняється від 

вартості їх придбання (створення). В період переходу до 

повноцінної ринкової економіки вирішальним фактором 

успішного розвитку економіки України є автоматизація 

бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації.  

Сприятливим фактором автоматизації є стабільність 

постійної облікової інформації, яка формується на підприємстві. 

Це, у свою чергу, створює умови для її багаторазового вико рис-

тання і тим самим сприяє підвищенню ефективності застосування 

ЕОМ в обліковому процесі. Таким чином методи організації 

обліку основних засобів бюджетних установ необхідно удоскона-

лювати у напрямі розширення управлінських можливостей 

установ, максимально пристосовуючи до їх практичних потреб 

управлінського персоналу. В свою чергу, автоматизація обліку 

значно полегшить роботу працівникам бухгалтерії і дозволить 

отримувати результати більш достовірними.  
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Адміністратор ТСЦ №4647 

Регіональний сервісний центр ГСЦ  МВС,  

 Україна,  м. Новояворівськ 

Розвиток суспільства характеризується створенням правової 

держави. У країні здійснюються процес демократизації усіх 

сторін суспільного життя, який неможливий без зміцнення 

правопорядку і законності, забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян. В останні роки відбулося різке погіршення 

кримінальної обстановки, яка оцінюється, як надзвичайно 

складна. З розвитком суспільної свідомості та толерантності, 
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гостро стало питання щодо відношення до тварин. На 

законодавчому рівні дуже важко довести провину людини за 

жорстоке поводження з тваринами, крадіжку,  крім того, в 

методичній оціночній базі відсутні методики з визначення 

матеріальної шкоди, що спричинена власникам тварин [1]. 

Тваринництво виникло в глибокій старовині, коли 

людина почала приручати диких тварин, одомашнювати їх і 

використовувати для господарських потреб. [2]. 

Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що про-

тягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і 

розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно 

виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб 

у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких 

популяцій, які складаються з особин з аналогічними 

морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх 

природному ареалі [3]. 

Домашні тварини – це тварини-компаньйони, які займають 

дозвілля, приносять задоволення і з якими можна спілкуватися, 

та які не перебувають у стані природної свободи. У цю групу 

тварин-компаньйонів входять: собаки, кішки, кролі декоративні, 

гризуни декоративні (криси, миші, хом’яки, морські свинки, 

білки, шиншили), рептилії декоративні (змії, ящірки, черепахи), 

птиці декоративні (папуги, канарки), риби декоративні, 

членистоногі (павуки) [1]. 

Останнім часом, усе частіше до експертних установ 

звертаються судово-слідчі органи, інші організації та громадяни з 

питанням щодо оцінювання вартості домашніх тварин для 

визначення матеріальної шкоди, які реалізуються на ринку 

України за ринковими цінами, і підлягають товарознавчому 

оцінюванню (крадіжка, привласнення, відлов).  

 Тому експертна оцінка домашніх тварин,  тварин-

компаньйонів та інших живих тварин – об’єктів господарювання,  

проводиться у випадках: приватизації  й  іншого відчуження, 

передачі майна під заставу,  в кримінальних справах про 

крадіжки,  підрахунку збитків або розміру відшкодування у 
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випадках, встановлених законом, в інших випадках за рішенням 

суду,  або при суспільній потребі [2]. 

Домашні тварини щодо яких сформувався ринок з 

можливістю проведення незалежного адекватного маркетингу, 

та визначенню матеріальної шкоди,  підлягають оцінюванню за 

комплексним підходом спеціалістами у галузі товарознавства 

та у галузі ветеринарії. В компетенцію судового експерта 

товарознавця не входить визначення фізичного, психічного 

стану тварини, родоводу, тощо. Дані дослідження належать до 

компетенції експертів-ветеринарів. На даний час експерти-

товарознавці розглядають можливість проведення комплекс-

них ветеринарних та товарознавчих досліджень[1].  

У дисципліні «Товарознавство» відсутні розділи товарних 

груп, де б значились такі товари, як тварини або домашні 

тварини, вивчається тільки продукція отримана завдяки 

тваринам, але з розвитком ринку й ринкових відносин саме ці 

товари набирають обертів з реалізації на ринку України та 

стають об’єктами судових експертиз і експертних товаро-

знавчих досліджень [1].  

Розглянемо визначення ринкової вартості домашніх 

тварин, тварин-компаньйонів – собак. 

При оцінці вартості тварин-компаньйонів собак, товаро-

знавчі дослідження при визначенні ринкової вартості, 

проводяться, як за наявності об’єкта дослідження, так і при його 

відсутності, за вихідними даними з матеріалів справи щодо 

об’єкта дослідження [1] . 

Ідентифікаційні відомості щодо собак (цуценя, дорослі 

особини)  містяться, зокрема, в наступних документах, які ми 

охарактеризуємо. 

 Ветеринарний паспорт тварини, та документ, який 

свідчить про походження цуценя (зазвичай він називається 

метрика цуценя, щеняча карта або паспорт цуценя).  

Ветеринарний паспорт тварини міжнародного зразка 

зроблений у вигляді невеликої книжечки на сторінках якої, 

протягом усього життя собаки будуть ставитися відмітки про всі 
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зроблені щеплення та обробку  тварини від паразитів (Рисунок 1). 

Початкові сторінки міжнародного ветеринарного паспорта 

служать для занесення основних даних про собаку, а саме: 

клички, порода, імені власника. Сюди ж вклеюється наклейка з 

номером чіпа собаки, якщо тварина чіпована. 

 

          
 

  

Рис. 1. Зразок міжнародного ветеринарного паспорта,  

який діє в Україні 

Ветеринарний паспорт оформляється будь-якій тварині 

при першому зверненні в звичайну ветеринарну клініку. Він 
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жодним чином не є доказом породи тварини, так як для його 

оформлення ветеринарний лікар не просить жодних 

документів, які б підтверджували слова власника. 

Ветеринарний паспорт потрібен собаці з однією основною 

метою – довести, що вихованець не загрожує здоров’ю та 

життю людей і інших тварин.  

Ветеринарний паспорт не є підтвердженням породи 

собаки, незважаючи на те, що порода в ньому вказується.  

Документ, що підтверджує походження цуценяти 

називається метрика цуценя або щеняча карта. У ній 

прописується порода, кличка, дата народження, стать, клеймо або 

чіп, клички батьків і номера їх родоводів, а також імена і адреси 

заводчика (господаря) суки і майбутнього господаря цуценя. 

Метрика цуценя розділена на дві частини лінією відрізу. При 

її обміні на родовід верхня половинка віддається в кінологічну 

організацію, а нижній корінець залишається у господаря на той 

час, поки родовід не буде готовий. А ось тут починаються деякі 

складності. Справа в тому, що існує кілька кінологічних організа-

цій, які ведуть облік поголів’я породистих собак на території 

колишнього СНД. Найбільш поширеною і найчисленнішої в світі 

є FCI (МКФ), її повноправними членами на території України є 

РКФ (Російська Кінологічна Федерація), України – КСУ (Кіноло-

гічна Спілка України), Білорусі – БКО (Білоруське Кінологічне 

Об’єднання), Казахстану – СКК (Спілка  Кінологів Казахстану). 

Наведемо нижче зразок того, як повинна виглядати 

метрика цуценя, видана КСУ (Рисунок 2). 
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Рис.  2. Метрика цуценя КСУ 

 

Документами, що підтверджують породу і походження 

собаки є родовід (якщо ми говоримо про щеня, то метрика 

цуценя, вона ж щеняча карта). Якщо у собаки немає родоводу, 

то вона не може вважатися породистою. Саме в родоводі 

собаки фіксуються предки аж до 3-4 коліна. 

Якщо цуценя молодше шести місяців, то мати родовід він 

не може з тієї причини, що родовід оформляється тільки після 

того, як тварині виповнилося півроку (якщо 2-х місячне цуценя 

з родоводом, замість щенячої метрики, то це обман). 

Якщо у собаки немає підтверджуючих документів – це 

всього лише собака, схожа на представника породи. 

Зразок вигляду документу родоводу собаки (Рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Родовід КСУ 
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Дані документи видають державні ветеринарні інспектори 

або уповноважені чи ліцензовані лікарі ветеринарної медицини, 

кінологічні організації,  що підтверджують ветеринарно-

санітарний стан тварини [4]. Тільки за наявності перелічених 

вихідних даних експерт-товарознавець може приступити до етапу 

оцінювання.  

Розглянемо основні породи собак, найбільш поширені в 

Україні.  

Породи собак виводилися багато тисяч років. Цей процес 

триває і донині 

Існують різні інтерпретації того, що називається «порода».  

Порода – це цілісна група тварин одного виду спільного 

походження, що склалася внаслідок творчої діяльності людини 

в певних господарських і природних умовах, кількісно 

достатня для тривалого розведення «в собі» та вдосконалення, 

має господарську та племінну цінність, певні характерні для 

неї кількісні та якісні показники різних видів продуктивності й 

відтворювальної здатності [8].  

Основні критерії, за якими тварин відносять до однієї 

породи: спільність походження (від спільних плідників-

родоначальників); подібність за основними фізіологічними, 

анатомічними, господарськими ознаками (подібність інтер’єру, 

екстер’єру, конституції (за живою масою, мастю, рівнем 

продуктивності тощо), пристосованість до зовнішнього 

середовища (акліматизація).  

Породи насправді класифікуються за функціональним 

призначенням, для якого порода була виведена. Більшість 

зареєстрованих порід собак - традиційні породи з дуже довгою 

історією. Походження деяких порід собак пов'язують відразу з 

двома або трьома країнами. Всі традиційні породи собак 

внесені до реєстру FCI (Міжнародна кінологічна федерація), 

але деякі нові породи ще знаходяться в стадії розробки [8]. 

За функціональним призначенням усі породи собак 

поділяють на такі підкатегорії, як робочі собаки, домашні 

(сімейні) собаки, вівчарські собаки, сторожові собаки, мисливські 
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і їздові собаки. Робочі собаки використовуються, наприклад, для 

терапії або служби в поліції. Сімейні собаки виведені для дому та 

не мають чіткого функціонального призначення. Пастуші собаки 

працюють з домашньою худобою. Сторожові собаки повинні 

захищати власність. Вони голосно гавкають коли чують 

зловмисника, попереджаючи таким чином свого господаря. 

Мисливські породи собак допомагають власнику на полю-

ванні. Різні типи собак мають особливі навички полювання. Їздові 

собаки виведені для транспортування вантажів в упряжках в 

важкодоступні регіони. 

В усьому світі найбільш уніфікована система класифікації 

собак Міжнародної кінологічної федерації, яка змінюється час 

від часу за рішенням Генеральної асамблеї FCI. У цій 

класифікації кінологи намагаються знайти баланс між історією 

утворення порід, особливостями їх статури і принципами 

використання. Ухвалена в 1990 році, ця система поділяє всі 

існуючі породи собак на 10 груп, виходячи з традицій, історії 

порід, специфіки використання [6].  

Сьогодні до Міжнародної кінологічної федерації входять 

кінологічні асоціації понад 90 країн, зокрема й України. 

Кінологічний союз України став партнером МКФ у 1996 році, а 

повноправним її членом –  у 2005 році. 

За розвитком кожної окремої породи стежить одна з країн-

членів МКФ. Національна кінологічна асоціація розробляє 

стандарт цієї породи на локальному рівні, який потім приймає і 

затверджує МКФ. Станом на 2019 рік, Міжнародна кінологічна 

федерація визнає 349 породи, які поділені на 10 груп: 1 група – 

пастуші собаки; 2 група – пінчери та шнауцери; 3 група – тер’єри; 

4 група – такси; 5 група – шпіци та собаки примітивного типу; 

6 група – гончаки по кров`яному сліду та споріднені породи; 

7 група – лягаві собаки; 8 група – ретривери, спанієлі, водяні соба-

ки; 9 група – болонки та споріднені породи; 10 група – хорти [7]. 

 Загальні  вимоги, порядок, принципи, методичні  підходи 

і методи оцінки, база оцінки та види вартості регламентовані 

Національним стандартом №1, затвердженим Постановою 
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Кабінету Міністрів України від 10.09.2003року №1440 [5]. 

Укладанню договору на проведення оцінки майна передує 

вибір бази оцінки, який залежить від мети проведення оцінки, 

умов використання її результатів, особливостей майна і 

нормативних вимог. База оцінки – це комплекс методичних 

підходів, методів й оціночних процедур, що відповідають 

певному виду вартості майна. Оцінка проводиться із застосу-

ванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим 

видам вартості [2]. 

При визначенні ринкової вартості враховується найбільш 

ефективне використання об'єкта оцінки. За наявності необхідної 

інформації визначення ринкової вартості можливе із застосу-

ванням усіх методичних підходів [2]. 

Згідно із Національним стандартом №1, оцінка домашніх 

живих тварин – може проводитися у загальноприйнятій послідов-

ності:  ознайомлення з об'єктом оцінки, опрацювання вихідних 

даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки; 

ідентифікація об'єкта оцінки й пов'язаних з ним прав, аналіз 

можливих обмежень і застережень, які можуть супроводжувати 

процедуру проведення оцінки та використання її результатів;  

вибір необхідних методичних підходів, методів і оціночних 

процедур, що найповніше відповідають меті оцінки й обраній 

базі; узгодження результатів оцінки, одержаних із застосуванням 

різних методичних підходів; оформлення результатів оцінки [2]. 

 Перевагу при експертній оцінці домашніх тварин, надають 

таким методичним підходам,  як витратний, дохідний, порівняль-

ний. Застосування кожного з них,  залежить від доцільності  та 

мети оцінки об’єктів дослідження.  

Витратний підхід ґрунтується на фактичних витратах на 

вирощування тварини (купівля цуценя, ветеринарне обслугову-

вання, годівля). Для визначення ринкової вартості витратним 

методичним підходом потрібні величини собівартості вирощу-

вання 1 кг живої маси (яка складається з витрат на вирощування 

живої маси та витрат на формування їхніх продуктивних 

якостей), живої маси,  інших показників споживних якостей [2]. 
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Дані величини собівартості, індекси зміни продуктивності, 

містяться в довідниках по вирощуванню сільськогосподарських 

тварин (ВРХ, коней, кіз, овець тощо). Крім того, визначення 

вартості домашніх живих тварин – об'єктів господарювання 

витратним підходом не відповідає реальним ринковим цінам, що 

складаються у конкретних регіонах України.  

Дохідний підхід ґрунтується на тому принципі, що вартість 

має той об'єкт, який приносить прибуток. Даний підхід перед-

бачає здійснення оцінки потенційних можливостей (оцінювання 

тварин з родоводом для подальшого розведення та продажу),  

визначення яких методами товарознавства не видається 

можливим [2]. 

 Порівняльний підхід  ґрунтується на аналізі даних про 

фактичний продаж об'єктів, подібних об'єктам оцінки -  за анало-

гами продажу однієї голови або 1 кг живої маси тварин [2]. 

 Порівняльний підхід при оцінюванні собак визначається 

за аналогами продажу однієї тварини. 

Інформацію щодо вартості собак різних порід, можна 

одержати безпосередньо в мережі Інтернет, на платформах 

онлайн-оголошень «OLX», «IZI», «RIA» та ін., які об'єднують 

людей для покупки, продажу або обміну товарами та 

послугами.  

При визначенні цін на породистих собак з наявністю усіх 

документів, важливою інформаційною базою є ціни, що 

формуються у розплідниках.  

Таким чином, ринкова вартість собак  різних порід, може 

бути визначена із використанням порівняльного підходу, 

методами зіставлення цін продажу та статистичного аналізу 

ринку, стосовно відомостей щодо ринкової вартості пропозиції 

до продажу подібних домашніх живих тварин (собак).  

Алгоритмом проведення товарознавчої експертизи по 

визначенню ринкової вартості домашніх живих тварин (собак) 

є:  ідентифікація об’єкта дослідження згідно до відомостей, 

зазначених в постанові слідчого, або з інших матеріалів 

кримінального провадження (порода, стать, вік, маса, окрас  та 
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наявність документів, які засвідчують родовід тварини тощо);  

проведення маркетингового дослідження щодо ринкової 

вартості пропозицій до продажу на ринку України подібного 

майна; визначення ринкової вартості об’єкту дослідження 

шляхом розрахунку середньої ринкової вартості пропозиції до 

продажу подібного майна.  

Отже, судова експертна діяльність в галузі товарознавства 

при оцінюванні тварин (домашніх, тварин-компаньйонів), 

потребує кропіткої праці щодо пошуку єдиного методичного 

підходу з комплексного експертного оцінювання домашніх 

тварин, вдосконалення засобів ідентифікації об’єктів 

дослідження, співпраці зі спеціалістами у галузі ветеринарії, 

доцільності використання окремих загальноприйнятих в 

судовому товарознавстві  методичних підходів і методів  при  

оцінюванні  тварин в залежності від мети оцінки, що може 

суттєво вплинути на несення відповідальності за крадіжки 

тварин та жорстоке поводження з ними, та отримувати 

результати експертиз, які відповідатимуть принципам 

законності, об’єктивності  і повноти досліджень.  

Література: 

1. Мануленко О. В., Михальський О. О., Донцова О. С. 

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики. 

Проблемні питання з оцінювання домашніх тварин при про-

веденні судово-товарознавчих експертиз:  матеріали міжнарод. 

наук.- практ. конф., м. Харків, 18–19 квіт. 2019.  С. 407-409. 

2. Лозовий А. І., Михальський О. О., Донцова О. С., Губа-

рева В. М. та ін.  Методичні рекомендації з питань призначення та 

проведення судових експертиз з оцінки худоби, птиці та інших 

живих тварин – об’єктів господарювання: метод. рек. : звіт НДР 

(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ, 0107U000417. Інв. № . Х. : ХНДІСЕ, 

2009. 174 с. 

3. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон 

України від 21.02. 2006  N3447–IV. Дата оновлення: 04.08.2017. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (дата звер-

нення: 22.12.2020). 



 

197 

4. Про ветеринарну медицину : Закон України від 25. 

06.1992 № 2498–XII. Дата оновлення: 04.10.2018.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12 (дата звернення: 

22.05.2020). 

5. Про затвердження Національного стандарту N 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. Дата 

оновлення: 15.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 25.12.2020). 

6. Класифікація порід собак. URL: https://sites. google.com/ 

site/ juliiebodnarcuk /porodi-sobak/klasifikaciaporidsobak  (дата 

звернення: 25.05.2019). 

7. Що таке класифікація порід собак і хто за неї 

відповідальний? URL: https://petstoday.com.ua/blog/useful/soba-

ki/shcho-take-klasifikatsiya-porid-sobak-i-khto-za-nei-

vidpovidalniy/ (дата звернення: 25.12.2020). 

______________________________________________________ 

УДК 81’27  Журналістика 
 

ЕЙДЖИЗМ ЯК ФОРМА ДИСКРИМІНАЦІЇ 
 

Ніколаєнко А.О. , Поляруш Т. П. 

студентки Одеського національного  

політехнічного університету  

м. Одеса, Україна  
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Постановка проблеми. Дискримінація, зокрема і за віком, 

на жаль, продовжують нав’язуватися суспільству сучасними 

медіа. Зовсім не дивно, що така упереджена поведінка може 

вплинути на впевненість людини, перспективи її працевлашту-

вання, фінансове становище і якість життя. Ейджизм також 

знаходить своє відображення у приниженні прав утиснених  та 
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неможливості їх адекватного сприйняття як рівноправного 

осередку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Ейджизм студентської молоді 

та соціально-педагогічні напрями його подолання досліджувала 

Н. Печериця [1]. У свою чергу В. Біскуп розглянув ейджизм як 

соціальну проблему, висунувши свої пропозиції щодо його 

подолання. Мовний аспект проблеми ейджизму розглянула 

Г. Черненко [2]. Форми ейджизму, його чинники та тенденції 

прояву  характеризувала Н. Сейко [4] та ін. Незважаючи на значні 

наукові розвідки, питання ейджизму в медіа щодо людей 

похилого віку залишилося мало дослідженим. 

Мета – розглянути сутність поняття «ейджизм» щодо 

людей похилого віку як один із видів дискримінації у 

сучасному суспільстві .  

Виклад основного матеріалу.  Сучасний світ поступово 

приходить до ідеї  беззаперечної рівності, масово засуджуючи 

будь яку форму дискримінації. Але, тим не менш, як би 

суспільство не прагнуло створити ідеальну картинку світу без 

утисків, ми продовжуємо спостерігати дискримінацію певних 

груп населення, зокрема і людей похилого віку. 

Законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 13.05.14 поняття дискримінації 

тлумачиться як «ситуація, за якої особа та/або група осіб за 

певними ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або 

користуванні правами і свободами в будь-якій формі» [5].  На 

законодавчому рівні ознаки дискримінації можуть уособлюватися 

в: расі, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконаннях, статі, віку, інвалідності, етнічному та соціальному 

походженнях, громадянстві, сімейному та майнового стані, місці 

проживання, мові та інших чинниках, які були, є та можуть бути 

дійсними або припущеними . Як ми можемо помітити, вік є 

невід’ємною складовою цього переліку, який визнається навіть 

Конституцією України. 

Вважаємо за доцільне уточнити та конкретизувати 

сутність поняття «ейджизм». 
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Загальновідомо, що Р. Батлер був першим, хто 

запропонував використовувати поняття «ейджизм» і пояснив 

його як дискримінацію за віковою належністю, розглядаючи 

ейджизм лише через призму упередженого стереотипного 

ставлення до людей похилого віку. 

Н. Сейко пояснює, що це «дискримінація особи на підставі 

її належності до певної вікової групи, поширена як у 

формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства. 

Проявляється в готовності адекватно сприймати і 

співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь 

установленим віковим критеріям» [4]. 

В. Біскуп розкриває його як «форма негативного ставлення 

до окремих осіб або груп, яка проявляється у готовності адек-

ватно сприймати лише тих людей, які відповідають заздалегідь 

визначеному критерію віку. Така готовність витікає з наявності 

певних стереотипів, які не відповідають дійсності, занадто 

узагальнені і не враховують реального стану речей» [3]. 

А ось Г. Черненко, у своїй праці «Мовний аспект 

ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт. Неповага 

до молодших» [2] дещо поширює тематику вікової 

дискримінації ще й відокремленим новим значенням 

«едальтизм», який уособлює дискримінацію лише в бік дітей та 

молодих дорослих. Власне, сам термін «ейджизм» Черненко 

пояснює як «дискримінаційне ставлення до людей на підставі 

їхнього молодого чи похилого віку». 

Таким чином, у  широкому значенні ейджизм це 

дискримінація людини за її віком. У контексті нашого 

дослідження під поняттям «ейджизм в медіа» розуміємо 

подачу інформації в засобах масової інформації щодо людей 

похилого віку в негативному аспекті. 

Аналіз наукової літератури та медіаматеріалів надав нам 

можливість визначити фрейми ейджизмів щодо людей 

похилого віку, а саме:  

✓ агресивність і дратівливість («На Львівщині агресивний 

пенсіонер з пістолету поранив охоронця медичного закладу»); 
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✓  консерватизм («України немає, є колонія!»: на 

Запоріжжі пенсіонер влаштував скандал через 9 травня»); 

✓ упертість («Німець заглушував лайку дружини 

сиреною»); 

✓ дратівливість, запальність («Пенсіонер напився до 

втрати глузду і вкрав автомобіль»); 

✓ дріб’язковість, скнарість («В Киеве пенсионеры 

подрались за «просрочку», выброшенную на помойку») та ін. 

Як дослідила Н. Печериця [1, с. 218], основними видами 

ейджизму є:  едалтоцентризм (неадекватний рівень рівень 

егоцентризму дорослого населення щодо молодших та 

старших); джейнізм (дискримінація старших людей порівняно 

з молодими, віддавання їм переваги в різних соціальних 

сферах); едалтизм (негативне ставлення до дітей або молодших 

за віком  із боку дорослих чи людей похилого віку, зокрема, 

членів сім'ї, членів референтної групи); ювенальний ейджизм 

(інституціональна дискримінація неповнолітніх, коли соціальні 

системи ігнорують інтереси дітей); адултократія (домінування 

дорослих над молодими людьми); геронтократія (форма 

олігархічного правління, в якій править лідер, що значно 

старший за більшість дорослого населення). 

Сучасна  людина має неабиякий ризик на нав’язування 

упередженостей за допомогою ЗМІ, зокрема формування 

дискримінації на підставі віку, адже медіа в наш час мають 

великий вплив на суспільство. Сучасні ЗМІ частіше за все не 

намагаються зробити внесок у вирішенні проблеми ейджизму, 

а навпаки – підкидають дрова у вогонь, який розпалює 

суспільний негатив і дискримінацію.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. На 

жаль наразі не є можливим повністю звільнити світ від утисків та 

дискримінації , адже сучасна людина знаходиться під впливом 

багатьох факторів, які здатні творити думку суспільства «на 

замовлення». Та якщо кожен з нас буде звільняти себе від 

стереотипного уявлення (в даному випадку про людей будь якої 

вікової категорії), а медіа будуть напрацьовувати внутрішні 
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стандарти й допомагати народу, то людству вдасться покращити 

ситуацію із рівнем толерантності й прийняття. Перспективи 

подальших досліджень вбачаємо у дослідженні міжнародних та 

національних нормативно-правових актів щодо протидії 

дискримінації людей похилого віку. 
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Вигідне геополітичне положення, широка база ресурсів 

робили українські землі предметом інтересів та далекосяжних 

планів провідних країн Європи та сусідів  щоразу, коли 

виникала найменша можливість отримати над ними вплив. У 

першій половині ХІХ українські землі були поділеними і 

перебували у складі Австрійської та Російської імперій. Жодна 

не виділяла українських земель поміж інших підлеглих їм за 

наявності масштабних зовнішньополітичних проблем. 

Після завершення наполеонівських війн у Російській імперії 

виникає таємна білорусько-польська організація філоманів – 

патріотично-просвітницька група студентів і професорів 

Віленського університету. Вона генерувала ідеї звільнення від 

кріпацтва і повернення до устрою Речі Посполитої. Організацію 

було розігнано, усіх причетних було заарештовано, заслано або 

позбавлено привілеїв. Пізніше у країні відбулося декабристське 

повстання (1825), що супроводжувалося насиллям і каралося 

смертними карами. Реакцією на нього було загострення уваги 

влади на діяльності таємних опозиційних організацій, посилення 

контролю національними рухами. Крім того, у 1830-31 рр. 

спалахнуло так зване «листопадове повстання» в Польші, 

направлене на встановлення автономії або навіть незалежності у 

вигляді ново Речі Посполитої. Повстання розповсюдилося на 

Литву і Правобережну Україну, але було придушеним за рік. Це 

посилило мовні обмеження на Правобережній Україні та 
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зумовило посилення негативного ставлення уряду до 

національного самоусвідомлення.  

Одночасно з цим у 20-30-х роках успішно  розвивалися етно-

графічна, фольклористична діяльності, історична наука [1]. В 

1818-21 роках діяв любительський український театр в Полтаві, 

що під керівництвом І. Котляревського показував перші українсь-

кі вистави. У 1834 році був виданий перший прозовий твір літера-

турною українською мовою («Маруся», Г. Квітка-Основ’яненко). 

Наука та література почали звертатися усної народної творчості, 

епосу, козацьких літописів. Це формувало серед передової 

української інтелігенції процеси само усвідомлення, а також 

наводило на ідеї особистої та національної свободи, прототипи 

яких уже були закладені в історичному минулому. 

В таких умовах наприкінці 1845 року виникло політичне та-

ємне товариство – Кирило-Мефодієвське братство [2, c. 306-307]. 

Засновниками й учасниками його були представники інтелігенції 

– вчений-історик і педагог М. Костомаров, чиновник і науковець 

М. Гулак, студент В. Білозерський, письменник і фольклорист П. 

Куліш, студент О. Маркевич. До них з часом  приєдналися О. На-

вроцький, Г. Андрузький, Д. Пильчиков, І. Посяда, О. Тулуб, 

М. Савич, а також Т. Шевченко. Усього в товаристві було задіяно 

близько ста чоловік.  

Основні ідеї братства були такими: 

− Духовне і політичне з’єднання слов’ян є їх основним 

призначенням 

− Кожне слов’янське плем’я повинно мати самостійність 

− Кожне з племен повинно мати народне правління і 

дотримуватися рівності між громадянами, незалежно від 

народження і статків 

− Правління, законодавство, право власності і просвіт-

ництво слов’ян мають засновуватися на християнській релігії 

− Умовами участі в правлінні мають бути освіченість і 

чесність 

− Повинен бути створеним спільний Слов’янський собор 

племен за участі представників кожного племені 
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Згідно зі статутом товариства, впроваджувати ці ідеї в 

життя потрібно за допомогою літератури, правильного 

виховання юнацтва в дусі статуту та розширення самого 

братства. Основними принципами є християнські цінності та їх 

дотримання: примирення, доброта, терпіння, взаємодопомога.  

Ідеї всеслов’янської єдності були викладені в «Книзі Буття 

українського народу» (також відомій як «Закон Божий»), 

написаній Миколою Костомаровим [3]. Книга переповідає 

історію людства, починаючи від створення світу до сучасних 

авторові подій і навіть пророкує майбутнє. Лейтмотивом книги є  

протиставлення влади Божої і влади земної, царської-панської.  

Згідно з Книгою Буття, головною місією є сформувати 

християнське суспільство, тобто таке, що засноване на 

принципах моралі та загальногромадянській рівності. Але, з 

точки зору братства, слов’янам, як братнім за походженням і 

релігією народам, варто об’єднатися, і об’єднатися навколо 

України і з таких причин: по-перше, лише в українців 

залишилися сили до боротьби, порівняно з двома іншими 

народами. Російські сили не наважилися б на повстання після 

подій 1825 року, а Польша, після розгрому 1831, теж не мала 

на це змоги.  По-друге, думка про свободу виникла ще за часів 

національно-визвольної війни, на 120 років раніше за 

створення Конституції в Речі Посполитій.  

Навіщо створювати спільну державу, якщо кожен народ 

має власне призначення? Формою майбутньої держави мала 

бути федерація. У ній кожна з країн-учасниць мала б 

суверенітет, свої органи влади та законодавство. Спільно б 

вирішувалися питання зовнішньої політики та оборони. Мати 

самостійність одній Україні не вдалося б. Сусіди давно 

сприймають її як частину своїх володінь, і, якщо буде 

проголошена незалежність, вона опиниться «серед декількох 

вогнів, буде пригнічена і зазнає гіршої долі, ніж зазнали 

поляки» при поділах Речі Посполитої. А у Союзі Об’єднаних 

Слов’ян, де усі народи рівні і не пригнічують один одного, це 

видається можливим. Крім того, що країни б існували у мирі 
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між собою, згуртувавшись, вони б могли ефективно 

протистояти політичним і кульним зазіханням сусідів.  

Оглядаючи діяльність братства, можна стверджувати, що 

воно мало добре розроблену ідеологію, але практична частина 

діяльності існувала лише в нарисах. Яким чином має бути 

створеною майже утопічна держава Об’єднаних Слов’ян, 

невідомо. Методи побудови суспільства за запискою В. 

Білозерського включали у себе поширення ідей про свободу, 

демократичних поглядів у суспільстві, підкопування 

несправедливих прав аристократії, виховання нових поколінь у 

дусі слов’янської ідеї, турботу про освітній та матеріальний 

рівень народу. Жодних варіантів скинення існуючої влади у 

статуті, Книзі Буття чи пояснювальній записці В. Білозерського 

наведено не було, як і згадок про збройне протистояння. На це 

могли бути такі причини: братство існувало недовгий час і не 

встигло розробити стратегію; серед учасників братства не було 

воєнних і вони не змогли створити плану, або навіть не думали 

його розробляти; члени братства розуміли масштабність своєї 

мети і розраховували спочатку підготувати українське 

суспільство поширенням ідей, після чого вже переходити до 

планування активних дій. Досить вірогідно, що кожна з причин 

мала місце бути. Наприкінці періоду існування братства П. Куліш 

у свої листах згадував деякі «хвилювання» серед молоді, що 

воліла до рішучих дій, попри переважне миролюбство старших 

товаришів. Але ці рухи не отримали або не встигли отримати 

поширення та розвитку.  

Щодо того, чому питання всеслов’янської єдності у 

програмі братства не викликало  ні в Галичині, ні в Європі 

належного відгуку: одна з причин у тому, що ця ідея не була 

новаторською. Про можливість об’єднання роздумували чехи, 

серби й болгари, а також поляки та росіяни. Українську ідею 

трактували як «українське слов’янофільство» [4, c. 136-138]. 

Для сторонніх спостерігачів Кирило-Мефодіївське братство 

було просто філією єдиного культурного руху, що звернулася 

до радикальних ідей та була розгромленою. Також для 
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багатьох Кирило-Мефодіївське товариство так і залишилося 

таємним, уряд не сприяв розголошенню.  

Підводячи підсумки, можна сказати, що створена концепція 

всеслов’янської держави, у якій кожен народ є рівноправним та 

суверенним, показала, що українці усвідомлюють себе як 

рівноправного члена світового суспільства, гідного змінити цей 

світ на краще. Саме Кирило-Мефодіївське товариство стало 

місцем кристалізації першої української інтелігенції [5]. Факт 

виникнення національно-просвітницького руху з підняттям ідеї 

незалежності  порушив українське питання. Російська імперська 

влада, помітивши такі рухи, зосередилась на їх прихованні та 

придушенні, тоді як австрійська розраховувала на створення з 

українських земель  буферної зони, для захисту від східних 

посягань. Тим не менш, національна ідея українців знайшла 

відгуки в Європі, що стало одним з перших кроків на шляху до 

сучасного визнання нашої нації.   
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УДК 617.7      Медичні науки 

 

ВПЛИВ СКЛЕРОПЛАСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ 

ПРОГРЕСУЮЧІЙ МІОПІЇ 

 

Оксененко Ю.Р., 

Студентка 1 медичного факультету 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

Прогресуюча міопія є однією з найпоширеніших аномалій 

рефракції ока. Частота міопії в світі складає 25-40%, і особливо 

гостро ця проблема стоїть в підлітковому віці. В Україні у 265 

тис. дітей і підлітків діагностована міопія. Крім того, частота 

появи міопії високого ступеня збільшується, що супроводжується 

рядом важких ускладнень (розриви або відшарування сітківки, 

дистрофія сітківки, катаракта, помутніння склоподібного тіла та 

ін.), що погіршує життя міопа і призводить до інвалідності: 34-

56% всіх інвалідів по зору – інваліди внаслідок міопії високого 

ступеня. У зв'язку з цим прогресуюча міопія протягом багатьох 

років залишається актуальною проблемою офтальмології. 

Мета: вивчити ефективність впливу хірургічного втручання 

(склеропластики) при прогресуючій міопії на функціональний 

стан зорового аналізатора. 

Основними факторами виникнення та прогресування міопії 

відповідно до теорії Аветісова Е.С. є ослаблена акомодація, 

спадкова схильність і ослаблення міцності властивостей склери. В 

даний час, у зв'язку з переходом на дистанційне навчання, 

збільшилась кількість годин проведених за комп'ютером, що, в 

свою чергу, підвищило зорове навантаження, яка супроводжу-

ється слабкістю акомодації. Це призводить до компенсаторного 

розтягування очного яблука, через підвищення внутрішньоочного 

тиску до верхніх значень норми і вище, яке також впливає на 

напругу корнеосклеральної оболонки очного яблука і 

прогресування міопії. Збільшення передньозадньої осі очного 

яблука супроводжується розтягуванням склери, зменшенням її 
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товщини і додатковим ослабленням біомеханічних властивостей, 

що призводить до дистрофічних процесів не тільки в склері, але 

також у внутрішніх оболонках ока. Порушення кровообігу в 

розтягнутих оболонках ока призводить до патологічних змін в 

центральних і периферичних відділах очного дна, розвивається 

стан гіпоперфузії ока. Погіршує показники гемодинаміки 

хоріоретінальна дистрофія (ЦХРД і ПХРД). 

Лікувально-профілактичні заходи спрямовані на стабілізацію 

прогресуючої міопії, а також профілактику її ретінальних усклад-

нень, з цією метою використовуються склеропластичні операції. 

Сутність склеропластичних втручань полягає в накладенні 

своєрідного бандажа (пластинки) на задню поверхню ока, що 

служить каркасом для склери, зміцнюючи таким чином стінки 

ока, припиняючи його зростання і розвиток короткозорості. 

Основні показання для склеропластики: короткозорість не 

менше 4,0-6,0 дптр, швидко прогресуюча (1,0 дптр і більше на 

рік), що супроводжується подовженням передньозадньої осі 

ока і появою дистрофічних змін в центральних і периферичних 

відділах очного дня. 

За даними досліджень, проведеними на кафедрі офталь-

мології Харківського національного медичного університету, 

склеропластика сприятливо діє на функціональний стан зорового 

аналізатора. Після операції підвищується біомеханічна стійкість 

склеральної оболонки ока. Поліпшується стан периферичних і 

центральних зон очного дна за рахунок реваскуляризації і 

стимулюючого впливу на гемодинаміку. Зменшуються розміри 

сліпої плями на 8,8% при міопії слабкого ступеня, на 9,8% при 

міопії середнього ступеня і на 5,2% при міопії високого ступеня, 

це є досить точним критерієм оцінки різних методів лікування 

міопії, так як короткозорість різного ступеня супроводжується 

збільшенням розміру сліпої плями. Короткозорість високого 

ступеня характеризується підвищенням порогу кольорового 

розрізнення, а склеропластіка призводить до незначного знижен-

ня цього порогу. Стабілізуються або незначно зменшуються 

розміри передньозадньої осі ока. Встановлено, що проведення 
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склеропластики запобігає появі нових патологічних зон міопіч-

ного генезу в периферичних і в центральних відділах сітківки. 

Таким чином, склеропластика - патогенетично обгрунто-

ваний і найбільш ефективний метод лікування прогресуючої 

міопії, спрямований на стабілізацію процесу і профілактику її 

ускладнень. Утворений в результаті оперативного втручання 

єдиний комплекс «склера-трансплантат» підвищує біомеханічну 

стійкість склеральної оболонки ока і покращує функціональний 

стан зорового аналізатора на всіх етапах розвитку міопічного 

процесу. 
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Природничі науки 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА 

ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ НПП У ВОЛИНСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 
 

Остимчук Аліна  

викладач біології 

Любешівського технічного фахового коледжу  

Луцького НТУ 

На території Шацького національного парку, із цільових 

заходів по збереженню біорізноманіття, слід відмітити здійснення 

активної охорони низькоберезових угруповань занесених у 

Червону книгу України. Шацький НПП бере участь в проекті 

ПРООН/ГЕФ «Зміцнення управління та фінансової стійкості 

національної системи природоохоронних територій в Україні».  

Продовжуються роботи в рамках договору про співробіт-

ництво між Поліським (Польща) і Шацьким національними 

парками від 24 квітня 2003 року, а також з національним коміте-

том ЮНЕСКО МАБ по розвитку регіону Полісся. Проведено 

перевірку усіх штучних гніздівель та за необхідності частину з 

них відремонтовано, поновлено драбини, необхідні для спостере-

ження за цими штучними гніздівлями. Продовжено збір даних 

(кадастр) нір, хаток та поселень бобра і лисиці на території НПП.  

На території НПП на межах усіх постійних пробних площ 

інвентаризовано і за необхідності поновлено спеціальні межові 

стовпчики з зазначенням нумерації. Біля території НПП діє 

метеостанція в смт. Любешів, а на території НПП – 1 гідроло-

гічний пост в с. Люб’язь, які підпорядковані Гідрометцентру 

України. Крім того, продовжувався збір даних на 8 власних 

гідропостах в межах території НПП, продовжувалися 

дослідження ґрунтів на окремих ділянках НПП. Продовжено 

заведення паспортів на постійні пробні площі у електронній 

формі у межах компетенції. Проведені роботи з огляду і ремонту 

штучних гніздівель для птахів на постійних пробних площах 
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(дуплогніздівників) та гоголятників, а також ремонту драбин на 

постійних площах. Загалом, протягом 2016 року в НПП 

проводилися науково-дослідні роботи , а саме: польові 

дослідження з інвентаризації фауни, флори і грибів, фенологічні 

спостереження за живою і неживою природою, науково-дослідні 

роботи на постійних пробних площах та кільцювання птахів. На 

території НПП функціонують 15 постійних пробних площ і 3 

профілі або фенологічні стежки з метою проведення 

фенологічних спостережень за сезонними явищами природи та 

елементами живої природи: зоологічних (фенологія міграцій 

птахів, сезонне зникнення зимосплячих видів тварин, як зокрема 

земноводних та плазунів, певних груп безхребетних, як зокрема 

лускокрильців – денних метеликів тощо), ботанічних (сезонний 

розвиток рослинності) тощо, який охоплює кілька основних 

екосистем (болотна, лучна, річкова). На окремих їх ділянках 

постійних пробних площ поновлено межові знаки. Продовжено 

збір картографічних матеріалів про ґрунти та ідентифікація 29 їх з 

територією НПП, з подальшим узагальненням, розробку 

теоретичних засад проведення системи ґрунтових розрізів на 

території НПП, проведення яких планується у майбутньому.  

У рамках реалізації проекту «Включення питань змін клімату 

в управління вразливими екосистемами, природно-заповідні 

території Полісся» проведено 1 зустріч з експертами Піренейсько-

го національного парку (Франція), провідних науково-дослідних 

установ України та Українського товариства охорони птахів, 

зокрема, з питань вирішення природоохоронних та соціально-

економічних аспектів НПП (серед раніше виділених 3 ключових 

проблемних аспектів: функціонування та оптимізація водних 

(річковозаплавних і –озерних), болотних і лісових екосистем), 

повторно обстежено лише перші 2, які взяті за пріоритетні 

(ділянка з можливого відновлення сінокосіння на закинутих 

сінокосів на болотах і заболочених луках біля с. Люб’язь вище за 

течією р. Прип’ять і ділянку р. Прип’ять між с. Люботин і с.  

Люб’язь, на якій необхідно впроваджувати заходи з 

видалення рослинного покриву, що створює перепони для 
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проходження води). Напрацьовано попередні шляхи з вирішення 

цих питань і перспектив закладення моніторингу на цих ділянках 

фахівцями-експертами цього проекту. При цьому, проведено 

обстеження, як вразливих (зазначених вище), так і не вразливих 

ділянок природних екосистем, які використано для узагальнень і 

порівняння їх. Натомість власними силами проводилася 

інвентаризація флори та фауни, ведення переліків рослин і 

тварин, що підлягають особливій охороні; вивчення фенологічних 

та міграційних їх аспектів.  
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викладач педагогіки 

м. Білгород-Дністровський, Одеська область  

Ключові слова: фасилітація, педагогічна фасилітація, 

педагогічна діяльність вчителя. 

Термін "фасилітація" у перекладі з англійської мови означає 

"полегшувати, сприяти, допомагати, просувати". Фасилітація – це 

професійна організація процесу групової роботи, за якої 

максимально задіяний потенціал усіх учасників групи. Це 
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простір, в якому актуалізується колективний інтелект, 

виявляються проривні рішення, розв'язуються проблеми, 

конфлікти. Цей простір керується фасилітатором ("тим, хто 

сприяє, полегшує, допомагає вчитися, знає мету, впливає). 

Фасилітаційний вплив має основним завданням актуалізувати 

потребу в розвитку, особистісному зростанні, механізм якого 

ґрунтується на діалогічному діянні та певних особистісних 

характеристиках фасилітатора [1]. 

У педагогіці поняття «фасилітація» використовується в 

дослідженнях міжособистісної взаємодії викладача і студента в 

навчально-виховному процесі. Вона визначається як 

стимулюючий, ініціюючий, заохочуючий вплив на саморозвиток, 

самовиховання того, хто навчається [2;119]. 

Технологія фасилітації передбачає комплекс алгоритмів та 

прийомів організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії між учасниками 

педагогічного процесу, заснованого на використанні їхнього 

особистого досвіду, спрямованого на створення умов для 

розвитку суб'єктного досвіду, становлення здатності до творчості, 

самоактуалізації у навчальній та інших доступних сферах 

життєдіяльності. Існують різні види фасилітації: психологічна, 

педагогічна, соціальна, спортивна, екофасилітація. 

Педагогічна фасилітація – специфічний вид педагогічної 

діяльності викладача, яка має за мету допомагати студенту в 

усвідомленні себе як самоцінності, підтримувати його прагнення 

до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяти 

особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних 

можливостей студента, актуалізувати ціннісне ставлення до 

людей, природи, національної культури на основі організації 

допомагаючого, гуманістичного, діалогічного, суб'єкт-суб'єктив-

ного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння 

та довіри. 

Педагогічна фасилітація забезпечує високий рівень 

засвоєння знань, набуття якісних умінь і навичок студентів та 

передбачає налаштованість особистості на допомогу іншим, 

прагнення відчути емоційний стан тих, хто її оточує, співчувати і 
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співпереживати їм, сприймати їхні переживання як власні. Однак 

для досягнення поставлених фасилітативних цілей педагог 

повинен бути щирим, правдивим і гідним довіри; мати щасливу 

вдачу та зазнавати теплих почуттів, симпатії до вихованця, навіть 

якщо в окремі моменти він завдає прикрощів, викликає почуття 

невдоволення. 

Принципи фасилітації в управлінні педагогічними конфлікт-

тами, якими керується викладач у процесі взаємодії зі студента-

ми: емпатія;  толерантність; увага; розуміння; співпереживання та 

співчуття; довіра до природних здібностей особистості, якими 

вона користується не усвідомлено;  безумовне прийняття; пози-

тивна установка на діяльність; заохочення оптимізму студента.  

Викладачу-фасилітатору бажано бути рефлексивним та 

конгруентним:  природно зосереджувати увагу на конструктивній 

взаємодії зі студентами;  відповідно щиро, без напруги та 

фальшивої рольової поведінки, допускати у них існування 

поглядів, ідей,які можуть суттєво відрізнятися від думок педагога;  

активно підтримувати та сприяти самостійності студентів у діях, 

словах; у разі потреби пропонувати групі реалізацію ідей, 

можливих рішень;  дозволяти студентам обирати найприйнятніші 

методи навчання. 

Фасилітація дозволяє відкривати потаємні думки, почуття та 

стану. Це забезпечує щирість і довіра, а також химерне і несподі-

ване поєднання образів, понять і значень, що є частиною 

творчості.  

Викладач-фасилітатор підвищує ефективність навчання, 

перш за все, за рахунок оптимізації процесу спільної роботи в 

групах «викладач-студент» і «студент-студент». При цьому важ-

ливі форми і способи внутрішньогрупової взаємодії: як навчають-

ся розмовляють один з одним, як знаходять спільне розуміння 

проблем, як приймають рішення і вирішують конфлікти.  

Найбільш значимі характеристики фасилітації в освіті: 

співробітництво: 

• взаємодія педагога з учнями, а також учнів між собою, 

заснована на розумінні, підтримці; 
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• власна позиція: за кожним учасником визнається право на 

власну думку, педагог-фасилітатор щиро зацікавлений в думці 

інших, при цьому не нав’язує свою; 

• індивідуальність і рівність: кожен суб’єкт спілкування 

визнається неповторною особистістю, педагог-фасилітатор 

уважно ставиться до всіх учнів, а не лише до лідерів та 

найактивніших; 

• саморозкриття: педагог-фасилітатор педагогічно компе-

тентно виявляє свої власні почуття та емоційні переживання, 

знімаючи психологічні захисти і бар’єри відчуженості між 

учасниками взаємодії; 

• організація освітнього просторового середовища: фасилі-

таційна організація простору дозволяє вільно налагоджувати 

зоровий контакт, виконувати спільні дії, обмінюватися вербаль-

ними та невербальними засобами комунікації, емоційними стана-

ми, забезпечуючи зворотний зв’язок та взаєморозуміння [3; 263]. 

Суб’єктні характеристики учня виявляються у навчальному 

процесі внаслідок усвідомлення власного ставлення до інших, а 

також самого себе у стосунках з іншими, завдяки чому він 

формує самооцінку. Особливе значення для розвитку учня має 

організація різних видів навчально-пізнавальної діяльності, в якій 

він обирає активну суб’єктну позицію і вступає у різні форми 

міжособистісної взаємодії з іншими. У різноманітних діях, актах 

самодіяльності особистість не лише розкривається та виявляє 

власне «Я», але й формується, самовизначається. Як зазначають 

науковці, сутність особистості виявляється в її вчинках, поведінці, 

стосунках з іншими у процесі діяльності [5, с. 14]. 

Узагальнюючи позиції сучасних дослідників (О. Андрєєв, 

О.Кондрашихіна, О. Шахматова), К. Шевченко [4, c. 260] виділяє 

такі найбільш значущі характеристики педагогічної фаси літатив-

ної взаємодії): 

      Співпраця. Взаємодія викладача зі студентами та 

студентів між собою ґрунтується на розумінні й підтримці. 

Організація діяльності та взаємодії спрямована на конструктивне 

вирішення проблемних завдань, педагогічних конфліктів.   
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Власна позиція. За кожним студентом визнається право на 

власну думку, позицію, що має на увазі щиру зацікавленість у 

думці інших і не нав'язуванні власної думки.   

Індивідуальність і рівність. Кожен суб'єкт визнається 

неповторною особистістю, рівною серед інших у вияві своєї 

індивідуальності. 

Саморозкриття. Фасилітатор педагогічно грамотно й відкри-

то виявляє свої власні почуття та емоційні переживання, 

знімаючи психологічні бар'єри відчуженості між учасниками 

взаємодії.   

Залученість кожного до спільної діяльності (парти сипатив-

ність). Співучасть студентів у організації діяльності з викладачем, 

спільне прийняття рішень про форми, способи і норми здійснення 

взаємодії, колективна відповідальність за прийняті рішення.   

Організація простору. Фасилітативна організація простору 

дозволяє вільно встановлювати зоровий контакт, виконувати 

спільні дії, обмінюватися вербальними і невербальними засобами 

комунікації, емоційними станами, забезпечуючи зворотний 

зв'язок і взаєморозуміння [4;  260]. 

Найпоширенішими технологіями фасилітації на сьогодні є 

«Світове кафе», «Відкритий простір», «Аналіз поля сил Курта 

Левіна», «У той же час наступного року», «Пошук майбутнього», 

«Парадигма позитивних змін», «Антимозковий штурм», 

«Динамічна фасилітація» та інші. Ці технології підвищують 

ефективність роботи в групах та прийнятті рішень, вчать 

аналізувати ситуації, визначають варіанти для вибору, альтерна-

тивні вирішення проблем, створюють та підтримують клімат у 

групі, підвищують рівень залученості у процес обговорення, 

спонукають до особистої відповідальності за процес та результат, 

забезпечують обмін особистісним досвідом між учасниками та 

сприяють розвитку учасників навчання. 

Взаємодія учнів під час проведення занять на основі методів 

фасилітації може здійснюватися по-різному: у групах (мікро-

групах), бригадах, члени яких мають спільне завдання, під час 

вільного руху по аудиторії і чергових зустрічей один з одним 
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одного чи декількох аспірантів, що ведуть бесіду з членами 

групи, яка виконує мікрогрупове завдання, у процесі вербального 

взаємообміну окремих мікрогруп чи груп у процесі виконання 

загального завдання всією групою. 

Фасилітація навчання передбачає наявність сукупності 

навичок педагога: уміння слухати і говорити; ставити питання; 

спостерігати і корегувати процес; заохочувати, надихати і 

мінімально втручатися в події. Фасилітатор – це викладач, 

учитель, тренер, основне завдання якого полягає у стимулюванні 

та спрямовуванні процесу самостійного пошуку інформації та 

спільної діяльності учнів, це людина, що надає допомогу учням у 

самопізнанні, самовизначенні, самореалізації. 

Отже, фасилітація як педагогічне явище, процес взаємодії 

вчителя та здобувачів освіти, сприяє не лише формуванню однієї 

із навичок ХХІ ст. – командної роботи, але й розвитку 

інтелектуального та творчого потенціалу кожної особистості, а 

також відповідає вимогам гуманізації освітнього процесу. 
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Інноваційні технології почали вивчатися в кінці 50-х років 

ХХ ст. У вітчизняну практику термін «інновація в освіті» 

увійшов у середині 80-х років минулого століття у зв’язку з 

процесами перебудови радянської освітньої системи. «Виживає 

не найсильніший і не найрозумніший, а той, що краще інших 

відкликається на зміни», - твердив Чарльз Дарвін.  

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується 

посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів 

на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного 

процесу. Інноваційність – це одна з домінуючих тенденцій роз-

витку особистості [1, с. 48]. Реалізація нових напрямів розвитку 

освіти передбачає використання інноваційних педагогічних 

технологій, удосконалення вже наявних та пошук нових принци-

пів, підходів до освіти, змін у змісті, формах та методах навчання, 

управління педагогічним процесом. «Не навчайте дітей так, як 

навчали вас, - вони народилися в інші часи…», - зазначав Конфу-

цій. Тому, модернізація системи освіти передбачає введення в 

освітній процес інноваційних технологій, в основі який лежить 

цілісна модель навчально-виховного процесу, заснована на 

діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.  

Інновації (з лат. іnnovatio – оновлення, зміни) – нововведен-

ня, зміни, оновлення, новий підхід, створення якісно нового, 

використання відомого в інших цілях. Інновації є предметом 

особливої діяльності людини, що прагне не лише до оновлення 
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змісту реалізації своїх зусиль, а передусім якісно нових результа-

тів, не задоволена традиційними умовами, методами та способами 

[2, с. 19]. Інноваційні технології дозволяють студенту-медику: 

ефективно використовувати навчально-методичну літературу та 

матеріали; засвоювати професійні знання; розвивати проблемно-

пошукове мислення; формувати професійні міркування; активу-

вати науково-дослідницьку діяльність; розширювати можливості 

самоконтролю отриманих знань. Для викладача, інноваційні 

технології дозволяють: оперативно оновлювати навчально-мето-

дичну літературу; впроваджувати модульні технології навчання; 

використовувати імітаційні технології навчання; розширювати 

можливості контролю знань студента, а також в цілому, удоско-

налювати якість наявних технологій підготовки спеціалістів. 

Розвиток освіти завжди характеризується своєрідним поєднанням 

традиційності та інноваційності. Таким чином, особливо актуаль-

ним є інтерактивне навчання, завдяки якому студенти-медики 

мають можливість обмінюватися думками, ідеями, пропозиціями, 

а викладач при цьому виконує роль організатора та помічника в 

спільній діяльності, співпраці, творчому пошуку, створює, таким 

чином, атмосферу поваги та відкритості. Під час такого типу 

навчання всі студенти долучаються до процесу пізнання.  

Одним із важливих завдань освіти на сьогодні є створення 

системи відкритої освіти, яка забезпечить загальнонаціональний 

доступ до освітніх ресурсів на базі технологій дистанційного 

навчання. Застосування телекомунікаційних технологій надає 

можливість створити якісно нове інформаційне освітнє 

середовище без меж та з можливістю організації глобальної 

системи дистанційного процесу. Принцип поєднання аудиторних 

та електронних форм викладання – впровадження змішаного 

навчання  - забезпечує можливість поєднання в навчальному 

процесі кращих якостей урізноманітнених форм навчання. 

Аудиторне навчання забезпечує соціальну взаємодію, від якої 

вони отримують задоволення спілкуючись безпосередньо. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, що передбачає створення комфортних 



 

220 

умов навчання, за яких студент відчуває свою успішність та 

інтелектуальну спроможність, характерною ознакою якого є 

постійна, активна взаємодія усіх учасників навчального процесу; 

аналізуючи свої дії та дії своїх колег, кожен може змінювати 

модель своєї поведінки, більш усвідомлено засвоювати необхідні 

знання та навички, відчувати себе в умовах максимально 

наближених до майбутньої професійної діяльності  [3, с. 284].  

Імітаційне навчання передбачає роботу з моделлю ситуації в 

процесі імітації конкретної ситуації, аналізі та прийнятті рішення 

в ситуації, що виникла або може виникнути при певних 

обставинах максимально наближених до реальності. Цей вид 

навчання стимулює аналітичне мислення студента-медика, 

формує системний підхід до вирішення проблеми, дозволяє 

виділити варіанти гіпотез розв’язання проблеми, допомагає 

налагодити ділові, колективні, особисті контакти, усувати 

конфлікти. 

Отже, головний вектор розвитку сучасної вищої освіти 

України, в тому числі і медичної, визначається загальним 

спрямуванням на процес входження вітчизняної (класичної) 

вищої школи до європейського та світового простору.  
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Introduction. Modern research has proven that language and 

thinking are inevitably linked. This means that all social, cultural, 

economic, and other changes are reflected in the language. As a 

result of this process, the language is refreshed with a whole series 

of new words that help us imagine this or that aspect of reality. 

The English language is a crucial part of worldwide 

communication. It is a powerful tool in connecting cultures and 

people from different cultures. On the other hand, the more people 

use the language, the more complicated it becomes. It is the reason 

for linguists, translators, teachers, students, and even native 

speakers, to explore various aspects of the language. For a better 

understanding of the new English words, it is important to know the 

ways they are formed. 

The subject of the study is the freshly appeared words and their 

type of formation. The specific objectives of the present study are: 

1) to analyze the problems of word-formation in English; 

2) to summarize the materials based on the topic; 

3) to determine the most productive types of word-building in 

modern English; 
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4) to identify the active use of shortened words in slang and 

formal English; 

5) to describe the impact of abbreviation and clipping on the 

language development. 

Main body. A word in English can be simple, made up of only 

one component, like dog, piano, finger; or it can be complex, 

containing more than one component, for example, copybook, fifth. 

The elements of a complex word can be free forms: elements that 

are independent in other contexts, like in raincoat, pancake, forget-

me-not; or they can be bound forms: prefixes and suffixes that 

never appear independently, like the first and last components of 

irreplaceable or the –th of sixth [1, p.135]. 

There are thought to be ways of forming words in modern 

English that can be restored to create new words when the occasion 

requires it. In terminology it is called productivity - the ability to 

build new words using existing patterns. They are readily 

understood by everyone, who uses the language. The most 

important and the most productive ways of word-building are 

affixation, conversion, word-composition and abbreviation. Other 

ways of forming words are not able now to produce new words, so 

they are named non-productive or unproductive [2, p.100]. 

Nevertheless, word-building processes involve not only 

qualitative but also quantitative changes. Thus, affixes and free 

stems are added to the underlying form, as well as compounding 

and derivation represent addition. There is one more type of word-

building, that is still active in the English language. On the 

contrary, it may be represented as significant subtraction, in which 

part of the original word or word group is taken away. This 

phenomenon is called shortening. Shortening is divided into two 

groups: clipping and abbreviations (acronyms). 

The first one is to make a new word from a syllable (or two) of 

the original word. Here are some examples of spoken (informal) 

shortenings: moving picture became movie, gentleman – gent, circum-

stances – circs. As to a written (formal) forms, there are used the follo-

wing ones: lib (instead of liberty), exhibish (instead of exhibition) [3]. 



 

223 

Graphic abbreviations are the result of shortening of words and 

groups of words in written speech, while in oral speech the 

corresponding full forms are used. Lexical abbreviations are 

pronounced and used in written speech as a contracted form. They 

are used to save space and effort in writing. They can make a 

significant contribution to a concise style, as well as help convey a 

sense of social identity. All these reasons for using abbreviated 

forms are closely related to the language of the Internet, where 

there is a great need for a language economy [1, p.145]. 

If the abbreviated written form retains alphabetical reading it is 

pronounced as a series of letters: BBC – the British Broadcasting 

Corporation, GI – Government Issue, DOD – Department of 

Defense, FBI – Federal Bureau of Investigation (cf. Russian ФБР), 

MP – Member of Parliament or Military Police. 

If the abbreviated writing is read like an ordinary English word 

and it sounds like an English word, it is called the acronym: UN - 

United Nations, NATO - North Atlantic Treaty Organization. The 

creation of new words from the initial letters of phrasal terms is 

explained by the requirement of a strong signal in minimum time 

[4, p.110]. 

 Acronyms are sometimes created to be especially suitable for 

the named thing (having a double meaning or borrowing the 

positive connotations of an existing word). That helps an 

organization or a brand to become well-known. In July 2010 

DARPA made an announcement of their new programs named 

BATMAN and ROBIN for "Biochronicity and Temporal 

Mechanisms Arising in Nature" and "Robustness of Biologically-

Inspired Networks". It was a reference to the Batman and Robin 

comic-book superheroes. 

The use of acronyms in the daily communication of youth, 

online correspondence, and even on the pages of English-language 

mass media proves their popularization and entry into the language. 

Internet communication has led to the emergence of a large number 

of neologisms formed by abbreviation. In youth slang, infixation is 

common, but it is not typical for English as a whole. Also 
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abbreviations and acronyms are used in formal style to express 

some widely known terms and names. 

Analyzing the newly coined words in the English, this research 

identifies and systematizes the main models of the formation of 

neologisms in modern English. There were selected new words 

from Your Dictionary [6], Urban Dictionary [7], The Online Slang 

Dictionary [8], Oxford living Dictionary [9]. Significant results 

were obtained after the analysis of the Cambridge Electronic 

Dictionary [10]. The electronic dictionary allows users to 

familiarize themselves with new words that can subsequently be 

included in the basic dictionary. Users can go to the site and vote to 

include a particular word in the dictionary.  

Comparing the data from the Cambridge and Urban 

dictionaries, taking into consideration different periods of time, the 

following results were achieved (fig.1). 

 

Figure 1. New words in the online dictionaries (2020) 

New 

word 
Meaning Word-formation type 

cli-fi 

books, movies etc. about bad events that 

occur because of climate change, such as 

wildfires and droughts 

shortening (clipping) 

smishing 

an attempt to trick someone into giving 

personal information by text message that 

would allow someone else to take money 

from them 

affixation 

xenobot 
a type of very small robot that can move 

independently, created from living cells 
shortening (blending) 

HIIPA 

abbreviation for high-intensity incidental 

physical activity: physical activity that is 

done as part of one’s normal daily life and 

not as part of an exercise or fitness 

programme 

shortening(abbreviation) 

covexit 

the process of easing the restrictions on 

public life imposed by the COVID-19 

pandemic 

shortening (blending) 

coronnial 
someone who was born around the time of 

the COVID-19 pandemic 
affixation 
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Taking into consideration the data from above, it is clear that 

in 2020 the most productive types of words are blending, affixation 

and compounding. Also it should be noted that most of this new 

words are connected with social issues, like the pandemic and 

quarantine. It means that these neologisms are relevant and reflect 

the life of the society in this very moment. 

To compare, there is data for the period of the 2019 

represented below (fig.2). 

 

Figure 2. New words in the online dictionaries (2019) 

New word Meaning Word-formation type 

superager 

someone over the age of 65 whose 

memory and thinking skills are similar to 

those of someone in their 20s 

affixation 

EGOT 

the achievement of winning an Emmy 

(TV), a Grammy (music), an Oscar (film), 

and a Tony (theatre), the four major 

entertainment awards 

shortening(abbreviation) 

sadcom 

a type of sitcom (a funny television or 

radio show in which the same characters 

appear in each episode) that uses humour 

to deal with serious themes 

shortening(clipping) 

generation 

scroll 

a way of referring to the generation of 

people who watch TV, read news, etc. 

mostly on a computer or mobile phone 

compounding 

textavism 

the use of text messages to try to persuade 

people to act in a way that will achieve a 

particular result, usually a political or 

social one 

affixation 

waste 

bread 

bread that is made partly with crumbs 

from leftover bread 
compounding 

 

It is visible, that main trends in word-building in 2019 were 

compounding and affixation. The top-popular words from the figure 

2 are also connected with social issues, but mainly they concern the 

technologies impact on society and the Internet slang.  

During the analysis of the lexical structure of modern English, 

it was revealed that some of the words we highlighted have already 
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passed the stage of lexicalization and institutionalization, others are 

at the stage of movement from the periphery to the center, and still 

others may never be included in the active component of the 

language, which is due to the dynamic the development of the 

lexical structure of the English language. 

The most popular acronyms according to Google Trends 

platform are the ones below: 

• ROFL means Rolling on floor laughing. 

• LMK means Let me know. 

• ILY means I love you. 

• YOLO means You only live once. 

Stylistically colored shortened words may belong to any 

variety of colloquial style. They are especially numerous in various 

branches of slang: school slang, service slang, sport slang, 

newspaper slang, etc. 

A formal style is typically used in orations, scholarly books 

and articles, technical reports, research papers, and legal 

documents. The main rule in this style is to avoid shortened words 

and contractions in writing, unless the shortened form is well 

known, for example, Inc. Use shortened forms in informal writing 

and when space is tight, for example, dates and times for an event. 

There is a list of the shortenings that are familiar to everyone, 

therefore can be used in the formal style: 

• names of American states: AL – Alabama, FL – Florida, 

NB – Nebraska; 

• days of the Week: Mo – Monday, Tues – Tuesday, Fri – 

Friday; 

• months: M. – May, Mar. – March, Oct. – October, J. – July 

Conclusion. There are thought to be ways of forming words in 

modern English that can be restored to create new words when the 

occasion requires it. They are readily understood by everyone, who 

uses the language. The most important and the most productive ways 

of word-building are affixation, conversion, word-composition and 

abbreviation. Unproductive in the English language are back-

formation, sound and stress interchange and onomatopoeia. 
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In 2020 the most productive types of words are blending, 

affixation and compounding. Most of this new words are connected 

with social issues, like the pandemic and quarantine. It means that 

these neologisms are relevant and reflect the life of the society in 

this very moment. 

However, it was revealed that some of the words we 

highlighted have already passed the stage of lexicalization and 

institutionalization, others are at the stage of movement from the 

periphery to the center, and still others may never be included in the 

active component of the language, which is due to the dynamic the 

development of the lexical structure of the English language. 
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Проблеми, пов’язані з дослідженням методики розсліду-

вання злочинів корупційної спрямованості, набувають все 

більшої актуальності. Низький професійний рівень суб’єктів 

розслідування, прогалини національного антикорупційного 

законодавства, невміння у межах чинного законодавства 

виявляти та розслідувати злочини цієї категорії, а також 

використовувати спеціальні знання, зокрема можливості судової 

експертизи, призводять до зростання кількості таких 

кримінальних правопорушень. 

Питання використання спеціальних знань під час розсліду-

вання  злочинів корупційної спрямованості досить активно 

вивчають та обговорюють науковці. Насамперед це прослід-

ковується в працях Н.В. Кимлик, Н.А. Жерж, Р.В. Кимлик, 

А.О. Яфонкін тощо. [1,2]  

При розслідуванні злочинів корупційної спрямованості 

проводять експертизи: почеркознавча, технічна експертиза 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz9JXZ1O7tAhVZBGMBHQPWCnwQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Funivd.edu.ua%2Fscience-issue%2Fissue%2F3271&usg=AOvVaw0urJR1tPR0h16xX42qzUzD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz9JXZ1O7tAhVZBGMBHQPWCnwQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Funivd.edu.ua%2Fscience-issue%2Fissue%2F3271&usg=AOvVaw0urJR1tPR0h16xX42qzUzD
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документів, трасологічна, лінгвістична, матеріалів, речовин і 

виробів, економічна  та інші [4, с.141]. 

Під час розслідування злочинів корупційної спрямованості 

доволі часто виникає необхідність проведення почеркознавчої 

експертизи. Діяльність підприємства, установи, організації 

неможлива без видання внутрішніх документів: наказів, 

інструкцій, доручення інших вхідних та вихідних документів. 

Саме за  допомогою цих документів, суб’єкт здійснює 

юридично значущі дії і як результат ці документи  стають 

предметом посягання злочинів корупційної спрямованості. 

Офіційні, службові документи мають шаблонний характер та 

складаються за допомогою комп'ютерної техніки,  тобто 

дослідити почерк особи, яка його видала - неможливо. Але, як 

відомо обов’язковим реквізитом документу є  підпис особи, яка 

його видала. Саме підпис виступає об’єктом підроблення. 

Почеркознавча експертиза проводиться з метою встановлення 

оригінальності підпису для виявлення факту підробки 

документів. Тобто, шляхом проведення експертизи підпису, 

достовірно можна встановити чи належить він саме тій особі, 

від імені якої поставлений.  

Злочини корупційної спрямованості, у спосіб вчинення 

яких входить службове підроблення,  в  сучасних умовах є 

дуже поширеними. Існують випадки коли службові особи 

складають і/або видають завідомо неправдиві офіційні 

документи або вносять до офіційних документів неправдиві 

відомості з метою отримання неправомірної вигоди, приховати 

сліди  злочинної діяльності, створити видимість результативної 

діяльності підприємства, установи чи організації тощо.  

Саме техніко-криміналістична експертиза документів 

дозволяє встановити наявність часткової підробки документів 

(виправлень, підчистки, травлення тощо), достовірність ревізи-

тів документа (відтисків печаток, штампів, підписів), а також 

ідентифікацію предметів і матеріалів, які використовувалися 

для виготовлення документа або внесення до нього    змін [1, 

с.139]. 
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В процесі розслідування злочинів корупційної спрямова-

ності досить часто виявляються і вилучаються частини якогось 

об’єкту, які раніше могли складати єдине ціле, наприклад, 

шматки записок, квитанцій, упаковки предмета неправомірної 

вигоди тощо. Це пояснюється тим, що особи, які вчинили 

злочин корупційної спрямованості, бажають  приховати сліди 

злочинної діяльності.  В цих випадках має проводиться 

трасологічна експертиза цілого за  частинами, на вирішення 

якої виносяться питання про належність цих частин єдиному 

цілому, про механізм розподілу цілого на частини. 

Злочини корупційної спрямованості тісно пов’язані з 

наданням неправомірної вигоди. Для передачі предметів 

незаконної вигоди, наприклад - грошей, матеріальних ціннос-

тей,  ювелірних виробів тощо, зазвичай використовують папір, 

поліетиленові пакети, валізи, на яких можуть бути виявлені 

сліди рук. В таких випадках доцільно призначати  дактило-

скопічну експертизу. Висновки дактилоскопічної експертизи 

дозволяють ідентифікувати сліди пальців рук, по-перше, особи, 

яка надала неправомірну вигоду, а, по-друге, інших осіб, які 

брали участь в одержанні неправомірної вигоди [3, с.49]. 

На практиці існують випадки, коли у ході проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провад-

женнях про злочини корупційної спрямованості, доказами 

виступають результати  фіксації переговорів та аудіо-записи 

безпосередньо факту одержання неправомірної вигоди або 

прийняття вигоди чи прийняття обіцянки або пропозиції такої 

вигоди тощо. Саме в межах лінгвістичної експертизи усного 

мовлення можна встановити кількісний склад осіб, які брали 

участь у розмові та чи брали підозрювані  особи, а саме 

хабародавець і хабароодержувач, участь у перемовинах  та які 

конкретно слова та фрази ними промовлені щодо неправо-

мірних дій  [4, с.141]. 

Спосіб вчинення одержання неправомірної вигоди й 

причетність конкретної особи до вчинення злочину корупційного 

спрямування, можуть бути встановлені за наявністю та 
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локалізацією мікрочасток певної природи на різноманітних 

об’єктах навколишнього середовища, тілі та одязі корупціонера.  

За допомогою експертизи матеріалів, речовин і виробів 

можна довести факт та спосіб передавання особі грошових 

коштів, або інших цінностей, за умов виявлення такої 

спеціальної хімічної речовини на предметі незаконної вигоди, 

що вилучений у цієї особи, а також на її руках, інших частинах 

тіла та одязі, яка була перенесена з предмету незаконної вигоди 

в процесі їх контакту. Використання в процесі документування 

спеціальних технічних речовин дозволяє отримати матеріал 

щодо злочинної діяльності підозрюваних [3, с.50]. 

Однією з типових експертиз, що призначаються під час роз-

слідування злочинів корупційного спрямування є судово-еконо-

мічна експертиза.  Нерідко давання-отримання неправомірної 

вигоди здійснюється  у вигляді безпідставного перерахування 

коштів з розрахункового рахунку суб'єкта підприємницької діяль-

ності на інший рахунок юридичної чи фізичної особи, у таких 

випадках призначаються експертиза документів бухгалтерського, 

податкового обліку та звітності. У тих випадках, коли предметом 

неправомірної вигоди є державне або комунальне майно, 

проводяться експертизи документів бухгалтерського, податкового 

обліку та звітності та товарознавча експертизи для вирішення 

питання про розмір збитків завданих діями одержувача неправо-

мірної вигоди, встановлення порушення порядку оформлення і 

проходження фінансових документів тощо. 

Висновок. Отже, експертизи в злочинах корупційної 

спрямованості відіграють колосальне значення, оскільки від 

них, а саме встановленого розміру збитків, залежить і тяжкість 

злочину, і взагалі можливість притягнення до кримінальної 

відповідальності. Можливості судової експертизи в процесі 

доказування злочинів корупційної спрямованості далеко не 

вичерпані й потребують удосконалення. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Поторась О. В., Кушнірук В. П., Гурний Д. О., 
студенти географічного факультету 

Волинський національний університет  

імені Лесі Українки 

м. Луцьк, України 

В умовах пандемії, спричиненої COVID-19, виробництво 

фармацевтичної продукції в Україні на кінець квітня зросло на 

22% [1]. Компанії з виробництва фармацевтичних препаратів і 

матеріалів стали лідерами за кількістю новостворених 

юридичних осіб – їхня чисельність збільшилась на 600% [6].  

Підвищений попит на антибіотики, противірусні засоби, 

протикашльові та жарознижувальні засоби характерний був на 

квітень-червень 2020 року. Разом з тим, у травні сильно впав 

імпорт фармацевтичної продукції – на 42,5%, до $101,1 млн. 

Але з початку року у цьому секторі фіксується зростання на 6% – 

до $792,5 млн [5]. 
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Для фармацевтичної галузі важливим трендом став розвиток 

онлайн-продажів – Кабінет міністрів на час карантину в Україні 

дозволив дистанційний продаж ліків і медичних товарів, а також 

здійснення доставки безпосередньо покупцям із дотриманням 

умов транспортування . Перші підсумки роботи сервісу поштової 

доставки медикаментів з аптек свідчать про значний попит серед 

українців на цю послугу. Протягом першого місяця дії послуги (з 

10 квітня до 10 травня) Нова пошта надіслала одержувачам понад 

32 тисячі відправлень із медичними препаратами. 24% посилок 

були доставлені в села та невеликі селища. 36% – це замовлення 

жителів міст. Інші 40% посилок були доставлені одержувачам у 

Києві й обласних центрах [2]. 

За останні 3 місяці карантину українці замовили майже 55 

тисяч посилок з медикаментами через новий сервіс Укрпошти з 

доставки ліків. Найбільше ліків було доставлено у сільську 

місцевість. При цьому, найпопулярнішими медикаментами для 

доставки через Укрпошту стали серцево-судинні, заспокійливі, 

знеболювальні, а також препарати для лікування підшлункової 

залози та астми, парацетамол. Найбільше ліків (майже 70%) було 

доставлено у сільську місцевість. 

Разом з тим, фармкомпанії на період карантину стикаються з 

такими проблемами як от зростання курсу долара, подорожчання 

логістики та її ускладнення, порушення глобального ланцюжка 

постачань у фармсекторі, що тягне за собою затримки у 

постачанні та підвищення вартості активних фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ). Наприклад, «Фармак» імпортує з КНР до 20% 

речовин і внаслідок зупинки в Китаї виробництв ціни на сировину 

одразу зросли на 40% [7]. Також спостерігається дефіцит ліків для 

інтенсивної терапії та виникнення вузьких місць під час їх 

виробництва/розподілу; а також спад попиту на рецептурні 

препарати через мінімізацією контакту пацієнтів із системою 

охорони здоров’я [4]. 

Спостерігаються проблеми із реалізацією рішення Верховної 

Ради України про спрощення закупівель для боротьби із COVID-

19 (замовникам дозволили укладати прямі контракти з 
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постачальниками щодо закупівлі товарів та послуг із 

затвердженого Кабміном переліку). На середину червня 2020 

року, за цією процедурою державні замовники здійснили 33 726 

закупівлі на загальну суму 4,3 млрд грн. Однак відкритим 

залишається питання щодо цільового використання коштів та 

корупційної складової.  

На період карантину залишається актуальною проблема 

закупівлі ліків для тяжкохворих, які хворіють на рак, серцево-

судинні та рідкісні захворювання, вірусні гепатити, туберкульоз, 

ВІЛ/СНІД. Наразі пацієнти суттєвого дефіциту потрібних 

препаратів не відчувають, однак він може проявитися вже у 

жовтні 2020 року. При цьому проблематичним є вирішення 

питань із документацією з міжнародними партнерами, 

виготовленням ліків і доставкою препаратів в Україну [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ  

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Тарасюк  В.Я., 

учениця 11 класу, 

Пригода І.В., 

практичний психолог 

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат 

 ІІ-ІІІ ступенів  імені А.С. Макаренка 

Полтавської обласної ради 

с. Ковалівка, Україна 

У сучасних умовах розвитку суспільства особливо 

важливим є вміння чітко формулювати свої цілі та грамотно 

управляти власним часом. Така риса для кожної людини є 

особливо корисною сьогодні, коли теза «Час – це гроші» 

набула особливого значення. Час можна порівняти з іншими 

ресурсами, однак на відміну від них він є безповоротним – 

його не можливо накопичувати, передавати або зберігати, тому 

важливо навчитися використовувати його з максимальною 

вигодою. Адже успіх залежить не лише від особистих 

досягнень, але й від уміння розпоряджатися найціннішим 

надбанням – часом.  

У контексті досліджуваної проблеми серед сучасних 

вчених, чиї роботи слугують теоретичним фундаментом 

дослідження технологій тайм-менеджменту, можна виділити 

напрацювання  Б. Франкліна , Н. Алюшиної, Г. Архангельсь-

кого, П. Берда, П. Дракера, та інші.  

Вперше поняття тайм-менеджменту ввів данець Клаус 

Меллер, який в 70-тих роках винайшов Time Manager — 

складно влаштований блокнот-щоденник, який можна вважати 

прабатьком сучасного органайзера. Сам засновник працював 

економістом, досліджував проблеми фірми і найголовніше - 

людський фактор. Після декількох років роботи над 
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маркетингом і плануванням у 1975 році Меллер створює свою 

консультаційну фірму Time Manager International чи TMI. Крім 

того, Клаус особливу увагу звертає до людського фактора.  

Людина у сучасному світі оточена купою проблем, як 

матеріальних, економічних, соціальних, так і особистих. 

Вчителі , в постійному русі, все частіше не вміють правильно 

керувати своїм часом і не встигають виконувати важливі 

завдання або просто надмірно перевтомлюються. 

Новий навчальний рік ще не розпочався, а вчителі вже 

мають безліч планів і справ, які потребують щоденної уваги. 

Швидко впоратися з ними допоможе вміння контролювати свій 

час та розставляти пріоритети у роботі.  

Проте хіба можна чітко структурувати день, якщо 

вчительська праця передбачає постійні форс-мажори? А окрім 

творчої підготовки до занять є щоденна рутина, наприклад, 

заповнення журналу, перевірка зошитів та робіт. Як виділити 

найголовніше та дотримуватися плану впродовж тривалого 

часу? Як же працювати радісно, творчо і натхненно в умовах 

планів, нарад, звітів та дзвінків? 

Леонардо да Вінчі помітив, що якщо розподілити всі 

справи протягом дня і виконувати їх в певному порядку та ще 

й в найбільш вдалий час – успіх гарантований. Саме це 

правило і покладено в основу так званого «розкладу да Вінчі», 

який допоможе будь-якому педагогу все встигнути та не 

почуватися виснаженим.Сенс «розкладу да Вінчі» простий: 

розподілити справи протягом дня в певному порядку і в той 

час, в який їх найкраще виконувати. Це дозволяє справлятися з 

ними творчо, швидко та із задоволенням. 

1. Ранкові справи (5:00-8:00) 

Від того, як ви прокинетесь та проведете перші години 

ранку, залежить те, як пройде день. І саме тому важливо не 

просто відкрити очі, а розбудити від сну тіло і мозок. Щоб тіло 

прокинулося і отримало необхідний заряд бадьорості, потрібно 

виконати ранкову розминку. Для мозку рекомендується 

почитати щось – уривок з улюбленої книги або невеликий 
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вірш. Також не зайвим буде добре поснідати, щоб організм 

отримав необхідне паливо 

2. Плідна праця (8:00-12:00) 

Великий майстер пропонує цей час (найбільш плідний 

період протягом дня) присвятити найбільш важливим справам. 

В першу половину дня краще зробити всю складну роботу, 

розділивши її виконання на невеликі відрізки часу від 15 до 45 

хвилин (і саме стільки триває урок!). За словами фахівців, саме 

такий проміжок часу ми можемо працювати, не втрачаючи 

концентрації уваги і бажання продовжувати справу. 

Відпочивати потрібно не більше 15 хвилин. 

3. Адміністративна робота (14:00-16:00) 

Після хорошого обіду дуже важко зібрати волю в кулак і 

знову почати продуктивно працювати. Тому, згідно з 

розкладом да Вінчі, цей час краще присвятити рутинній 

механічній роботі, яка не вимагає великих навичок, умінь і 

активної мозкової діяльності.  

4. Наради і зустрічі (16:00-18:00) 

До вечора наш мозок починає сильно втомлюватися, тому 

на вечірній час краще відкласти справи, які не вимагають 

особливих енергетичних витрат. У щоденнику Леонардо да 

Вінчі значиться, що зустрічі він призначав на пізній час – після 

17:00. Непогана ідея – зустрітися з батьками учнів після роботи 

та обговорити важливі справи (зазвичай саме на цей час всі 

призначають батьківські збори!). 

5. Фізкультура і улюблені заняття (18: 00-21:00) 

Фізкультура, спорт та хобі допоможуть отримати чудове 

розвантаження в кінці дня, і не тільки фізичне, а й емоційне. Ви-

бираючи вправи, важливо пам’ятати про хронічні захворювання, 

які можуть проявитися при неправильному навантаженні. Кращи-

ми днями для занять спортом є понеділок, середа та п’ятниця. А 

ще почитайте хорошу книгу, подивіться улюблений серіал або 

просто поговоріть по телефону зі старими друзями чи рідними. 

Отже, тайм-менеджмент – це набір різноманітних прийомів і 

технологій, спрямованих на підвищення особистої ефективності, 
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кращої організації і самомотивації людини. Дає можливість 

навчитися розуміти, що є важливим для досягнення поставлених 

цілей. Ефективна організація часу – дозволяє оптимізувати 

робочий процес, що сприяє розвитку сучасного вчителя. 

Література: 

 1. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: Мистецтво планувати 

та управляти своїм часом / Н. О. Алюшина. – К.: Національна ака-

демія державного управління при Президентові України, 2008. – 

119 с. 

2. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: Как успевать жить и 

работать. — 21-е изд. / Г. А. Архангельский, И. О. Манн, 

А. И. Фербер.— М.: 2014. — 272 с.  

3. Бишов А. Самоменеджмент. Ефективно і раціонально / 

А. Бишов. – М.: Омега-Л, 2005. – 125 с. 

4. Васильченко Ю. Л. Механізми часу / Ю. Л. Васильченко. – 

К.: Наша культура, 2008. – 220 с. 

5. Розклад да Вінчі для сучасного вчителя: ефективний 
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УДК 34      Юридичні науки 
 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

ВИРОБНИЦТВА Й ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І 

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
 

Приходько І. А. 

студентка факультету навчально-наукового  

інституту права та міжнародних відносин 

Дніпровський університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Людиною керує досить багато обставин, факторів, 

оточуючих за допомогою впливу на неї. Ні для кого не секрет, що 

якщо людина зробила, якийсь вчинок то в більшості випадків це її 

власне бажання. Таким чином кожен повинен відповідати за 
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скоєне не списуючи його на те, що були підстави це зробити. 

Відповідальність у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів настає тоді, коли людина забажала 

прибутку обходячи норми законодавства, таким чином 

зменшуючи свої витрати на покупку або виготовлення 

визначених вище товарів. Однак враховуючи особливості 

чинного законодавства  від 20 квітня 2020 року введено нову 

статтю до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

яка визначає адміністративні відповідальність за виготовлення та 

різноманітний обіг алкогольних та тютюнових виробів. Таким 

чином законодавець врегулював питання відповідальності за 

зазначене правопорушення та врахував його особливості. 

Враховуючи, що зазначена стаття досить часто поєднується із 

іншими визначеними правопорушеннями, варто її характери-

зувати у комплексі з ними. Таким чином відповідальність у сфері 

виробництва й обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів є 

досить актуальною темою для аналізу, враховуючи те, що зміни 

до неї вносились в поточному році, тому вона відлягає 

детальному аналізу та характеристиці, а також проаналізувати 

особливості наявних статей, що закріплюють відповідальність в 

зазначеній сфері. 

Враховуючи, що тема досить цікава та актуальна для 

сьогодення, вона стала питання для розгляду у таких 

науковців, таких як Кононець В.П., Хлєбнікова І. І., Капітанець 

С. В., Больбіт Ю. Л. та інші, враховуючи це варто зазначити, 

що більшість із них визначали форми та мету контролю за 

обігом тютюнових виробів та алкогольних напоїв, тому тема, 

щодо встановленої законодавцем відповідальності за 

виробництво залишається відкритою та потребує аналізу. 

Для характеристики зазначеної теми, спочатку варто 

визначити, що саме розуміється під поняттями «виробництво» 

та «обіг». Під виробництвом варто розуміти діяльність, яка 

пов’язана із випуском продукції, а також реалізація продукції 

власного виробництва. Під час характеристики виробництва, 

варто зазначити, що діяльність, що пов’язана із випуском 
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продукції включає абсолютно всі стадії процесу, починаючи 

від початку, закінчуючи як уже відомо реалізацією виготовле-

ного. під збутом завершальний етап всього процесу створення 

та виробництва. таким чином можна зазначити, що збут є 

продовженням попереднього процесу, та має на меті 

реалізацію продукції та ї продаж. враховуючи характеристику 

цих двох понять, варто зазначити, що аналіз відповідальності у 

сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів полягає у характеристиці ст. 177-2 КУаАП, із 

врахуванням ознак інших адміністративних правопорушень, 

що мають із зазначеною статтею спільні характерні ознаки [1]. 

Аналізуючи положення ст. 177-2 КУпАП, варто зазначити, 

що в даній статті передбачено, що виготовлення, придбання або 

зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напо-

їв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або 

зберігання з метою реалізації або використання за призначенням 

обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв 

чи тютюнових виробів. В даному випадку, об’єктом зазначених 

суспільних правовідносин є порядок виготовлення, а також реалі-

зація тютюнових виробів та алкогольних напоїв, в даному випад-

ку, визначене правопорушення спричинено бажанням людини 

отримати товар за меншу ринкову вартість, адже виробництво із 

отриманням всіх необхідних норм потребує чималого терпіння, 

коштів та часу. Однак не відходячи від теми варто зазначити, що 

для характеристики відповідальності, варто зазначити її підстави, 

так у своїй роботі Кононець В.П., Біденчук Т.М. зазначають юри-

дичні, процесуальні та фактичні підстави для її настання [3,c.194]. 

Юридичною підставою є наявність правових норм, які передбача-

ють юридичну відповідальність за вчинення правопорушення, 

процесуальною підставою є протокол про адміністративне право-

порушення, а фактичною вчинене протиправне винне діяння, що 

містить ознаки певного адміністративного діяння. Таким, чином 

аналізуючи це варто зазначити, що юридичною підставою є наяв-

ність самої правової норми, визначеної ст. 177-2, процесуальною 

це складення протоколу про адміністративне правопорушення 
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працівниками поліції щодо суб’єкта адміністративної відповіда-

льності, а фактичною є сам факт вчинення правопорушення. 

Для аналізу даної відповідальності за виробництво та обіг 

тютюнових виробів та алкогольних напоїв, варто проаналізувати 

санкцію статті 177-2 КУпАП, а саме за вчинення зазначених 

діяння, законодавець зазначає покарання у вигляді накладення 

штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення [2]. 

Враховуючи, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

17 гривень, то в даному випадку, особа що здійснила дане 

правопорушення повинна сплатити штраф у розмірі від 170 

гривень до 850 гривень, варто зазначити. Аналізуючи судову 

практику, варто зазначити, що більшість суб’єктів, що вчиняють 

вищезазначене правопорушення визнаються винними, таким 

чином сплачують визначений законодавцем штраф, чітку суму 

зазначає суд в постанові, та із конфіскацією товару, який підлягав 

збуту або був виготовлений. 

Аналізуючи положення даної статті, варто зазначити, що 

суб’єктами, які можуть бути притягнуті до відповідальності, 

можуть бути фізичні, юридичні особи, тому під час складання 

протоколу встановлюється власник магазину чи будь-якого 

закладу де здійснювався збут або виготовлення тютюнових 

виробів або алкогольних напоїв. 

Під час аналізуючи зазначеної в темі сфері, на мою думку, 

варто до неї віднести і такі правопорушення, як порушення 

правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями і тютюновими виробами, адже в даному випадку має 

місце збут товарів. Зазначене правопорушення визначене ст. 156 

КУпАП, відповідно за вчинення даного правопорушення, 

правопорушник повинен сплатити штраф у розмірі від двохсот до 

шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від 

продажу предметів торгівлі, таким чином штраф в межах від 3400 

до 10200 гривень. А також до цієї теми відносяться статті 156-2, 
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164-5 КУпАП, вище зазначені передбачають настання 

відповідальності за реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, таким чином можна зазначити, що в залежності від 

вчиненого правопорушення, а також суб’єкту його вчинення та 

повторності, настає адміністративна відповідальність враховуючи 

положення визначеної статті кодексу у вигляді штрафу, та у 

визначених випадках із конфіскацією товару [4,c.30]. 

Отже, аналізуючи адміністративні відповідальність, що 

настає у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, варто зазначити, що вона може бути у 

вигляді штрафу та конфіскації товарів або отриманих коштів за 

їх реалізацію, таким чином законодавець врегульовує 

відносини в зазначеній сфері. 
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УДК 159.9 Педагогічні науки 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
  

Прокоф'єва Л.О., 

викладач кафедри  

загальної та практичної психології 

Свищ Л.Г., 

магістрант факультету  

української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний  

гуманітарний університет  

Протягом багатьох років педагоги і психологи активно 

досліджують проблему мотивації навчальної діяльності і 

намагаються знайти найкращий метод, за допомогою якого 

вчителі могли б викликати у учнів активний пізнавальний 

інтерес до навчальної діяльності. Однак однієї точки зору з 

приводу того, що необхідно робити для того, щоб вирішити цю 

проблему, до сих пір не існує, їх думки розходяться. 

Проблемою мотивів і мотиваційної сфери діяльності 

займалися провідні зарубіжні вчені: В. Варум, В.К.  Вілюнас , 

Ф. Герцберг, Е. Лоулер, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Л. Портер, 

Х. Хекхаузен. 

Діагностика і сутність мотивації навчальної діяльності 

отримала свій розвиток в працях О.С. Арапова, Ю.К. Бабансько-

го, О.І. Баришева, Л. І. Божович, В. В. Давидова, А.І. Дьоміна, 

І.В. Жадана,  С.В.  Захарова, В.С.Ільїна, Г.С. Костюк, Н. В. Кузь-

міної, О. М. Леонтьєва, А.К.Маркової, В.Ф.Паламарчука, С. 

Л. Рубінштейна, Н. Ф. Тализіної, Г. І. Щукіна, та ін. В досліджен-

нях вчених показана структура мотивації навчальної діяльності, 

механізм виникнення навчальних мотивів, а також роль мотивації 

в здійсненні навчальної діяльності. В сучасний психолого-

педагогічній літературі проблема мотивації навчальної діяльності 

аналізується з різних позицій: структура та динаміка мотивації, 
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зумовлені цілями навчання, проаналізовані Р.Р. Бібріх, 

В.І.Васильєвим, В.Ф. Моргуном, С.В. Походенко, Ф.М. Рахмату-

ліним, обумовленість ефективності навчальної діяльності 

мотивацією досліджується О.О. Музикою,  Ю.М.Орловим, Л.М. 

Проколієнко, Т.С.Савочкіною, А.Я. Чебикіним, Ю.К.Черновою. 

На їхню думку, мотиви навчальної діяльності формуються і 

розвиваються досить ефективно в єдності з іншими сторонами 

мотиваційної сфери, тобто потребами, цілями і т.п. 

Процес реформування системи освіти в Україні супроводжу-

ється суттєвими змінами в педагогічній теорії і навчально-

виховній практиці. Великий акцент робиться на необхідності 

максимального розкриття і розвитку особистості кожного учня, 

створення умов для її самореалізації і подальшого самовдоскона-

лення. Визнаючи особистість учня основною цінністю навчання, 

сучасна педагогіка наголошує на необхідності індивідуалізації 

освітніх програм. Проте, ставлення самих школярів до процесу 

навчання може бути не завжди однозначним. 

В даний час в сучасній школі, як і раніше досить гостро 

стоїть завдання підвищення ефективності навчання. Це пов'язано 

в першу чергу з тим, що рік від року зростає обсяг інформації, яку 

учні повинні освоїти. Звідси випливає, що проблема полягає в 

пошуку таких засобів і способів, які б сприяли міцному, 

осмисленого засвоєння знань учнями. В якості одного від таких 

коштів, слід розглядати формування в учнів уже з перших днів 

навчання в школі адекватної навчальної мотивації. 

Аналіз сучасних досліджень [1; 3; 4; 5 та ін.] вказує на те, 

що  одним з найважливіших елементів ціннісного ставлення у 

підлітка до навчальної діяльності є внутрішня мотивація. На 

думку Н.В. Бордовської, мотив, який лежить в основі 

мотивації, - це внутрішнє спонукання особистості до того чи 

іншого виду активності (діяльність, спілкування, поведінка), 

пов'язане із задоволенням певної потреби. 

Доцільно зазначити, що успішність навчальної діяльності 

підлітка безпосередньо залежить від сили мотивації. Протягом 

багатьох років вчені, говорячи про успішність навчальної 
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діяльності, стверджували, що головну роль тут відіграє 

інтелектуальний розвиток особистості. Звичайно, не можна не 

враховувати цей фактор.  Проте подальші дослідження по 

виявленню впливу інтелектуального розвитку підлітка на його 

успіхи в навчальній діяльності привели до інших висновків [3].  

Так, в ході одного з таких досліджень було виявлено, що 

ніякого особливого зв'язку інтелектуального розвитку з 

успішністю немає. Успішність же залежить від різної сили, 

типу і якості сформованості мотивації. Для сильних учнів 

характерна наступна мотивація: їм необхідно якісно 

засвоювати знання, вони прагнуть отримати міцні знання і 

практичні вміння (в цьому випадку ми бачимо прояв 

ціннісного ставлення до навчальної діяльності). Що стосується 

слабких учнів, то їх мотиви можна охарактеризувати 

наступним чином: для них в першу чергу важливо уникнути 

осуду за погане навчання, не позбутися авторитету серед 

однокласників і т.п. [1, с. 214]. 

А.К. Маркова [6] вважає, що для формування пізнавальних 

мотивів необхідно правильно організувати навчальну діяльність 

підлітків. На жаль, на сьогоднішній день, дуже рідко сприймають 

саму навчальну діяльність як основне джерело навчальної 

мотивації. На думку вченого, необхідно, по-перше, орієнтувати 

учнів на самостійність добування знань в процесі навчальної 

діяльності, а не тільки на отримання готових знань, по-друге, 

формувати цю орієнтацію на спосіб отримання знань з 

урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливос-

тей підлітків. Так, стимулювання пізнавальних інтересів учнів за 

допомогою змісту навчального матеріалу здійснюється завдяки 

новизні змісту навчального матеріалу, оновленню вже засвоєних 

знань, використання сучасних досягнень науки, практичної 

значущості змісту знань,  історичним довідкам.  

Деякі вчені [1; 3; 4; 5] вважають, що стимулювання 

пізнавальних інтересів підлітків за рахунок організації їх 

діяльності здійснюється завдяки різноманіттю форм 

самостійної роботи, можливості оволодіння новими способами 
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діяльності, проблемності навчання, елементів дослідження, 

творчої та практичної діяльності. 

Л.І. Божович [2] в своїх роботах про мотивації навчання 

стверджує, що кожна дитина має основні і другорядні мотиви 

навчання, які не мають самостійного значення. Другорядні 

мотиви завжди залежать від основних. І від того, який з 

мотивів для учня буде основним, залежить його ставлення до 

навчальної діяльності. В одних випадках таким основним 

мотивом може виявитися прагнення стати відмінником, в 

інших випадках - бажання здобути освіту, в третіх - прагнення 

отримати і засвоїти знання. Дослідження виявило, що обидві ці 

категорії мотивів необхідні для успішного здійснення не тільки 

навчальної, а й будь-якої іншої діяльності. Такий мотив, як 

прагнення отримати і засвоїти знання має великий вплив на 

підлітка, допомагаючи йому долати в процесі навчальної 

діяльності труднощі. 

Сприяти формуванню ціннісного ставлення підлітка до 

навчальної діяльності можуть різні моделі навчання. Т.С. Паніна 

дуже ефективним вважає інтерактивне навчання.  Вчений 

заявляє у своїй роботі, що інтерактивні методи навчання, такі як, 

наприклад, «мозкова атака», «круглий стіл», «ділова гра», 

дозволяють поліпшити процес розуміння, засвоєння і творчого 

застосування знань при вирішенні задач. Підлітки більш активно 

включаються не тільки в процес отримання знань, а й викорис-

тання знань. Інтерактивне навчання підвищує мотивацію учнів і 

їх залученість у вирішення обговорюваних проблем, що дає 

потужний емоційний поштовх до подальшої пошукової 

активності учасників, спонукає їх до активної творчої діяльності 

[1, с. 218]. 

Дослідник Н.А. Иваніщева вважає, що найбільш ефективною 

педагогічною технологією виступає метод проектів [4.,  с. 281]. 

О.А. Іванова крім методів проектів пропонує використовува-

ти кейс-методи: «в шкільному навчанні кейс-метод дозволяє під-

вищити пізнавальний інтерес, поліпшити розуміння навчального 

матеріалу, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та 
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творчих навичок у вирішенні різних ситуацій, завдань» [5., с. 3]. 

Один з розробників проблемного навчання М.І. Махмутов, 

вважає, що проблемність,  спонукає школяра до розумовому 

пошуку. Проблема на уроці повинна «виростати» не з 

академічної задачі, а з протиріч і проблем в реальному житті 

дитини, її особистого досвіду, що становить контекст вчення і 

в чому в тій чи іншій формі відбивається досвід громадський, 

соціокультурний [1, с. 215]. 

Зауважимо, що для реалізації даних цілей в нашій країні 

існує принцип зв'язку теорії і практики, в рамках якої 

застосовується технологія контекстного навчання, яку, в свою 

чергу, вперше обґрунтував А.А. Вербицький. Її відмінність 

полягає в тому, що за цією інформацією і сконструйованими з 

її допомогою завданнями, проблемними ситуаціями, моделями 

проглядаються контури професійного майбутнього.  

Таким чином, формування у підлітків ціннісного ставлення 

до навчальної діяльності має здійснюватися вчителем на таких 

психолого-педагогічних засадах, як формування внутрішньої 

мотивації у підлітка, правильна організація його навчальної 

діяльності, використання вчителями різних моделей навчання.  

Тільки в такому випадку створюються передумови до 

ефективного формування в учнів підліткового віку ціннісного 

ставлення до навчальної діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ АДАПТАЦІЇ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ 
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української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний  

гуманітарний університет  

Актуальність вивчення проблеми адаптації  в умовах 

професійної діяльності зумовлюється стресогенністю ситуацій 

життєдіяльності людини, яка впроваджує власну діяльність у 

системі взаємостосунків психологічної допомоги. Зростання 

специфічних адаптаційних труднощів до різних форм 

професійної діяльності фахівців у галузі практичної  психології 

зумовлює необхідність дослідження ефективних систем 

психопрофілактики та психокорекції, саме у процесі  
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підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. 

Першочергово, у дослідженні адаптації до професійної 

діяльності майбутніх психологів-практиків доцільно визначити 

такий якісний її показник як професійність. Адаптація 

представляє собою складний феномен і її прояв у професійній 

діяльності саме психологів обумовлюється певними чинниками, 

які розгортаються за умови ефективних умов. Початок 

професійної діяльності зумовлюється багатьма психологічними 

аспектами. Так, наукові дослідження засвідчують, що професійна 

діяльність фахівця розпочинається після закінчення вищого 

навчального закладу при прийомі фахівця-початківця на роботу, 

водночас, доцільно визначити наскільки це відповідає реальній 

ситуації.  

По-перше, усі абсолютно системи професійної підготовки 

передбачають у тій чи іншій формі первинне включення 

майбутнього спеціаліста у виробничі процеси і, по-друге, 

переважна більшість студентів, принаймні студентів-психологів, 

ще у період навчання включаються  до практичної діяльності, 

поєднуючи навчання і роботу (хоча б епізодично) [5]. Тому буде 

правомірним визначення процесу професійної адаптації як 

диференційованого та обумовленого не тільки у часі, але й за 

типами діяльності – він розпочинається під час отримання 

фахової освіти, тобто у період навчально-професійної діяльності, і 

закінчується при оволодінні конкретним виробничим місцем та 

професійними задачами, тобто у період становлення суто 

професійної діяльності [7]. 

При цьому треба чітко визначати, що процеси професійної 

підготовки і професійної адаптації є істотно різними. У 

загальному вигляді ця різниця полягає в тому, що в процесі 

підготовки формуються основи професійного мислення і 

здатність до розрізнення і вирішення типологічних задач, а в 

процесі адаптації складається індивідуальний стиль професійного 

мислення й уміння вирішувати конкретні професійні задачі в 

конкретних умовах. Таким же чином треба розрізняти процес 

адаптації і виробничий процес. У цьому сенсі адаптація виступає 
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як опосредкуючий, чи надбудовний процес, що дозволяє суб’єкту 

переходити від типологічних знань до умінь діяти по ситуації і, 

через них, до виконання конкретних професійних функцій.  

Порівняльний аналіз форм підготовки психологів у нашій 

вітчизняній та зарубіжній системі освіти показав, що крім 

істотних розходжень у змісті професійної підготовки, має місце 

також принципова різниця в методах забезпечення професійної 

адаптації. Так, у вітчизняній системі прийнято сконцентровувати 

всю проблематику адаптації усередину процесу професійної 

діяльності, розглядаючи адаптацію як її перший етап. При цьому 

ті мінімальні форми практики, які передбачені навчальними 

програмами вузів у силу ряду обставин своєї адаптивної функції 

майже не виконують. Це означає, що ЗВО в явній чи неявній 

формі приймають на себе відповідальність тільки за процеси 

професійної підготовки (передавання відповідних професійних 

знань, умінь і навичок), а відповідальність за процеси адаптації 

цілком перекладаються на організації, де починається професійна 

діяльність випускника. Характерно, що ця ситуація була 

закріплена і на законодавчому рівні: випускник вузу протягом 

трьох років вважався “молодим спеціалістом”, який тільки 

проходить період професійної адаптації [7]. 

Науковцями здійснюється розподіл адаптації на професійну 

адаптацію, яка визначається як процес становлення і збереження 

динамічної рівноваги в системі “людина – професійне середови-

ще”. Вагомого значення надається професійному середовищу, яке 

включає об’єкт і предмет праці, засоби праці, мету і професійні 

завдання, умови праці та соціальне середовище. Особливістю 

формування професійної адаптації є розвиток адаптивних 

здібностей особистості, які виступають наслідком взаємоузгод-

ження мети і результатів професійної діяльності [2]. 

Результативний аспект професійної адаптації 

використовується як основний елемент при оцінці успішності 

адаптивних процесів вцілому. Виділено три критерії оцінки 

психічної адаптації в умовах певної професійної діяльності: 

успішність діяльності (виконання професійних завдань, зростання 
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кваліфікації, необхідна взаємодія з членами групи і іншими 

особами, що чинить певний вплив на професійну ефективність); 

здатність уникати ситуацій, що створюють загрозу для трудового 

процесу, і ефективно усувати виниклу загрозу; здійснення 

діяльності без значущих порушень фізичного здоров’я [1]. 

Таким чином, професійну адаптацію майбутнього психолога-

практика доцільно розглядати в комплексі таких взаємозв’язаних 

аспекти як:  адаптація як процес пристосування фахівця до умов 

професійного середовища, що характеризується своїми 

просторово-часовими механізмами; адаптація як результат цього 

процесу, що характеризується ступенем підсумкової адапто-

ваності людини; адаптація як джерело новоутворень, що 

характеризується комплексом сформованих якостей 

професіонала.  

Від відповідності цих трьох компонентів залежить характер 

поведінки фахівця, ступінь ефективності його взаємодії в системі 

“людина – професійне середовище”, психологічні стани 

особистості в професійній діяльності та ін. 

Однак професійний розвиток особистості не обмежується (і 

принципово не може бути обмежений) розвитком усередині 

однієї, спочатку вибраної професії. З ряду причин людина може 

відчувати обмеження у власному професійному розвитку в межах 

професії. Звідси слідує, що свідомий «вихід»  із професії доцільно 

розглядати як результат усвідомлення кризової ситуації, 

неможливість самореалізації в професії, необхідність зміни 

особистісної професійної перспективи. При цьому неможливість 

самореалізації зачіпає глибинні стосунки особистості [6]. 

Таким чином, свідомий “відхід” з професії розглядається як 

одна з форм подолання професійної кризи. В процесі професійної 

адаптації, що проходить за третім типом, людина виходить на 

усвідомлений вибір нової для неї професійної діяльності. І тоді 

можна говорити про її подальший професійний розвиток. 

Важливим аспектом професійної адаптації є прийняття 

особистістю професійної ролі. При цьому ефективність 

професійної адаптації в значній мірі залежить від того, наскільки 
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адекватно людина сприймає свою професійну роль, а також свої 

професійні зв’язки і відносини. 

Таким чином, основними чинниками професійної адаптації 

за результатами теоретичного аналізу виділяються 

психологічний, соціальний та професійний. Психологічний 

чинник обумовлюється здатністю адаптуватися майбутнього 

психолога практика до навчально-професійної діяльності як на 

рівні психофізіологічному, так і на рівні входження в навчально-

професійний процес (особистісний аспект адаптації). 

Література: 

1. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая 

адаптация человека. − Л., 1988. − 268 с. 

2. Дмитриева М.А. Психологические факторы 

профессиональной адаптации // Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова. −  

СПб.: Знания, 1991 – 231 с. 

3. Митина М. Психологическое сопровождение выбора 

профессии. − М.: Изд-во МПСИ., 2003. − 184 с. 

4. Митина Л.М. Формирование профессионального 

самосознания учителя //Вопросы психологии. −1990 . − №3. − 

С.58 – 64. 

5. Налчаджян А.А. Личность: групповая социализация и 

психическая адаптация. − Ереван: Издательство АН Армянской 

ССР, 1988. − 340 с.  

6. Психология человека от рождения до смерти / Под.ред 

А.А.Реана. – СПб.,: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651 с. 

7. Федоренко А.Ф. Психологічні особливості попередження 

професійної дезадаптації у практичній діяльності психолога / 

Федоренко А.Ф.// Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. – Випуск 5 (29). 

– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С. 86-90.  



 

253 

______________________________________________________ 

УДК 351  Економічні науки 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  

PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF 

UKRAINE 

 

Пророчук Микола Васильович 

аспірант кафедри  

економічної політики та врядування НАДУ 

ORCID:0000-0003-4069-154X 

Prorochuk V. Mykola 

Postgraduate student of the  

Department of Economic Policy and Admission 

ORCID:0000-0003-4069-154X 

Питання розвитку інфраструктури в Україні гостро стоїть у 

сучасному суспільстві, так як розвинута інфраструктура є 

гарантією економічного росту країни та належного забезпечення 

реалізації прав людини. Інфраструктура є важливою ланкою в 

структурі держави, розвиток якої залежить від економічного 

стану країни, оскільки її існування пов’язане з розвитком 

територій (міст, регіонів, держави в цілому), територіальним 

розподілом праці, станом та рівнем розвитку продуктивних сил, 

екології, розвитком соціальної та культурної сфер життя, тощо. 

Інфраструктурне забезпечення функціонування економіки 

держави з однієї сторони залежить від темпів модернізації, рівня 

розвитку технологій (в т.ч. інформаційних), з іншої ж – драйвером 

економічного зростання. Розвиток інфраструктури залежить від 

галузевої структури національної економіки, специфіки та 

масштабів роботи промисловості, обсягів прямих та іноземних 

інвестицій в дану сферу. 

Інфраструктура є єдиною цілісною системою, в основу 

котрої закладено функцію забезпечення виробничої та 

невиробничої сфер діяльності людини з метою досягнення 

максимально можливого економічного ефекту із урахуванням 

моральних та духовних благ населення, охорони здоров'я та 
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забезпечення умов охорони та відтворення навколишнього 

середовища [1, c.377]. 

Стан інфраструктури є здебільшого незадовільним, дуже 

часто з перевищенням максимально допустимих термінів 

експлуатації, та повною або частковою втратою спроможності 

функціонувати на рівні, потрібного для забезпечення конкуренто-

спроможності держави. 

Автори дослідження «Інфраструктура регіонів України: пріо-

ритети модернізації», що було підготовлено Представництвом 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Поліським фондом 

регіональних та міжнародних досліджень у співпраці із Асоціаці-

єю регіональних аналітичних центрів, виділяють наступні 

проблеми інфраструктури в регіонах України [2, с.100-105]:  

- транспортна інфраструктура: поганий стан доріг різного 

призначення внаслідок низької якості дорожнього покриття; 

невідповідність сучасним вимогам матеріально-технічної бази 

внаслідок фізичного зносу; недосконалість рухомого складу 

(зношеність, недостатність автобусів великої та надвеликої 

місткості) та неможливість його оновлення; на низькому рівні 

залишається пристосованість до обслуговування людей із 

обмеженими фізичними можливостями; 

- природоохоронна (екологічна) інфраструктура: недостатній 

контроль за дотриманням нормативів викидів та відсутній постій-

ний облік відходів найбільшими промисловими забруднювачами; 

високий рівень забруднення навколишнього середовища 

відходами підприємств та від людської діяльності; неналежне 

фінансування покращення сфери навколишнього природного 

середовища; 

- освітня, культурна інфраструктура та інфраструктура 

охорони здоров’я: неналежний рівень фінансування; нехватка 

висококваліфікованих кадрів; невідповідність навчання сучасним 

потребам ринку праці; відсутність необхідної матеріально-

технічної бази; недостатній стан взаємодії вищих навчальних 

закладів і приватної сфери з метою забезпечення практичного 

навчання; 
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- соціальна інфраструктура: розвиток підсистеми соціального 

забезпечення гальмує роздроблення фінансових ресурсів на 

пільгові виплати в незначних розмірах великій кількості осіб, які 

мають на це право, враховуючи при цьому матеріальні затрати на 

здійснення нарахування та перерахування пільг; незадовільний 

стан будинків-інтернатів для людей похилого віку та інші. 

На сьогодні, в Україні існує ряд стратегій, які розроблені з 

метою усунення зазначених та інших проблем, до них належать: 

програма Президента України «Велике будівництво», 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 

року» від 30 травня 2018 року №430-р, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Стратегії підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» від 14 

червня 2017 року №481-р, розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Стратегії розвитку залізничного 

транспорту на період до 2020 року» від 16 грудня 2009 року 

№1555-р., постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки» від 5 серпня 2020 року №695, Закон України 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року №2697-

VIII, Указ Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 

2013 року №344/2013 та інші. 

Державний сектор фінансує досить значну частину 

інфраструктурних послуг, попит на інвестиції в дану сферу до сих 

пір залишається незадовільним, що змушує уряд до пошуку нових 

методів підвищення ефективності роботи національних бізнесів 

та державних промислових підприємств. 

Наразі, як і решта держав постсоціалістичного регіону 

Україна планує за допомогою форм партнерства держави та 

бізнесу залучити значну суму приватного капіталу для вирішення 

термінових та важливих проблем, пов’язаних із задоволенням 

потреб соціуму (громадян) та діяльності бізнесу.  
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Отже, у всіх сферах інфраструктури існує ряд проблем, 

однак найбільш проблемними є транспортна, соціальна, освітня, 

культурна, природоохоронна (екологічна) та інфраструктура 

охорони здоров’я. Існуючі проблеми держава вирішує шляхом 

розробки національних стратегій розвитку та їх фінансування. 

Однак, цього недостатньо для досягнення ефективного результа-

ту, тому існує необхідність у взаємодії держави та бізнесу в роз-

витку інфраструктури шляхом державно-приватного партнерства.      
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Матеріальна відповідальність є однією із видів юридичної 

відповідальності. Ст. 130 КЗпП визначає загальні підстави і 

умови матеріальної відповідальності працівників [2, с.51]. 

Однак статті, присвяченої матеріальній відповідальності 

робітника ще досі у трудовому законодавстві немає. 

Актуальність цієї теми очевидна, адже вона полягає в 

обов’язку роботодавця нести відповідальність за невиконання 

своїх трудових обов’язків. 
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Трудові правовідносини працівника та роботодавця, що 

виникають з моменту укладення між ними трудового договору, 

або ж із фактичного допуску працівника до роботи, можуть 

служити підставою для матеріальної відповідальності однієї із 

сторін у випадку порушення нею трудового законодавства, 

умов трудового договору тощо. 

Матеріальну відповідальність роботодавця за шкоду, 

заподіяну працівникові, слід визначити як обов’язок роботодавця 

відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок не вико-

нання або неналежного виконання своїх трудових обов’язків, у 

розмірі і порядку, передбаченому законодавством.  

Аналіз чинного законодавства і судової практики дає підста-

ви виділити наступні випадки матеріальної відповідальності 

роботодавця перед працівником у трудових правовідносинах. 

Роботодавець відшкодовує працівникові шкоду, заподіяну: 1) не-

законним звільненням з роботи; 2) незаконним переведенням на 

іншу роботу[0, с. 226]. На думку О. В. Смирнова, переведенням є, 

по-перше, зміна змісту (характеру) трудової функції; по-друге, 

місця її застосування; по-третє, істотних умов, при яких вона за-

стосовується[5, с. 34]. 3) незаконним відстороненням від роботи; 

4) неможливістю вступу на іншу роботу у разі неправильного 

формулювання причини звільнення у трудовій книжці; 5) затрим-

кою видачі трудової книжки при звільненні[0, с. 227]. 

Основним документом про трудову діяльність працівника є 

трудова книжка (ст. 48КЗпП). Ст. ст. 47, 48 КЗпП покладають на 

роботодавця обов’язок оформлення, ведення та своєчасної видачі 

трудової книжки. За порушення цих обов’язків трудове 

законодавство передбачає відповідальність роботодавця лише у 

двох випадках: у разі визнання формулювання причини 

звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному 

законодавству та у разі затримки видачі трудової книжки (ст. 235 

КЗпП)[3, с.76].  6) затримкою розрахунку при звільненні; 7) 

затримкою виконання рішення або постанови про поновлення на 

роботі при незаконному звільненні чи переведенні; 8) незаконною 

відмовою у прийнятті на роботу[0,с. 77]. Необґрунтованою 
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відмовою у прийнятті на роботу є:  відмова з підстав, що прямо 

суперечать трудовому законодавству (вагітній жінці; за мотивів 

статі, раси тощо); відмова, що грунтується на підставах, які не 

відповідають фактичним обставинам або не пов’язані з вимогами 

до освіти, спеціальності, кваліфікації; відмова без вказівки 

причини[4, с.102]. 

9) порчою, знищенням або пропажою особистих речей 

під час роботи; завдання іншої майнової шкоди майну 

працівника;  

10) видачею документів про роботу і заробітну плату, що 

містять неправильні відомості, або затримкою їх видачі; 11) 

іншими порушеннями своїх обов’язків у трудовому 

правовідношенні.[0, с.230]. 

Для притягнення роботодавця до матеріальної відповідаль-

ності, чинне законодавство вимагає наявність його вини лише у 

разі невиплати належних звільненому працівникові сум у день 

звільнення (ч. 1 ст. 117 КЗпП), у разі затримки видачі трудової 

книжки працівникові (ч. 4 ст. 235 КЗпП) та у випадку порушення 

встановлених строків виплати заробітної плати та інших виплат, 

що належать працівнику. В інших випадках чинне українське 

законодавство не визначає вину роботодавця обов’язковою 

умовою для притягнення останнього до матеріальної 

відповідальності[6, с. 128]. 

 Отже, матеріальна відповідальність це такий вид юридичної 

відповідальності, що полягає у обов’язку роботодавця вішко-

дувати завдану ним шкоду працівнику в межах та порядку, 

передбачених законом або договором. 

Серед підстав притягнення роботодавця до матеріальної 

відповідальності можна виділити:  незаконне відсторонення від 

роботи; неможливість вступу на іншу роботу у разі неправиль-

ного формулювання причини звільнення у трудовій книжці; 

затримка видачі трудової книжки при звільненні тощо. 
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Одним із найголовніших завдань на шляху до побудови 

якісної правової демократичної держави, у якій загальнолюдські 

цінності мають перевагу, є реформування саме правоохоронних 

органів. 

Реформування Національної поліції як і всіх інших 

правоохоронних органів, проводиться для зміни репресивної  

моделі правоохоронних органів на демократичну, що буде 

направлена виключно на служіння та захист прав, свобод і 

законних інтересів громадян, забезпечення публічної безпеки і 

порядку, й надання послуг в правоохоронній сфері. 

Відповідно, 7  листопада 2015 року набув чинності Закон 

України "Про Національну поліцію", на підставі якого Закон 

України "Про міліцію" втратив свою чинність. Саме це 

ознаменувало початок нового розвитку нашої держави як 

правової європейської держави. 

Ця реформа одразу ж знайшла підтримку суспільства і 

рівень довіри населення до нової поліції лише піднявся. Але, 

водночас, практика засвідчує немало випадків, коли поліції 

недостатньо повноважень для виконання покладених на неї 

обов’язків, що вимагає додаткового перегляду статусу 

працівників Національної поліції. 
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 Положення будь-якого закону мають бути чіткими і 

зрозумілими для громадян  України, у яких немає спеціальної 

освіти у тій чи інший галузі. Тому, на нашу думку, проблемою 

даного реформування є визначення лише загального переліку 

завдань, прав та обов'язків всіх поліцейських.  

Так, згідно зі статтею 13 ЗУ "Про Національну поліцію" 

структура поліції складається з таких органів: кримінальної 

поліції, патрульної поліції, органів досудового розслідування, 

поліції охорони, спеціальної поліції та поліції особливого 

призначення. А основними завданнями Національної поліції 

відповідно до статті 2 є: забезпечення публічної безпеки і 

порядку; охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й 

держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених 

законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги [1]. Але у вищезазначених 

статтях відсутнє конкретно визначені повноваження окремо 

кожного новоствореного органу поліції, у зв'язку з чим 

неможливо визначити мету та завдання їх діяльності, а також 

функції кожного з них. Тож, можна поставити питання, чим же 

повноваження "спеціальної поліції" відрізняються від "поліції 

охорони" або "поліції особливого призначення".  

Це питання, безумовно, є дуже важливим з огляду на цілі 

Концепції першочергових заходів реформування системи МВС, 

якою були закріплені основоположні засади реформування 

національної правоохоронної сфери, де було наголошено на 

вдосконаленні функціональної структури Національної поліції 

України, спрямоване на розмежування компетенції, усунення 

дублювання повноважень та чітке визначення її функцій і 

чисельності [2, ст.8]. 

Також, на наш погляд, з підвищенням рівня довіри 

населення до працівників Національної поліції, та самої 

правової культури поліцейських дотримання ними дисципліни 

та законності необхідно на законодавчому рівні давати більше 

повноважень поліцейському в виконанні покладених на нього 
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обов’язків. Для цього треба розробляти нові нормативно-

правові акти, а також доповнювати чинне законодавство, 

проводити оптимізацію правоохоронних органів шляхом 

ліквідації дублюючих підрозділів та розширення основних 

підрозділів правоохоронних органів, на яких покладається 

безпосереднє виконання обов’язків щодо охорони прав та 

свобод громадян, безпеки та територіальної цілісності. 

Також, не менш важливим питанням щодо положень нового 

закону є визначення принципів діяльності новоствореного органу, 

серед яких варто виділити принцип відкритості і прозорості, що 

полягає у постійному забезпеченні інформування органів держав-

ної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадсь-

кості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і 

свобод людини, протидії злочинності, забезпеченні публічної 

безпеки і порядку. Також важливим є принцип політичної 

нейтральності поліції, зміст якого полягає в незалежності поліції 

від напряму роботи громадських об'єднань, політичних партій і 

неможливості виголошення особистої думки поліцейськими щодо 

діяльності окремих політичних сил і партій [1]. 

Наразі, робота поліції ґрунтується на принципі "community 

policing", що означає створення довірливих зв'язків між 

поліцейськими та населенням [3, с. 162]. І відповідно до ч. 1 ст. 11 

ЗУ "Про Національну поліцію" її діяльність здійснюється в тісній 

співпраці, взаємодії з населенням, територіальними громадами та 

інститутами громадянського суспільства на принципах 

партнерства та спрямована на вирішення їх потреб. Також, у 

Законі наголошено, що рівень довіри населення до працівників 

поліції є найголовнішим критерієм оцінки ефективності праці 

органів і підрозділів поліції. 

Проте, у самому тексті Закону знову ж таки не існує чіткого 

роз'яснення, у чому ж саме полягає цей принцип, і які діяння ма-

ють виявляти "взаємодію з населенням на засадах партнерства".  

Також треба зазначити, що ключовим правоохоронним 

органом, на який покладається обов’язок щодо боротьби зі 

злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 
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прав і свобод людини є саме Національна поліція і Закон України 

"Про Національну поліцію" є безперечно прогресивним. Проте, 

реформування даного правоохоронного органу вимагає вдоскона-

лення та уточнення окремих положень діючого законодавства, що 

регламентує діяльність Національної поліції, оптимізації її 

структури та внутрішньо-організаційних функцій та завдань. 

Роблячи висновок, варто сказати, що тільки шляхом 

виховання поліцейського духу і готовності самовіданно 

виконувати усі покладені на нього повноваження держава 

дійсно зможе стати демократичною та правовою, у якій усі 

людські права та інтереси будуть законно захищені.  
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Social networks have quickly become an important part of our 

lives.  Instagram, Facebook - dozens of popular social networks can 

be named.  All of them have one goal - to simplify communication. 

Naturally, when the speed of communication plays such an 

important role, the rules of grammar and punctuation are often 

ignored.  However, this happens more than once - it happens so 

often that it becomes a writing style. 

 Thus, the relevance of the topic is explained by the fact that in 

the modern world, language has begun to change even faster; 

memes, and slang have become an important component of 

language in a very short time.   

Even the Oxford dictionary is constantly updated with 

neologisms, such as «re-tweet» and «tweetable» [1, 5-20рр]. 

Volodymyr Volodymyrovych Vishnevsky, like many linguists, 

believes that the Internet does not develop the language, but rather 

leads to its degradation and  poor standards, affects negatively [2, 1-

2pp].  

Despite the opinion of the author, we believe that the 

emergence of something new cannot be called degradation. New 

words, acronyms and incredibly fast ways to share information are 

part of the progress, which simply may not be pleasant for 

everyone. we want to add that World Wide Web is not a static 

model, which has been frozen in time. It's just a platform, which is 

inhabited by people, and people, as we know, are eager for 

something new, unexplored.  
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Internet slang which many perceived as English words 

commonly used to express fellings, mood or attitude. The terms 

«wall» and «dashboard» refer to Internet profiles, many online 

abbreviations, which have become incredibly time-saving for 

everyone, are now part of the official English language.  

Based on the SMS language, this is a way to replace whole 

words or bits of words with their phonetic equivalent, enclosed in 

separate letters or numbers. Here are some examples: 2 - either or 4 

- for, 2moro - tomorrow, 4u - for you, gr8 - great, 2nite - tonight, 

10q, 10x - thanks. 

The group letters-homophomes includes abbreviations, for 

example, «CU» or «CYA» for «see you» (see you all). The 

abbreviation can also be a subset of abbreviations and is formed 

from the initial components of the word. Examples of common 

abbreviations include «ROFL» for «rolling on floor laughing» and 

«BTW» for «by the way». Leet, Leetspeak, or 1337, is an 

alternative alphabet for the English language that uses various 

combinations of numbers to replace Latin letters. For example, 

«Applied Linguistics» can be expressed as«4ppl13d l1n6u1571c5» 

[3].   

An important part of online slang that is often forgotten is 

memes.  They have long grown from silly jokes into something that 

changes the language as a whole. Memes are not yet fully 

understood from a linguistic point of view, but we plan to fix this. 

slang is a constantly evolving system of words (and not only), 

which has become a full-fledged part of the language and cannot be 

unnoticed [4, 6р]. 

Digital Discourse is dedicated to modern technologies such as 

instant messaging, text messaging, blogging. 

In many ways, digital media breaks the boundaries that 

traditionally define our literacy practices and how we think about 

written and spoken language.  

The topic of the influence of social networks on language 

structures and cliches is not fully and thoroughly studied, despite 

the daily use by people of social networks.  People of all ages use 
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them.  One of the methods for studying the influence of social 

networks on the language was one of the empirical methods - a 

survey.   

We interviewed 230 people of different age categories - from 

10 to 60 years.  
 

Figure 1. The age range of the survey participants                              

 
Next question was about usage. It is interesting, that only 

seven participants, or 3%, prefer not to have personal pages on the 

Internet. Almost one hundred percent of respondents use social 

networks to communicate, create content and share their interests 

with other people. 

 

Figure 2.  The percentage of use of social networks by respondents

 
The following Figure regarding social networks will 

demonstrate which particular social networks the respondents use.  
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It shows that the most popular social networks are Instagram 

(75.2%), Twitter, Tumblr , Discord and Facebook. All of the above 

social networks are freely available applications that are created for 

communication, discussion of various burning topics, or simply in 

order to share what is happening in life. 

 

Figure 3. The preferences of the respondents regarding social networks 

 

  

This next diagram indicates that the language usage 

environment directly affects the language itself. 

 

Figure 4. Changes in language resulting from the use of social networks 

 
 

The next question in the survey was «What words / 

abbreviations of this type do you ofently use in your English 
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speech? ».  This question was not mandatory, so 175 people 

answered it, which is 76.08% of all respondents.  Those who 

answered the last question rather gave a certain linguistic basis for 

research, based on which we can conclude that the abbreviations 

«lol» and «ok» are the leaders, because both of them scored 76 

votes.  

 

Figure 5. Examples of slang words and abbreviations used by respondents 

 
    

As a result, we see that the use of social networks directly 

affects the language.  Internet slang is developing in all areas of the 

World Wide Web and leaves no one untouched. Many researchers 

and articles say that Internet slang can be classified by interest, but 

we deny this claim.  We believe that this type of classification will 

not limit the concept of slang and will not frame certain 

subcultures. 

There are six types of Internet slang: 

 1) memes (words, phrases and sometimes phrasal units, 

photos) 

 2) abbreviations / acronyms 

 3) words 

 4) writing style: Leet 
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 5) emoticons 

 6) onomatopoetic spellings 

Several types from this classification have been considered 

above.  Others should also be explored. The third type is the words.  

These can be words from different areas - from games 

(abandonware - and game that is forgotten about or abandoned by 

its developers for any number of reasons, including copyright 

issues), from social networks (tweepish - feeling sheepish or 

regretful about something you tweeted, from texting (lulz is a 

warped pronunciation of LOLs) [5]. 

The fifth type is emoticons. Emoticons denote international 

concepts, therefore they do not reproduce current speech, do not 

display grammatical, phonetic, and other features of a natural 

language [6, 13p].   

The sixth type includes onomatopoetic pronunciation. 

Onomatopoeic spellings were also popular on the Internet at certain 

times. A well-known example is the imitation of the sound of 

laughter, or «hahaha» [7].   

Also, this classification of slang by type is quite accurate 

today.  Of course, types can change, but at the moment this 

classification covers all known types of Internet slang.  

In conclusion, it must be said that this study shows how important 

all slang units are and that they cannot be ignored.  Scientists such as 

Michele Zappavigna, David Crystal, Siân Alsop, Sheena Gardner, 

Naomi Baron and others have devoted their work to the topic of 

Internet slang and the influence of social networks on language.  

Тhe survey results were demonstrated above, and it is clear 

from them that many people use social networks and feel their 

influence. We believe that this work will serve as a good example 

that Internet slang as a linguistic structure and social networks as a 

sphere of formation of new parts of speech cannot be 

underestimated.  
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В умовах мінливого середовища та прискореного науково-

технічного прогресу важливого значення для ефективного 

функціонування організації набуває професійно-кваліфікаційний 

рівень працівників та їх адаптивність до швидких змін у вимогах 
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до знань, умінь і навичок. Спроможність організації постійно 

здійснювати розвиток кадрового потенціалу є одним із провідних 

факторів забезпечення успішної діяльності, а розробка 

довгострокової стратегії розвитку персоналу, яка безпосередньо 

пов’язана із кадровою політикою та стратегією всієї організації 

стає вирішальною конкурентною перевагою. 

Розвиток персоналу — це системно організований процес 

безперервного професійного навчання працівників, який включає 

комплекс заходів з питань перепідготовки і підвищення 

кваліфікації, професійної адаптації, оцінки кандидатів на 

вакантну посаду, поточної періодичної оцінки кадрів, планування 

ділової кар'єри, підготовку кадрового резерву, формування 

корпоративної культури та умов, у яких розвиток стане 

організаційною нормою [5]. Існує ряд факторів, які визначають 

посилення ролі розвитку персоналу для забезпечення 

конкурентоспроможності організації: розвиток персоналу є 

базовим засобом досягнення стратегічних цілей; розвиток є 

найважливішим засобом підвищення цінності людських ресурсів 

компанії; без розвитку персоналу проведення організаційних змін 

стає практично неможливим або може мати негативний ефект [8]. 

Розвиток персоналу дозволяє одночасно вирішувати завдання в 

інтересах як організації у підвищенні ефективності та якості 

праці, так і її співробітників − збільшення можливостей для 

реалізації здібностей та потенціалу. На стратегічному рівні 

управління розвитком персоналу проводиться через розробку 

кадрової політики і кадрових стратегій, на тактичному - через 

навчальні плани і програми підготовки спеціалістів. 

Процес управління персоналом і його розвитком 

взаємопов’язаний та залежить від стратегії розвитку персоналу, 

стратегії управління персоналом та стратегії підприємства у 

цілому, а тому повинен визначатися й реалізовуватися як 

стратегічний. Аналізуючи та узагальнюючи різні підходи до 

визначення змісту стратегічного управління розвитком 

персоналу, головними його ознаками є: тісний взаємозв’язок 

процесів розвитку персоналу зі стратегією підприємства; чітке 
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розуміння позитивного ефекту та користі від розвитку людських 

ресурсів для підприємства в цілому та кожного працівника 

окремо; відповідальність кожного співробітника за свій 

професійний розвиток; розвиток персоналу є найважливішим 

компонентом розвитку підприємства; створення на підприємстві 

атмосфери, що заохочує і стимулює процеси навчання та 

розвитку; розвиток стратегічної можливості дозволяє обрати 

найбільш доцільну для конкретного підприємства стратегію та 

напрямки дій, які необхідні для її успішної реалізації, в тому числі 

і стратегію розвитку персоналу [3]. 

Результативне функціонування системи розвитку 

персоналу можливо за умови злагодженої роботи всіх її 

елементів на основі базових принципів, а також за умови 

максимально зближення цілей розвитку організації та окремого 

працівника. Ефективна стратегія управління розвитком 

персоналу пов’язана з цілями та результатами діяльності 

компанії та безпосередньо залежить від кадрової політики, яка 

є кадровим забезпеченням реалізації цієї стратегії. Мета 

управління розвитком персоналу відповідає меті розвитку 

організації та забезпечує виникнення синергетичного ефекту 

розвитку персоналу та організації загалом. Стратегія розвитку 

персоналу включає вибір цілей, постановку задач, планування 

персоналу в якісному та кількісному складі, оцінку і при 

необхідності коригування відповідно до головних стратегічних 

завдань бізнесу та змін стратегії компанії у цілому. 

Для розробки та реалізації стратегії розвитку в організації 

необхідно застосовувати процесний підхід, згідно з яким розвиток 

персоналу є послідовністю дій, починаючи з уведення потрібних 

ресурсів і завершуючи одержанням певного результату [2]. При 

цьому необхідно враховувати ряд внутрішніх факторів, такі як 

цілі та завдання компанії, кваліфікаційні характеристики та 

компетенції ключових посад, фактичні та прогнозовані показники 

плинності персоналу, заплановані зміни в технології та 

виробничих процесах, ієрархічна структура, вимоги виробництва 

та стиль керівництва, умови праці, потреби працівників, 
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готовність їх до саморозвитку та модель системи менеджменту 

персоналу у цілому, а також зовнішні фактори: стан 

регіонального ринку праці та перспективи його розвитку, попит 

на робочу силу з боку конкурентів, що впливає на рівень 

заробітної плати та інші. 

Стратегія розвитку персоналу визначає основні цілі, 

пріоритетні завдання та першочергові дії, на реалізацію яких 

має бути спрямовано кадрову політику та політику розвитку 

підприємства у цілому. Визначимо основні цілі реалізації 

стратегії професійного розвитку  персоналу: формування 

нового покоління працівників, які володіють сучасними 

методами та форматами роботи, поєднуючи стратегічний 

підхід з високим професіоналізмом; удосконалення системи 

управління професійним розвитком, адаптації, оцінювання та 

підвищення кваліфікації кадрів, створення середовища 

безперервного навчання для кожного працівника; розвиток 

організаційної культури, забезпечення ефективного управління 

кар’єрою та кадровим резервом; розвиток внутрішніх 

комунікацій щодо професійного розвитку; розвиток систем 

оцінювання для кожної категорії працівників; збільшення рівня 

залученості персоналу у професійний розвиток. 

Технології управління розвитком персоналу дозволяють 

чітко сформулювати стратегічні цілі компанії; транслювати їх 

на всі підрозділи; визначити конкретні задачі для працівників 

на всіх рівнях; змоделювати компетенції, необхідні для 

виконання цих завдань та оцінити їх вплив; розробити 

стратегію подолання «розриву» між бажаними та наявними 

компетенціями [1].  

Стратегія розвитку персоналу визначає перспективні нап-

рямки розвитку та траєкторію використання людських ресурсів у 

часі і просторі; організовує форми, технології, методи, способи, 

прийоми діяльності з управління розвитком персоналу; представ-

ляється динамічною моделлю доцільною, системної діяльності, 

що враховує вплив факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовищ на відтворення і розвиток людських ресурсів. 
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Організація розвитку персоналу має відбуватися відповідно 

до трьох стратегічних підходів. Згідно першого, організація 

спрямована на одноконтурне навчання, суть якого полягає у 

відпрацюванні компетенцій співробітників на їх відповідність 

нормам і стандартам виконання, прийнятим в компанії [5]. 

Другий підхід вимагає перегляду норм і стандартів виконання 

відповідно до нових сигналів зовнішнього оточення, насамперед, 

зміни запитів споживачів щодо продукції або послуг компанії. Це 

називають двоконтурним навчанням. Третій підхід передбачає 

безпосередньо власний вплив організації на середовище з метою 

його новаторської зміни, тобто передбачає творчий підхід. Його 

називають дейтеронавчання – навчання творчості, підготовки до 

здійснення проривів, до розробки нових стратегічних рішень [5]. 

Сучасним організаціям, які постійно розвиваються, необхідно 

поєднувати ці стратегічні підходи відповідно до своїх 

стратегічних цілей та враховувати відповідні фактори при 

розробки та реалізації стратегії розвитку персоналу. 

Таким чином, стратегія професійного розвитку персоналу є 

необхідною передумовою ефективного функціонування сучасних 

стратегічно орієнтованих організацій, для яких пріоритетами є 

нарощування інтелектуального капіталу компанії, розвиток 

кадрового резерву, навчання творчості і стратегічної здібності 

своїх працівників. Ефективне стратегічне управління розвитком 

персоналу може дати результат тільки тоді, коли базою для 

інвестицій служить уся корпоративна культура, а цілі програм 

розвитку формулюються з урахуванням стратегії організації у 

цілому. У таких умовах розвиток персоналу є одним із наваж-

ливіших напрямів раціонального функціонування сучасних 

організацій та їх конкурентоспроможності на ринку. 
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Economic development of world community and globalization 

of economy predetermine accelerated development of transport 

activities. Rapid increase of the intensity of transportations is 

accompanied by a number of negative consequences which scope is 

constantly increasing. Among these consequences there are an 

unacceptably high level of casualties from road traffic accidents, 

the negative impact on the environment, rapidly increasing level of 

risks of accidents and emergencies occurrence, growth in number of 

terrorist acts and other acts of illegal interference in work of 

transport. Hazardous condition in transport is characterized by 

"large scale” damage. That is why transport safekeeping in this field 



 

276 

becomes more and more relevant and needs measures to decrease 

threats level to be taken [1]. 

Traffic accidents causing death and injury of people are 

recorded on Ukrainian roads every day. Traffic safety vehicles has 

become one of the most actual social and economic problems of our 

time. Domestic experts estimate the annual losses from traffic 

accidents in ₴16 billion, and if using common foreign methods, the 

losses are $10-12 billion. It damages national economy a lot [4]. 

Systematic public policy crisis that doesn’t permit even 

approach the desired level of traffic safety (as in leading European 

countries) magnifies the problem. Under these conditions the role 

of state legislation on traffic safety management is extremely 

important.  

In this regard as recently as 2018 the Cabinet of Ministers of 

Ukraine approved Transport Strategy of Ukraine for the period 

before 2030. The Strategy aims to determine conceptual bases of 

forming and implementing state policy for providing stable, safe 

and effective functioning of transport sector, to create environment 

for social and economic development of the country and for 

improvement of competitiveness of national economy and of 

standard of living of the population [2]. 

The Strategy is based on the following principles: providing 

the availability of transport services for all the strata of the 

population, in particular for people with disabilities and for low-

income citizens; coordination of plans for development of transport 

infrastructure with the general scheme of the territory planning of 

Ukraine and with land-use plans; carrying out a rigid anti-monopoly 

policy; liberalization of pricing in transport service market; 

operation of transport enterprises on the basis of self-sufficiency; 

concentration of the financial resources on satisfying the main 

objectives of the transport sector development; compensation of 

costs for transportation of the privileged categories of citizens from 

the state and local budgets; guarantying environmental safety, 

keeping with environmental standards and regulations when 

carrying out activities in the transport field; encouragement of 
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development of energy-saving and environmentally friendly modes 

of transport [2]. 

Under the Strategy implementation, the transport safety 

includes: delineation of national interests in transport field, 

detection of the factors that threaten those interests, formation of a 

system to counteract negative factors and threats in this field, 

definition of a set of measures that can improve the level of 

transport safety, and to conform it to international standards [2].  

In the most general form, the term "transport safety" can be 

defined as a system of warning, counteraction and preclusion of 

crimes, including terrorism in transport sector; system of prevention 

of natural and man-made disasters in transport; system of 

prevention or minimization of monetary and mental damage from 

crimes and accidents in transport; system aimed at improving the 

environmental safety of transportations, environmental 

sustainability of transport system; system of realization of the 

objectives of national security in the entire transport sector [3]. 

In order to improve traffic safety, the Strategy implementation 

will allow to modernize the transport system and to improve the 

efficiency of its functioning; to satisfy the needs of the national 

economy and the population in transportation and to improve the 

quality and the availability of transport services; to ensure timely 

delivery of cargoes; to refine the system of the transport sector 

management; to increase the capacity of the transport network; to 

reduce the amount of harmful emissions into the atmosphere; to 

speed up integration of the national transport system into the 

European and global transport systems, to make the most of the 

transit potential of the country. 

Systematic character of the concept of transport safety 

determines the necessity of the complex, systemic solutions 

available in this field. Transport safety aims to protect passengers, 

cargo owners, recipients and transporters, vehicle owners and users, 

transport complex and its employees, budget and economy of the 

country and environment against threats in transport complex. 

In general, nowadays, transport sector meets the needs of 
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national economy and population in transportation, although the 

transport safety level and, in particular the motor-transport safety 

level, coefficient of quality and efficiency of passenger and cargo 

traffic, energy efficiency and technogenic impact on the 

environment do not meet modern standards [2, 3]. 

The analysis of the current state of theoretical bases and 

modeling of traffic management shows that there is no 

comprehensive theory of road traffic safety, which would help to 

detect and eliminate dangerous sections of roads. To solve this 

issue, it is necessary to create regulatory and legal bases, normative 

and technical bases for safe functioning of motor transport, to 

develop a set of state and industry standards and to amend the 

existing ones. 

The abovementioned convinces us once again of importance of 

transport security sector as of integral component of national 

security. It is possible to prevent from traffic injures in the country 

only by establishing a permanent cooperation of all concerned 

ministries, departments and organizations. 
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Державного університету телекомунікацій 
Машинне навчання  –  це одна з гілок штучного інтелекту, 

яка часто використовує кореляційні методи, внаслідок чого 

комп'ютер отримує здатність «Вчитися», тобто, поступово 

удосконалювати вироблення певної задачі з даних, без того, 

щоб бути явно запрограмованими. 

Машинне навчання має величезну кількість зіткнень з 

обчислювальною статистикою, у зв'язку з чим можна визначити, 

що обидві ці галузі однаково сильно зосереджені на передбаченні 

шляхом застосування комп'ютера. У машинного навчання є 

близький зв'язок з математичною оптимізацією, у зв'язку з чим ми 

маємо можливість використовувати в цій галузі методи, теорію та 

прикладні області. 

Машинне навчання також може бути стихійним (тобто дуже 

непередбачуваним і без можливості своєчасно попередити 

помилки), і застосовується для навчання і встановлення базових 

симптомів поведінки різних суб'єктів, а після – використовується 

для дослідження виразних аномалій. 

На цю мить існують декілька компаній, які, використовують 

машинне навчання у своїх продуктах:  

• Target - користується машинним навчанням для того, щоб 

мати можливість передбачити поведінку клієнтів. На основі 

отриманих даних про покупки алгоритми бачать зміни в інтересах 

і потребах клієнтів та мають можливість запропонувати 

покупцеві потрібний для нього товар в правильний час. 

• LinkedIn – використовує комбінацію алгоритмів 

машинного навчання з оператором-людиною. Це дозволяє 

сортувати контент за якістю. 



 

280 

• Google - пішли далі та навіть створили робота TossingBot, 

який використовує інформацію про свій попередній власний 

досвід завдяки технології машинного навчання.  

Для вирішення завдань машинного навчання може 

використовуватися велика кількість різноманітних технологій і 

методів. Найчастіше експлуатується дискримінантний аналіз 

(мова йдеться про Target), байєсовські класифікатори (адресовані 

виключно до розробників програмного забезпечення), а також 

величезна кількість інших математичних методів. Але в кінці XX 

століття напевно майже вся увага почала направлятися в бік 

штучних нейронних мереж (ANN). 

Машинне навчання і особливо нейронні мережі необхідно 

використовувати для отримання відповідей завдань у питаннях 

бізнесу для випадків, коли: 

• явно видно величезну кількість даних і рішення для їх 

обробки і систематизації відсутні; 

• використовувані дані показуються невірно, в неповному 

вигляді або взагалі мають не систематизований вид; 

На початку 2017 року MIT Technology Review і Google Cloud 

змогли провести дослідження на тему «Машинне навчання: 

новий спосіб отримати конкурентну перевагу». В результаті 

отриманої інформації виявилося, що понад 60% компаній вже 

додали в свій трудовий процес машинне навчання (ML), а в більш 

ніж 25% з цих фірм ця методологія повністю пройшла етап 

інновації і перейшла в стадію зрілості [1]. 

Наша робота присвячена дослідженню методів машинного 

навчання Q-навчання у сфері надання послуг автомобільного 

сервісу. У результаті був створений додаток для підбору 

потрібного сервісного центру для клієнта, ґрунтуючись на даних 

про наявність деталей та вільного часу у правильного спеціаліста. 

Загальною проблемою цього додатку є низька кількість 

різних характеристик для вводу, що ускладнює можливість 

прогнозування Q-learning. Тому було взято сучасну 

модифікацію Q-Learning - Fuzzy. Особливістю модифікації  є 

можливість автоматично масштабувати комп’ютерні ресурси 
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під час виконання для вдоволення потреб продуктивності і 

мінімізації витрат ресурсів. За основу було взято алгоритм 

AdaBoost та мова програмування Python з серверної сторони. 

AngularJS заснований на JavaScript та мова програмування 

TypeScript з клієнтської сторони для основного функціоналу.  

Також деякий функціонал було розроблено, використовуючи 

бібліотеку ReactJS. Додаток працює з вже існуючими базами 

даних. В якості серверу баз даних було взято MySQL та 

бібліотеку Entity Framework для взаємодії з нею.  

На рисунку 1 представлена загальна структура 

інформаційної системи. 

 

 
Рис. 1. Загальна структура інформаційної системи 

 

Клієнт, використовуючи клієнтський веб-додаток, вводить 

необхідні дані, які передаються на сервер. Сервер, отримавши 

дані від клієнтської частини, підтягує дані автосервісів за 

допомогою інтерфейсів розробників (АПІ) та парсерів, що 

продемонстровано на рисунку 1. Вони збирають дані на 
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ресурсах різноманітних автосервісів та передають сукупність 

клієнтських та зібраних власноруч даних нейронній мережі, 

яка вибирає параметри «вільний час» та «наявність запчастин», 

місцеположення автосервісів. На базі сукупностей цих 

факторів робить висновки, чи підходить даний автосервіс 

даному конкретному клієнту.  

Нейронна мережа передає сукупність результатів з вузла 

«Так» назад на сервер. Сервер сортує результати, виходячи із 

значення параметру «розташування» та відправляє дані на 

клієнтську частину, яка займається вимальовуванням 

результатів на мапі та в таблиці.  

Даний додаток може бути використано у автомобільних 

сервісах та інших зацікавлених структурах. 

Головним результатом цієї роботи є підвищення 

ефективності процесу надання послуг автомобільного сервісу 

та створення покращеного методу оптимізації алгоритму 

взаємодії. Істотною перевагою методу є  зменшення витрат на 

розробку в подальшій перспективі та збільшення швидкості 

роботи створеного алгоритму.  

Література: 
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Анотація: На сьогоднішній день використання ботулотоксину A 

може являти собою нову терапевтичну стратегію в лікуванні 

нейропатичного болю, коли звичайні фармакологічні інстру-

менти неефективні. Ботулінотерапія є одною з найбільших 

проривів в історії сучасної неврології, який уможливив радикальне 

поліпшення результатів лікування рухових і больових синдромів, 

порушень вегетативних функцій, нейроурологічних розладів та 

ін. Тому метою роботи став літературний огляд для виявлення 

ефективності застосування ботулотоксину А для лікування болю 

різного виду етіології. 

Ключові слова: ботулотоксин, больовий синдром, мігрень, 

дистонія, міофасциальний больовий синдром. 

Ботулотоксин, спочатку відомий як потужна смертельна 

природна отрута нервово-паралітичної дії, в наші дні виступає в 

ролі високоефективного лікарського засобу. Ботулінотерапія є 

методикою лікування ін'єкціями ботулотоксину різних захворю-

вань, що проявляються спазмом, болем і вегетативною дисфунк-

цією і становить значну частку в роботі спеціалізованих центрів з 

лікування розладів руху та больових синдромів. На сьогоднішній 

день ботулінотерапія рухових розладів є окремим, добре вивче-

ним розділом неврології [1]. Спектр показань до ботулінотерапіі 

розширюється з кожним роком, охоплюючи все нові галузі 

медицини.  
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Мета дослідження: за допомогою літературного огляду 

оцінити ефективність використання ботулінічного токсину в 

терапії больових синдромів, аналіз і узагальнення останніх, 

найбільш актуальних наукових даних з проблеми ефективності 

антиноцицептивного дії ботулінічного токсину типу А (БТА). 

Матеріали та методи: матеріали та статті закордоних 

журналів та наукових робіт. 

Результати дослідження: 

Ботулінічний токсин є потужним нейротоксином, синтезо-

ваним бактерією Clostridium botulinum, який блокує виділення 

ацетилхоліну в нервово-м'язовому синапсі, приводячи до 

зменшення м'язового скорочення. Але механізм дії БTA не 

обмежується тільки міорелаксацією. БТА має ще й унікальним 

знеболюючу дію, що розширило сферу його застосування в 

клінічній практиці. Вивчення антиноцицептивного механізму 

БТА триває і сьогодні.  

На сьогоднішній день з усіх больових синдромів тільки хро-

нічна мігрень (ХМ) включена в перелік показань до застосування 

препарату Ботокс®. Поштовхом до вивчення протибольового 

механізму БТА при ХМ стали повідомлення, що при корекції гі-

пермімічних зморшок шляхом введення БТА пацієнти відзначили 

зменшення частоти та інтенсивності нападів головного болю. Це 

слугувало причиною подальшого вивчення ефективності бо туло-

токсину при мігрені. У 2010 р. були завершені клінічні випробу-

вання ефективності БТА (Ботокс®) при ХМ. У цих дослідженнях 

була переконливо продемонстрована ефективність БТА при ХМ - 

у значної частини пацієнтів (72%) відбулося виражене зменшення 

частоти та інтенсивності нападів болю. Напади мігрені також 

ставали більш короткими і менш важкими. Тому в 2010 р. в США 

і Великобританії у препарату Ботокс було зареєстровано показан-

ня «хронічна мігрень». У дослідженні COMPEL «Ефективність та 

безпечність onabotulinumtoxin A для профілактичного лікування 

хронічної мігрені у дорослих пацієнтів» відзначено прогресувати 

підвищення ефективності препарату через 108 тижнів (9 циклів 

лікування) без виникнення нових небажаних явищ [2]. 
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Цервікальна дистонія (ЦД), блефароспазм (БСП), писемний 

спазм (ПС), оромандибулярна дистонія (ОМД), ларингеальна і 

фарингеальна дистонія, дистонія стопи - все це форми м'язової 

дистонії. Як відомо, клінічні прояви дистонії включають як 

моторні, так і немоторні симптоми. Причому провідна роль серед 

сенсорних порушень належить больовому синдрому [3]. Ще в 

1995 році було проведено подвійне сліпе плацебо-контрольоване 

перехресне клінічне дослідження за участю 23 пацієнтів з діагно-

зом ЦД, які отримували Ботокс в дозі 100 ОД [4]. 10 учасників 

дослідження скаржилися на сильний больовий синдром, і 9 паці-

єнтів досягли зменшення больового синдрому вже на першому 

тижні після ін'єкції БТА. Достовірно покращилися вихідні показ-

ники інвалідизації після введення ботулінічного токсину типу А.  

При різних больових розладах механізми антиноцицептив-

ної дії ботулотоксину неоднакові, що підтверджують наукові 

та клінічні спостереження. У 2014 р. було описано одне з 

найбільш масштабних досліджень, яке проводилося з 12 січня 

2009 року до 31 серпня 2012 року в 88 центрах в США. У ньо-

му оцінювався больовий синдром і його зниження на тлі 

лікування онаботулотоксином А у хворих з ЦД [5]. У дослід-

женні взяли участь 1046 пацієнтів з ЦД, з них 88,9% повідоми-

ли про біль, пов'язаний з ЦД. При цьому ті пацієнти, які відчу-

вали виражений больовий синдром, змушені були припинити 

працювати на відміну від пацієнтів з ЦД без болю або з незнач-

но вираженим больовим синдромом. Незважаючи на те, що 

асоціація болю з ЦД була і раніше описана багатьма авторами, 

в цьому дослідженні підкреслюється, наскільки важливим є 

вплив болю на перебіг, сприйняття хвороби і на якість життя 

пацієнтів. Дія онаботулотоксина на моторні і сенсорні нейрони 

опосередковується через окремі шляхи - такий висновок був 

зроблений в ході багатоцентрового відкритого клінічного 

дослідження, в якому взяли участь 35 неврологічних і реабілі-

таційних центрів США і Канади, 279 пацієнтів з ULPSS, які 

отримували ін'єкції онаботулотоксина А в м'язи верхніх кінці-

вок (зап'ясті, пальці, великий палець і / або згиначі ліктя) в 
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дозах 200-400 U на сеанс з інтервалами ≥12 тижнів. З 2016 року 

в Journal of Pain and Symptom Management були опубліковані 

результати першого рандомізованого плацебо-контрольованого 

дослідження, яке продемонструвало статистично і клінічно зна-

чиме ослаблення болю при лікуванні онаботулотоксином А у 

пацієнтів з постінсультною спастичністю. 

Міофасциальний больовий синдром (МФБС) є 

найпоширенішим захворюванням м'язової системи: за різними 

джерелами, від 30% до 85% населення страждають різним 

ступенем вираженості МФБС. В основі МФБС лежить м'язовий 

спазм з тригерним пунктом. І цілком логічним стало застосу-

вання ін'єкцій БТА для лікування МФБС. Сьогодні все більш 

активно використовують цей метод. Göbel et al. підтвердили 

корисність і безпеку застосування БТА при МФБС за допомо-

гою порівняльного дослідження, в якому препарат вводили в 

тригерні точки в область шиї або плеча. Ще одна група 

захворювань, при яких ін'єкції препаратів БТА розглядаються 

як один з методів лікування, - це нейропатичний біль (НПБ), 

що виникає внаслідок реакції на фізичне пошкодження, а в 

результаті патологічного збудження нейронів в периферичної 

або центральної нервової системи. Поширеність НПБ 

оцінюється в 6,9-10% серед населення в цілому. Ботулінічний 

токсин використовується в якості доповнення до інших 

втручань і терапевтичним інструментів для лікування людей з 

обмеженими можливостями. Крім того, БTA полегшує біль і 

при посттравматичної невралгії, при фантомного болю в 

ампутованою кінцівки і при комплексному регіональному 

больовому синдромі. В огляді «Ботуліничний нейротоксин в 

лікуванні нейропатичного болю», опублікованому в 2014 р, 

були підсумовані дані про застосування БТА при різних 

нейропатичних розладах.  

Висновок: Ботулотоксин сьогодні вже знайшов дуже 

широке застосування у всіх областях медицини. Саме завдяки 

механізму дії перед вченими відкриваються дивовижні 

перспективи його подальшого використання. Подальші 
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дослідження необхідні для розуміння точних аналгетичних 

механізмів, оцінки ефективності і виявлення ускладнень від 

застосування ботулінічного токсину при хронічних больових 

розладах. Адже біль, який супроводжує величезну кількість 

захворювань, це не тільки найпоширеніша скарга пацієнтів, але 

і причина зниження працездатності і рівня життя в цілому.  
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Сьогодні, коли вітчизняні підприємства стикаються з такими 

негативними рисами, як погіршення платоспроможності, 

збільшення розміру заборгованості, нестабільність та погіршення 

фінансового стану, актуальність проблем незбалансованості та 

нерівномірності грошових потоків, не викликає сумніву.  

Слід зазначити, що без глибоких досліджень економічних 

механізмів управління грошовими потоками суб’єктів 

господарювання вирішення цієї проблеми неможливе. Питанням  

дослідження особливостей, закономірностей організації та 

забезпечення збалансованості і узгодженості грошових потоків у 

часі  в різний час приділяли значну увагу сучасні закордонні та 

українські економісти, як Дж. К. Ван. Хорн, Є. Брікхем, Е. 

Нікхбахт, Т. Райс, Р.Б. Тян, І.А. Бланк, А.М. Поддерьогін, О.О. 

Терещенко та інші. 

Теоретична та практична значимість необхідності 

поглиблення теоретико-методичних засад управління грошовими 

потоками підприємств, підвищення наукової обґрунтованості 

прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику 

погіршення фінансового стану визначена основними  завданнями 

його стабілізації та виживання. 

Враховуючи, що грошові потоки є матеріальною основою 

фінансового менеджменту підприємства, основою його 
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самофінансування, забезпечення платоспроможності та 

ліквідності, в сучасній теорії корпоративних фінансів питанням 

управління рухом грошових коштів приділяється значна увага. 

Управління грошовими потоками – один із найважливіших 

сегментів фінансової роботи на підприємстві, від ефективності 

організації якого залежать як поточні результати діяльності, так і 

майбутні темпи розвитку господарюючого суб’єкта [1, с.237]. 

Основною метою управління грошовими потоками є 

забезпечення фінансової рівноваги підприємства у процесі його 

розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат 

грошових коштів, їх синхронізація в часі, які можливі за умови 

впровадження постійного моніторингу рівномірності і 

синхронності формування грошових потоків. Результати аналізу 

грошових потоків становлять основу для прийняття ефективних 

фінансових рішень, які представляють інтерес для внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів.  

Таким чином, грошові потоки підприємства – складне 

органічно інтегроване в систему організації його господарсько-

фінансовою діяльності явище. Тому організація управління 

грошовими потоками має розглядатися комплексно, на ряду із 

іншими напрямами фінансового управління. 

Політика управління грошовими потоками, підпорядкована 

загальній фінансовій політиці підприємства, дозволяє підвищити 

ступінь його фінансової і виробничої гнучкості, покращити рівень 

оперативного управління надходження і видатків грошових 

коштів; збільшити обсяги продажу, оптимізувати витрати; 

підвищити ефективність управління борговими зобов’язаннями; 

досягти забезпечення ліквідності і платоспроможності підпри-

ємства на постійній основі та здатність генерувати прибутки.  

Оптимізація грошових розрахунків як напрямок управління 

грошовими потоками суб'єкта господарювання тісно 

переплітається із формування, обігом та погашенням дебіторської 

та кредиторської заборгованості [2, с.57]. 

Оптимізація структури джерел і використання коштів 

підприємства досягається перерозподілом довгострокових джерел 
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на довгострокові та короткострокове використання. Оптималь-

ною вважається ситуація, коли за рахунок довгострокових джерел 

фінансується не більше 80% необоротних активів і біля 20% 

оборотних активів [3, с.134]. Однак, у більшості вітчизняних  

промислових підприємств у процентному співвідношенні 

короткострокові потреби підприємства фінансуються близько 

90,0-95,0% за рахунок короткострокових джерел і біля 5,0-10,0% 

– за рахунок довгострокових джерел. Тобто оптимального 

співвідношення довгострокових та короткострокових джерел та 

напрямів використання коштів не досягнуто. Невеликий відсоток 

пояснюється тим, що короткострокових джерел набагато більше 

ніж довгострокових у грошових одиницях. Незначна кількість 

довгострокових джерел по відношенню до короткострокових, 

дебіторська заборгованість, зниження показників ліквідності все 

це приводить до незбалансованості руху грошових потоків. 

Важливою складовою підвищення ефективності управління 

грошовими потоками на підприємствах є побудова адаптивної 

системи контролю грошових потоків, від якої залежать їх 

платоспроможність, ліквідність, загальний фінансовий стан як в 

поточному так і в довгостроковому періоді. 
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Наявність значної кількості загроз вимагає розробки заходів 

щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства, 

призначення яких – аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз, оцінка 

наслідків їхнього впливу на фінансову діяльність підприємства і 

формування комплексу превентивних управлінських рішень, які 

дозволяють підвищити швидкість адаптивної реакції на негативні 

впливи зовнішнього середовища. Водночас, досягнення досить 

високого рівня фінансової безпеки підприємствами в агресивному 

економічному середовищі є необхідним не тільки для 

забезпечення їх економічного зростання, а й умовою подальшого 

існування [1].  

Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва 

повинна використовувати надбання сучасної економічної 

науки і діяти постійно, а не за фактом настання кризи, тобто 

суб’єкти підприємництва мають заздалегідь попереджати 

розвиток кризових явищ, забезпечуючи власну ефективну 

діяльність. Наслідки проявів економічної нестабільності 

суттєво відбиваються на показниках фінансового стану 

підприємств, що, в свою чергу, призводить до зниження рівня 

їх фінансової безпеки. Виходячи з цього, проблема щодо 

дослідження і розробки дієвого механізму забезпечення 

фінансової безпеки підприємства, яка носить системний 
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характер управління, достатньо актуальна як у теоретичному, 

так і у практичному плані Наслідки такого управління 

позитивно відобразяться не тільки на рівні фінансової безпеки 

підприємств, а й на строках стабілізації економіки. [2, с.3].  

Узагальнення праць учених-економістів щодо визначення 

особливостей  фінансової безпеки підприємства як економічної 

категорії дозволяють визначити такі її  сутнісні характеристики: є 

одним з основних елементів економічної безпеки підприємства; 

це стан найбільш ефективного використання ресурсів 

підприємства; може бути охарактеризована за допомогою 

системи показників, які повинні мати граничні значення; повинна 

забезпечувати його розвиток і стійкість, захищати інтереси 

підприємства, реалізуються  стратегічні цілі діяльності [3].  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвяче-

них питанням управління забезпечення фінансової безпеки 

підприємств в Україні проблемою управління фінансовою 

безпекою підприємства займаються недостатньо  та некомп-

лексно. Концепція забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

підприємництва повинна діяти постійно та, відповідно, бути 

складовою механізму корпоративного управління підприємством.  

Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства 

будується на основі концепції його розвитку, що має містити 

пріоритетні цілі і завдання забезпечення безпеки, шляхи та 

методи їх досягнення [1].  

Тому не викликає сумніву актуальність наукових 

досліджень щодо вдосконалення методичного забезпечення 

моніторингу фінансового стану підприємства, системи 

раннього попередження кризового розвитку;  контролю за 

виконанням заходів з формування фінансової безпеки і оцінка 

отриманих результатів шляхом використання фінансового 

інструментарію. Здійснення зазначених заходів створить 

дієвий інструмент запобігання кризам, забезпечення стабільної 

та ефективної фінансової діяльності. [4, с.5].  

В.В. Орловою у дисертаційному дослідженні, присвяченому 

моделюванню механізмів управління фінансовою безпекою 
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підприємства,  внаслідок проведеного економічного аналізу 

доведено, що забезпечення висхідної траєкторії розвитку 

підприємства та стабільності результатів його діяльності, 

досягнення цілей, які відповідали б інтересам власників і 

суспільства в цілому, є неможливим без розробки і ведення 

самостійної стратегії підприємства. Ефективність діяльності 

підприємства в умовах ринкової економіки обумовлюється багато 

в чому станом фінансів, що забезпечують функціонування 

системи взаємозалежних видів діяльності: виробничої, збутової, 

інвестиційної [5, с. 6]. 

Отже, забезпечення фінансової безпеки підприємств повинно 

мати стратегічний характер. Система забезпечення фінансової 

безпеки підприємства має бути інтегрована у його фінансово-

економічний механізм, що дозволить здійснювати постійний 

моніторинг   стану підприємства та приймати ефективні фінансові  

рішення. 
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м. Запоріжжя, Україна 

Сучасний світ для дитини дуже часто сповнений агресією, 

нерозумінням, заборонами та занадто рідким спілкуванням з 

близькими людьми, а не цифровим світом. Через це дуже 

актуальною стає проблема виховання людяності в учнів 

початкової школи, коли її насправді буває так мало в житті 

сучасної дитини.  

Метою проведеного дослідження було не з’ясування, через 

що саме негативні чинники з’являються та, на жаль, на довго 

закріплюються, в житті дитини. Метою роботи стало дослід-

ження, через які саме чинники можна сформувати фундамент 

людяності учнів в рамках початкової школи? Саме тому було 

запропоновано проаналізувати вплив розвитку музичних, 

хореографічних та художніх здібностей дитини на розвиток 

гуманістичної спрямованості особистості. 
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У рамках роботи для досягнення поставленої мети було 

проаналізовано основні проблеми розвитку творчих здібностей 

дитини в контексті гуманістичної спрямованості, технології 

розвитку творчих здібностей дитини та основні проблеми 

розвитку гуманістичної складової особистості. 

Шляхом аналізу робіт у даному напряму було обрано такі 

основні складові риси характеру гуманістичної особистості: 

а) емпатія; 

б) доброзичливість; 

в) людяність. 

Під емпатією будемо розуміти здатність особистості 

емоційно відкликатися на переживання інших людей. 

Під доброзичливістю будемо розуміти талант щирого, 

душевного спілкування з людьми незалежно від їх поглядів і 

переконань, відкритість характеру і готовність поділитися як 

духовним, так матеріальним. 

Під людяністю будемо розуміти поєднання доброти, поваги, 

любові, уваги та небайдужості до особистості та її проблем. 

При опитуванні було наступним чином розділено 

респондентів за віком: 

а) до 10 років; 

б) 10 – 13 років; 

в) 14 – 16 років; 

г) 17 – 30 років; 

д) Більше 30 років. 

А також при опитуванні було надано можливість обрати 

стать жіночу чи чоловічу.  

В опитуванні приймали участь учні шкіл двох різних 

спрямованостей: загальноосвітня школа №88 м. Запоріжжя та 

Запорізький класичний ліцей (спрямованість на музичне, 

художнє та хореографічне розвинення дитини). 

Серед дорослого населення приймали участь студенти 

Національного університету «Запорізька політехніка» та інші 

пересічні люди, що виявили бажання прийняти участь в 

опитуванні. 
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Загальна кількість респондентів становила 414 людей. На 

думку авторів, даний обсяг вибіркової сукупності є достатнім 

для об’єктивної оцінки впливу розвитку творчих здібностей 

дитини на гуманістичну складову особистості. Анкетування 

проводилось з 01.09.2020 р. по 30.09.2020 р. 

Для зручності обробки отриманих результатів у даній 

роботі було обрано онлайн анкетування, створене за 

допомогою Google Форм.  

Методика виявлення рівня гуманізма у людей була 

побудована на інтегруванні трьох методик діагностики людини 

на рівень емпатії, доброзичливості та людяності.  

Методика діагностики рівня емпатичних здібностей 

виконана за розробками В.В. Бойко [1]. Вона полягає в 

наступному. Необхідно оцінити властиві тестованій людині 

особливості та визначити, чи згодна вона з твердженнями 

(відповідь «так» або «ні»). У результаті  підраховується число 

правильних відповідей по кожній шкалі, а потім визначається 

сумарна оцінка. 

Тест на доброзичливість визначає у людини, що проходить 

тестування, рівень доброзичливості, дружелюбності, схильності 

до інших. Діагностика проводиться за шкалою Д. Кемпбелла [2]. 

Тест складається з 8 пар тверджень, з яких потрібно обрати одну 

відповідь. При збігу відповіді випробуваного з ключем він 

оцінюється в 1 бал, при розбіжності - в 0 балів. Бали 

підсумовуються. 

У тесті діагностики особистості на рівень людяності [3] 

необхідно обрати найбільш прийнятну відповідь на кожне 

питання серед таких ймовірних «так» або «ні». 

У результаті аналізу отриманих відповідей було виявлено, 

що діти, які розвивали будь-які здібності, окрім художньої, 

можуть мати як високий так і середній та низький рівень 

гуманізму. При цьому, діти, які не розвивали свої творчі 

здібності (не займалися у своєму житті жодним з видів 

мистецтв), мають лише низький та середній рівень гуманізму. 

Така ж залежність зберігається і у випадку, коли діти 
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займалися хореографічним мистецтвом. Таким чином, 

найбільш впливовими на розвиток гуманістичної 

спрямованості особистості мають такі творчі здібності як 

музична/театральна та деякі інші, невідокремлені у 

соціологічному опиті види діяльності. 

З метою виявлення, від чого може залежати у деяких 

випадках низький рівень гуманізму людини, не зважаючи на 

те, що вона розвивала свої творчі здібності засобами певного 

мистецтва, було введено у перелік питань «Чи із задоволенням 

займалася людина певним видом мистецтва?». Отримана 

залежність рівня гуманізму від певного виду мистецтва з 

урахуванням фактору задоволення представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Залежність рівня гуманізму від виду мистецтва з урахуванням 

отриманого задоволення від діяльності 
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З цього графіку на рис.1 видно, що діти, які займалися із 

задоволенням будь-яким з видів мистецтва (музичне/театральне, 

художнє або хореографічне) мають переважно високий та 

середній рівень гуманізму, а от діти, які займалися розвитком 

своїх творчих здібностей без задоволення (вони прирівняні до 

тих, що не займалися жодним з видів мистецтв), на жаль, мають 

переважно низький та лише іноді середній рівень гуманізму. 

Таким чином, проведене дослідження довело, що для 

виховання людяності у дітей обов’язковим є розвинення 

творчих здібностей ще у молодшому шкільному віці засобами 

будь-якого з видів мистецтв (музичне/театральне, художнє чи 

хореографічне), та лише за умови отримання задоволення 

дитини від обраного виду діяльності. 
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Когнітивні упередження - це певні патерни мислення, які 

присутні у кожній людині, вони створюють передумови для 

викривлення реальності, неточність - як правило, відображається 
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негативним чином. Під час складних обставин ці спотворені 

думки можуть сприяти загальним негативним переконанням, 

депресивному або тривожному психічному стану, тому саме 

соціальна складова  зумовлює актуальність даної тематики [3] 

Когнітивні упередження, є перебільшеними або ірраціональ-

ними патернами, які беруть участь у виникненні або увічненні 

психопатологічних станів, таких як депресія і тривожність [5]. 

Когнітивні спотворення - це думки, які змушують людей сприй-

мати реальність неточно. Згідно з когнітивною моделлю А. Бека, 

негативний погляд на реальність, який іноді називають 

негативними схемами (теорія схем або теорія навчання), є 

фактором симптомів емоційної дисфункції та гіршого 

суб’єктивного благополуччя. Зокрема, негативні моделі мислення 

підсилюють негативні емоції та думки. Відповідно до теорії 

навченої безпорадності та теорії Бека, значення або інтерпретація, 

яку люди надають своєму досвіду, впливає на те, чи стануть вони 

депресивними і чи будуть вони страждати важкими, повторними 

чи тривалими епізодами депресії. 

У статті  О. Д. Шовкової було розглянуто проблему 

систематичних помилок у мисленні. Відповідно, людина мислить 

концептами, комбінуючи їх, формуючи нові в процесі мислення. 

Так, у когнітивній взаємодії з навколишнім світом суб’єкт 

виконує певні дії (ментальні, перцептивні), оцінюючи та виража-

ючи їх у правильних та неправильних інтуїтивних судженнях, 

індуктивних міркуваннях, особистій думці, тобто у когнітивних 

структурах, що властиві людині. Помилка є результатом 

ментального опрацювання цих дій у концептосфері суб’єкта 

пізнання. Тобто суб’єкт виконує певні дії, щоб досягти визначено-

го результату, але результат не завжди відповідає запланованому. 

У такому випадку дію оцінюють як помилкову [1, 2]. 

Когнітивні упередження часто заважають вирішенню 

конфліктів, сторони конфлікту часто не знають про такі уперед.-

ження, натомість звинувачують опонента в не поступливості або 

діях у власних інтересах. Виділяють чотири найпоширеніші типи 

упередженості та пов'язані з ними ефекти [4].  
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Першим упередженням є тенденція до спрощення 

конфліктної ситуації. Це може змусити сторони покладатися на 

стереотипи та ігнорувати інформацію, яка не відповідає їх 

початковим переконанням. Це також може призвести до 

хибного розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Наприклад, 

кожна сторона може розглядати "агресивні" дії інших як 

причину власної "захисної" реакції, тобто кожна сторона 

вважає, що інша спричинила конфлікт [4].  

Друга упередженість - це тенденція до перебільшення.  

Третім поширеним упередженням є тенденція до фальшивої 

дилеми. Сторони припускають, що вони повинні прийняти або 

чисто конкурентну стратегію, або суто співпрацю. Це може 

призвести до ескалації або до надмірних поступок, і зрештою, до 

не оптимальних рішень. Егоцентрична упередженість приводить 

людей до думки, що вони можуть керувати ситуацією. Автори 

(Deutsch, Morton and P.T. Coleman) зазначають, що ця 

упередженість "пропонує тактику поступки під час вирішення 

конфлікту: скажіть своєму опоненту, що ви підете на поступку 

одночасно з ним або після того, як він піде на поступку. Це 

формує ілюзію контролю над ситуацією у вашого опонента [4].  

Тож, когнітивні упередження можуть впливати на: 

поведінку людини в цілому, міркуванн та прийняття рішень, 

обмежувати здатність вирішувати проблеми, заважати 

комунікації між сторонами конфлікту, негативно впливає на 

здатність реагувати в кризових ситуаціях, посилювати тривогу 

та депресію, погіршувати стосунки. Багато з цих упереджень 

неминучі, але їхнє розуміння дуже корисно для вивчення того, 

як вони можуть привести нас до неправильних рішень у житті. 
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УДК 81-13 Філологічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАВИЧОК 

ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Халявка Л. В. 

викладач факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

м. Полтава, Україна 

Формування та розвиток умінь іншомовного говоріння – це 

тривалий, складний процес, який вимагає чималих зусиль як від 

викладача так і від студента. Використання у процесі навчання 

різноманітних аналізаторів, що забезпечують поєднання зорових, 

слухових та моторних відчуттів, безпосередньо впливає на 

успішність оволодіння іноземною мовою. Однак, це твердження 

вимагає детальнішого пояснення. Діалектика говоріння залежить 

від взаємодії внутрішнього та зовнішнього мовлення, крім того, 

не зважаючи на всі відмінності між ними, існувати окремо вони 

не можуть. 
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Зовнішнє мовлення пов’язане з моторним компонентом, а 

внутрішнє з мисленням, зокрема іноземною мовою. Опановуючи 

чужу мову, студенти часто не знаходять внутрішньомовної опори 

і шукають її у власній, що спричиняє неприродність, не властиві 

граматичні та лексичні конструкції, які є наслідком внутрішнього 

перекладу. Постійне використання, яких є перепою в оволодінні 

мовою та уповільнює процес формування іншомовного механізму 

говоріння [4, c. 148]. 

Говоріння як продуктивний вид мовленнєвої діяльності має 

такі основні ознаки: вмотивованість (внутрішня потреба в спілку-

ванні); активність (зовнішня і внутрішня); цілеспрямованість 

(підпорядкованість практичній меті); ситуативність (співвіднесе-

ність змісту та мовного оформлення висловлювання з умовами 

спілкування); евристичність (спонтанність, непередбаченість 

мовленнєвих дій, їхня залежність від ситуації); темп [Панова]. 

В процесі навчання говоріння важливим є: 

1) ситуативність та комунікативна спрямованість; 

2) сформована система лексико-граматичних навичок 

іноземної мови; 

3) розвинена оперативна пам’ять; 

4) сформовані мовні автоматизми [2, c. 142]. 

Формуючи навичку говоріння викладачеві слід прив’язувати 

тренувальні висловлювання студентів до ситуацій реального 

мовного спілкування. Мовленнєві ситуації на занятті іноземної 

мови можна поділити на природні і штучні, або, за термінологією 

В.Л.Скалкіна, навчальні. 

Природні мовленнєві ситуації пов’язані з організацією 

учбового процесу, мовленнєвий стимул тут природний і 

реальними є обставини, що склались в класі, взаємовідношення 

між викладачем та студентами, студентами між собою. Навчальна 

мовленнєва ситуація – це ефективний засіб розвитку навичок та 

вмінь діалогічного та монологічного мовлення, який 1) ставить 

здобувачів освіти в уявні, але близькі до умов реального 

спілкування, 2) в навчальній мовленнєвій ситуації можна 

активізувати потрібний лексико-граматичний матеріал в такий 
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спосіб, щоб він виступав як засіб вирішення немовних, 

комунікативних задач, а це сприяє кращому засвоєнню самого 

мовного матеріалу, 3) навчальна мовленнєва ситуація розвиває 

уяву студентів [1, с. 32]. 

У оволодінні навичкою говоріння важливу роль відіграє 

оперативна пам’ять, яку варто постійно тренувати. Оперативною 

називають пам’ять, яка протягом певного часу утримує фрагмен-

ти повідомлення з метою їх подальшого осмислення [3, c. 205].  

Самостійна робота студентів сприяє покращенню об’єму, 

стійкості та концентрації уваги, що, в свою чергу, сприяє 

поглибленню та вдосконаленню навичок говоріння і позитивним 

чином впливає на розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності загалом. 

Успішність формування іншомовного говоріння залежить від 

того, наскільки викладач враховує психолінгвістичні особливості 

студентів. Сприйняття, розуміння та запам’ятовування інформації 

будуть ефективнішими, якщо інформація є цікавою для 

здобувачів освіти, пов’язаною з їхніми інтересами та майбутньою 

професією. У формуванні навички говоріння важливим є 

достатній об’єм оперативної пам’яті. 

Література: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання 

іноземних мов» : для студентів 5 курсу ф-ту «Референт-

перекладач», які навчаються за спец. 035 Філологія (Переклад) / 

Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики пер. ; авт.-упор. І .Ю. 

Гусленкко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 64 с. 

2. Панова Л. С., Андрійко І.Ф., Тезікова С. В. Методика 

навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: 

Підручник. К. : ВЦ «Академія», 2010. 328 с. 

3. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. 

Загальна психологія: підручник. Київ: А.П.Н., 2002. 462 с. 

4. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної 

мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. 

посібник. К. : Фірма «ІНКОС», 2006. 248 с. 
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УДК 004   Інформаційні технології 

 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ 

ВИКОНАННЯ ЕТАПІВ УГОДИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

Хоменко К. О., 

студентка факультету комп’ютерних наук, 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Через стрімке зростання ринку нерухомості стає все 

складніше зорієнтуватися у великій кількості пропозицій, тому 

потенційним клієнтам доцільно звертатися до послуг 

посередників. Це означає, що актуальність агентств нерухомості 

як посередників зростає з кожним днем. 

Агентство нерухомості – це комерційна організація, яка 

надає клієнтам послуги з професійного оформлення та 

супроводу усіх законних операцій з нерухомістю. Агентство 

нерухомості забезпечує перевірку документів, скорочення 

термінів купівлі-продажу, безпеку при укладанні угод, а так 

само дозволяє істотно заощадити власний час. Однією з 

численних послуг агентства є організація укладення угоди 

купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна. Укладення угоди 

здійснюється рієлтором – особою, яка представляє продавців 

або покупців нерухомості. 

У процесі укладання угоди купівлі-продажу виділяють 

наступні етапи: 

– складання ексклюзивного договору між рієлтором та 

продавцем (опціонально); 

– формування переліку, отримання та перевірка 

документів продавця, необхідних для продажу об’єкта 

нерухомого майна; 

– показ об’єкта потенційному покупцю; 

– формування переліку, отримання та перевірка 

документів покупця, необхідних для купівлі об’єкта; 
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– формування переліку, отримання та перевірка 

документів, що складаються між продавцем та покупцем, 

необхідних для укладання угоди, до яких входять попередній 

договір (опціонально), договір купівлі-продажу та акт 

приймання-передачі;  

– завірення попереднього договору (опціонально); 

– завірення договору купівлі-продажу; 

– підписання сторонами акту приймання-передачі 

об’єкта. 

При цьому продавцем є фізична або юридична особа, 

власник об’єкта нерухомого майна, який у результаті 

укладання угоди купівлі-продажу та підписання акту 

приймання-передачі втрачає право власності на об’єкт 

нерухомого майна; покупець – фізична або юридична особа, 

яка у результаті укладання угоди купівлі-продажу та 

підписання акту приймання-передачі набуває права власності 

на об’єкт нерухомого майна [1]. 

Результатом виконання кожного етапу є зафіксована 

наявність відповідного складеного або наданого  документу 

або документів, які є підтвердженням виконання етапу.  

Наразі наявність цих документів, а також факт 

проведення показу об’єкта, фіксується лише на паперових 

носіях, що легко може призвести до втрати даних з 

неможливістю їх відновлення; також існує ймовірність 

виникнення помилок, викликаних людським фактором. 

Отже, пропонується внесення змін у алгоритм укладання угоди 

купівлі-продажу, а саме – здійснення автоматизації задачі 

обліку виконання етапів угоди купівлі-продажу об’єкта 

нерухомого майна, основною метою якої є виключення 

ймовірності втрати даних, виключення можливих помилок, 

викликаних людським фактором, а також підвищення 

ефективності роботи рієлтора шляхом ведення звітності 

виконання етапів угоди купівлі-продажу. 

Розробка інформаційної технології передбачає розробку 

елементів інформаційного та програмного забезпечення [2]. Для 
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реалізації рішень з інформаційного забезпечення пропонується 

СУБД MySQL. Зберігання даних пропонується реалізувати за 

допомогою хмарного сервісу – моделі онлайн-сховища, у якому 

дані зберігаються на розподілених серверах у мережі [3]. Для 

реалізації рішень з програмного забезпечення пропонується 

платформа .NET Framework та мова програмування C#. 

Розроблена інформаційна технологія надасть можливість 

вирішувати задачу обліку виконання етапів угоди купівлі-

продажу об’єкта нерухомого майна, забезпечить цілісне 

зберігання даних у базі даних та їх обробку, а також  матиме в 

наявності інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. 

Література: 

1. Тарасевич Евгений Игоревич. Экономика недвижи-

мости / Тарасевич Е. И. – СПб : Мкс, 2007. – 584 с. 

2. Ken J. Sousa Management Information Systems // Ken J. 

Sousa, Effy Oz; 7th edition, 2015, p. 946 

3. Thomas Erl Cloud Computing: Concepts, Technology & 

Architecture // Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood; 1 

edition, 2013, p. 528 
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ВИКОРИСТАННЯ ANYDESK ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ КОМП'ЮТЕРІВ ПІД 

ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Чернега А.В. 

студентка факультету фізики,  

математики та інформатики 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

За умов дистанційного навчання зумовленого каран-

тинними обмеженнями все частіше виникають труднощі з 

адмініструванням при виникненні проблеми на ПК та 
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неможливості очної допомоги спеціалістом.  

Через те що діти навчаються вдома, їм доводиться багато 

працювати з комп’ютером: вирішувати певні завдання, 

встановлювати нове ПЗ, виконувати практичні роботи тощо. По 

більшій мірі виконання незвичайної роботи з ПК спричиненні 

уроком інформатики, який потребує використання комп’ютера в 

своїй освітній діяльності. Через, що дуже часто вчителі даної 

дисципліни мають багато питань від учнів через виникаючі 

проблеми в процесі навчання. В таких випадках педагог 

стикається з незручностями в адмініструванні учнівських ПК в 

телефонному режимі, адже не завжди учень може правильно та 

чітко описати виникненну ситуацію. Тому доцільним буде 

використання програми віддаленого керування. 

Програма AnyDesk – це безкоштовне ПЗ для особистого 

користування, що дозволяє віддалено підключатися з одного 

пристрою до іншого. У цієї програми переваг багато. Вона легка у 

застосуванні, має малий розмір, що дозволяє швидко її 

завантажити та запустити. Однією з особливостей даного ПЗ, те 

що завантажуючи запусковий файл на комп’ютер, його можна не 

інсталювати, а просто відкрити і користуватися, при необхідності 

ж потрібно натиснути окремо інсталяцію, вже після чого ПЗ 

встановиться на комп’ютер. Сам розмір запускового файлу 

приблизно три мегабайти, що не завдає лишнього навантаження 

на ПК та допомагає в швидкодії застосунку. І ще одним плюсом 

цієї програми є використання на різних операційних системах. 

Що дозволяє підключення, наприклад, з смартфона (на Android) 

до ПК (на Windows) [1]. 

AnyDesk також є в платній версії, але для комерційного 

використання, що дозволяє підключати одночасно велику 

кількість робочих станцій та ще ряд додаткових функцій в 

залежності від тарифу [1]. 

Найкращим помічником учителю в безпроблемному 

підключенні до учнівського комп’ютера в разі виникненні 

проблем можна вважати дану описану програму. Адже через 

легкість її використання навіть користувач з початковим рівнем 
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знань ПК не повинно виникнути труднощів, а зважаючи на розмір 

програми не навантажить ОС. Такий спосіб підключення 

вчительського ПК до учнівського можна використовувати не 

лише при виникненні проблеми, а й в звичайних освітніх цілях, 

таких як встановлення та налаштування засобів потрібних на 

урок, контролювання виконання завдання та перевірки знань 

тощо.  

Для того, щоб вчитель міг отримати віддалений доступ 

учневі потрібно виконати ряд дій: 

1) В пошуковій системі мережі Інтернет знайдіть сайт 

програми AnyDesk 

2) Завантажте запусковий файл 

3) Відкрийте завантажений файл. У вас з’явиться робоче 

вікно з вашою адресою комп’ютера (яку вам надала програма). 

4) Продиктуйте вашу адресу вчителю, або перешліть. 

Виконувати таке підключення учневі потрібно з дорослими. 

Комп’ютер до якого підключаються може відключитися в будь-

яку хвилину. Перед підключенням мають бути обговоренні всі дії 

вчителя з батьками учня. 

Література: 

1. AnyDesk [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://anydesk.com/ru/downloads/windows. 

______________________________________________________ 

УДК 159.9           Філософські науки 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ В УКРАЇНІ  

 

Чудновець Т.Ф., 

        студентка кафедри психології  

Вінницька академія неперервної освіти, 

 м. Вінниця, Україна   

Анотація. В даній статі йдеться про систему психологічної 

реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення. 



 

309 

Наголошується, що на даний момент наявна система 

реабілітації є недостатньо ефективною, оскільки не вирішено 

багато питань, зокрема, питання матеріально-технічного 

забезпечення. 

Abstract. This article discusses the system of psychological 

rehabilitation in Ukraine and ways to improve it. It is noted that at 

the moment the existing rehabilitation system is not effective 

enough, as many issues have not been resolved, in particular, the 

issue of logistics. 

Ключові слова: військовослужбовець, психологічна 

реабілітація, психолог, психологічна допомога, психічний стан. 

Key words: serviceman, psychological rehabilitation, psychologist, 

psychological help, mental state. 

Виклад основного матеріалу. В 2018 році в Україні була 

затверджена Державна цільова програма з фізичної, медичної, 

психологічної реабілітації і соціальної та професійної 

реадаптації учасників антитерористичної операції, що можна 

назвати новоствореним кістяком реінтеграційної програми. Ця 

програма охопила існуючі раніше механізми реінтеграції, що 

були закріплені Законом України відносно різних пільгових 

категорій, та розширила і пристосувала їх відповідно до потреб 

ветеранів АТО. Її метою є з урахуванням усіх особливостей 

ветеранів АТО/ООС створити найбільш якісні механізми для 

максимального охоплення (за програмою, охоплення ветеранів 

на всіх напрямках програм до 2022 року має бути 100%).  

У ній експліцитно вказується про використання практик 

Хорватії та США як прикладу до впровадження в українській 

системі. Також, у ній вказуються завдання, які ще не були 

виконані, однак можуть значно полегшити існуючі проблеми: 

формування Єдиного державного реєстру учасників антитерорис-

тичної операції, введення електронних посвідчень. Окремим 

питанням для розгляду залишається формування та закріплення 

державних стандартів та відповідність якості практичного 

виконання послуг. Загалом програма має влучні цілі, іншим є 

питання, коли і яким чином відбувається впровадження даних 

завдань – їхня оцінка неможлива без розгляду їхньої реалізації. 
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Метою дослідження виступає пошук шляхів вдосконалення 

системи психологічної реабілітації військових. 

Аналіз наукових досліджень. Проблемі системі 

психологічної реабілітації військових присвячено чимало 

наукових досліджень та публікацій як вітчизняних так і 

іноземних вчених, серед яких Л. Берездецька, О. Кондратенко, 

О. Марценюк, М. Соболевська та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. 27 грудня 2017 року 

Кабінет Міністрів України (далі КМУ) видав постанову «Про 

затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях». 

 У ньому прописується процес оплати послуг відповідно за 

яким головним  розпорядником бюджетних коштів і відповідаль-

ним виконавцем бюджетної програми є Міністерство у справах 

ветеранів, розпорядниками нижчого рівня є регіональні органи 

соціального захисту населення, районні органи соціального 

захисту населення. Регіональні органи соціального захисту 

населення перераховують бюджетні кошти до районних органів 

для відшкодування вартості пропорційно до кількості 

отримувачів послуг в кожному районі. 

Наразі відсутня надійна та репрезентативна статистики 

ветеранів, які потребують психологічної допомоги – дані, які 

надають Міністерство оборони (90%) та Міністерство охорони 

здоров’я (77%) не тільки мають значну відмінність, вони не є 

підкріплені соціологічними дослідженнями. У контексті 

фінансування заходів психологічної реабілітації існує 

тенденція до зниження загальної кількості ресурсів – 36,4 млн. 

гривень станом на 2016 рік, 21,3 млн. на 2019 рік та 21,3 млн. 

гривень станом на 2020 рік [1, с. 24]. 

Загальна система реабілітації військових складається з трьох 

рівнів, які можна співвіднести до рівнів реінтеграції: державний, 
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регіональний та місцевий. Державний рівень представляє 

національний центр психологічної реабілітації, регіональний 

рівень – регіональні центри медико-психологічної реабілітації, 

місцевий – місцеві центри психосоціальної допомоги та надавачі 

послуг на основі соціального замовлення. 

Дані за останні роки вказують на низьку затребуваність 

послуги психологічної реабілітації (43% з опитаних учасників 

бойових дій). Такий порівняно низький відсоток можна 

пояснити відсутністю розуміння потреби у психологічній 

допомозі, однак і з можливими проблемами отримання послуги 

з боку інституційних структур. Але таке ставлення до проблем 

у вимірі психологічного здоров’я у суспільстві є проблемою, 

яка стосується не лише ветеранів. Інше дослідження вказує на 

інакшу картину: половина опитаних ветеранів підкреслює 

обмеження надання консультацій щодо вирішення проблем та 

потреби посилення психосоціальної підтримки в країні й 

формулює необхідність розширених варіантів терапії. На 

сьогоднішній день МОЗ затвердив порядок реабілітації, однак 

він стосується лише проблеми ПТСР. Інші психологічні 

проблеми, що можуть виникати у ветеранів (депресія, 

тривожність, травматичне ураження мозку та інші) не мають 

затверджених порядків реабілітації. 

Перешкодою для здобуття адекватної психологічної 

допомоги ветеранам є поширення психологів-добровольців, які 

не мають фактичної професійного досвіду. Це є одна з 

проблем, що висвічується у порівнянні з програмами, надані 

державною системою – психологічна допомога, що надається 

несанкціонованими організаціями, не є стандартизованою та 

може призвести до погіршення стану ветерана або змінити 

його позицію щодо отримання професійної психологічної 

допомоги загалом.  

Переважна більшість ветеранів хотіла б, щоб цю 

консультацію надавали ровесники-ветерани. У такому випадку 

вдалим буде до використання приклад одної з американських 

програм, - програми «рівний рівному» або ветеранська 
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взаємодопомога, що використовує мережі ветеранських взаємодій 

як спосіб взаємодопомоги та моніторингу один одного. Наразі, в 

деяких містах і областях відбувається впровадження цієї 

програми та за затвердженням Міністерства ветеранів буде 

поширено на максимально можливу кількість областей [2, с. 56]. 

Понад три чверті (78 %) ветеранів визнають важливість 

підтримки, яку їм надають подружжя та сім'ї. 85% вважають, що 

як ветерани, так і родини отримають користь від психосоціаль-

ного консультування в рамках свого пристосування до цивільного 

життя. Лише 4% ветеранів відвідували консультації, пов'язані з 

питаннями сім'ї, партнерів та батьків, причому менше 12% 

розглядали питання про зустріч із подружжям. Однак, якби була 

вдосконалена програма консультування з вирішення проблем, ця 

цифра зросла б до 35%. Законодавчо зафіксована можливість 

отримання психологічної допомоги і членам сім’ї, однак механізм 

фінансування залишається недорозробленим, особливо в часи 

пандемії коронавірусу. 

Інша проблема, що набирає своєї популяризації через 

обговорення у журналістських статтях та соціальних мережах – 

це самогубства колишніх комбатантів, з прив’язкою до 

психологічних проблем. У дослідженні за квітень 2019 року 

зазначається, що «загалом з 2014 року понад тисячу українських 

військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі, наклали 

на себе руки через наслідки посттравматичного синдрому 

(ПТСР)» [3, с.26]. Це беззаперечно свідчить про проблеми у сфері 

надання психологічної допомоги, адже програма не зустрічає свої 

цілі. Також знову повертається проблема стигматизації щодо 

вирішення проблем психологічного здоров’я, що потребує 

початку більш загальної дискусії. 

З іншого боку, є вдалі приклади формування спеціалізованих 

установ для ветеранів АТО – 5 реабілітаційних центрів на базі 

минулих центрів для реабілітації ліквідаторів Чорнобилю, які 

перекваліфікувалися на центри надання психологічної реабі-

літації для учасників АТО. Усі вони мають висококваліфікований 

персонал та рівень допомоги високо оцінюється з боку ветеранів. 
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Формування таких центрів на базі існуючих медико-реабілі-

таційних вузлів та госпіталів максимально розсіяно територіально 

дозволить долучити більшу кількість ветеранів відповідно їх 

поділу по областям та місцевості проживання. 

Окремо слід зазначити про проблеми, що існують в 

інфраструктурі психологічної реабілітації. Основною з них є 

фактична відсутність цієї інфраструктури – надання послуг 

відбувається без методики стандартів реабілітації, закріпленої на 

державному рівні (існує закріплений у 2018 році наказ, що 

визначає кваліфікаційні вимоги до суб’єкту та специфіку послуг, 

що має надаватися об’єктові, вимоги до матеріально-технічного 

забезпечення суб’єкта послуг та вимоги до суб’єктів надання 

послуг, які функціонують в умовах стаціонару); відсутній 

загальний реєстр надавачів психологічних послуг, що мають 

відповідну до проблеми спеціалізацію; немає прописаної 

типологізації психологічної реабілітації – курс, етапи та зміст 

залежить безпосередньо від особи-надавача послуги. За рахунок 

цього, послуга є не стандартизованою та форма й якість її надання 

відрізняються у кожному окремому випадку. 

Для того, щоб реформувати систему реабілітаційної 

медицини в Україні, потрібно значно більше часу. Окремого 

вирішення потребує й законодавче врегулювання питань 

психологічної реабілітації. Також актуальною є визначення 

протоколів реабілітації пацієнтів при тих чи інших захворюван-

ням. До того ж, в Україні все більшою актуальності набуває 

проблема наявності відповідних фахівців, які здатні проводити 

психологічну реабілітацію. Це пов’язано з низьким рівнем оплати 

праці даних фахівців і відповідно їх відтоку за кордон [4, с. 14].  

Для досягнення максимально позитивного ефекту 

реабілітації зазначені фахівці повинні працювати не окремо, а в 

команді. Зокрема, зараз активно обговорюється саме така модель 

їх роботи. Згідно з цією моделлю організатором реабілітаційних 

заходів повинна бути команда фахівців, яку очолюватиме лікар з 

психологічної та реабілітаційної медицини, і до якої, за потреби, 

входитимуть лікарі вузьких спеціальностей відповідно до 
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захворювання пацієнта (кардіолог, травматолог, невропатолог 

тощо), фахівець з фізичної терапії, фахівець з ерготерапії, а також, 

при потребі, соціолог, психолог, педагог, юрист. 

Крім того, недостатньо уваги в забезпеченні успішності 

реабілітації відводиться сім’ї хворого. Відновне лікування 

пацієнтів не може обмежуватися лише рамками лікувального 

закладу – воно має тривати в сім’ї хворого. Від родини хворого, 

від ступеня розуміння членами сім’ї важливості їх ролі у 

виконанні медичних рекомендацій з відновного лікування, рівня 

їх активності в цьому процесі значною мірою залежать кінцеві 

результати реабілітації. 

Висновки. Зробивши огляд системи психологічної 

реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення, слід зазначити, 

що для вдосконалення системи психологічної реабілітації в 

Україні потрібно сформувати єдиний орган державної влади, 

який буде координувати усі міністерства і відомства з питань 

психологічної реабілітації (Міністерство у справах ветеранів не 

справляється з цією функцією), також потрібно прийняти низку 

законів та підзаконних актів з питань її адміністрування. Надалі 

потрібно запровадити нові освітні програми та навчальні плани, 

стандарти, які визнані міжнародною професійною спільнотою, а 

також впровадити нові моделі реабілітаційних послуг. І наостанок 

необхідно зміцнити матеріально-технічну базу реабілітаційних 

закладів відповідно до міжнародних стандартів. 

Література: 

1. Берездецька, Л. Особливості користування державними 

програмами демобілізованими учасниками АТО в українському 

суспільстві. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. 

2016. С. 23-31. 

2. Кондратенко, О. Державне регулювання соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх 

сімей. Київ: Національна академія державного управління при 

Президентові України. 2019. С. 56-59. 

3. Марценюк, Т. Невидимий батальйон 2.0: повернення 

ветеранок до мирного життя. Київ. 2019. С. 23-67. 



 

315 

4. Соболевська, М. Ґенеза та розвиток поняття "соціальна 

інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності. 

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2015. 

С. 13-19. 

______________________________________________________ 

УДК 33.332.338   Економічні науки  
 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Чуріканова О.Ю. 

к.е.н., доцент кафедри  

економіки та економічної кібернетики 

Національний технічний університет 

 «Дніпровська політехніка» 

м. Дніпро, Україна 

Соціально-економічний розвиток є однією з найголовніших 

передумов успішної розбудови будь якої держави. В сучасних 

умовах глобалізації, однією з сучасних тенденцій розвитку 

світового суспільства є активна регіоналізація яка відображається 

у децентралізації в управлінні, тобто зміщенні фокусу з 

державного апарату управління до регіонального та місцевого.  

Управління регіональним розвитком та формування регіо-

нальної політики передбачає наявність механізму управління 

економічним та соціальним розвитком регіону. Механізм 

управління регіональним розвитком є центральним, найсклад-

нішим  аспектом загальної системи управління територіями. 

Управління регіоном складається з таких ключових аспектів як: 

функції та структура органів управління; стратегії розвитку; 

принципи, методи, технології та інструментарій управління які 

пов’язуються у загальний механізм управління регіональним 

розвитком та формування регіональної політики з метою управ-

ління процесами в сферах економіки, екології та соціальній сфері.  

Серед фундаментальних праць, присвячених регіональним 

системам та регіональному розвитку можна виділити роботи 
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О. Оболенського, І. Коліушко, С. Коломийцева, О. Скрипник, 

О. Амосова, Ю. Сурміна, Ю. Шарова, В. Авер’янова, В. Керец-

ман та інших. Якщо узагальнити весь комплекс досліджень в 

окресленому напрямку, то можна виділити два основних 

спрямування – це регіоналістика та державне управління. При 

чому регіоналістика розподіляється ще не декілька спрямувань. 

Усю сукупність наукових напрямків в сфері регіонального 

розвитку представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис. 1. Напрями досліджень в сфері управління регіональним розвитком 

Джерело: розроблено автором 

Загалом, Державне управління регіональним розвитком та 

формування регіональної політики можна окреслити двома 

етапами: формування державної політики регіонального розвитку 

та реалізацію державної політики регіонального розвитку країни 

[1]. 

Деталізуємо окремо ці два етапи. Так, формування державної 

політики регіонального розвитку країни передбачає: 

- визначення стратегічно орієнтованих цілей регіонального 

розвитку країни; 

- напрацювання системи принципів регіонального розвитку 

країни; 
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- Регіональне розміщення продуктивних сил. 
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- розроблення завдань регіонального розвитку та форму-

вання регіональної політики країни. 

Реалізація державної політики регіонального розвитку має 

такі складові як: 

- удосконалення механізмів державного управляння 

регіональним розвитком країни; 

- удосконалення механізмів взаємодії органів державної 

влади із недержавними інститутами щодо забезпечення 

регіонального розвитку країни 

- удосконалення системи цільових механізмів стимулю-

вання регіонального розвитку країни; 

- застосування державних механізмів управління регіональ-

ним розвитком країни (системних, процесних, цільових). 

Завершальним етапом реалізації стратегії управління 

регіональним розвитком виступає оцінка результатів регіональ-

ного розвитку країни яка базується на: 

- Основних показниках регіонального розвитку; 

- Співставленні комплексних оцінок розвитку регіонів; 

- Відстежуванні динаміки міжрегіональних диспропорцій; 

- Виконання державних програм; 

- Оцінка ступеня просування до стратегічних орієнтирів. 

Відстежуючи увесь ланцюг формування політики регіональ-

ного розвитку від розробки цілей до їх наступної оцінки, 

вважається за необхідним наголосити саме на важливості та 

першочерговості формування релевантних сучасним умовам 

розвитку країни, стратегічних цілей. Якою б досконалою не була 

система взаємодії усіх ключових елементів взаємодії держава-

регіон, стрімкий та ефективний розвиток територій не можливий 

без постановки цілей, базованих на актуальних засадах 

регіонального розвитку. 

 Базуючись на дослідженні українських та європейських 

стратегій регіонального розвитку [2-6] можна виділити такі 

актуальні та ключові засади управління регіональним розвитком 

та формування регіональної політики як: 

- регіональний розвиток базований на засадах сталості; 
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- регіональний розвиток базований на засадах циркулярної 

економіки; 

- регіональний розвиток базований на засадах типологізації 

регіонів; 

- регіональний розвиток базований на засадах інвестиційної 

політики. 
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______________________________________________________ 

УДК 34 Юридичні науки 

 

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ 

COVID-19 ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 

 

 Шевченко Павло Павлович 

студента Білгород-Дністровського  

економіко-правого фахового коледжу  

ВНЗ Укоопспілки Полтавський  

університет економіки і торгівлі 

У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 і 

введенням державних обмежень, обсяг яких змінюється 

залежно від прогресування ситуації, у багатьох компаній 

виникла проблема: що робити з виконанням своїх договірних 

зобов’язань та як реагувати на проблеми з виконанням 

договірних зобов’язань своїми контрагентами? 

За законодавством України сторона, яка порушила 

зобов’язання, може звільнятися від відповідальності за 

порушення зобов`язання, якщо доведе, що це порушення стало 

в наслідок обставин непереборної сили, незалежно від того, чи 

це передбачено договором. 

Українське законодавство містить невичерпний перелік 

таких обставин. 17 березня 2020 року Верховна Рада України 

прийняла Закон № 530-IX, який набрав чинності 17 березня 

2020 року доповнивши такий невичерпний перелік форс-

мажорних обставин «карантином, встановленим Кабінетом 

Міністрів України». Якщо відповідним договором не передба-

чено інше, форс-мажорні обставини засвідчуються Торгово-

промисловою палатою України.  

Незважаючи не увесь «шум» та ажіотаж до питання 

віднесення карантину до переліку форс-мажорних обставин, 

слід зазначити, що звільнення від відповідальності можливе 

лише за наявності ряду умов, а сам форс-мажор не можна 

вважати вирішенням всіх головних болів з огляду на наступні 

важливі аспекти: 
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сам факт поширення коронавірусу, пандемія, запровадь-

жений карантин тощо самі по собі не становлять форс-мажору і 

не звільняють від відповідальності; 

наявність форс-мажору по контракту потрібно доводити, 

надаючи у торгово-промисловій палаті; 

сертифікат торгово-промислової  палати не є актом органу 

державної влади і не має обов’язкового характеру для суб’єктів 

господарювання; 

форс-мажорні обставини не мають «преюдиціальний» 

(заздалегідь встановлений) характер; 

для того, щоб зацікавлена особа могла посилатися на 

форс-мажор, така особа повинна довести, що коронавірус чи 

заходи по боротьбі із його поширенням є непередбачуваними 

обставинами, які дійсно унеможливлюють виконання зобов’я-

зань у даному конкретному випадку за відповідним договором; 

відповідно до практики українських судів, для звільнення 

від відповідальності особа, яка порушила зобов`язання, повин-

на довести:  

1) наявність обставин непереборної сили;  

2) їх надзвичайний характер (носять винятковий характер і 

знаходяться за межами впливу сторін);  

3) неможливість попередити за даних умов завдання 

шкоди;  

4) причинний зв`язок між цими обставинами і понесеними 

збитками. 

 Порівняно із загальними правилами законодавства України, 

у деяких випадках сторони могли в договорі більш детально 

передбачити коло форс-мажорних обставин, правила повідом-

лення про них, а також правові наслідки таких обставин.  

На виконання договору посилання на виникнення вірусу 

не є достатньою підставою для застосування такого захисту; та 

сторона, що вдається до захисту з посиланням на форс-мажорні 

обставини, також повинна продемонструвати, чому вона не 

може зарадити впливу спалаху COVID-19 на виконання нею 

договору, наприклад, чому вплив пандемії на договір не можна 
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зменшити за рахунок залучення іншого постачальника.  

До кожної ситуації потрібно підходити комплексно та 

індивідуально. 

Рекомендується заздалегідь зібрати докази неможливості 

виконання зобов’язання, завчасно повідомляти свого контрагента 

про існуючі проблеми та намагатися домовитися. Укладення 

відповідних додаткових угод до контрактів забезпечить від 

можливих претензій з боку іншої сторони контракту, а також 

звільнить сторону від необхідності засвідчення форс-мажорних 

обставин.  

Як у процесі переговорів, так і випадку неможливості 

досягнення згоди, слід звернутися до вищенаведених норм, а 

також до інших положень законодавства в залежності від виду 

правовідносин. 

 На завершення, карантин, безумовно, рано чи пізно 

завершиться і дуже б хотілося, щоб відносини із партнерами 

залишилися незмінними та дозволили продовжити 

конструктивну та плідну подальшу співпрацю. 
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УДК 371.34    Педагогічні науки 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Шепель Т.В.  

к.е.н., доцент, доцент кафедри  

економіки, управління та адміністрування 

Сіденко Н.Г. 

викладач кафедри іноземних мов 

Херсонський політехнічний фаховий коледж 

Державний університет  

«Одеська політехніка» 

Розвиток суспільства на сучасному етапі життя прискорює 

економічні, політичні, соціальні та культурні процеси. Вони 

викликані значним розвитком  науково-технічного прогресу 

розвинених та прогресуючих країн світу. В умовах швидкої 

інформатизації та  розвитку ІТ-технологій, на  освітян покладено 

найбільшу відповідальність в формуванні майбутнього покоління. 

Освіта в сою чергу, має найбільший вплив при становленні 

фахівця-економіста, громадянина та представника країни на 

міжнародному просторі.  

Сучасний стан розвитку міжнародних зв’язків нашої країни, 

вихід її до європейського та світового простору зумовлюють 

необхідність розвивати вміння спеціаліста, грамотно брати участь 

у міжкультурному діалозі, засобами якого є іноземна мова. На 

сьогодні завдання викладачів України спрямовано на формування 

професійної компетенції економіста, де іншомовна компетенція 

поступово стане її важливою складовою. 

Професійно орієнтоване навчання передбачає опанування 

студентами економічних спеціальностей іноземної мови 

відповідно до вимог професійної сфери [1]. Отже, здобувачі 

освіти повинні володіти іноземною мовою не тільки з метою 

реалізації загальнокультурного спілкування, але і як засобом 

спілкування в межах обраної спеціальності. 
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На сьогодні, розвиток комунікативних технологій потребує 

активізації та вдосконалення вмінь людини адекватно брати 

участь у міжкультурному спілкуванні, засобами якого є іноземна 

мова. Тому навчальний процес  повинен бути спрямований на 

формування у студентів високого рівня іншомовної комуніка-

тивної компетенції. 

 В основі всіх методів комунікативного навчання повинно 

бути покладено уміння встановлювати контакти, знаходити 

успішні форми спілкування будь-якою мовою. [2] Комунікативна 

компетенція передбачає, по-перше, вільність стосунків і 

мовленнєвого акту між партнерами спілкування, по-друге, 

наявність у них умінь та навичок реального спілкування з метою 

обміну інформацією. 

Під час засвоєння професійно-орієнтованого змісту навчання 

студенти занурюються в ситуацію професійної діяльності, 

створюючи умови для додаткової мотивації як до вивчення 

іноземної мови, так і до освоєння обраної спеціальності. Тож 

іноземна мова в даному випадку носить і комунікативно-

орієнтований, і професійно-спрямований характер. Успіх 

комунікації під час професійної взаємодії залежить від обраних 

форм і стилів спілкування, тому однією з головних цілей 

навчання іноземної мови є формування іншомовної комуніка-

тивної компетентності, умінь практичного використання 

іноземної мови в майбутній професійній діяльності. 

Провідним компонентом у комунікативній компетенції є 

мовленнєві вміння, які формуються на основі мовних знань та 

навичок. До іншомовної -включають такі: 

 – читати й розуміти оригінальні тексти необхідного рівня 

складності; 

 – в усній формі розповідати про себе, оточення; переказувати 

почуте, висловлювати думку та давати власну оцінку інформації; 

 – усно спілкуватися у стандартних ситуаціях навчально-

професійної, культурної та побутової сфер; 

 – письмово оформляти та передавати необхідну інформацію 

[3]. 
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Рівень іншомовної комунікативної компетенції студентів, їхня 

готовність до іншомовного спілкування багато в чому залежать 

від характеру організації навчального процесу, форм та методів 

опанування іноземного мовлення. Найбільш наглядно рівень 

знань студента можливо визначити на практичних заняттях при 

виконанні вправ, веденні діалогу,участі в ділових іграх тощо. 

Адже  саме робота в команді на практичних заняттях іноземної 

мови - є найякіснішим індикатором засвоєння знань. [4] (рис.1) 
 

 
Рисунок 1 - Педагогічні технології дидактичної гри у навчанні іноземної 

мови    студентів економічних спеціальностей 

 

Формування іншомовної комунікативної компетенції 

передбачає використання іноземної мови в ситуаціях офіційного 
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та неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, 

культурній, адміністративній, професійній сферах комунікативної 

взаємодії. 

 У процесі вивчення іноземної мови студентами економічних 

спеціальностей слід пам’ятати, що процес спілкування іноземною 

мовою ― це не тільки процес передачі та прийому інформації, 

але й регулювання взаємин між партнерами, установлення різного 

характеру взаємодій, здатності оцінити, проаналізувати ситуацію 

спілкування, суб’єктивно оцінити свій комунікативний потенціал 

та прийняти необхідне рішення [5]. Дуже важливим є розвиток  

усного і писемного мовлення засобами іноземної мови.  Тому 

подібне навчання спрямоване на: 

-  використання іноземної мови у професійно-орієнтованому 

просторі;   – розвиток комунікативної культури й соціокультурної 

освіти студентів;   

– навчання етики ведення дискусії іноземною мовою під час 

обговорення питань професійного, культурознавчого, побутового 

характеру, стилю та способу життя людей;              

 – розвиток загальнонавчальних умінь аналізувати, 

систематизувати та узагальнювати інформацію, що активізує 

пізнавальний інтерес;  

– ознайомлення студентів із технологіями самоконтролю та 

самооцінки опанування іноземної мови;            

– розвиток умінь представляти  власні інтереси, культуру, 

побут та стиль життя людей у процесі іншомовного спілкування.      
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Філологічні науки 

 

ПРИНАЛЕЖНІСТЬ БЛОГІВ ДО ЗМІ. ЇХ КОНВЕРГЕНЦІЯ 

 

Шпоняк Н.О., 

студентка факультету  

філології та журналістики 

Волинський національний університет 

 імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Коли у 1990-х pp., з’явилися перші блоги – електронні 

щоденники спеціалістів із веб-сайтів, ніхто не підозрював, що 

вони виростуть до нових медій. Цей інформаційний феномен у 

грудні 2001 р. отримав назву блогосфера [4]. Проте люди aктивно 

спілкувaлися в інтернет-простoрі ще до появи блoгів. Пeршим 

прoривoм, який зруйнував кoлишній iнформаційний свiт, стaла 

стрічкa нoвин, яка з’явилася в інформаційних блогах. 

У 2010-2011 роках інтернет-ЗМІ в Україні неодноразово 

покликалися на мікроблог народної депутатки Лесі Оробець. 

Вона зі свого телефону виставляла там інсайдерську інформацію 

про події у Верховній Раді України. Однак ця інформація була 

недоступною для багатьох журналістів, акредитованих у ВРУ. Це 

означає, в даному випадку, її мікроблог неодноразово ставав 

джерелом первинної інформації, яку використовували журналісти 

[5].  

Блоги – це не засоби масової інформації, вже тому що не 

здійснюють комунікації між державою і соціумом. Блоги – 
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засоби комунікації. Масовими вони стають, коли мають більш, 

як тисячну аудиторію. Кожна редакція традиційного ЗМІ 

прагне, щоб у її штаті були справжні професіонали. Блог вести 

може кожна людина, якій є що сказати [4]. 

Сучасні блоги відрізняються від простих щоденників, 

оскільки мають велике практичне значення для широкого кола 

персонально незацікавлених користувачів і представників 

засобів масової інформації [1].  

Більшість блогерів – не професійні журналісти, а люди 

різних фахів, яким хочеться  висловити свою думку, що вони й 

роблять у своїх Інтернет-щоденниках. Саме тому варто не 

забувати, що кожен, хто має власний сайт (блог), може 

розміщувати на ньому таку інформацію, яку сам забажає, 

правда це чи ні. Тому її потрібно обов’язково перевіряти з 

інших джерелах інформації[4].  

Нині чітко прослідковується конвергенція традиційних 

засобів масової інформації у мультимедійні. Більшість усіх 

офлайнових видів мас-медіа, такі як радіо, телебачення і преса, 

мають свою електронну версію. За словами американського 

блогера Джона Тільмана: «Поки телебачення лише повідомляє 

про падіння літака, на інтернет-форумах вже ведеться бурхлива 

дискусія про наслідки катастрофи. Хвиля інформації за 

допомогою таких мереж, як Twitter чи Facebook, котиться 

попереду класичних мас-медіа» [5]. 

Норвезькі вчені Андрес Фагерйорд і Танья Сторсул дали 

повну характеристику терміну конвергенції, кожна з яких 

розглядає особистий аспект медіаконвергенції: 

− конвергенція мереж (передбачає перетворення анало-

гового сигналу в цифровий, роблячи, таким чином, абсолютно 

байдуже, то які дані, і який вид комунікаційного повідомлення 

транслювати); 

− конвергенція послуг (передбачає, що на базі цифрових 

мереж і терміналів з'являються спільні послуги, абсолютно 

різні за своєю суттю, але надані одним і тим же «електронним 

способом»); 



 

328 

− конвергенція ринків (передбачає, випливає безносе-

редньо з конвергенції терміналів, мереж та послуг і призводить 

до того, що телекомунікаційні компанії нині активно грають на 

медіаринку); 

− конвергенція регулювання (безпосередньо випливає із 

конвергенції ринків, так як в результаті виникнення спільних 

ринків, влада запроваджує регулювальні процедури, загальні 

для всіх цих великих ринків). 

Тому важливо зрозуміти, що мультимедіазація засобів 

масової інформації, на справді, відбувається не лише на рівні 

розповсюджувача повідомлень (в даному випадку блогера), а 

навіть і на рівні каналів передачі інформації [2].  
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УДК 657   Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Шумигора К.В. 

магістрант кафедри державних,  

місцевих та корпоративних фінансів 

Університет митної справи та фінансів 

 м. Дніпро, Україна 

В умовах ринкової економіки діяльність суб'єктів господарю-

вання спрямована на отримання максимально можливої 

економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових 

результатах. Фінансовий результат дає можливість встановити 

взаємозв'язок між усіма іншими економічними показниками та 

узагальнити результати діяльності підприємства. 

Фінансові результати суб’єктів господарювання відобра-

жають ефективність господарювання підприємства за всіма 

напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, постачаль-

ницькою, фінансовою і інвестиційною, вони становлять основу 

економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових 

відносин з партнерами. Зростання фінансового результату 

створює фінансову основу для самофінансування діяльності 

підприємства, здійснюючи розширене відтворення [1]. 

Провідні економісти в галузі економічного аналізу та 

фінансового менеджменту приділяють значну увагу у своїх 

дослідженнях вивченням фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства, однак підходять до визначення 

економічного змісту даного поняття в різних аспектах і з різним 

ступенем деталізації. Проведений аналіз наукових праць, 

дозволяє зробити висновок, що поняття «фінансовий результат», 

як видно з таблиці 1, науковці трактують по-різному, проте 

вкладають однаковий зміст у своє трактування. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

передбачає використання різноманітних прийомів, методів та 
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моделей аналізу. Достовірна інформація про отримані результати 

фінансових результатів потрібна для прийняття ефективних 

управлінських рішень, що приведе до досягнення значної 

економічної ефективності виробництва та рентабельності 

продукції [2]. 
 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий 

результат» 
Автор Трактування 

Загородній А. Г.,  

Вознюк Г. Л. [3] 

Різниця між доходами та витратами 

підприємства чи його окремого підрозділу за 

певний час. Приріст чи зменшення вартості 

власного капіталу підприємства внаслідок 

діяльності у звітному періоді. 

Кондраковa Н.П. 

[4] 

Відображає зміну власного капіталу за 

визначений період в результаті виробничо-

фінансової діяльності підприємства 

Левицких О. О. [5] 

Приріст (чи зменшення) вартості власного 

капіталу підприємства, що утворюється в 

процесі його підприємницької діяльності за 

звітний період. 

Пипко В.А. [6] 
Результат господарської діяльності, 

виражений в грошовій формі 

Узагальнена методика аналізу фінансових результатів 

діяльності  підприємства складається з таких основних етапів, 

послідовність проведення яких вказана на рис. 1. 
    

 
Рис. 1. Узагальнена методика аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Основні етапи аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Етап 1 

Аналіз складу, 

динаміки фінансових 

результатів 

 

Етап 2 

Аналіз доходів 

підприємства 

  

Етап 3 

Аналіз витрат 

підприємства 

  

Етап 4 

Аналіз показників 

рентабельності 

  

Етап 5 

Факторний аналіз  

фін. результатів 

  

Етап 6 

Аналіз резервів 

збільшення 

прибутків та 

рентабельності 
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Запропоновані етапи аналітичних досліджень, безумовно, не 

є вичерпними, а їх коло залежить від запитів користувачів 

аналітичної інформації, вимог сьогодення та специфіки діяльності 

суб’єкта господарювання. Вважаємо, що аналіз фінансових 

результатів не може бути обмеженим лише розрахунком окремих 

показників. Кожен із цих показників дає інформацію про 

фінансовий стан підприємства в певному розрізі й лише 

комплексний розгляд усіх показників уможливить отримання 

найбільш повного уявлення про поточний стан і подальші 

можливості підприємства.          

Таким чином, необхідність організації аналізу фінансових 

результатів в сучасних умовах обумовлена об’єктивними 

потребами функціонування підприємства. Аналіз займає 

центральне місце в процесі управління підприємством, тому 

організація аналізу фінансових результатів повинна бути такою, 

яка б забезпечувала ефективність усіх стадій аналітичної роботи, 

враховувала всі можливі зміни, що можуть відбутися, й сприяла б 

у виборі найефективнішого рішення, яке б відповідало цілям і 

стратегії розвитку підприємства.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЯК МЕТОДУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Щур Д.А., 

студент економічного факультету 

Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна  

Актуальність. В сучасних реаліях клієнт прагне витратити 

якомога менше часу, простоюючи в чергах, а компанія, яка 

обслуговує витратити менше часу перебуваючи у стані 

вимушених простоїв, що призводить до втрати ресурсів. Саме 

тому постає величезна потреба у вивченні цих та інших питань за 

допомогою теорії масового обслуговування. Адже вона допомагає 

приймати дієві рішення, які допомагають суттєво підвищувати 

ефективність функціонування підприємства, що спеціалізується 

на прийманні та видачі заявок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну 

основу цієї теми становлять праці таких вітчизняних та 

закордонних вчених, як А. Хінчин, Б. Гніденко, В. Каштанов, 

Г. Івченко, І.М. Коваленко, І.Н. Коваленко, Л. Клейнрок, 

Л. Овчаров, C. Palm, P. Burce, R. Wilkinson. 

Мета. Показати ефективність та потрібність теорії 

масового обслуговування як методу економічного аналізу у 

сучасній економіці на прикладі n-канальної системи масового 

обслуговування з обмеженою чергою. 
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Основна частина. Системи масового обслуговування 

(скорочено – СМО) - це системи, що у випадкові моменти часу 

приймають запити на обслуговування, при цьому дані заявки 

обробляються за допомогою доступних у розпорядженні 

системи каналів обслуговування.  

Мета аналізу СМО – знайти оптимальне співвідношення 

для задоволення потреб «клієнтів» і потужності обслуговується 

системи. З цією метою розраховуються показники 

ефективності СМО через її характеристики. 

СМО із чергами передбачають постановку заявки в чергу у 

випадку, коли обслуговуюча система зайнята. Заявка очікує 

своєї черги і не втрачається. Серед n-канальних СМО 

виділяють системи з відмовами, з необмеженою чергою та з 

обмеженою чергою (частинний випадок СМО народження та 

смертності) [3, с. 129]. 

До основних показників теорії масового обслуговування 

належать: λ – інтенсивність потоку замовлень, що розраховується 

числом замовлень за певну одиницю часу; µ − інтенсивність 

обслуговування, обернена до  𝑡обсл (часу обслуговування); 𝑛 − 

кількість працівників складу; ρ − середнє число замовлень, що 

надходить під час виконання одного замовлення; 𝑄 − ймовірність 

обслуговування будь якого замовлення; A – абсолютна пропускна 

здатність, 𝑝0 − ймовірність відсутності замовлень в операторів; 

𝑝уч −ймовірність утворення черги; 𝑘з − середнє число операторів, 

що зайняті [1];  

𝐿ч − середня довжина черги; 𝑇ч −середній час очікування 

в черзі; 𝐿сист − середнє число заявок в системі; 𝑇сист −середній 

час перебування заявки в СМО [2].  

Розглянемо детальніше приклад n-канальної системи 

масового обслуговування з обмеженою чергою. 

База співпрацює з теплицями, які відправляють овочі. 

Автомобілі з вантажем надходять у різний час з інтенсивністю 

λ = 6 машин на добу. Інфраструктура та устаткування для 

збереження овочів перед продажем забезпечують місця для 

товару, що привезений двома машинами. На базі працює три 
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фасувальники, кожен з яких в середньому може обробляти 

товар з однієї машини за 𝑡обсл = 4 год. Тривалість робочого дня 

при змінній роботі 12 год. Визначить, якою повинна бути 

місткість підсобних приміщень, щоб ймовірність повної 

обробки товарів була 𝑝обсл
∗  ≥ 0,97.      

Розв’язання. 

Для визначення місткості підсобних приміщень спочатку 

знайдемо основні показники для характеристики роботи бази. 

Інтенсивність завантаження фасувальників та середнє 

число замовлень: 

µ =
1

tобсл
=

12

4
= 3 авт/день,   ρ =

λ

µ
=

6

3
= 2. 

Знайдемо ймовірність простою фасувальників при 

відсутності замовлень:  

𝑝0 = [1 +
ρ

1!
+

ρ2

2!
+

ρ𝑛

𝑛!
+

ρ𝑛+1

𝑛! (𝑛 − ρ)
∗ (1 − (

ρ

n
)

m

)]

−1

=  

=
1

1 +
21

1!
+

22

2!
+

23

3!
+

24

3!(3−2)
∗ (1 − (

2

3
)

2
)

= 0,128. 

Після цього можемо знайти ймовірність відмови в 

обслуговуванні: 

𝑃відм = 𝑝𝑛+𝑚 =
ρ𝑛+𝑚

𝑛! ∗ (𝑛𝑚)
∗ 𝑝0 =

23+2

3! (3 − 2)
∗ 0,128 = 0,075. 

Після цього можемо знайти ймовірність обслуговування: 

𝑃обсл = 1 − 𝑃відм = 1 − 0,075 = 0,925 

Через те, що 𝑃обсл = 0,925 < 𝑃обсл
∗ = 0,97, виконаємо аналогічні 

обчислення для m =  3: р0 = 0,122;  𝑃відм = 0,048;  𝑃обсл =

0,952. Так як 𝑃обсл =  0,952 < 0,97, приймемо m =  4. 
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Для отримання вказаної ймовірності обслуговування потрібно 

підвищити число фасувальників, зробивши обчислення для 

 n =  4,   5, … Задачу можна розв’язати, збільшуючи місткість 

підсобних приміщень або зменшуючи час обробки товарів. 

Знайдемо інші параметри СМО для розрахованого випадку 𝑝0 

= 0,12; 𝑝відм = 0,028; 𝑃обсл = 0,972 . 

Абсолютна пропускна здатність:  

𝐴 = 𝑃обсл ∗ λ = 0,962 ∗ 6 = 5,832 авт/день. 

Знайдемо середню кількість зайнятих фасувальників: 

c̅ =
A

µ
=

5,832

3
= 1,944. 

Середня кількість замовлень у черзі: 

𝐿𝑞 =
ρ𝑛+1

𝑛 ∗ 𝑛!
∗

1 − (
ρ

𝑛
)

𝑚
∗ (𝑚 + 1 −

𝑚∗ρ

𝑛
)

(1 −
ρ

𝑛
)

2 ∗ 𝑝0 = 

=
1 − (

2

3
)

4
∗ (4 + 1 −

4∗2

3

(1 −
2

3
)

2 ∗ 0,12 = 0,548. 

 

Середній час очікування обслуговування:  
 

𝑊𝑞
̅̅ ̅̅ =

𝐿𝑞

λ
=

0,548

6
= 0,09 днів. 

 

Середня кількість автомобілів на базі:  
 

𝐿�̅� = 𝐿𝑞 + 𝑐 = 0,548 + 1,944 = 2,492 авт. 
 

Середня кількість вільних каналів обслуговування: 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑠

λ
=

2,492

6
= 0,415 днів. 
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Відповідь. Ємність підсобних приміщень бази повинна вміщати 

товар, що привезений 4 автомашинами (m =  4). При цьому 

ймовірність повної обробки товару буде 𝑃обсл = 0,972. 

Висновок. Отже, після проведення дослідження можемо 

зробити висновок, що теорія масового обслуговування 

ефективний та потрібний метод економічного аналізу у 

сучасній економіці, її застосування допомагає визначати та 

формувати проблеми і завдання сучасної ринкової економіки. 

Володіння даним методом дозволить впевнено розумітися та 

керувати системою масового обслуговування. 
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